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ÖZELLİKLERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ 

 
N. Kerem KUTERDEM 
 
ÖZ 
 
Çalışma alanı Eskipazar ilçesi ile güneyinde kalan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) 

arasında kalan bölümde yer almaktadır. Çalışma alanı litolojik olarak  birçok birimden 

oluşan karmaşık bir yapıya sahip olup bu bölgeye ait değişik araştırmacılar tarafından 

yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada inceleme alanında daha 

önce yapılan jeolojik haritalar, özellikle Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Müdürlüğü (MTA) tarafından üretilen 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası esas alınmış, 

arazi gözlemleri ile tespit edilen farklı birimler haritalanarak çalışma alanına ait bir 

jeoloji haritası oluşturulmuştur.   

 
Bu çalışmanın en önemli amacı inceleme alanı içerisinde KAFZ ve çevresindeki 

yüzey şekillerinin belirlenerek bunların KAFZ ve diğer muhtemel yapısal unsurlar ile 

ilişkisini ortaya çıkartmaktır. Çalışma alanı içerisinde en önemli aktif yapısal unsur 

Kuzey Anadolu Fay Zonu’na ait Gerede Segmenti’dir. KAFZ çalışma alanı içerisinde 

doğuda İsmetpaşa yakınlarında başlamakta, batıda Kapaklı Köyü batısında sona 

ermektedir. İnceleme alanında bir zon halinde örgülü karakterde gözlenmekte olan 

KAFZ içerisinde doğrultu atımlı fay sistemlerinde bulunan morfolojik unsurların 

birçoğuna rastlanılmaktadır. KAFZ, bu bölgede yaklaşık olarak K700D doğrultusunda 

izlenmektedir. Landsat ETM+ uydu görüntüsü ve sayısal yükseklik modelinden 

oluşturulan kabartı haritaları kullanılarak yapılan çizgisellik analizleri ile de çalışma 

alanındaki yapısal unsurlara ait bilgiler elde edilmiştir. Bu çalışmanın yapılması 

esnasında inceleme alanına ait depremsellik de tarihsel dönem aktivitesi, aletsel 

dönem aktivitesi ve hasar yapan deprem aktivitesi başlıkları altında araştırılmıştır. 

Böylece bölgedeki deprem etkinliği hakkında da bilgi edinilmiş olacaktır.   

 
Çalışma alanında sağ yanal doğrultu atımlı fay sistemlerinde gözlenen yeryüzü 

şekillerinin birçoğuna rastlanılmaktadır. Bunlar basınç sırtları, çöküntü gölleri, vadi ve 

dere ötelenmeleri olup uydu görüntülerinde belirgin bir şekilde gözlenmekte, sayısal 
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arazi modelleri ve bunların coğrafi bilgi sistemleri ile analizi bu yapıların 

belirlenmesinde arazi gözlemlerinin de desteğiyle büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  

 
Bu çalışmada kullanılan tüm veriler Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama 

(UA) çalışmalarına uyum sağlayacak şekilde sayısal olarak hazırlanmış ve/veya elde 

edilmiştir. Özellikle morfo-tektonik, morfoloji ve çizgisellik analizi çalışmalarında CBS 

bilgisayar yazılımları ve ana program ile çalışan yardımcı yazılımların sağlamış 

oldukları kolaylıklar, özellikle de zaman kazancı, CBS teknolojisinin bu tür 

çalışmalardaki önemini ön plana çıkartmıştır. Bu çalışma ile tektonik ve morfoloji-

morfotektonik konusunda çalışma yapacak araştırmacılara arazi gözlemleri temelli 

çalışmalarını CBS ve Uzaktan Algılama uygulamalarıyla desteklemeleri tavsiye 

edilmektedir. 
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DETERMINATION OF MORPHO-TECTONIC CHARACTERISTICS OF 
THE AREA BETWEEN ESKIPAZAR (SOUTH OF KARABUK) AND 
NORTH ANATOLIAN FAULT ZONE (NAFZ) USING GEOGRAPHIC 
INFORMATION  SYSTEMS  
 
N. Kerem KUTERDEM 
 
ABSTRACT 
 
The study area is located between Eskipazar (South of Karabuk) and the North 

Anatolian Fault Zone (NAFZ). Study area has a complex geological structure with 

various lithological units and there many studies done by various researches. In this 

study previous geological studies were considered as a base and correlated with the 

field observations. For this case 1/25.000 scaled digital geological map prepared by 

the General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) was used and 

some different units were mapped from field studies. As the result a geological map 

was prepared all the area.  

 
The main scope of this study is to identify some surface features within the NAFZ and 

determine their relation with this active fault zone and other probable structural units. 

The most important active fault in the study area is the Gerede Segment of the North 

Anatolian Fault Zone (NAFZ) which starts at İsmetpasa Station on the east and 

continues to a few kilometers west of Kapaklı Village. The average strike of the fault 

in the study area is about N700E. With braided characteristic the North Anatolian 

Fault has a zonal trend in the study area. Most of the morphological structures 

related with right lateral strike-slip faults can be observed in the study area from 

where the NAFZ passes. Lineament analyses were carried out by using Landsat 

ETM+ satellite data and relief maps in order to get some information on structural 

features of the area. During this study, the seismicity of the study area is also 

investigated in terms of recent, historical and destructive seismicity which aims to 

reveal the earthquake activity of the area.  
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Various  landforms related with right lateral strike slip faults such as offset streams, 

pressure ridges etc. were observed in the study area and recognized from satellite 

images. DEMs, satellite images. Their analysis with GIS supported with field studies 

makes it easy to determine those features.  

 
All the relevant data used and produced in this study were prepared digitally in GIS 

environment. GIS softwares make it easy to analyse lots of data sets, maintain 

reliable results and prevents the time consumption especially on tectonic and 

morpho-tectonic studies. This study proposes researchers who aims to study on 

tectonic and morpho-tectonic studies to support their studies based on field 

observations with GIS and Remote Sensing Technologies.  

 

Keywords: Eskipazar (South of Karabük), Geographic Information Systems, North 

Anatolian Fault Zone, Seismicity, Tectono-morphology. 
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1. GİRİŞ 
 
1.1. Çalışmanın Amacı 
 

Bu tezin amacı, Türkiye’nin önemli aktif tektonik kuşaklarından birisi olan KAFZ’nun 

Eskipazar ilçesinin güneyinde kalan kesiminin jeomorfolojik ve tektonik yapısının 

araştırılarak tektono-morfolojik özelliklerinin ortaya çıkartılması, böylece de bölgenin 

morfolojik yapıları ile tektoniği arasındaki ilişkisinin, özellikle KAFZ’nun neden olduğu 

hareketin morfolojik yapılar üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Çalışma sırasında 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kolaylıkları ve sağladığı avantajların kullanılarak bu 

tür çalışmalara sağlayacağı katkının da ortaya konulması amaçlanan hedeflerden 

birisidir.  
 

Çalışma alanının ileri bölümlerde de anlatılacağı gibi, değişik yapısal ve jeomorfolojik 

özellikler sunması, aynı zamanda Türkiye’nin en önemli aktif fay kuşaklarından olan 

KAFZ’nun bu bölgeden geçmesi ve tarihte yıkıcı depremlerden etkilenmiş olması da 

bu çalışma açısından bölgenin önemini arttırmaktadır. 

 
 
1.2. İnceleme Alanının Tanıtımı 
 
Çalışma alanı, Türkiye’nin kuzeybatısında Karabük ili güneyinde yer almakta olup,  

yaklaşık 450km2’ lik bir alanı kaplamaktadır. Bolu G28b2, G28b3, G29a1 ve G29a4 

1/25.000 ölçekli topoğrafik paftaları içerisinde olan çalışma alanı, 36ncı UTM 

zonunun  K4516543 -4538627 ve D447415-468442 koordinatları arasında yer almaktadır 

(Şekil 1.1). Çalışma alanının kuzeyinde Karabük iline bağlı Eskipazar ilçesi yer 

almakta, diğer önemli yerleşim merkezleri güneydoğuda İsmetpaşa, güneybatıda 

Kapaklı, kuzeybatıda Sofular ve kuzeydoğuda Karahasanlar köyleridir.  

 

Çalışma alanındaki en önemli akarsu bölgenin güneyinden geçen, yaklaşık DKD-

BGB doğrultulu Gerede Çayı’dır. Bunun yanı sıra birçok akar veya kuru nitelikte 

dereler ve akarsular da  bölgede yer almaktadır.  

 

Çalışma alanının engebenin yüksek olduğu kesimleri yoğun bitki örtüsü ile kaplı olup 

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) geçtiği kesimlerde ve Eskipazar ilçesinin 

güneydoğusunda düzlükler bulunmaktadır. Çalışma alanındaki yükseltiler arasında 
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en önemli olanları; Gölçüdoruk Tepe (1626 m), Tarhana T. (1593 m), Türbeyanı T. 

(1660 m), Bakacaksivrisi T. (1773 m) ve Kaynarca Tepe (1702 m)’dir.  
 

İnceleme alanında tipik olarak bol yağışlı Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Bitki 

örtüsünü genellikle Karadeniz bitki topluluğu olan meşe, ardıç, kayın ve gürgen 

ağaçları oluşturmaktadır (Yergök vd., 1987). İnceleme alanındaki ulaşım, yerleşim 

merkezlerini birbirine bağlayan ana yollar ve çok sayıda köy yollarından oluşmakta, 

çalışma alanının güneyinden İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan karayolu geçmektedir.  
 

1.3. Çalışma Yöntemleri 
 

İnceleme alanı ile ilgili çalışmalar büro çalışmaları ve arazi çalışmaları olarak iki 

aşamada değerlendirilmiştir (Şekil 1.2).  
 

1.3.1. Arazi Çalışmaları 
 

Bölgede yapılan arazi çalışmaları çoğunlukla inceleme alanının jeolojisinin ve 

morfolojisinin ortaya konulmasına yönelik olup, bu kapsamda mevcut jeoloji 

haritalarından da faydalanılarak bölgenin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası 

oluşturulmuş, yapısal unsurlar ve kütle hareketleri gibi jeomorfolojik oluşumlar 

belirlenerek bu harita üzerinde konumlandırılmıştır. Bunun yanı sıra, çalışma alanı 

içerisinde aktif tektonizmaya işaret edebilecek dere ötelenmeleri gibi morfo-tektonik 

yapılar da önceden büro çalışmaları ile belirlenip arazi gözlemleri ile de yerinde 

saptanarak haritalanmıştır.  

 

1.3.2. Büro Çalışmaları 
 

Tez sırasında yapılan büro çalışmaları; Literatür çalışmaları, CBS’ne altlık 

oluşturacak harita ve veri tabanlarının hazırlanması, çalışma alanına ait uydu 

görüntülerinin hazırlanarak incelenmesi ve arazi çalışmaları sonrasında gerekli 

yorumlara gidilmesi için, yapılan analiz ve değerlendirmeler olmak üzere, 4 alt 

bölüme ayrılmıştır.  
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Şekil 1.1. A)Türkiye kabartı haritası üzerinde çalışma alanının konumu, B) Türkiye 

diri fay haritası üzerinde çalışma alanının konumu, C) çalışma alanına ait ayrıntılı 

yer bulduru haritası (Kabartı haritası USGS GTOPO30 yükseklik verisinden 

oluşturulmuş, diri fay haritası MTA Diri fay haritasından sayısallaştırılmıştır).  

Karabük . 
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Şekil 1.2. Bu çalışmada izlenen yöntemleri gösteren akım şeması. 
 

Literatür çalışmasında bölgede daha önce yapılmış araştırmalara ait yayınlar 

derlenmiş, ayrıca bu çalışmada kullanılacak olan yöntemlere ilişkin başka bölgelerde 

yapılan benzer çalışmalar da incelenerek değerlendirilmiş, böylece yöntemlerin 

uygulanabilirliği üzerinde görüş oluşturulmuştur.  
 

Bu çalışmada çoğunlukla sağladıkları kullanım kolaylığı ve güvenilirlikleri açısından 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve çizgisellik analizleri için de kısmen uzaktan algılama 

teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın tamamında kullanılan topoğrafya, jeoloji, deprem 

verisi, drenaj, vd., gibi verilerin tümü UTM koordinat sisteminde (Datum:ED50) CBS 

ortamında depolanmıştır. Uzaktan algılama çalışmaları kapsamında Landsat ETM+ 

uydu görüntüsü kullanılarak çizgisellik analizleri yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 

CBS katmanları jeolojik, topoğrafik, morfolojik ve idari verilerin oluşturduğu katmanlar 

ve bunlara ait öznitelik verilerinden oluşmaktadır (Şekil 1.3). 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
Bu bölümde inceleme alanı ve yakın çevresine ait geçmiş dönemde yapılmış 

çalışmalar derlenmiştir. Çalışma alanına ait genellikle tektonik konulu olmak üzere 

stratigrafi, yapısal jeoloji  ve depremsellik ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır (Çizelge 

2.1). Depremselliği konu alan önceki çalışmalara ayrı bir başlık altında 

değinileceğinden, ayrıca burada yer verilmeyecektir.  
 
Çizelge 2.1. Önceki çalışmaların konulara göre gruplandırılmış dağılımı. 
 

Araştırmacı Çalışma Konusu 
 Genel Jeoloji Tektonik-Yapısal 

Jeoloji 
Depremsellik 

Taşman (1944)    
Ketin (1948)    

Pınar ve Lahn (1952)    
Ergin vd. (1967)    
Öztürk (1968)    

Ambraseys (1970)    
Aytun (1973)    

Tokay (1973, 1982)    
Ergünay (1978)    
Kocaefe (1981)    

Sipahioğlu (1984)    
Barka (1984)    

Ambraseys (1988)    
Ambraseys ve Finkel (1988)    

Barka ve Kadinsky-Cade (1988)    
Barka ve Gülen (1989)    
Gençoğlu vd. (1990)    

Koçyiğit (1990)    
Eyidoğan vd. (1991)    

Barka (1992)    
Şaroğlu vd. (1995)    

Okumura vd. (1994)    
 Barka (1996)    

Özaksoy vd. (1998)    
Ambraseys ve Jackson (1998)    

Hubert-Ferrari vd. (1998)    
Özaksoy (2000)    

Hubert-Ferrari vd. (2002)    
Yürür (2003)    
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Ketin (1948), KAFZ’nun varlığını ilk kez ortaya koymuş, daha sonraları yapmış 

olduğu bölgesel ölçekteki çalışmalarda da KAFZ’nun bölgesel jeolojisi hakkında 

bilgiler vermiş, bu fayla benzerlikler gösteren San Andreas Fayını karşılaştırmıştır. 

Söz konusu çalışmada ilk kez Batı Anadolu Bloğu’nun KAFZ boyunca Batı yönünde 

hareket ettiği açıklanmış, ayrıca KAF Zonu’nun yaşının Geç Miyosen-Pliyosen 

olduğunu belirtilmiştir.  

 

Öztürk (1968), Çerkeş-Eskipazar-Gerede arasında yaptığı çalışmada stratigrafik 

tanımlamalarda bulunmuştur.  

 

Ambraseys (1970), İsmetpaşa İstasyonu civarındaki krip hareketinin varlığını ilk kez 

ortaya koymuştur.  

 

Aytun (1973), İsmetpaşa yakınlarındaki krip olayına neden olan depremleri 

tanımlamış, deformasyonun tedricen meydana gelmesi durumunda bile yıllık 

ortalama 15 mm’lik bir deformasyonu öngörmüştür. 1972 yılında bu kesimde yapılan 

ölçümlerde yatay 15mm/yıl, düşey olarak da 6mm/yıl hareket gözlemiştir.  

 

Tokay (1973), KAF Zonu’nun Gerede-Ilgaz arasında kalan bölümünde jeolojik 

haritalama çalışması yapmıştır. Ayrıca çalışma alanı içerisinde yer alan aktif faylar 

adlandırılarak haritalanmış ve bölgenin tektonik evrimi üzerinde durulmuştur. Bu 

çalışmada; KAF Zonu’nun Gerede-Ilgaz arasında kalan kısmının merkezi dar uzun bir 

çukurdan (rift) başka, birisi güneyde, öteki kuzeyde olan iki as kuşaktan oluştuğu 

belirtilmektedir. Çalışmada Geç Kretase-Eosen’den sonraki en şiddetli sıkışma 

olayının Alt-Orta Pliyosen’de meydana geldiğine değinilmiş, bu sırada bindirme 

fayları ile atımları bin metrelerle ifade edilecek eğim atımlı fayların oluştuğu 

belirtilmiştir. KAFZ’nun Orta Pliyosen’den bu yana toplam atım değerinin, yıllık kayma 

miktarının 1-1.5 cm olması göz önüne alınarak 60-80 kilometre olduğu belirtilmiştir.   

 

Tokay (1982), Gerede-Ilgaz arasındaki bölgenin tektonik evrimini çarpışma sonrası 

sağ yanal hareket ile tanımlamıştır. Kuzey Anadolu Fayı’nın hareketinin sağ yanal 

olmasına karşın zonun yapısının doğu-batı yönlü gerilme çiftiyle açıklanmasının güç 

olduğu belirtilmiştir. Riftin kuzey ve güney kesimlerinde sıkışma türünde harekete 

işaret eden bindirme karakterli birçok fay bulunduğu belirtilmektedir.   
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Barka (1984), Pontus Grubu çökellerini Alt ve Üst Pontus formasyonları olmak üzere 

iki grupta incelemiş ve KAFZ üzerinde en geç Tortoniyen’den itibaren 25km’lik sağ 

yanal atımın meydana geldiğini belirtmiştir.  

 

Barka ve Kadinsky-Cade (1988), KAFZ’nu segmentlere ayırmışlar ve depremlerin 

merkez üstlerinin fay geometrisi ile ilişkisini belirlemeye çalışmışlardır. Sonuç olarak 

deprem merkez üstlerinin genellikle doğrultu atımlı fayların kıvrımlanma yaptığı 

yerlerin büyük magnitüdlü depremlerin oluşması için uygun yerler olduğu sonucuna 

varmışlardır. Özellikle sıkışan büklüm (Restraining bend) açısı ve segmentin 

uzunluğunun gerilme miktarının hesaplanmasında, dolayısıyla deprem büyüklüğünün 

belirlenmesinde önemli bir parametre olduğu değerlendirilmiştir.   

 

Barka ve Gülen (1989), KAFZ boyunca sağ yanal atım miktarının doğudan batıya 

doğru azaldığını, Geç Tortoniyen’den bu yana süregelen hareketin Erzincan 

dolayında 40 km, Marmara dolaylarında ise 15 km’ye ulaştığını belirterek KAFZ’nun 

oluşum yaşını Geç Pliyosen-Miyosen olarak belirtmişlerdir.  

 

Koçyiğit (1990), KAFZ’nun Bolu-Gerede Segmenti’nin güney bloğunda yer alan Üst 

Miyosen yaşlı volkanikler ile kuzey blokta yer alan Lütesiyen yaşlı volkano-

sedimanter birim arasında dokanağın sağ yanal olarak 35 km kadar ötelendiğini 

belirtmektedir.  

 

Barka (1992), KAFZ’nda Pliyosen başından bu yana doğudan batıya doğru 40±5 km 

ile 25±5 km arasında değişen sağ yanal atım değerleri hesaplamıştır.  

 

Okumura vd. (1994), Gerede ilçesinin doğusunda açmış oldukları hendekte 1944 

deprem kırığı üzerinde MÖ 30 ile MS 1944 yılları arasında ortalama 200-300 yıl 

aralıklarla meydana geldiğini saptadıkları 8 adet büyük deprem belirlemişlerdir.  

 

Şaroğlu vd. (1995), Yeniçağa-Gerede-Eskipazar arasında kalan bölgenin jeolojisini 

ve KAFZ’nun genel özelliklerini çalışmışlardır. Bölgenin stratigrafisi ve tektoniği; 

KAFZ’nun kuzey ve güney kesimi olmak üzere iki bölümde incelenmiş ve formasyon 

bazında tanımlamalar yapılmıştır. İnceleme alanının jeomorfolojisine de ayrıntılı bir 
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şekilde değinilerek, özellikle KAFZ’nun morfoloji üzerine etkileri üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada KAFZ’nun yaşı Geç Pliyosen ve atımı 30 km olarak verilmiştir.   

 

Barka (1996), 1939-1967 yılları arasında KAFZ üzerinde batıya doğru ilerleyen 6 

büyük depremi inceleyerek bu zon içerisinde yaklaşık 100 noktadan doğrultu atım 

hareketine işaret eden veriler toplamıştır. Bu çalışmada fay zonu boyunca yer alan 

köylerde inceleme yapılmış, çalışmaya konu olan depremlere ait atım verileri 

toplanmıştır. Çalışma sonunda 1944 Bolu-Gerede depremiyle KAFZ’nun Abant Gölü 

ile Kurşunlu arasında kalan 165 km’lik bir bölümünün kırıldığı ve sağ yanal ölçüm 

değerlerinin 1-3.5 m arasında değiştiği belirtilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 

en büyük kayma değerinin 7.5 m olduğu ve kayma miktarının batıya doğru azaldığı 

ifade edilmektedir.  

 

Özaksoy vd. (1998), Gerede Segmenti’nin doğu ucu yakınlarında açmış oldukları 

hendekte en az üç depreme ait 70 cm düşey atım ve üç ayrı kolüvyal kama 

saptamışlardır. Her bir depremde yaklaşık 25 cm kadar düşey atım oluştuğu, bu 

hareketlerin 1035, 1668 ve 1944 depremlerine karşılık gelebileceğini ve fayın ters 

eğim atım bileşenine sahip olduğunu ifade edilmişlerdir.  

 

Özaksoy (2000), doktora tezi çalışmasında Çerkeş-Ilgaz Segmentinde KAFZ’nun 

sismotektoniği konusunu ele almış, İsmetpaşa’dan geçen 1944 yüzey kırığı üzerinde 

bu çalışma ile varlığı belirlenmiş MÖ 2779, 2328 ve 2041 tarihli depremleri 

saptamıştır. Ayrıca bu çalışmada Tokay (1973) tarafından tanımlanan Ulusu Fayı’nın 

sağ yanal doğrultu atımlı fay karakterinde olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, İsmetpaşa 

İstasyonu’nda ölçülen  atım miktarı daha önceki çalışmalar ile karşılaştırıldığında, 

GPS kaynaklı verilerden elde edilen yıllık 2.6 cm’lik toplam kayma hızının 1.1 cm’lik 

bir kısmının asismik kayma hareketi ile karşılandığı, buna karşın geriye kalan 1.5 

cm/yıl oranındaki kısmın birikmekte olduğu ifade edilmektedir.  

 

Hubert-Ferrari vd. (1998 ve 2002), çalışmalarında jeolojik, jeomorfolojik ve sismolojik 

verileri kullanarak KAFZ’nun davranışını ve özelliklerini incelemeye çalışmıştır. 

Çalışmada jeolojik ve jeomorfolojik göstergeler aracılığıyla değişik zamanlar boyunca 

atım değerleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacılar KAFZ boyunca konumlanmış 

büyük akarsulardaki sağ yanal atım değerlerini hava fotoğrafları ve uydu 



 

 10

görüntülerinden belirlemeye çalışmış olup Gerede Çayı’nın 65-95 km’lik atım değerini 

verir bir şeklinin olduğunu ifade etmiştir. Araştırmacılar Gerede-Ilgaz arasında 

topoğrafik verilerle 650 m’den 2.2 km’ye değişen atımlar belirlemiştir.  
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3. GENEL JEOLOJİ 
 
Bu bölümde, çalışma alanının stratigrafik ve yapısal özelliklerine değinilmiştir. 

Çalışmanın ana amacı çoğunlukla bölgedeki tektonizma ve morfolojik yapılar 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak olduğundan, stratigrafik birimler ayrıntılı olarak 

çalışılmamış olup, önceki çalışmalar dikkate alınmış ve bunlar arazi gözlemleriyle 

yerinde incelenmiştir. 

 

MTA tarafından hazırlanan Türkiye 1/500.000 ölçekli jeoloji haritasına bakıldığında, 

çalışma alanında Geç Kretase yaşlı ofiyolitik karmaşık ile Eosen yaşlı sedimanter ve 

volkanik birimler yaygın olarak gözlenmektedir. Bunların yanı sıra Neojen yaşlı 

birimler de özellikle Eskipazar dolaylarında belirgin bir şekilde yüzeylenmektedir 

(Şekil 3.1).  
 

 

▲K                                           32030’ 

 

AÇIKLAMALAR 

 

Şekil 3.1. Çalışma alanı  ve yakın çevresinin 1/500.000 ölçekli jeoloji haritası 

(http://www.mta.gov.tr). 
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Çalışma alanı 
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Jeoloji haritasının hazırlanmasında MTA tarafından üretilmiş 1/500.000 ölçekli jeoloji 

haritası (Şekil 3.1), 1/25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritası ile Tokay (1973) ve 

Şaroğlu vd. (1995)’den faydalanılmıştır. Bu çalışmada diğer verilerle de 

karşılaştırılarak MTA Sayısal Jeoloji Haritası esas alınmış, arazi gözlemleri ile yeni 

gözlenmiş birimler haritaya eklenerek jeoloji haritasına son şekli verilmiştir. Jeoloji 

haritasında stratigrafik birimlere ait tüm bilgiler CBS veri tabanında kaydedilmiş, bu 

haliyle gerekli olabilecek sorgulamalar için hazır bir duruma getirilmiştir. Tüm yapısal 

unsurlar da benzer mantık içerisinde bilgisayar ortamına aktarılmış ve sonuç olarak 

tez sahasına ait 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası oluşturulmuştur (Şekil 3.2).   
 

3.1. Stratigrafi 
 

Çalışma alanında yaşları Paleozoyik’ten Kuvaterner’e kadar değişen değişik kayaç 

grupları yer almaktadır (Şekil 3.3). Bölgede ve yakın çevresinde yapılan önceki 

çalışmaların büyük kesiminde stratigrafik birimler KAFZ’nun kuzeyindeki ve 

güneyindeki birimler olmak üzere iki bölgeye ayrılarak incelenmiştir (Şaroğlu, vd., 

1995, Özaksoy, 2000). Bu çalışmada, inceleme alanının KAFZ’nun güney kesimine 

doğru fazla uzanmaması nedeniyle bu ayrıma gidilmeyerek stratigrafik birimlere tek 

bir başlık halinde değinilmesi uygun görülmüştür. 

 

Çalışma alanı ve yakın çevresinde stratigrafik anlamda yapılan çalışmalar arasında 

Tokay (1973) ile Şaroğlu vd. (1995) önemli bir yer tutmakta olup, litoloji ve formasyon 

tanımlamalarında anılan kaynaklar esas alınmıştır. Jeoloji haritasındaki birimlere ait 

simgelerin kullanılmasında da MTA 1/25.000 ölçekli sayısal jeoloji haritasının formatı 

veri tabanında yer alan simgeler esas alınmıştır.    

 

3.1.1. Paleozoyik Yaşlı Birimler  
 

Çalışma alanının kuzeybatı kenarında oldukça küçük bir alanda gözlenmekte olan 

birim, kumtaşı-çamurtaşı-kireçtaşı ardalanmasından oluşmakta ve yaşı Ordovisiyen-

Devoniyen olarak verilmektedir (Tokay, 1973).  
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Şekil 3.2. Çalışma alanını jeoloji haritası (Şaroğlu vd., 1995, Tokay, 1973 ve MTA 

sayısal jeoloji haritasından  arazi gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır).   

km 
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Şekil 3.3. İnceleme alanının yalınlaştırılmış stratigrafik kesiti (Tokay, 1973 ve Şaroğlu 

vd., 1995’den düzenlenmiştir). 

 

3.1.2. Mesozoyik Yaşlı Birimler 
 
Çalışma alanında Mesozoyik; Jura yaşlı kireçtaşları, Kretase yaşlı fliş ve ofiyolitik 

karmaşık ile temsil edilmektedir.  
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3.1.2.1. Jura yaşlı birimler  

 

Jura, çalışma alanı güneyinde kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Tokay (1973), Jura 

yaşlı birimlere karşılık gelen Hamamlı-Bulduk formasyonunun üç üyeden meydana 

geldiğini belirtmiş olup, bunlar Liyas yaşlı dolomitleşmiş kireçtaşı, Dogger yaşlı Aşağı 

Bulduk kriptokristalin kireçtaşı ve Kimmeriyen yaşlı Kuzören kireçtaşıdır. Aralarında 

sarı renkli marnlar, kumlu kireçtaşı ve kalkerli kumtaşı seviyeleri bulunur.  

 

Dogger yaşlı Aşağı Bulduk kireçtaşı üyesi gri kriptokristalin ve psödo-oolitik kireçtaşı 

ve bir miktar sarı marnlar ile temsil edilir. Kimmeriyen yaşlı Kuzören kireçtaşı üyesi 

ise, tabanda kırmızı breşli bir seviye ile başlar, üste doğru oolitik ve psödo-oolitik bir 

karakter kazanır (Tokay, 1973).  

 

Şaroğlu vd. (1995) tarafından çalışma alanındaki Jura yaşlı kireçtaşları Kandak 

Formasyonu adı ile tanımlanmıştır. Kireçtaşları KAF Zonu’nun güneyinde doğu-batı 

yönde geniş yayılım göstermektedir. Sınırlı alanlarda killi yüzeyler içermekte olup, 

bunun yanında da dolomitik yüzeylere sıkça rastlanır. Batıda Bulduk köyü civarında 

yaygın olarak görülen birim çalışma alanı içerisinde Gerede Çayı kuzey-güney 

yamaçlarında tipik özelliklerini göstermektedir (Şekil 3.2). Birimin yaşı Geç Jura-

Erken Kampaniyen olarak belirtilmektedir (Şaroğlu vd. 1995).  

 

Arazi çalışmalarında Gerede Çayı yakınlarında gözlenmiş kireçtaşlarının kendi 

içlerinde yoğun kırıklı-çatlaklı bir görünüm sunmaktadırlar (Şekil 3.4).  
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Şekil 3.4. Gerede Çayı kuzey yamaçlarında gözlenen Kandak Formasyonuna ait bol 

kırıklı kireçtaşı (güneybatıdan bakış, ölçek kitap).  

 

3.1.2.2. Kretase yaşlı birimler  

 

Çalışma alanında Kretase, fliş ve ofiyolitli karmaşık ile karakterize olmaktadır. Fliş 

birimi çalışma alanının kuzeydoğusunda gözlenirken ofiyolit birimi çalışma alanının 

ortasında geniş bir yayılım göstermektedir (Şekil 3.2).  

 

Fliş birimi; Tokay (1973) tarafından Yeşilören formasyonu olarak tanımlanmış olup, 

konglomeralar, kumlu kireçtaşları, kumtaşı ve marnlardan oluşmaktadır. Birimin yaşı 

Tokay (1973) tarafından Albiyen-Senomaniyen olarak verilmiş, birim içerisindeki 

büyük olistolitler nedeniyle “Wild Flysch” olarak tanımlanmıştır. Konglomera içerisinde 

kireçtaşı, radyolarit, kuvars, volkanik kaya ve gnays çakılları bulunmaktadır (Şaroğlu 

vd., 1995).  
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Şaroğlu vd. (1995) tarafından “Eskipazar Formasyonu” olarak da tanımlanan fliş 

birimi kumtaşı, çamurtaşı, kumlu kireçtaşı ve marnlardan oluşmaktadır. En tipik 

kesitini Eskipazar ilçesi kuzeyinde verdiğinden, araştırmacılar tarafından bu şekilde 

adlandırılmıştır. Özellikle Köyceğiz köyü doğusunda kumlu kireçtaşları yaygın olarak 

gözlenmiştir (Şekil 3.5). Şaroğlu vd. (1995) birimin yaşını Mastrihtiyen-Erken 

Paleosen olarak vermiştir.  

 

 
Şekil 3.5. Köyceğiz köyü çıkışında gözlenen Eskipazar formasyonuna ait fliş birimi 

(kuzeyden bakış). 

 

Çalışma alanında Kretase dönemini temsil eden diğer bir birim ise, Tokay (1973) 

tarafından “Arkotdağ Formasyonu”, Şaroğlu vd. (1995) tarafından Arkotdağ Grubu 

içerisinde “Gerede Formasyonu” olarak tanımlanan birimdir. Bu birim renkli melanj 

olarak tanımlanmış olup, bölgenin morfolojisi ve jeolojisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Birim içerisinde, Geç Kretase yaşlı kayaçlar ile daha genç Paleosen yaşlı 

kayaçlar olmak üzere, Paleozoyik, Geç Jura, Geç-Jura-Erken Kretase, Erken Kretase 

yaşlı kireçtaşları, kumtaşı, grovak, konglomera, kiltaşı, radyolarit gibi sedimanter 

karakterde birimler ile metakuvarsit, fillit, kalkşist gibi metamorfik kayaçlar ve 

peridodit, gabro ve granit türü magmatik ve volkanik kayaçlar bulunmaktadır. Şaroğlu 

vd. (1995), değişik yaş ve kaya türünde olistolit şeklinde malzeme içeren birimi 

Arkotdağı Grubu altında “Gerede Formasyonu” olarak tanımlamışlardır. Birimin 

kalınlığı 500-1000 m arasında değişmekte ve içerisinde Erken Kretase yaşı veren 

fosiller bulunmaktadır. Şaroğlu vd. (1995)’e göre birimin yaşı Geç Jura-Erken 

Kretase’dir (Şekil 3.6). 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Şekil 3.6. Arkotdağ Grubunun çalışma alanı içerisinde görünümüne ait iki örnek; (a) 

kırmızı renkli kumtaşları (güneydoğudan bakış), (b) Belen köyü yakınlarında melanj 

içerisindeki kireçtaşları blokları (batıdan bakış). 

 

3.1.3. Senozoyik Yaşlı Birimler 
 

3.1.3.1. Eosen yaşlı birimler  

 

İnceleme alanı ve yakın çevresinde Kretase - Alt Eosen fosilli kireçtaşları (KTa), fliş 

(Tkis) ve volkanik-volkanosedimanter (Tkisd) birimlerden oluşmaktadır. 

Kireçtaşlarında Orbitolites, Nummulites fosilleri bulunmaktadır (Tokay, 1973).  

 

Fliş birimi, çalışma alanı orta kesimlerinde Eosen volkanik-volkanosedimanter birimi 

sınırlarına paralel bir şekilde dar bir zonda izlenmekte, çakıltaşı-kumtaşı ve çamurtaşı 

ardalanmasından oluşmaktadır (Şekil 3.2).  

  

Şaroğlu vd. (1995), Eosen yaşlı volkanik-volkanosedimanter birimi “Akçagil 

Formasyonu” olarak tanımlamıştır (Şekil 3.7). Birim, çalışma alanı ve çevresinde 

KAFZ ana koluna paralel bir yayılım göstermektedir.  
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Şekil 3.7. Gerede-Eskipazar yolu kuzeyinde Akçagil formasyonunun genel görünümü 

(güneyden bakış). 
 

Formasyon başlıca mavimsi yeşil ve kırmızı renkli andezit, bazalt, bazaltik andezit, tüf 

ve aglomeralardan oluşmaktadır. Seyrek olarak ince-orta tabakalı kiltaşı-silttaşı, orta-

kalın tabakalı kumtaşı ve tüf seviyeleri de içermektedir. Volkanik kayaçlarda hakim 

renk mavimsi yeşil veya kahverengidir.  
 

Deresoplan Köyü civarında Akçagil Formasyonunu oluşturan andezitik birimlerde 

yoğun alterasyon sonucu heyelan olayı yaygın olarak gözlenmektedir (Şekil 3.8).  
 

(a) (b) 

 

Şekil 3.8. Deresoplan köyü yakınlarında Akçagil formasyonunun görünümü ve birim 

içerisinde gelişmiş kütle hareketleri (a) doğudan bakış, (b) güneydoğudan bakış. 
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3.1.3.2. Neojen yaşlı birimler  

 

Neojen döneme ait birimler çalışma alanının orta kesiminde ağırlıklı olarak kuzeybatı-

güneydoğu yöneliminde yüzeylenmektedir (Şekil 3.2). Tokay (1973), Neojen 

birimlerin tanımlanmasında ayrım yapmadan Miyosen ve Pliyosen yaşlı, çoğunlukla 

sedimanter olan serileri tek bir isim altında tanımlamıştır. Genel olarak Neojen birimi 

araştırmacıya göre tabanda Neojen gölsel kireçtaşları ile başlamakta, bunun üzerinde 

tüfsü yumuşak kumtaşları, tüf, volkanik breşler, andezitik lav akıntıları yer almaktadır.  

 

Şaroğlu vd. (1995) tarafından “Pazarbaşı Formasyonu” olarak tanımlanan (Tor) birim 

genelde kırmızı renkli çakıltaşları ile katkı şeklinde kiltaşı, silttaşı, çamurtaşı 

düzeylerinden oluşmakta olup çalışma alanı ortasında geniş yayılım gösterir. Birim 

Gerede-Çerkeş-Karabük yol ayrımı ile Eskipazar arasındaki alanda yaygındır.  

 

Pazarbaşı Formasyonu kendisinden daha yaşlı birimleri açısal uyumsuzlukla 

örtmektedir. Kalınlığı 250-300 m. civarında ve karasal fasiyeste olan birimin içerisinde 

bulunan fosillerden Erken Pliyosen ve Orta-Geç Ressiniyen yaşları elde edilmiştir 

(Şaroğlu vd., 1995).  

 

Tokay (1973) tarafından Neojen birim içerisinde gösterilen Pliyosen yaşlı gölsel 

kireçtaşları ve travertenden (Tory) Şaroğlu vd. (1995)’de Bahçepınar Formasyonu adı 

altında bahsedilmiştir. Kireçtaşlarının çok gözenekli olduğu yerler traverten dokulu 

olarak tanımlanmış olup diğer formasyonlarla olan ilişkisine göre yaşı Erken Pliyosen 

olarak verilmiştir (Şaroğlu vd., 1995). Söz konusu travertenler taş ocağı olarak 

işletilmekte olup Anıtkabir’in taşları da bu bölgedeki travertenlerden yapılmış ve halen 

bozulan bloklar bölgedeki traverten taşocaklarından elde edilen yenileriyle 

değiştirilmekte olduğu yerel kaynaklardan öğrenilmiştir (Şekil 3.9).   
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Şekil 3.9. Eskipazar güneybatısında gözlenen ve taş ocağı işletmesi olarak kullanılan 

Pliyosen yaşlı traverten birimi (kuzeydoğuya bakış).  
 

3.1.4.Kuvaterner Yaşlı Birimler  
 

İnceleme alanında Kuvaterner alüvyon birimler (Qa) ve traverten (Qt)  ile temsil 

edilmektedir (Şekil 3.2). Kuvaterner yaşlı alüvyonlar, çalışma alanının ortalarında ve 

Gerede Çayı çevresinde geniş yayılım göstermektedir. Bunların çoğu günümüz çökel 

sistemleriyle ilişkili olup, tümü tek bir birim adı altında toplanarak isimlendirilmiştir. 

Bunlar arasında çalışma alanı ortasında yer alanlar çoğunlukla Neojen birimlerle girik 

durumdadır. Kalınlıklarının yer yer 100 metreye ulaştığı belirtilmektedir (Şaroğlu vd., 

1995). İsmetpaşa İstasyonu yakınlarında Gerede Çayı’nın alüvyon çökellerinin 

çapraz tabakalanma gösterdikleri gözlenmiştir (Şekil 3.10). 

 

 
Şekil 3.10. Gerede Çayının alüvyonlarının İsmetpaşa İstasyonu yakınlarında 

görünüşü (güneybatıdan bakış). 
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Çalışma alanında Kuvaterner’e ait gözlenen bir diğer birim de İmanlar Köyü 

kuzeyindeki traverten (Qt)’dir (Şekil 3.11). İmanlar köyü kuzeyinde gözlenen 

travertenler oldukça sert dokulu, masif bir görünüm sergilemekte olup beyaz renkli, 

gözenekli dokuludur (Şekil 3.11). Travertende gözlenen açılma çatlağının doğrultusu 

K150B olarak ölçülmüştür. Traverten üzerindeki su havuzlarında gaz çıkışları halen 

gözlenmekte olup, bu da güncel aktif tektonizmaya ait bir gösterge olarak 

yorumlanmıştır. Söz konusu alanda traverten oluşumu güncel olarak devam 

etmektedir. Bölgede Karabük İl Özel İdaresinin traverten biriminde açtırdığı sondajda 

artezyen yapan suyun mineralli ve sıcak olduğu saptanmıştır. 

 

Traverten biriminin çalışma alanı içerisinde aktif fay zonunun yakınında yer alması, 

oluşumun yakın zamandaki tektonik süreçlerle ilişkili olduğu sonucunu vermekte olup, 

bu konu sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak sunulmuştur.  

 

 

(a) 

 
(b) 

 

 

Şekil 3.11. İmamlar köyü kuzeyinde gözlenen traverten birimi (a) genel görünüş, 

batıdan bakış, (b) güneyden bakış. 
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3.2. Yapısal Jeoloji 
 

İnceleme alanındaki yapısal unsurlar arasında faylar önemli bir yer tutmakta olup, 

bunların başında KAFZ gelmektedir. KAFZ’na ek olarak paleotektonik dönemde 

gelişmiş bindirme fayları ile günümüzde halen aktif olduğu tespit edilen Kuvaterner 

yaşlı travertenin gelişimine neden olduğu belirlenen açılma çatlağı inceleme 

alanındaki önemli yapısal unsurlardandır (Şekil 3.12).  

 

Yapısal jeolojik unsurların  haritalanması sırasında, litolojik çalışmalarda kullanılan 

kaynaklar dikkate alınmış olmakla birlikte, özellikle neotektonik yapılar bu çalışmada 

yapılan arazi gözlemleri ve morfo-tektonik çalışmalar ile haritalanmıştır. Bölgesel 

yorumlamalar için çizgisellik analizleri yardımıyla birtakım yapısal unsurların 

belirlenmesi amacıyla Landsat ETM+ uydu görüntüsü ve sayısal arazi modellerinden 

türetilen kabartı haritalarından yararlanılmış olup bunlarla ilgili çalışmalar ayrı bir 

bölüm altında (Bölüm 6) sunulmuştur.  

 

3.2.1. Faylar 
 
3.2.1.1. Doğrultu atımlı faylar 

 

Çalışma alanındaki en önemli doğrultu atımlı fay KAFZ’dur. Bölgede  örgülü bir zon 

halinde gözlenen fay zonunun ortalama doğrultusu K700D’dur. Çalışma alanında 

KAFZ İsmetpaşa İstasyonu’ndan başlamakta, batıya doğru Gerede-Karabük 

karayolunu takip etmekte, en batıda Kapaklı Köyünden geçtikten sonra yaklaşık 4 km 

sonra çalışma alanından çıkmaktadır. Ana fay, Deresoplan Köyü ile Kapaklı Köyleri 

arasında bir zon halinde gözlenmekte, Kapaklı Köyü’nden sonra tekrar tek hat 

halinde devam etmektedir.  Şekil 3.12’deki haritada KAFZ içerisinde bir kol olan 1944 

Gerede depremi yüzey kırığı Tokay (1973) ve bu çalışma ile yapılan arazi gözlemleri 

ile belirlenerek ayrı bir renkte verilmiştir.  
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Şekil 3.12. Çalışma alanına ait yapısal jeoloji haritası (MTA 1/25.000 ölçekli sayısal 

jeoloji haritası ve Şaroğlu, vd., 1995’den, arazi gözlemlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır).  

km 
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KAFZ’nun çalışma alanı içerisinde kalan kesimi Tokay (1982) tarafından “Ulusu Fayı” 

olarak adlandırılmış, fay segmentleri numaralandırılmak suretiyle ayrı ayrı 

tanımlanmıştır. Yine araştırmacı bölgede ve yakın çevresinde meydana  gelen 

depremlerin yüzey kırıklarından Kuzey Anadolu Fayı olarak bahsetmiştir. 

 

KAFZ, çalışma alanının doğusunda İsmetpaşa karayolu onarım binasının duvarının 

ötelenmesine neden olmuştur (Şekil 3.13.a). Bölgede yapılan araştırmalar duvardaki 

hareketin devam ettiğini göstermekte olup, Şekil 3.13.a’da günümüzdeki durum 

görülmektedir (Tokay, 1982; Ambraseys, 1970; Aytun, 1982;  Reilinger et al., 1997; 

Hubert-Ferrari, 1998).  

 

1944 Gerede Depreminden sonra onarıldığı bilinen duvarda halen hareket devam 

etmekte olup, Özaksoy (2000) yapmış olduğu arazi çalışmalarında Şekil 3.13.b’de 

görülen A noktasında 5 cm’lik, B noktasında 4cm’lik ve C noktasında toplam 50 cm’lik 

sağ yanal hareketlerin varlığını tanımlamıştır. Duvarın inşaa edilmesinden sonra söz 

konusu bölgede büyük bir deprem meydana gelmemiş olup bu da duvardaki 

hareketin asismik fay kripi sonucu oluştuğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Söz 

konusu bölgedeki deprem ölçerlerin sayısı ve dağılımı  Türkiye’de sismik ağ gözlem 

istasyonu işleten iki kurumunun (Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) bu bölge ve yakın çevresinde 

küçük ölçekli depremleri kaydetmeye yönelik yeterli bir deprem gözlem ağı 

olmadığından şu an için söz konusu harekete neden olabilecek mikro deprem 

aktivitesi hakkında bilgi bulunmamaktadır.  

 

Duvar üzerinde sürekli olarak alınan ölçümler, 1957-1969 yılları arasında yaklaşık 2 

cm/yıl gibi bir hareketi göstermektedir (Aytun, 1973). Bu değerler son zamanlarda 

KAFZ için GPS verileri kullanılarak bulunan kayma değerlerine oldukça yakındır. 

Aytun (1982), bölgede 1969-1978 yılları arasında yaptığı ölçümlerde 1.1 cm/yıl 

hareket belirlemiştir.  

 

Çalışma alanı içerisinde doğrultu atımlı faylarda gözlenen akarsu yataklarında atımlar 

da gözlenmiş olup, bu konuya morfo-tektonik bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde 

değinilmiştir.   
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  (a) 

(b) 

Şekil 3.13. İsmetpaşa istasyonu yakınlarında karayolu bakım binasında gözlenen 

krip hareketine ait görüntü ve kroki (a)güncel durum, (b) atım durumu (Özaksoy, 

2000). 

 

3.2.1.2. Bindirme fayları 
 

Çalışma alanı içerisinde, biri çalışma alanının kuzeybatısında, diğeri ise güneyinde 

olmak üzere paleotektonik dönemde oluşmuş iki bindirme fayı bulunmaktadır (Şekil 

3.12). Çalışma alanının kuzeybatısında gözlenen fay, Kretase yaşlı ofiyolit biriminin  

Alt Eosen kireçtaşlarının üzerine sürüklenmesiyle oluşmuştur. Çalışma alanı 

ortalarında gözlenen ikinci bindirme fayı ise, yine Arkotdağ Grubu olarak tanımlanan 

ofiyolit biriminin Eosen yaşlı fliş birimine bindirmesi ile oluşmuştur (Şekil 3.12). 

Bindirme dokanağına yakın yerlede tabaka eğimleri dikleşmektedir.  

 

3.2.1.3. Açılma çatlağı 

 

Çalışma alanı doğusunda bulunan İmanlar Köyü’nün kuzeyinde  Kuvaterner yaşlı 

traverten biriminde gelişmiş açılma çatlağı inceleme alanı içerisindeki aktif yapısal 

unsurlara bir örnektir.  Bölgede gözlenen traverten birimine ait açılma çatlağı Şekil 
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3.14’de görülmektedir. Arazi çalışmaları ile çatlak doğrultusu K150B olarak ölçülmüş 

olup, halen aktivitesini devam ettiriyor olması, ayrıca KAFZ’na olan yakınlığı ve 

konumu ile bu fayın etkisi altında geliştiği ve gelişimini sürdürdüğü düşünülmektedir.  

 

3.2.2. Kıvrımlar 
 

Çalışma alanında değişik ölçekli antiklinal ve senklinallerin oluşturduğu kıvrımlar 

bulunmaktadır (Şekil 3.12). Kıvrımlanmalar ofiyolitik birimin içerdiği tabakalı 

kayaçlarda yoğun olarak gözlenmektedir. Kıvrım eksenlerinin genel yönelimleri  DKD-

BGB şeklindedir.  

 

 

 
Şekil 3.14. İmamlar Köyü kuzeyinde gözlenen traverten biriminde gelişmiş açılma 

çatlağı  izi (güneydoğudan bakış). 
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4. BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ 
 
Çalışma alanında depremselliğe neden olan en önemli yapısal unsur KAFZ (Şekil 

4.1) olup Türkiye’nin depremselliği üzerinde oynadığı önemli rol nedeniyle bu fayın 

karakteristik özelliklerine ve deprem aktivitesine bu bölümde ayrıntılı olarak 

değinilmiştir.  

 

KAFZ, belirgin morfolojik özellikleri ve halen devam eden sismik aktivitesi ile batıda 

Saros körfezi ile doğuda Karlıova arasında uzanan, uzunluğu yaklaşık olarak 1500 

km olan sağ yanal doğrultu atımlı bir faydır (Barka, 1992). KAFZ doğuda Doğu 

Anadolu Fayı (DAF) ile kesiştiği Karlıova ilçesi kuzeydoğusunda yer alan üçlü kesişim 

noktasında başlamakta, batıya doğru Erzincan, Suşehri, Reşadiye, Erbaa, Havza, 

Ladik, Kargı, Ilgaz, Kurşunlu ve Çerkeş kuzeyi, İsmetpaşa, Gerede, Bolu, Abant 

Gölünden geçerek devam etmekte, Mudurnu batısında kollara ayrılmaktadır.  

 

 

 
KDAFZ: Kuzey Doğu Anadolu Fayı 

DAF: Doğu Anadolu Fayı

Şekil 4.1. KAFZ’nun geometrisi ve konumu (Barka, 1996).   

 

 

Kuzey kol Sapanca Gölü ve İzmit Körfezinde Marmara Denizi içine girmekte, daha 

sonra Trakya güneyinde karaya çıkarak Ganos Fayı adı altında 45 km uzunluğunda 

devam etmektedir (Okay vd., 1999).  
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Güneybatıya ayrılan ikinci kol; Geyve, İznik Gölü, Gemlik, Bandırma, Çan ve 

Bayramiç ilçelerinden geçerek Ege Denizi’ne girmektedir. Bu segment Geyve’nin 

güneybatısında tekrar bir kola daha ayrılmakta, bu da Yenişehir, Bursa, Mustafa 

Kemalpaşa, Manyas, Gönen, Pazarköy’den geçerek Edremit kuzeyinde Ege 

Denizi’ne girerek kaybolmaktadır.    

 

KAFZ boyunca Neojen-Kuvaterner yaşlı havzalar bulunmakta olup bunlar KAFZ’na 

paralel uzanmış bir geometri sunmaktadır (Barka, 1984). Havza-Ladik, Erzincan, 

Yedisu ve Taşova-Erbaa havzaları KAFZ boyunca gelişmiş önemli çek-ayır (pull-

apart) havzalarıdır.   

 

KAFZ’nu oluşturan segmentler hem geometrik, hem de deprem karakterleri açısından 

birbirinden farklı özellikler sergileyen parçalardan oluşmaktadır. Barka ve Cadinsky-

Cade (1988)’e göre, Türkiye’deki aktif fayların incelenmesi sonucu fay geometrisinin 

(kıvrımlanmalar, sıçramalar ve ana fay izleri türünde süreksizlikler) büyük fay 

kırıklarına ait yerlerde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Burada her 

bir süreksizliğin boyutundan çok süreksizliklerin geometrileri önem kazanmaktadır. 

1939-1967 yılları arasında KAFZ üzerinde doğudan batıya doğru süregelen 6 büyük 

deprem sonucunda kırılmalar meydana gelmiş olup, fay segmentleri (FS) ve kırık 

segmentler (RS) Şekil 4.2’de görülmektedir.  

 

Batıya doğru, sağ yanal atımlarda bir azalma meydana gelmekte ve Erzincan-Suşehri 

arasında 7.5 m olan atım Tosya-Ilgaz arasında 3.5 m, Mudurnu Vadisi dolaylarında 

2.0 m olmaktadır (Barka, 1996). Şekil 4.2’den görüleceği üzere sıçramanın (stepover) 

1km’den fazla, kıvrımlanmanın 50’den büyük olduğu yerlerde kırık segmentler büyük 

depremlerle kırılmış fay segmentlerine karşılık gelmektedir. Barka’nın çalışmasında 

KAFZ boyunca yıkıcı depremlerin tekli veya ikili sıkışan büklümler ile (restraining 

bend) ilişkili oldukları ifade edilmektedir. Fay doğrultusundaki değişim kıvrımın bir 

tarafındaki fay segmenti üzerinde gerilmenin birikmesine neden olmaktadır. Burada 

sıkışan büklüm açısı ve sıkışan segment uzunluğu gerilme miktarının belirlenmesine 

neden olmakta, bu da doğrudan deprem büyüklüğü üzerinde etkili olmaktadır (Barka 

ve Cadinsky-Cade, 1988).  
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fs: Fay Segmenti 

rs: Kırık Segmenti

Şekil 4.2. KAFZ’nun orta ve doğu kesimlerindeki aktif fay segmentlerini gösterir şekil 

(Barka ve Kadinsky-Cade, 1988). 
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KAFZ üzerinde fayın karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla, çalışma alanı ve 

yakın çevresi de dahil olmak üzere değişik yerlerde yapılmış paleosismoloji 

çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmada, paleosismolojik yaklaşımlar esas 

alınmadığından bu konuya fazla yer verilmemiş ve yapılmış olan çalışmalara 

değinmekle yetinilmiştir. Gerede Segmenti ve çevresinde yapılan paleosismolojik 

çalışmalara ait bilgiler Çizelge 4.1.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.1. Gerede Segmenti ve yakın çevresinde yapılmış paleosismoloji 

çalışmalarına ait özet bilgi (Özaksoy, 2000’den). 
 

Araştırmacı Bölge 
Dönem (yıl) 

günümüzden 
önce 

Son deprem 
tarihleri 

Deprem sayısı 
ve tarihleri 

Yinelenme 
aralıkları 

(yıl) 
Ikeda vd. 

(1991) 
Mudurnu 

Vadisi 360 1967 
1957 2 1967 

1650±20 317 ± 20 

Okumura vd. 
(1994) Gerede 2.000 1944 8 

1944 
1668 

1250-1668 
790-1250 
994-1045 
540-790 
170-570 

MÖ. 20-MS. 170 

200-300 

Özaksoy vd. 
(1998) İsmetpaşa 1.000 1944 3 

1944 
1668 
1035 

276 
633 

 

Demirtaş 
(2000) 

Mudurnu 
Vadisi 
Abant 

Üçtepeler 
Sultanbey 

6335 
1967 
1957 
1944 

15

1967 
1957 
1944 

1667-1668 
1488 
1035 

994-1045 
784 
300 
30 

MÖ. 500 
MÖ. 3995 
MÖ. 4335 

Ortalama 
422 

Özaksoy 
(2000) İsmetpaşa -  1944 6 

1944 
1668 
1035 

Günümüzden 
2779 
2328 

2041 yıl 
öncesine ait 3 

deprem 
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Çalışma alanının depremselliğinin araştırılması işleminde sınır, çalışma alanı sınırına 

kıyasla geniş tutulmuş ve KAFZ’nun Gerede ile Bayramören arasındaki kesimi 

incelenmiştir. İnceleme alanının depremselliği, değişik kaynaklar dikkate alınarak 

bölgenin tarihsel dönem etkinliği ile aletsel dönem aktivitesinin ortaya konulması ve 

sonuç olarak inceleme alanındaki önemli hasar yapan depremlerin incelenmesi 

olarak üç aşamada değerlendirilmiştir. Çalışma alanına ait sismotektonik harita Şekil 

4.3.’de verilmiştir.  

 

4.1. Tarihsel Dönemde Deprem Aktivitesi 
 
İnceleme alanında 1900 yılı olarak kabul edilen aletsel dönem başlangıcından önce 

birçok tarihsel deprem kaydı bulunmaktadır. Sipahioğlu (1984) yapmış olduğu 

çalışmada M.Ö. 300 ile M.S. 1900 yılları arasında KAF Zonu’nun Bolu-Çankırı-

Kastamonu arasında kalan bölgede şiddet değeri (MSK) V ile IX arasında değişen 8 

tarihsel deprem saptamıştır. Söz konusu çalışmada, KAFZ’nun orta segmentinde 

geniş bir alan içerisinde M.S. 1700 yılına kadar şiddeti VIII’e kadar çıkan depremlere 

rastlanılmadığı belirtilmiştir.  

 

Tarihsel deprem verileri KAFZ’nun Gerede Segmenti’nin diğer segmentlere oranla 

daha az sayıda depremden etkilendiğini göstermektedir (Ambraseys ve Finkel 

(1988); Demirtaş (2000); Sipahioğlu (1984)). Demirtaş (2000), KAFZ boyunca 

meydana gelen 243 depremden 9’unun Gerede Segmenti üzerinde meydana 

geldiğini belirtmiştir. Bu verilere ek olarak Ambraseys ve Jackson (1998) MS 32 

yılında daha önceki kaynaklarda bahsedilmemiş bir depremi belirtmiştir. Çalışma 

alanı ve yakın çevresindeki tarihsel depremler Şekil 4.4.’de görülmektedir. Tarihsel 

dönemde çalışma alanı yakınlarında meydana gelen depremlerle ilgili özellikler 

Çizelge 4.2.’de verilmiştir.  
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Şekil 4.3. Çalışma alanı ve yakın çevresinin sismotektonik haritası.  

 

 

Ms 
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Çizelge 4.2. KAFZ boyunca Gerede Segmenti’nde meydana gelen tarihsel depremler 

(Demirtaş,2000 ; Sipahioğlu, 1987 ; Ambraseys ve Jackson,1998). 

 
Tarih Yer Dış merkezler Maksimum 

şiddet 
Açıklama 

 Enlem Boylam  
32 Gerede  31.05 40.5 - - 

Eylül, 967 Bolu-Gerede - - - Metinde 
Mayıs, 1035 Gerede-Çerkeş - - - Metinde 

1050 Tosya-Çankırı - - - Metinde 
03.07.1668 Bolu-Kastamonu 40.70 31.60 VIII - 
10.07.1668 

(1) 
Bolu-Kastamonu 41.30 33.80 VII - 

18.08.1668 Kastamonu-Çankırı 41.20 33.80 VII - 
1845 Çankırı 40.60 33.60 V - 

08.09.1881 Çankırı 40.60 33.60 VIII - 

1882 Tosya-İskilip-
Kastamonu 41.00 34.00 VI - 

1883 Kastamonu-Çankırı 41.00 33.70 VI - 
.04.1883 Çankırı   V - 

1890 Kastamonu 41.30 33.80 VI - 
 

967 yılı Eylül ayındaki deprem, Bolu ile Gerede arasında yer alan Honoros 

bölgesinde meydana gelmiştir (Ambraseys ve Finkel, 1988). Deprem sonrasında 

Bolu-Gerede arasında yüzey faylanmasının meydana geldiği belirtilmektedir. 1050 

yılında Tosya ve Çankırı çevresinde yıkıma neden olan depremde 80 km’lik bir 

alanda küçük su birikintilerinin ve bataklıkların oluştuğu belirtilmiştir (Ambraseys ve 

Finkel, 1988).   
 

4.2. Aletsel Dönemde Deprem Aktivitesi 
 

Çalışma alanının aletsel dönemdeki deprem aktivitesinin belirlenmesi amacıyla 1900 

yılı başından günümüze değin olan deprem aktivitesi incelenmiş, ayrıca inceleme 

alanı ve yakın çevresinde meydana gelen hasar yapıcı depremlere ayrı başlıklar 

altında ayrıntılı olarak aşağıda değinilmiştir.  

 

Çalışma alanının depremselliği, 1900-2004 yılları arasında 41.18K-32.28D ve 

40.66K-33.07D  koordinatları arasında kalan depremler ile ortaya konulmuştur. Bu 

çalışmada Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi (DAD) (Şekil 

4.5)’ne ait veriler değerlendirilmiştir. DAD içerisindeki veriler 1991 öncesine kadar 

büyüklüğü 4 ve 4’den fazla olan depremlerden, 1991 sonrası için ise yeri 

belirlenebilmiş tüm verileri kapsamaktadır.  
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Bu depremlerin dağılımı incelendiğinde, genel olarak KAFZ çevresinde yoğunlaşma 

olduğu gözlenmektedir. Buna karşın KAFZ’nun diğer kesimlerine oranla dikkat çekici 

bir aktivite olduğunu söylemek zordur. Buradan, bu bölgedeki  deprem yoğunluğunun 

KAFZ’nun diğer kesimlerine kıyasla uzun zamandır çok fazla olmadığı sonucu 

çıkartılabilir. Ayrıca nispeten geçmiş tarihlerde meydana gelen depremlerin merkez 

üstlerinin kesin olarak belirlenememiş olması da yer hatalarına neden olmaktadır.  
 
 
4.2.1. Hasar Yapan Depremler 
 
Çalışma alanı yakın çevresinde aletsel dönemde hasar yapıcı büyüklükte 4 depremin 

meydana geldiği belirlenmiştir. İnceleme alanı yakın çevresinde meydana gelmiş ve 

bu bölgeyi de etkileyen hasar yapıcı depremlere ait parametreler Çizelge 4.3.’te 

verilmiştir. 
 

Çizelge 4.3. Çalışma alanı yakın çevresinde meydana gelmiş hasar yapıcı 

depremlere ait bilgiler. 
 

Tarih Yer Büyüklük Şiddet 
09.03.1902 Çankırı Ms:5.5 Io:IX 
01.02.1944 Bolu-Gerede Ms:7.4 - 
12.08.1951 Kurşunlu (Çankırı) Ms:6.9 Io:IX 
07.09.1953 Çerkeş (Çankırı) Ms:6.4 Io:VII 

 
4.2.1.1. 09 Mart 1902 Çankırı Depremi 

 
Merkez üstü Korgun yakınlarında olan ve kuvvetli artçı şoklarla devam eden deprem, 

Çankırı ve yakın çevresinde önemli düzeyde hasara neden olmuştur. Depremin 

büyüklüğü Ms:5.5 olup yakın çevresinde şiddeti Io:IX’dur. Deprem sonrası Çankırı 

merkezinde 3000 evin tamamen yıkıldığı, 4 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı 

belirtilmiştir (Ambraseys, 1988). Sarsıntının Orta Anadolu’da doğuda Amasya-Ladik, 

batıda Bolu’ya kadar olan bir alanda hissedildiği belirtilmiştir (Ambraseys, 1998).   
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4.2.1.2. 01 Şubat 1944 Bolu (Gerede) Depremi 

 
Deprem, 1 Şubat 1944 tarihinde yerel saat ile 03:22:40’da (GMT) meydana gelmiş 

olup büyüklüğü Ms:7.3 (Ambraseys, 1988) Ms:7.4 (Ergin vd., 1967 ve Gençoğlu vd., 

1990), en büyük şiddet değeri Io:X’dur (Şekil  4.6). 

 

 
Şekil 4.6.  1 Şubat 1944 Gerede depremi eşşiddet haritası (Ergin vd., 1967). 

 

Pınar ve Lahn (1952), bu depremi Bolu-Gerede-Çerkeş depremi olarak 

tanımlamaktadır. Deprem, Abant’tan Ilgaz’a kadar olan 200 km uzunluğunda ve 25 

km genişliğinde bir alan içerisinde önemli can kaybı ve yapısal hasara neden 

olmuştur (Şekil 4.7). Ana şok sonrası 15 Şubat 1944, 11 Mart 1944, 5 Nisan 1944, 30 

Eylül 1944, 2 Ekim 1944, 9 Şubat 1945, 7 Haziran 1945 ve Ekim 1945 tarihlerinde 

değişik yerlerde artçı sarsıntılar meydana gelmiş, bunlar Düzce, Gerede, Mudurnu, 

Kurşunlu ve Ilgaz çevrelerinde ağır hasarlara neden olmuştur. Etkili olduğu alan 

boyunca tüm iletişim hatlarına zarar veren bu depremde  185 km’lik bir yüzey 

faylanması meydana gelmiştir (Ambraseys, 1988). Taşman (1944)’a göre depremde 

7.000 kişi hayatını kaybetmiş, 23.000’den fazla yapı ağır hasara uğramıştır.   

 

 



 

 39

 
 

Şekil 4.7. 1 Şubat 1944 depremine ait Ambraseys (1988) tarafından çizilen etkilenme 

sahası. 

 

Depremin uzun süreli etkisi sarsıntının Ankara ve İstanbul gibi kentlerde de 

hissedilmesine yol açmış, Ankara’da bazı konutlar çökmüş, birçoğunun da 

pencerelerinin kırıldığı bildirilmiştir. Deprem sadece Ankara’da 125 ölü, 158 yaralı, 

1450 yıkık ve 2716 hasarlı yapı şeklinde sonuçlanmıştır. Kent içerisinde de bazı 

hasarlar görülmüş, özellikle Yenişehir Mahallesi ve Kale civarında hasar fazla 

olmuştur. Şehirdeki tüm resmi ve özel yapıların duvarlarında küçük çatlaklar ve sıva 

dökülmelerinin olduğu bildirilmiştir (Ergünay, 1978).  

 

Depremin odak mekanizması çözümlemeleri değişik araştırmacılar (Kocaefe, 1981; 

Özmen, 1998’den ve Eyidoğan ve diğ.,1991) tarafından yapılmış olup,  bunlar Şekil 

4.8’de verilmiştir. Burada her iki çözüm sırasında elde edilen sonuçların KAFZ’nun 

Gerede bölgesindeki doğrultusu ile uyuşmadığı görülmüştür. KAFZ’nun bu bölgedeki 

doğrultusu K750D iken bu çözümlemelerde elde edilen değer K520D ve K320B’dır 

(Kocaefe, 1981). Bu odak mekanizması çözümleri, özellikle Eyidoğan vd. (1991) 

tarafından  transpresyonel oblik faylanmaya işaret etmektedir (Yürür, 2003).  

 

 

KARADENİZ 

AKDENİZ 

EGE 
DENİZİ 
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(a) 
 

(b) 

 

Şekil 4.8. 1 Şubat 1944 Gerede depremine ait odak mekanizması çözümlemeleri. (a) 

Eyidoğan, vd. 1991 ; (b) Özmen 1998’den. 

 

Bolu-Gerede depreminin merkezüstü için değişik araştırmacılar tarafından değişik 

yerler verilmektedir (Şekil 4.9). Bunlardan biri Gerede yakınlarında KAFZ üzerinde, 

diğer ikisi KAFZ’nun kuzeyinde ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Ergin vd., 1967; 

Gençoğlu vd., 1990 ve KOERI, 2003). Özellikle KAFZ’ndan uzak olan iki merkez 

üstünün Gerede’ye mesafesi 80 km kadardır. Geçmiş yıllarda deprem merkez 

üstlerinde 50 km’ye kadar hataların yapılıyor olması, bunların dağınıklığı konusunda 

en önemli faktörlerden birisi olmuştur (Yürür, 2003).  

 

Yürür (2003), söz konusu dağılım ile ilgili geliştirdiği senaryoda ilk aşamada Karabük 

Fayının tekrar aktivite kazanmasıyla bu hareketin KAFZ’nun Gerede Segmenti 

üzerinde biriken enerjinin boşalması ile sonuçlandığını varsaymaktadır. Burada 

ortaya çıkan sorun hangi fay sisteminin Gerede Segmentini tetiklediği sorusunu ise 

araştırmacı gerek jeolojik gerekse topoğrafik veriler ile sismik verinin karşılaştırılması 

yoluyla çözümlemeye çalışmıştır (Şekil 4.10). Burada deprem merkez üstlerinden 

birisine düşen nokta Karabük Fayı (Tüysüz, 1993) ile uyum gösterdiği ve Eyidoğan 

(1991) tarafından verilen fay mekanizması çözümü ile Karabük Fayının 

doğrultusunun benzerlik göstermekte olduğu belirtilmiştir. 
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Şekil 4.9. 1 Şubat 1944 Gerede depreminin değişik araştırmacılar tarafından 

belirlenmiş olan merkezüstleri. 

 

4.2.1.3. 13 Ağustos 1951 Kurşunlu Depremi 

 
Deprem, 13 Ağustos 1951 yılında yerel saat ile 18:33’de (GMT) meydana gelmiş olup 

en büyük şiddeti Io:IX, büyüklüğü Ms:6.9 olarak ölçülmüştür (ISC verileri). Ambraseys 

(1988)  bu depremi “Gerede-Ilgaz Depremi” olarak tanımlamıştır.  Bu depremde 

Gerede-Ilgaz arasındaki birçok yerleşimde ağır hasar meydana gelmiş, karayolu ve 

demiryollarında önemli hasarlar oluşmuştur. Kurşunlu çevresi ve Çerkeş kuzeyi 

depremden en şiddetli etkilenen iki merkez olup, deprem fay zonu üzerindeki iki yeni 

yüzey kırığı ile ilişkilidir. Bunlardan biri Kurşunlu kuzeyinde, diğeri Afşar-Dolaşlar 

arasında olmak üzere 32 km’lik süreksiz bir kırık olarak değerlendirilmiştir. Holosen 

çökellerde 60 cm’yi geçmeyen sağ yanal ötelenmelerle birlikte İsmetpaşa 

yakınlarında demiryolunda da sağ yanal harekete işaret eden ötelenmeler 

gözlenmiştir. Deprem sonucu kırılan fay uzunluğu 60 km olarak verilmektedir 

(Eyidoğan, vd. 1991).  
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(a) 

 
(b) 

 

Şekil 4.10. (a) Gerede depremine ait 3 merkez üstünün çalışma alanına ait  

basitleştirilmiş jeoloji haritası ile korelasyonu (artı işaretleri deprem merkezüstlerini 

göstermektedir) (Yürür, 2003), (b) çalışma alanına ait 1/250.000 ölçekli sayısal 

yükseklik modeli ve deprem merkez üstleri ve ana tektonik hatların konumunu 

gösterir şekil (Yürür, 2003). 
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Özmen (1998)’de verilen odak mekanizması çözümlemelerinde fayın doğrultusu 

K460B olarak bulunmuştur. Eyidoğan vd. (1991) tarafından yapılan odak 

mekanizması çözümlemesinde ise depremde sağ yanal atımlı hareketin baskın 

olduğu, bununla birlikte bir miktar normal faylanma bileşeninin de olduğu 

belirtilmektedir (Şekil 4.11).    

 

(a) 

 
 

(b) 

 
Şekil 4.11. 13 Ağustos 1951 Kurşunlu depremine ait odak mekanizması 

çözümlemeleri: (a) Özmen, 1998’den, (b) Eyidoğan vd., 1991.  

 

Deprem sonrası meydana gelen hasarın yerel zemin koşulları ile yakın ilişkisi ortaya 

konulduğu değişik araştırmacılar tarafından belirtilmektedir (Eyidoğan vd., 1991). 

Deprem sonrasında Karacaviran çevresinde sıcak ve soğuk su kaynakları 

oluşmuştur. Soğuk su kaynaklarının ısındığı, bazı sıcak suların soğuduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca bu bölgede tanımlanan bazı yapılardan deprem sonrasında 

sıvılaşma olayının da geliştiği sonucu çıkartılmaktadır (Eyidoğan vd., 1991). Bu 

depremle ilgili olarak eş-şiddet haritası çizilmiş olup Şekil 4.12.’de verilmektedir.  
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Şekil 4.12. 13 Ağustos 1951 Kurşunlu depremi eşşiddet haritası (Eyidoğan, vd., 

1991’den). 

 
4.2.1.4. 7 Eylül 1953 Çerkeş Depremi 

 
7 Eylül 1953 tarihinde meydana gelen depremin en büyük şiddeti Io:VII ve büyüklüğü 

Ms:6.4 olup yerel saat ile 03:59’da (GMT) meydana gelmiştir. Bu depremle ilgili 

ayrıntılı bilgi olmamakla beraber, depremin Düzce, İnebolu, Çorum ve Kırşehir’e 

kadar olan bir alanda hissedildiği bildirilmiştir. Ambraseys (1988)’e göre faylanma ile 

ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Kocaefe (1981; Özmen, 1998’den) tarafından yapılan 

odak mekanizması çözümlemesi sonucunda fay düzlemi K320B olarak bulunmuş 

olup deprem üreten fayın oblik faylanma üzerinde gerçekleştiği belirtilmiştir. Eyidoğan 

vd. (1991) tarafından yapılan fay düzlemi çözümünde doğrultu atım bileşeni baskın 

olmakla birlikte bir miktar normal faylanma bileşeni de vardır (Şekil 4.13).  
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(a) 

 

 
(b) 

 
Şekil 4.13. 7 Eylül 1953 Çerkeş depremine ait odak mekanizması çözümlemeleri. (a) 

Özmen, 1998’den, (b) Eyidoğan, vd. 1991.  
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5. ÇİZGİSELLİK ANALİZLERİ 
 

Çalışma alanının tektonik özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla uydu görüntüleri, 

kabartı haritaları ve bunların düzeltilmesinde yararlanılması düşünülen birtakım 

tematik haritalar kullanılarak çizgisellik haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen 

çizgiselliklere ait doğrultu gül diyagramları ile bölgenin yapısal unsurların oluşumunda 

rol oynayan hakim gerilme yönleri belirlenerek bölgede meydana gelmiş depremlerin 

verileri ile karşılaştırmaları yapılacaktır. Bu çalışmada kullanılan verilerin ve 

çizgiselliklerin belirlenme aşamalarını gösteren şema, Şekil 5.1.’de ve çizgisellik 

analizinde kullanılan Landsat ETM+ görüntüsüne ait özellikler Çizelge 5.1.’de 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 5.1. Çizgisellik haritasının hazırlanmasında kullanılan veri türleri.  
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Çizelge 5.1. Çizgisellik analizinde kullanılan Landsat ETM görüntüsüne ait özellikler. 

 

Görüntü Türü Landsat ETM+ 

Path/Row p178r32 

Çekim Tarihi 07/04/2000 

İzdüşüm WGS84 

Güneş Bakış Açısı 63 

Güneş (Işıklandırma) Doğrultusu 124 

Koordinat UTM 

Zon 36 
 

Çizgisellik tanımı değişik araştırmacılar tarafından (Novak and Soulakellis, 2000; 

Kaymakçı, 2000; Dehandschutter, 2001; Madani, 2001; Hung et al., 2002) farklı 

şekillerde yapılmış olmakla birlikte  genel olarak çizgisellik uydu görüntülerinde ve 

kabartı haritalarında gözlemlenmiş tamamıyla jeolojik kökenli çizgisel unsurlar olarak 

tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı  ve kullanılan çizgisellik tanımlaması 

doğrultusunda sadece jeolojik kökenli olduğu düşünülen çizgisel yapılar 

değerlendirilmiş, karayolu, demiryolu türünde çizgisel bir görünüm sunan, ancak 

jeolojik açıdan bir şey ifade etmeyen unsurlar değerlendirilmemiş ve bu tür jeolojik 

olmayan çizgisel yapılar sayısallaştırılarak düzeltme amaçlı kullanılmışlardır. Uydu 

görüntüleri ve sayısal arazi modellerinden türetilen haritalardan çizgiselliklerin 

belirlenmesi konusunda değişik çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Akhir and 

Abdullah, 1997; Süzen and Toprak, 1998; Nurlu, 1999; Novak and Soulakellis, 2000; 

Kaymakçı, 2000; Dehandschutter, 2001; Madani, 2001; Kumanan, 2001; Meijninger, 

2001; Hung et al., 2002; Won-In and Charusiri, 2003; Leech et al., 2003). Bu 

çalışmalarda çok farklı veriler ile veri analiz ve işleme yöntemleri kullanılmış olup, bir 

kısmı Çizelge 5.2’de verilmiştir.  
 

Çizgisel yapılar Landsat uydu görüntüleri kullanılarak kolaylıkla belirlenebilmektedir. 

Güneş ışığının yansıma açısı değerine normal veya dik açılı uzanan topoğrafik 

çizgisellikler gölgeler veya parlaklıklar halinde uydu görüntülerinde gözlenmektedir 

(Sabins, 1996). Uydu görüntülerinden çizgisel yapıların belirlenmesinde görüntünün 

çekildiği mevsimin de önemi bulunmakta olup örneğin kışın çekilen görüntülerde  

topoğrafik çizgisel yapıların daha iyi gözlendiği belirtilmektedir (Sabins, 1996).  
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Çizelge 5.2. Çizgisellik haritası oluşturulması amacıyla Landsat TM uydu görüntüsü 

ile yapılan çalışmalara ait bilgiler.  
 
 

Kaynak 
Çalışma 
konusu 

Kullanılan bant 
Kombinasyonu

Kullanılan iyileştirme ve 
filtrelemeler 

Süzen and Toprak 

(1998) 
Tektonik 7 

TBA 

Histogram düzeltmesi 

Yüksek geçirgen (High Pass) filtre 

Radyometrik düzeltme 

Prewitt ve Sobel filtreleri  

Nurlu (1999) Tektonik 7 Yüksek geçirgen (High Pass) filtre 

Novak and 

Soulakellis (2000) 

Jeomorfoloji  

Tektonik 
7 

TBA 

FCC 

Kaymakçı (2000) 
Jeoloji 

Tektonik 
5,3,1 (R, G, B) 

Radyometrik düzeltme 

Basit lineer kontrast düzeltmesi 

Dekorelasyon düzeltmesi. 

Yoğunluk-doygunluk düzeltmesi 

TBA 

Madani (2001) Tektonik 
7,4,1 (R, G, B) 

1 ve 2 
- 

Akhir and Abdullah 

(1997) 
Tektonik 4 

Sayısal kontrast. 

Laplacian ve Convultion filtreleri 

 Yönlü (Directional) filtreler 

Won-In and 

Charusiri, (2003) 

Jeoloji 

Tektonik 
7,5,4 (R, G, B) 

Koyu nokta düzeltmesi 

Yüksek geçirgen (High Pass) filtre 

Albedo düzeltmesi 

Görüntü sınıflaması 

TBA 

Bant oranlaması 

Hung, et al., ( 2002) 

Karst 

Hidrojeolojisi,  

Tektonik 

- 
Laplacian ve Convultion filtreleri 

Yönlü (Directional) filtreler 

Meijninger (2001) Tektonik 
7,3,1 (R, G, B) 

7,5,3 (R, G, B) 

Sınır düzeltmesi 

Sobel Filtresi 

Leech et al., 2003 Tektonik 
7,2,1 (R, G, B) 

 

Gaussian lineer olmayan düzeltme 

TBA 

Sınır filtrelemesi  

TBA: Temel Bileşenler Analizi (Principal Compenent Analysis) FCC: False Color Composite 
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Uydu görüntülerinden çizgiselliğin çıkartılması kullanıcıya bağlı görsel yöntemlerle 

ve/veya bu amaçla yazılmış uzaktan algılama programının ek modülleri ile otomatik 

olarak yapılabilmektedir. Bu tür çalışmalarda karşılaşılan en önemli problem 

kullanılan uydu görüntülerine göre hangi bant ve/veya bant türlerinin kullanılacağı, 

görüntülere uygulanacak filtrelemeler ve görüntü iyileştirmelerin hangi yöntemler 

kullanılarak yapılacağı hususundadır. Görsel yöntemde araştırıcı uydu görüntüleri 

üzerinde çeşitli bant kombinasyonları ve filtrelemeler yaparak kişisel deneyiminin de 

ölçüsünde ekran üzerinden çizgisel yapıları çizmektedir. Otomatik olarak çizgiselliğin 

belirlenmesi hususunda ise uydu görüntüleri üzerindeki çizgisel unsurlar bu amaçla 

yazılmış program(lar) tarafından otomatik olarak çıkartılmaktadır.  
 

Belirli bir bölgede jeolojik amaçlı çizgisel unsurların ortaya çıkartılması çalışmalarında 

uydu görüntülerinin tek başına kullanılmasından ziyade bunların topoğrafik 

haritalardan türetilen kabartı haritaları (shaded relief), drenaj haritaları  ile birlikte 

karşılaştırmalı olarak kullanılmaları da tercih edilen bir yöntem olmuştur (Süzen and 

Toprak, 1998).  
 

Sayısal arazi modellerinden türetilen kabartı haritaları, belli bir ışıklandırma açısı 

(illumination) altında yüzey topoğrafyasına ait fiziksel özellikleri gösteren harita olarak 

tanımlanmaktadır (Dehandschutter, 2001). Bu tür haritalar, yüzey yapılarının ve 

bunlara ait verilerin kolay ve kullanılabilir gösterimi açısından önemlidir. Kabartı 

haritalarının oluşturulmasında bölgedeki hakim tüm yapısal unsurları ortaya 

koyabilmek açısından değişik ışıklandırma açıları (yönleri) kullanılarak analizler 

yapmak oldukça önemlidir. Bir bölge için değişik güneş ışığı açılarında çekilmiş uydu 

görüntülerinin çizgisellik analizi çalışmaları için kullanılması en tercih edilen yöntem 

olmakla beraber, uydu görüntülerine erişmedeki zorluklar ve bunların edinilmesindeki 

mali zorluklar gibi kısıtlayıcı faktörler nedeniyle pek sıklıkla kullanılmamaktadır.  

 

Çizgisellik analizi çalışmasının ilk aşamasını Landsat ETM+ uydu görüntüsünün 

analizi oluşturmaktadır. Landsat ETM+ görüntüleri yaklaşık olarak  170 × 183 km2’ lik 

alan kapsamaktadır. Çalışma alanına ait Landsat ETM+ uydu görüntüsünün tüm 

bantları Şekil 5.2’de görülmektedir. 
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Şekil 5.2. Çalışma alanına ait Landsat ETM+  (p178r32) uydu görüntüsüne ait tüm 

bantların ayrı görünümü. 
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Çizelge 5.2’de de görüldüğü gibi, çizgisel unsurlar için değişik bantlar ve/veya bant 

kombinasyonları kullanılmakta, genel olarak tek bant uydu görüntülerinde dalga boyu 

özelliklerinden dolayı 7. bant tercih edilmekte olup bu çalışmada da benzer şekilde 

kullanılması uygun görülmüştür. Bu band görünümü atmosferik etkilerden de en az 

etkilenmesi nedeniyle de çizgisellik analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çok bantlı 

görüntülerinin yapısal çalışmalara altlık oluşturacak çizgisellik analizlerinde ne şekilde 

kullanıldığına ve analizlerde kullanılan görüntü iyileştirme ve filtreleme teknikleri 

üzerinde kesinleşmiş bir görüş birliği bulunmamaktadır.  
 

Bu çalışmada koordinatlandırılmış Landsat ETM+ görüntüsü geometrik düzeltilmeye 

tabii tutulmuş, görüntü yeniden örneklenerek (resampling) tek bant görüntülere 

uygulanan gri tonlama düzeltmelerinden olan Histogram Eşitlemesi (Histogram 

Equalisation) düzeltmesi uygulanarak görüntü üzerindeki koyu tonlamanın 

dağıtılması ile daha net bir görüntü elde edilmiştir (Şekil 5.3). 
  

Şekil 5.3. Çalışma alanının çizgisellik analizi için kullanılan Landsat ETM+ 7. bant 

görüntüsü.  
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Çizgisel yapıları belirli ölçüde belirginleştirebilmek amacıyla görüntü 3×3 Yüksek 

geçirgen (High Pass) Filtrelemeye tabii tutulmuştur (Şekil 5.4). Bu filtreler yüksek 

frekansa sahip özelliklerin ortaya çıkartılmasında kullanılmaktadır. Yüksek geçirgen 

filtres objelerin boyutlarını normal olarak kullanılan matrikstekinden 0.5 kat daha fazla 

genişletmektedirler (Drury, 1987). Faylar veya intrüzif dokanaklar ile bölgesel 

ölçekteki jeolojik yapıların belirlenmesi için çok geniş matrikslerin kullanılması 

gerekmektedir. Bu uygulama, aynı zamanda ince dokulu görüntüyü daha keskin 

halde göstermesi açısından da önemlidir. 

 

Şekil 5.4. Çalışma alanının High Pass filtrelemeye tabi tutulmuş Landsat ETM+ 7. 

bant görüntüsü. 

 

Yukarıdaki şekillerden elde edilen görüntüler ham veriler ile karşılaştırıldığında, uydu 

görüntülerinin uygun düzeltmeler ve filtrelemeler ile zenginleştirildiklerinde çizgisel 

yapıların belirlenmesinde bazı kolaylıklar sağladığı açıkça görülmektedir. Herhangi 

bir düzeltme ve zenginleştirmeye tabii tutulmamış uydu görüntüsü tek başına birtakım 

yapıları göstermekle beraber aynı uydu görüntüsüne Yüksek Geçirgen (High Pass) 

filtrelemesi gibi tekniklerin uygulanması durumunda çizgiselliklerin belirlenmesinde 

birçok yararlar sağladığı açık bir şekilde gözlenmiştir. 
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Uydu görüntülerinden çizgisel yapıların belirlenmesinde kısıtlayıcı en önemli 

faktörlerden birisi  karayolu, demiryolu ve arazi sınırı gibi birtakım çizgisel özellik 

gösterebilen insan yapılarının jeolojik kökenli çizgisel yapılarla karıştırılma 

olasılıklarıdır. Kullanılan uydu görüntüsünün hassasiyeti ve özelliklerine göre bu tür 

yapıların elde edilen çizgisellik haritalarından düzeltilmesi gerekmektedir. Bu sorunu 

aşmak amacı ile çalışma alanına ait karayolu, demiryolu türü oluşumlar gerek uydu 

görüntüsü üzerinden gerekse 1/25.000 ölçekli haritadan sayısallaştırılmıştır, bunlar 

içinde ana çizgisellikler ile çakışanlar kontrol edildikten sonra silinmiştir (Şekil 5.5).  

 

Şekil 5.5. Çalışma alanı için uydu görüntüsünden elde edilen çizgiselliklerin 

düzeltilmesinde kullanılan karayolu, demiryolu ve akarsu gibi çizgisel yapılar. 

 

 

Yukarıda bahsedilen iyileştirme ve filtrelemeler sonrasında Landsat ETM+ uydu 

görüntüsünden çizgisellikler belirlenmiştir (Şekil 5.6). Bu çalışma sonunda toplam 122 

adet çizgisel yapı elde edilmiş olup, bu çizgiselliklerden çalışma alanındaki hakim 

yapısal unsurların doğrultularının belirlenmesi amacıyla doğrultu-gül diyagramı 

oluşturulmuştur (Şekil 5.7). Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus elde 
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edilen çizgiselliklerin bölgedeki aktif veya aktif olmayan faylara işaret etmediği, 

sadece çizgisel yapıları temsil ettiğidir. Çizgiselliklerden doğrultu-gül diyagramının 

oluşturulmasında Arcview 3.2a programı için geliştirilen “GeoTools v1.0” isimli bir 

yardımcı yama programdan faydalanılmıştır (DTM Consulting, 1999). Bu program, 

uydu görüntülerinden elde edilen çizgiselliklerin doğrultu değerlerini hesaplayarak 

çizgiselliklere ait veri tabanında yeni bir sütun açarak saklamakta, daha sonra  

doğrultu değerlerini kullanarak gül diyagramını otomatik olarak oluşturmaktadır.  

 

Buradan elde edilen çizgisellikler kullanılarak gerek karşılaştırma, gerekse program 

yamasının doğruluğunun denetlenmesi amaçlarıyla değişik yazılımlar ve açı ölçer 

kullanarak doğrultuların tek tek ölçülmesi suretiyle doğrultu-gül diyagramları 

oluşturulmuş olup uygulanan tüm yöntemler içerisinde bu yama programın en hassas 

doğrultu değerlerini verdiği ortaya çıkmıştır. Buna neden olan en önemli faktörlerden 

biri azimut değerlerinin bilgisayar ortamında ondalıklı değere kadar hassas bir şekilde 

belirlenebiliyor olmasıdır. Diğer yöntemlerde doğrultu değerleri  özellikle de  açı ölçer 

yardımıyla yapılan ölçümlerde öznel hatalara neden olabilmektedir.  

 

Şekil 5.7’den görüleceği üzere, çalışma alanında biri KAFZ’nun çalışma alanı içindeki 

doğrultusuna benzer bir yönde yoğunlaşmış, diğeri ise buna yaklaşık dik veya dike 

yakın iki  ana çizgisellik doğrultusu elde edilmiştir. Bu çizgisellik doğrultuları tek 

başına bu haliyle bölgedeki faylar hakkında fazla bilgi vermemektedir.    
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Şekil 5.7. Landsat ETM+ uydu görüntüsünden elde edilen çizgisellikler 

kullanılarak oluşturulmuş doğrultu gül diyagramı.  

 

Landsat ETM+ uydu görüntülerinde çizgisel yapıların belirlenmesi işleminden sonra 

çalışma alanına ait kabartı haritası üzerinde çizgisellik çalışması yapılmıştır (Şekil 

5.8). Burada elde edilen kabartı haritaları 1/25.000 ölçekli topoğrafya verisinden 

oluşturulan DEM’den türetilmiştir.  

 

Literatürde tektonik amaçlarla yararlanılan kabartı haritalarında kullanılan 

ışıklandırma yönlerine ait değişik yaklaşımlar bulunmaktadır (Meijninger, 2001; 

Schowengerdt and Glass, 1983; Dhont et al., 1998; Chorowicz et al., 1999). Kabartı 

haritalaması arazinin değişik ışıklandırma açıları altında parlak ve gölgeli alanlar 

olarak gösterimidir (Meijninger, 2001). Bu konudaki genel kanı, arazinin morfolojik 

yapısının da göz önüne alınarak, değişik yönlerde ışıklandırma yönlerinin 

seçilmesidir. Bununla beraber, arazideki yapısal unsurların yönelimleri öncelikli 

önemde olmakla beraber, 2250, 2700, 3150 ve 450 ışıklandırma yönlerinin özellikle 

tektonik çalışmalarda iyi sonuçlar verdiği değişik araştırmacılar tarafından 

belirtilmektedir. (Meijninger, 2001; Schowengerdt and Glass, 1983; Dhont et al., 

1998; Chorowicz et al., 1999). Bu çalışmada yukarıda belirtilen 4 ışıklandırma açısı 

kullanılarak kabartı haritaları oluşturulmuştur (Şekil 5.8). Kabartı haritaları 

çizgiselliklerin belirlenmesi amacıyla ayrıntılı olarak incelendiğinde 2250 ışıklandırma 
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açısı ile oluşturulan haritada topoğrafyanın terslendiği, yani vadilerin tepe veya sırt, 

yükseltilerin vadi şeklinde gözlendiği saptanmış olup buradan belirlenecek 

çizgiselliklerin hataya neden olabileceği düşüncesiyle bu görüntü analize dahil 

edilmemiştir. Aynı zamanda çizgisellik analizinde kullanılan Landsat ETM+ uydu 

görüntüsüne ait ışıklandırma yönü olan 1240 kullanılarak yapılan kabartı haritasında 

da topoğrafya terslenmesi nedeniyle analiz yapılmamıştır. Üç ayrı ışıklandırma açısı 

ile elde edilen çizgisellikler ve bu 3 çizgisellik verisinin birleştirilmesiyle oluşturulan  

çizgisellikler kullanılarak oluşturulan doğrultu gül diyagramları Şekil 5.9’da 

görülmektedir.   
 

 
Şekil 5.8. Çalışma alanındaki çizgiselliklerin belirlenmesinde kullanılan değişik 

aydınlatma yönlerinde ışıklandırılmış kabartı haritaları ve bunlardan elde edilen 

çizgisellikler.  
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Şekil 5.9. Kabartı haritalarının değişik ışıklandırma yönlerinden elde edilen  

çizgiselliklerden üretilen doğrultu-gül diyagramları.   
 

Kabartı haritasından elde edilen bütünleşik çizgiselliklerden elde edilen doğrultu-gül 

diyagramları Landsat ETM+ uydu görüntüsünden elde edilen çizgiselliklerden 

oluşturulan ile karşılaştırıldığında, bütünleşik çizgisellikler kullanılarak oluşturulan 

doğrultu gül diyagramının Şekil 5.7’deki ile benzer olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna 

ek olarak tek tek ışıklandırma yönlerini değerlendirildiğinde 450 ve 2700 ışıklandırma 

açılarının gerek uydu görüntüsü ile elde edilen çizgisellik sonuçlarına, gerekse 

bölgenin bilinen hakim yapısal unsurlarını uyumlu olduğu sonucu elde edilmiştir.    
 

Gerek Landsat ETM+ uydu görüntüsünden elde edilen çizgiselliklerin kullanılmasıyla 

oluşturulan doğrultu gül diyagramı, gerekse kabartı haritasından elde edilen doğrultu 

gül diyagramları doğrultu atımlı fay sistemlerinde gelişebilecek Riedel kırıkları 

açısından değerlendirilmiştir (Şekil 5.10). Wilcox, Harding and Seely (1973) derin 

doğrultu atımlı fay sistemlerinde gelişen yapısal unsurları belirlemek maksadıyla kil 

deneyleri yapmışlardır. Araştırmacılar tarafından yapılan deney ile oluşan faylanma, 

doğrultu atımlı faylanmalar için karakteristik olan Riedel Makaslamasını en iyi şekilde 

açıklamaktadır (Davids and Reynold, 1984). Riedel kırıkları olarak da tanımlanan 

Sintetik doğrultu atımlı faylar (R-Kırıkları) ana fay doğrultusu ile saat yönünde 10-150 

açı yapacak şekilde gelişirler. Antitetik Riedel kırığı olarak da tanımlanan doğrultu 

atımlı faylanmalar (R’-Kırığı) ana fay düzlemine saat yönünü  tersi  yaklaşık 750 açı 
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yapacak şekilde gelişirler. En büyük sıkışma gerilimi ekseni (σ1) ve en küçük sıkışma 

gerilimi ekseni (σ3), doğrultu atımlı faylanmanın yönü ile de ilişkili olarak R ve R’ 

kırıklarının açı ortaylarından geçecek şekilde gelişir.Bu doğrultuda aynı zamanda 

homojen koşullarda açılma çatlakları gibi genişlemeli tektonik yapılarının bulunması 

beklenir. Doğrultu atımlı faylanmanın devam etmesiyle P-Kırıkları adı verilen ve ana 

fay düzlemi ile 100’lik açı yapan kırıkları gelişir.   
 

Şekil 5.10’da görüleceği üzere çalışma alanındaki ana fay (KAFZ) doğrultusu K700D 

olarak alındığında  homojen ortamlarda meydana gelmesi beklenen Sintetik (R)  ve 

Antitetik (R’) Riedel kırıkları ve bunlara göre oluşması gereken σ1 ve σ3 doğrultuları 

her iki veriyle yapılan analiz sonucu da birbirlerine oldukça yakın doğrultularda elde 

edilmiştir. Gül diyagramındaki (σ1) ve (σ3) değerleri bölgede meydana gelmiş ve 

Depremsellik bölümünde detayları verilmiş olan 1944 Gerede, 1951 Kurşunlu ve 

1953 Çerkeş depremlerine ait odak mekanizması çözümlemelerinden (Özmen, 

1998’den) elde edilen maksimum gerilme ekseni (P) ve minimum gerilme ekseni (T) 

ekseni doğrultuları ile karşılaştırılmıştır (Şekil 5.10, Şekil 4.8, Şekil 4.11 ve Şekil 

4.13). Kurşunlu depremi dışında özellikle 1944 Gerede Depremi olmak üzere diğer iki 

depremin P ve T ekseni doğrultularının bu çalışmada elde edilen σ1 ve σ3 gerilme 

doğrultuları ile paralellikler gösterdikleri gözlenmiştir.  
 

Çizgisellik analizleri ile elde edilen kırıklar tek başlarına bölgeye ait kırıklar ve 

faylanmalar hakkında bilgi verememektedir. Bununla birlikte gerek Gerede depremi, 

gerekse Çerkeş depremi odak mekanizmalarından elde edilen değerlerin bu 

çalışmada yapılan çizgisellik analizlerinden elde edilen  σ1 ve σ3 değerleriyle 

benzerlikler göstermesi çizgisellik analizi ile elde edilen kırıkların çalışma alanı 

sınırlarında KAFZ’na ait ana fay ve buna ait ikincil faylanmalar olabileceğini 

göstermektedir. Ayrıca Riedel analizlerine göre meydana gelmesi beklenen açılma 

çatlağının konumunun günümüzde çalışma alanı içerisinde gözlenen açılma 

çatlağının konumuna göre farklı olması da ileride özellikle traverten birimi üzerinde 

detaylı çalışmalar ile açığa çıkartılması gereken bir sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
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(a) 

 
(b) 

Şekil 5.10. Uydu görüntüsü ve kabartı haritalarından elde edilen çizgiselliklere ait  

doğrultu gül diyagramlarının doğrultu atımlı fay sistemlerinde gelişebilecek kırık 

sistemleri ve 2 büyük depremin odak mekanizma çözüm verileri ile 

değerlendirilmesi: a)Landsat ETM+ uydu görüntüsünden, b)kabartı haritasından. 
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6. MORFOLOJİ VE MORFO-TEKTONİK 
 
Bir bölgenin tektonik olarak aktif olduğunu gösteren en önemli faktör o bölgede 

meydana gelen depremlerdir. Bununla birlikte yüzeysel jeomorfolojik yapılar, 

jeomorfolojik indisler de depremsellik açısından belli bir süredir suskunluk yaşayan 

bölgelerin tektonik aktivitesi hakkında bilgi verebilmektedir. Aktif doğrultu atımlı fay 

sistemlerinde de bazı karakteristik yeryüzü yapıları bölgenin tektonik yapısı hakkında 

bilgi verebilmektedir. Bunlar; çizgisel uzanmış vadiler, ötelenmiş dere yatakları (offset 

streams), basınç sırtları, çöküntü gölleri (sag pond) gibi bazı karakteristik yüzey 

şekilleridir (Şekil 6.1) (Keller,1986).  

 

 
Şekil 6.1. Aktif doğrultu atımlı fay sistemleriyle ilişkili morfolojik yapıları gösterir 

diyagram (Keller, 1986). 

 

Bu bölümde, çalışma alanının morfolojik özellikleri ve özellikle KAFZ’nun geçtiği 

bölgelerde daha önce değinilen doğrultu atımlı fay sistemlerinde gözlenen yüzey 

şekilleri üzerinde durulmuştur. 

 

  

Çöküntü 
Gölü 

Dere 
Ötelenmesi 

Basınç Sırtı 

Doğrusal 
Vadiler 
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Doğrultu atımlı fay sistemlerinde gelişen karakteristik yeryüzü şekillerinin 

belirlenmesinde arazi gözlemleri öncesinde hava fotoğrafları ve uzay görüntüleri ile 

birlikte bölgenin morfolojisini birebir yansıtan topoğrafik veriden üretilen sayısal 

yükseklik modelleri (DEM) önemli ipuçları sunmaktadır. Bu verilerin analizinde ve 

görselleştirilmesinde kullanılan CBS ve uzaktan algılama çalışmaları ise, son 

zamanlarda tektonik ve özellikle morfo-tektonik çalışmalarında sıklıkla başvurulan 

birer yöntem olmaktadırlar. CBS teknikleri ile bir arazinin modellenmesinin en temel 

başlangıç noktası veri temini ve/veya veri hazırlanması olup, burada en önemli veri 

türü topoğrafya verisidir.    
 

6.1. Topoğrafya 
 

Bu çalışmada kullanılan topoğrafya verisi 1/25.000 ölçek hassasiyetinde 10 m 

aralıklarla çizgi olarak sayısallaştırılmış yükseklik verisidir. Söz konusu topoğrafya 

verisi, CBS yazılımları kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 6.2).  
 

 
Şekil 6.2. Çalışma alanı için oluşturulmuş 1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik haritası 

(gösterim kolaylığı açısından 50 m kontur aralıkları ile verilmiştir). 
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Topoğrafya verisinin hazırlanmasından sonra çalışma alanına ait eğim, kabartı ve 

drenaj haritası gibi verilerin elde edilebilmesi için sayısal yükseklik modeli 

oluşturulmuştur. Bu çalışmada; biri hazır kaynaklardan elde edilen DEM verisi 

(SRTM), diğeri ise 1/25.000 ölçekli sayısal topoğrafya verisinden üretilen olmak üzere 

iki tür DEM kullanılmıştır.  
 

Bunlardan birincisi detay çalışmalarda kullanılmak üzere 1/25.000 ölçekli sayısal 

topoğrafya verisinden oluşturulan DEM verisi olup, yükseklik verisinin Arcview 3.2a 

yazılımına ait 3D Analyst modülü yardımıyla TIN (Triangular Irregular Network) 

yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 6.3) 

 

Şekil 6.3. İnceleme alanına ait 1/25.000 ölçekli topoğrafik veriden oluşturulmuş 

sayısal yükseklik modeli. 
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Çalışmada kullanılan bir diğer DEM verisi ise “3 Arc-Second” (Yaklaşık 90 m) 

hassasiyetine sahip SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) verisidir (Şekil 6.4). 

Bölgesel ölçekteki çalışmalarda oldukça faydalı olan bu tür yükseklik verileri küçük 

ölçekli çalışmalarda yetersiz kalabilmektedir. 1:25.000 ölçekli topoğrafya verisinden 

oluşturulan DEM verisi ile arasındaki hassasiyet farklılığı nedeniyle SRTM verisi 

bölgenin genel özelliklerini göstermesi amacıyla kullanılmış, eğim, drenaj ve rölyef 

gibi morfolojik analizlerde kullanılmamıştır. Şekil 6.4.’de Yeniçağ kuzeyinden Gerede, 

Eskipazar güneyinden geçerek doğuya doğru devam eden ve çalışma alanı doğu 

sınırının yakınlarında güneye doğru sıçrama yaparak Çerkeş kuzeyinden devam 

eden KAFZ,  SRTM verisi üzerinde belirgin bir şekilde gözlenmektedir. 
 

 
Şekil 6.4. Çalışma alanı ve yakın çevresinin SRTM verisinden oluşturulmuş sayısal 

yükseklik modeli. 

 

Arazi gözlemleriyle haritalanan yapılar, drenaj verileri, su kaynakları türündeki veriler 

de sayısallaştırma yoluyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bunlar arasında drenaj 

verisi hem sayısallaştırma yoluyla elle çizilerek, hem de DEM verisi kullanarak CBS 

ortamında otomatik yoldan üretilmiştir. Çalışma için kullanılan verilerin tümü birbiriyle 

uyumlu olması amacıyla görsel olarak kullanılan SRTM verisi haricinde Universal 

Transverse Mercator (UTM) koordinat sisteminde hazırlanmıştır.  

 
 

KAFZ 
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6.2. Morfoloji  
 

Çalışma alanı morfolojik açıdan oldukça farklı özelliklere sahip bölgelerden 

oluşmaktadır. İnceleme alanının kuzey-kuzeybatı kesimleri engebeli bir görünüm 

sunmakta, buna karşın Eskipazar ilçesi ile İmanlar Köyü arasında kalan bölge ile 

çalışma alanı içerisinde KAFZ’nun geçtiği kesimler nispeten düz ve düze yakın 

kesimleri oluşturmakta, bu özellik çalışma alanına ait 3 boyutlu görüntüde kolaylıkla 

izlenmektedir (Şekil 6.5).  

 

Çalışma alanındaki yapısal unsurların özellikle KAFZ’nun yüzey şekilleri üzerinde 

önemli etkileri olduğu gözlenmiştir. Şekil 6.5.’de görüldüğü gibi, çalışma alanının 

KAFZ’na göre kuzey kesimleri güney kesimlerine göre daha yüksektir. Bu durumun 

KAFZ’nun geçtiği diğer kesimlerde de bu şekilde veya güney bloğun kuzey bloğa 

göre daha yüksek olması şeklinde gerçekleştiği bilinmektedir (Şaroğlu vd., 1995).  

 

Çalışma alanında Pliyosen aşınma ve sedimantasyon dönemine karşılık gelmektedir. 

Morfolojinin litoloji verisi ile değerlendirilmesi sonucunda çalışma alanında Pliyosen 

öncesi birimlerin yüksek morfoloji sundukları, Üst Pliyosen yaşlı aşınım düzlükleri ile 

Kuvaterner birimlerin ise düzlükler şeklinde bunları uyumsuz bir şekilde örttükleri 

gözlenmektedir (Şekil 6.6).  Pliyosen çalışma alanında aşınım karakterli jeomorfolojik 

birimler ile tanımlanmaktadır. Pliyosen yaşlı birimler üzerinde gelişmiş olan drenaj 

akış yönü kuzeye doğru olup Pliyosen aşınım yüzeyleri de kuzeye akaçlanmış 

durumdadır. Şaroğlu vd. (1995)’ne göre çalışma alanında Pliyosen’deki morfolojik 

yapılanmada KAFZ’nun etkisi bulunmamaktadır.  

 

KAFZ’nun çalışma alanı içerisindeki Kuvaterner morfolojisi aktif sağ yanal doğrultu 

atım yüzey şekillerinin çoğunu içermektedir. Yapısal unsurlar ve morfo-tektonik 

karakteristiklere işaret edebilecek dere ve vadi ötelenmesi türündeki yapılar hakkında 

da bilgiler vermekte olup, bunlara daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak 

değinilecektir.   
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Şekil 6.6. Sayısal yükseklik modeli üzerinde Pliyosen ve daha genç birimlerin 

dağılımı.  
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Çalışma alanına ait eğim ve yamaç yönelimi özelliklerini belirlemek amacıyla 

1/25.000 ölçekli topoğrafik haritadan oluşturulan sayısal yükseklik modeli 15 m’lik grid 

aralıklarına bölünerek, eğim ve yamaç yönelimi haritaları oluşturulmuştur.  

 

İnceleme alanındaki yamaçların eğim sınıflaması incelendiğinde, önemli bir kısmının 

0-200 arasında değişen eğimlerde olduğu,  bununla birlikte, çalışma alanının 

kuzeybatı kenarında ve Eskipazar ilçesi GB’sında eğimin arttığı ve yer yer 60-700’ye 

kadar çıktığı görülmektedir (Şekil 6.7 ve Şekil 6.8).  
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Şekil 6.7. Çalışma alanında yamaçların eğim sınıflarına göre kapladıkları alanların 

dağılımını gösterir grafik.  
 

Çalışma alanındaki yamaçların baktıkları yön (yamaç yönelimi) değerlendirildiğinde 

çok belirgin bir yönelim olmamakla beraber, kuzey ve kuzey batıya bakan yamaçların 

hakim olduğu gözlenmektedir (Şekil 6.9).  
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Şekil 6.8. Çalışma alanına ait eğim haritası. 
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 Şekil 6.9. Çalışma alanına ait yamaç yönelimi (bakı) haritası. 

 

6.3. Doğrultu Atımlı Faylanmaya (KAFZ) İlişkin Yeryüzü Oluşumları 
 

KAFZ; çalışma alanını DKD-BGB yöneliminde katetmekte olup, genel doğrultusu 

K700D’dur. Çalışma alanında KAFZ’nun geçtiği kesimde Şekil 6.1’deki blok 

diyagramda da belirtilen ve sağ yanal doğrultu atımlı fay zonlarında bulunan 

morfolojik yapıların büyük bir kısmı gözlenmektedir (Şekil 6.10).  



 

 71

 
Şekil 6.10. Çalışma alanı içerisinde aktif doğrultu atımlı fay sistemleriyle ilişkili 

gözlenen morfolojik yapıları gösterir 3D görüntü (düşey abartı x3 ; güneş bakış 

açısı:1350 , güneş doğrultusu:290).  
 

6.3.1. Doğrusal Vadiler, Basınç Sırtları ve Çöküntü Gölleri  
 

Çalışma alanında Deresoplan ile Kapaklı arasında zonlu bir gidiş gösteren 

KAFZ’nunda fayın doğrultusuna paralel olarak uzanmış sırtlar (basınç sırtları) ve 

çöküntü gölleri özellikle 3 boyutlu arazi görüntüsü üzerinde belirgin bir şekilde dikkat 

çekmektedir (Şekil 6.10). Özellikle Deresoplan Köyü ile Kapaklı arasındaki değişik 

yüksekliklere sahip sırtlar bölgede KAFZ’nun oluşturduğu basınç sırtlarına birer 

örnektir (Şekil 6.11).  

 
Şekil 6.11. KAFZ boyunca gözlenen basınç sırtlarına (BS) bir örnek (güneydoğuya 

bakış).  

BS 



 

 72

Bununla birlikte, yine Şekil 6.10.’daki göller (Koca Göl ve Keçi Gölü) doğrultu atımlı 

fay sistemlerinde tipik olarak gözlenen çöküntü göllerine  birer örnektir (Şekil 6.12).  
 

 
Şekil 6.12. Çalışma alanında Kapaklı Köyü yakınlarında bulunan Çöküntü Gölü (ÇG) 

oluşumlarından birisi olan Keçi Gölü (kuzeydoğuya bakış). 

 
6.3.2. Drenaj ve Akarsu Atımları  
 

Drenaj ağı, bir bölgedeki litoloji ve yapısal unsurlar hakkında önemli bilgiler 

verebilmektedir. Drenaj türüne göre çalışma alanına ait litoloji sınıflamasının 

yapılması, özellikle ön çalışma niteliğinde önemli katkılar sağlamakta ve derelerdeki 

ötelenme faylar hakkında bilgi vermektedir. Çalışma alanının morfo-tektonik gelişimi 

üzerinde drenaj ağının herhangi bir bilgi verip vermediği araştırılıp, çalışma alanında 

KAFZ’nun neden olduğu dere atımları saptanarak çalışma alanındaki KAFZ’nun 

ortalama atım değeri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 

Çalışma alanı yakın çevresindeki akarsu yataklarındaki atımlar Hubert-Ferrari vd. 

(2002) tarafından da incelenmiştir. Bu araştırmacılar KAFZ üzerindeki toplam atım 

değerinin belirlenmesinde büyük akarsu vadilerinden faydalanmıştır. Bu çalışma ile 

tez çalışmasının ortak noktası Gerede Çayı’nın bulunduğu kesimdir. Gerede Çayı 

akış yönünde kuzeye doğru Gerede’nin güneyinde küçük ölçekli sedimanter havzaya 

doğru akmaktadır. Kaynak bölgesini terk ettikten sonra güneye doğru 95 km boyunca 

akışını sürdürmekte, bunun ilk 25 km’lik kısmında akarsu vadisi fayın 2-3 km kadar 

BS 
ÇG 
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güneyinde kalmaktadır. Buradan sonra 65-70 km. kadar akışına devam etmekte, 

Ilgaz Dağları’nın batısında çay yaklaşık 900 bir dönüşle KB’ya, Karadeniz’e doğru 

yönelmektedir. Dolayısıyla bu bölgede Gerede Vadisi 65-90 km’lik bir atıma (Şekil 

6.13) işaret etmektedir (Hubert-Ferrari, et al 2002).  
 

Şekil 6.13. Hubert-Ferrari, A., 2002 tarafından belirlenen Gerede Nehrinde 

gözlenen sağ yanal atım.  

 

İnceleme alanının drenaj haritasının oluşturulmasında iki farklı yöntem denenerek 

bunlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bunlardan birincisinde bilgisayar ortamına 

aktarılarak koordinatlandırılan topoğrafik haritalar üzerinde bulunan her türlü drenaj 

verisi bilgisayar yardımıyla elle sayısallaştırılarak inceleme alanına ait drenaj verisi 

oluşturulmuştur (Şekil 6.14). 
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Şekil 6.14. Çalışma alanı 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritasından sayısallaştırılmış 

drenaj haritası. 
 

Drenaj haritasının hazırlanmasında başvurulan diğer yöntem ise, Coğrafi Bilgi 

Sistemi teknikleri ile sayısal yükseklik modelinden drenaj haritasının oluşturulması 

yöntemidir. Drenaj haritasının oluşturulmasında, tez çalışmasında kullanılan Arcview 

3.2a CBS yazılımı için geliştirilen bir yama programdan (Hydro Tools 1.0) 

faydalanılmıştır (Schauble, 2003). Bu program, basit anlamda sayısal arazi modelini 

kullanarak belirli grid aralıklarında suyun akış yönünü belirleyerek, kullanıcının 

belirleyeceği bir hassasiyette su akış çizgilerini oluşturmaktadır. Bu işlem için sayısal 

yükseklik modeli 15 m’lik gridlere ayrılarak program yamasının öngördüğü DEM 



 

 75

düzeltmeleri uygulandıktan sonra program su akış çizgilerini belirleyerek drenaj 

haritasını oluşturmaktadır (Şekil 6.15). 
 

 
Şekil 6.15. 1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik modelinden otomatik yöntemle üretilen 

drenaj haritası. 
 

Şekil 6.14 ve Şekil 6.15‘den kolaylıkla gözleneceği üzere, otomatik yöntem ile üretilen 

drenaj verisi elle sayısallaştırma yoluyla yapılana kıyasla daha ayrıntılı olmaktadır. 

Otomatik yöntemde program suyun akabileceği her yüzeyi (konkav alanlar) 

belirleyerek aynen hava fotoğrafları üzerinden çizildiği gibi drenaj verisi 

oluşturmaktadır. Çalışmanın hassasiyetine de bağlı olarak, özellikle drenaj yoğunluğu 

ve drenaj-litoloji ilişkisi gibi amaçlara otomatik yöntemle elde edilen drenaj verisi daha 

fazla kolaylıklar sağlayacaktır. Bu yöntem aynı zamanda fotojeolojik tekniklerle 

nispeten uzun bir sürede elde edilecek verinin birkaç dakikada üretilmesini 

sağlamakta, dolayısıyla önemli ölçüde bir zaman kazancı sağlamaktadır.  
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Her iki drenaj haritasından da görüleceği üzere, çalışma alanında yapısal unsurlar ve 

yakın çevresinde trellis ve paralel drenaj türü yapısal denetimli drenaj hakim bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi, paralel ve trellis türü drenajlar faylanma ve 

çatlak gibi yapısal unsurların hakim olduğu alanlarda karakteristik olarak 

gözlenmektedir. Buna karşın özellikle Eskipazar ilçesi KD’sunda Kretase yaşlı fliş 

birimi ile kısmen Kretase yaşlı ofiyolitlerin yüzeylendiği alanlarda gözlenen dendritik 

drenj yapısı da bu bölgede litoloji-drenaj ağı ilişkisine işaret etmektedir (Şekil 3.2, 

Şekil 6.15).  
 

Bu çalışmada KAFZ’nun çalışma alanı içerisindeki kesimi boyunca meydana gelen 

sağ yanal dere ötelenmelerini belirlemek amacıyla Arcview 3.2. CBS yazılımı için 

geliştirilmiş “Themes Intersections to Points Ver. 1.0” program yaması kullanılmıştır 

(Saraf, 2002). Bu program yaması, iki çizgisel yapının kesişim noktalarını belirleyerek 

Arcview programında yeni bir nokta verisi oluşturmaktadır. Bu amaçla diğer 

yöntemlerle elde edilen drenaj verisine göre daha homojen ve basit olması 

açısından, 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasından sayısallaştırılarak elde edilen drenaj 

verisi ile çalışma alanı içerisinden geçen KAFZ analize tabii tutularak drenaj çizgileri 

ile fay çizgilerinin kesişim yerleri ve bunların üzerinde ve yakın çevresinde KAFZ’nun 

neden olduğu sağ yanal atımların varlığı belirlenmiştir (Şekil 6.16).  
 

Yapılan analiz ile 98 noktada drenaj verisi ile çalışma alanı içerisinde KAFZ’nu temsil 

eden çizgi kesişmekte olup, her nokta ve yakın çevresinde yapılan detay inceleme ile 

KAFZ’nun neden olduğu 3 ana bölgede sağ yanal dere ötelenmelerinin varlığı 

saptanmıştır. Bu ötelenmelerinin en büyüğü 1.7 km ile Kapaklı Köyü batısında 

gözlenmekte olup Sarıoğlu Köyü yakınlarında yaklaşık 1km’lik diğer bir atım da dikkat 

çekmektedir. Şaroğlu vd. (1995) yapmış oldukları çalışmada Kapaklı-Deresoplan 

arasında faya dik kavuşan akarsularda sağ yanal sapmaların varlığından 

bahsetmektedir. Söz konusu dere ötelenmeleri bu çalışma ile de belirlenmiş olmakla 

birlikte, ayrıntılı morfolojik analizlerle daha fazla ve farklı dere ötelenmeleri de ortaya 

çıkarılmıştır.  
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6.3.3. Vadi Ötelenmeleri 
 
Doğrultu atımlı fay sistemlerinde fayın özellikleri hakkında bilgi veren diğer 

özelliklerden biri de vadi atımlarıdır. Doğrultu atımlı fay sistemleri yer yer 

kilometrelere varan vadi atımlarına neden olabilmekte, bu tür bilgiler dere 

ötelenmelerinde olduğu gibi, fayın atımı hakkında bilgi verebilmektedir. Genelde dere 

ötelenmeleri ile benzer sonuçlar verebilen vadi ötelenmelerinin belirlenmesinde 3 

boyutlu arazi görüntüleri ve özellikle kabartı haritaları büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. 

 

İnceleme alanında KAFZ’nun vadi atım veya atımlarına neden olup olmadığının 

araştırılması amacıyla 1/25.000 ölçekli sayısal yükseklik modeli kullanılarak 

KAFZ’nun oluşturduğu bölgenin 3 boyutlu görüntüsü ve kabartı haritası 

oluşturulmuştur (Şekil 6.17). Şekilde 3 boyutlu arazi görüntüsünde KAFZ’nun 

güneyinde kalan kesimde başlayıp fayın kuzeyinde sağ yanal bir şekilde devam eden 

geniş vadi ötelenmeleri net bir şekilde gözlenmektedir (Şekil 6.17b., 1 ve 2 numaralı 

ötelenmeler). Çalışma alanında KAFZ’nun geçmiş olduğu bölgede yüzeylenen litolojik 

birimlerin aşınmaya karşı dayanımsız ve kolay bozunabilir karakterde birimler olması, 

söz konusu vadi ötelenmelerinin hesaplanmasında vadinin karşılığının bulunması 

sırasında zaman zaman sorunlar yaratmakta ve bu durum özellikle 2 numaralı 

ötelenmede ortaya çıkmaktadır.  

 

Buun yanı sıra kabartı haritasının ayrıntılı olarak incelenmesi sonucunda Şekil 

6.17b’nin kuzey kesimlerinde sağ yanal kıvrımlanma gösteren yüzey şekilleri dikkat 

çekmekte olup, yine kabartı haritasından bölgede çizgisel bir yapının varlığı ayırt 

edilerek ayrıntılı inceleme ile 1 ve 2 numaralı ötelenmelere göre daha küçük ölçekli 

vadi ötelenmeleri belirlenmiştir.  Şekil 6.17’de atım değeri belirlenebilen vadi 

ötelenmeleri hesaplandığında çalışma alanı içinde en büyük sağ yanal atım değeri 

1.5 km olarak belirlenmiştir.  
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(a) 

 
(b) 

Şekil 6.17. Çalışma alanında KAFZ’nda vadi ötelenmelerinin belirlenmesine yönelik 

çalışmalara örnekler. a) 3 boyutlu görüntü üzerinde vadi ötelenmeleri (Güneybatıdan 

bakış, düşey abartı x3); b) Kabartı haritası üzerinde belirlenen vadi ötelenmeleri 

(Güneş bakış açısı:315 ; güneş doğrultusu:45).   
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6.4. Kütle Hareketleri 
 

Kütle hareketleri bir bölgenin morfolojik yapısının ve şeklinin oluşumunda önemli rol 

oynamaktadır. Özellikle aktif fay zonlarının bulunduğu alanlarda tektonizma yüzey 

yapıları üzerinde etkili olmakta, bu nedenle aktif fay zonları ve yakın çevresinde 

birçok kütle hareketi gelişmektedir.  
 

Çalışma alanında, daha önce de belirtildiği gibi, KAFZ en önemli aktif fay zonlarından 

birisi olup, yüzey şekilleri üzerinde etkili olmuştur. Bir bölgede kütle hareketlerinin 

belirlenmesinde topoğrafik haritalar ve onlara ait kontur çizgileri büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır. Özellikle heyelan türü zemin hareketlerinin geliştiği yerlerde topoğrafik 

konturlarda gözlenen dalgalanmalı yapı heyelanlar için birincil derecede ipucu 

verebilmektedir.  
 

Bu çalışmada da kütle hareketlerinin arazi gözlemleri öncesinde belirlenmesi 

amacıyla topoğrafik haritalar incelenmiş, kütle hareketlerinin varlığından kuşkulanılan 

bölgelere ait sayısal yükseklik modelleri oluşturularak bunların varlığı 3 boyutlu olarak 

belirlenmiştir (Şekil 6.18). Özellikle sayısal yükseklik modellerinden oluşturulan üç 

boyutlu görüntülerin fotojeolojik yöntemlere göre heyelan türü hareketlerin 

tanımlanmasında sağladığı kolaylıklar da bu çalışma yöntemiyle bariz bir şekilde 

ortaya çıkmıştır. CBS yöntemi ile KAFZ civarındaki heyelanların belirlenmesinden 

sonra yapılan arazi çalışmalarında söz konusu yerlerdeki heyelanlar yerinde 

saptanarak incelenmiştir (Şekil 6.19). Buna ek olarak arazi çalışmaları sırasında 

gözlenen diğer heyelanlar da harita üzerine işlenmiştir.  
 

Çalışma alanı içerisinde KAFZ civarında Deresoplan ve Karacadağ köyleri civarında 

incelenen heyelanlar dönel karakterde hareketlerdir. Burada Eosen yaşlı volkanik-

volkanosedimanter kayaçların atmosferik koşullarda kolaylıkla bozunarak zemin 

özelliği kazanmış olmaları nedeniyle heyelanlar aktivitelerini sürekli korumaktadırlar. 

Semerciler Mahallesi yakınlarında KAFZ’nun bir kolunun bölgeden geçmesi çok 

yoğun deformasyona neden olmuş, çoğu küçük ölçekli dönel kütle hareketleri 

gelişmiştir. Özellikle KAFZ’nun oluşumu sırasında gelişen gerilmelerle kaya 

kütlelerinin kırılıp parçalanması türündeki süreçler bu bölgedeki heyelanların 

oluşumunda önemli bir rol oynamışlardır.   
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Şekil 6.18. Çalışma alanında KAFZ çevresinde gözlenen heyelanları gösteren üç 

boyutlu görüntüler ve KAFZ boyunca heyelanların dağılımı. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 6.19. KAFZ ve çevresinde gözlenen heyelanlara örnekler: a) Kapaklı kuzey 

batısı, b) Deresoplan Köyü kuzeyi, c) Deresoplan Köyü kuzeybatısı, d) Semerciler 

mahallesi yakınları. 
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Kütle hareketlerinin çalışma alanı sınırlarında belirlenmesinden sonra bu hareketlerin 

hangi morfolojik koşullarda oluştuklarının belirlenmesine yönelik analizler yapılmıştır. 

Bu amaçla kütle hareketlerinin eğim, yamaç yönelimi ve jeoloji ile ilişkileri CBS ile 

sorgulanmıştır (Şekil 6.20). 
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Şekil 6.20. Çalışma alanında heyelanların litoloji, eğim ve yamaç yönelimine göre 

ilişkilerini gösteren grafikler. 
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Yapılan sorgulamalar sonucunda kütle hareketleri arasında heyelanların %60’ından 

fazlasının Eosen yaşlı volkanik-volkanosdimanter birimde meydana geldiği 

anlaşılmıştır. Bunu ofiyolitler %17 ile izlemektedir. Kütle hareketlerinin eğim değeri ile 

ilişkisi incelendiğinde eğimi 10-200 arasındaki yamaçlarda kütle hareketi olayı en 

fazla gözlenmektedir (%40). Bunu 20-300 arasında değişen eğimli bölgeler 

izlemektedir. Heyelanlı bölgelerde eğimin düzlenmesi bu bölgelerin düşük eğimli 

olarak bulunmasına neden olmaktadır. Kütle hareketlerinin dağılımının yamaç 

yönelimi ile ilişkisine bakıldığında, kuzeydoğuya ve doğuya bakan yamaçlarda bir 

yoğunluk gözlense de, belirgin bir yamaç yöneliminde kütle hareketlerinin 

yoğunlaşması gözlenememiştir.  
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7. SONUÇLAR 
 
Eskipazar İlçesi ile güneyinden geçen KAFZ arasında kalan bölgede yapılan çalışmar 

sonucunda aşağıdakisonuçlar elde edilmiştir. 

 

1. Çalışma alanında yaşları Paleozoyik’ten Kuvaterner’e kadar değişen 11 farklı 

litolojik birim bulunmakta olup, yayılımları itibariyle bunlar arasında Kretase ve 

Pliyosen yaşlı birimler geniş alanlar kaplamaktadırlar.  

 

2. İnceleme alanında en önemli aktif yapısal unsur KAFZ olup, çalışma alanını 

ortalama K700D doğrultusunda katetmektedir. KAFZ’nun çalışma alanındaki 

geometrisi örgülü bir karakter sunmaktadır.  

 

3. İnceleme alanında aktif yapısal unsurlardan bir diğeri de çalışma alanının doğu 

kesiminde bulunan açılma çatlağı olup, bölgedeki traverten havuzlarındaki sularda 

izlenen gaz çıkışları ile suyun ılık ve mineralli bir tat içermesi günümüzde aktivitesini 

halen devam etmekte olduğu sonucunu çıkartmaktadır. Traverten  üzerinde gözlenen 

açılma çatlağının konumu K150B’dır.  

 

4. İnceleme alanı ve yakın çevresi depremsellik açısından aktif bir bölgede yer 

almaktadır. Yapılan araştırmalar ile inceleme alanının tarihsel ve aletsel dönemde 

hasar yapıcı depremlerden etkilendiği ortaya çıkartılmıştır.  Son yıllarda çalışma 

alanının sınırlarında küçük manyitüdlü depremler meydana gelmektedir.  

 

5.  İnceleme alanı ve yakın çevresi için Landsat ETM+ uydu görüntüsü ve kabartı 

kullanılarak çizgisellik analizleri yapılmıştır. Çizgiselliklerden elde edilen gül 

diyagramlarının Riedel kırıkları açısından değerlendirilmesi sonucu en büyük ve en 

küçük sıkışma gerilimi eksenlerinin (σ1 ve σ3) konumları bölgede meydana gelen 

büyük depremlerin odak mekanizması çözümlemeleri ile karşılaştırılmıştır. Özellikle 

1944 Gerede depremi verileri ile çizgisellik analizi sonuçlarının uyum göstermesi  

elde edilen çizgiselliklerin bir kısmının çalışma alanı içerisindeki KAFZ ve tali 

kollarına ait oldukları sonucunu ortaya çıkartmaktadır.     
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6. Çalışma alanında sağ yanal doğrultu atımlı fay sistemlerinde gözlenen yeryüzü 

şekillerinin birçoğuna rastlanılmıştır. Bunlar arasında basınç sırtları, çöküntü gölleri, 

vadi ve dere ötelenmeleri belirgin bir şekilde gözlenmiştir. Bu tür yapılar öncelikle 

sayısal yükseklik modelinden türetilen haritalar ile belirlenerek arazi gözlemleri ile 

ayrıca yerinde saptanmışlardır. Ayrıca fay zonu içerisinde heyelanlar da litolojinin de 

katkısı ile yoğun bir şekilde gözlenmektedir.  

 

7 KAFZ’nun neden olduğu sağ yanal dere ötelenmeleri incelendiğinde çalışma 

alanında  en büyük atım değeri 1700 m. olarak hesaplanmıştır. Vadi ötelenmeleri 

benzer mantıkla incelendiğinde elde edilen en büyük atım değeri atım değeri 1500 

metre civarındadır. Bu aradaki farkın oluşmasında KAFZ’nun kuzeyindeki aşırı 

deformasyon nedeniyle fay zonunun güneyinden gelen büyük vadilerin fay zonunun 

kuzeyinde karşıtlarının fazla belirgin olmaması önemli bir rol oynamıştır. 

 

8.Bu çalışmada kullanılan tüm veriler CBS ve uzaktan algılama çalışmalarına uyum 

sağlayacak şekilde hazırlanmış ve/veya elde edilmiştir. Özellikle morfo-tektonik, 

morfoloji ve çizgisellik analizi çalışmalarında CBS ve özellikle de bu çalışmada 

kullanılan yardımcı yazılımların sağlamış oldukları kolaylıklar, veri güvenilirliği ve 

özellikle de zaman kazancı CBS teknolojisinin bu tür çalışmalardaki önemini ön plana 

çıkartmıştır.  
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