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1.1. AMAÇ 

Yapılan çalışmanın amacı, tez konusunu oluşturan Akçakoca-Ereğli arasındaki "Akkaya -

Hekimoğlu - Köybaşı Tepe - Pervane Tepe" alanının jeomorfolojisini, özellikle aşınım 

yüzeylerini ve onlar üzerinde gelişen şekilleri, geçmiş dönemlerde maruz kaldığı şartlar 

hakkında bilgi vermektir. 

Araştırma alanında aşınım yüzeyleri ve bu yüzeyler üzerinde oluşmuş ve oluşmakta olan 

yerşekilleri yer almaktadır. Çünkü jeomorfotojik gelışim ve değişmeler günümüzde de 

devam etmektedir. inceleme alanında farklı morfodinamik süreçler etkili olmuştur. 

Bölgenin şekillenmesinde denize dökülen akarsuların önemli etkileri olduğu görülmüştür. 

Yapılan çalışmada inceleme alanının geçmişten günümüze kadar geçirmiş olduğu 

değişim ve gelişmeler açıklanmaya çalışılmıştır_ 
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1.2. UYGULANAN YÖNTEM 

Araştırma alanının 1 :25000 ölçekli topografya haritasından faydalanarak akarsu ağı ve 

her 50 m.'de bir eşyükselti eğrileri çizilmiş, yükseltiler, yerleşim birimleri ve anayollar 

belirtilerek bir topografya haritası hazırlanmıştır_ 

1 :25000 ölçekli jeoloji haritası çizilmiştir. Bu harita İstanbul Teknik Üniversitesi Maden 

Fakültesi Jeoloji Bölümü'nde Y.Doç.Dr. Fazlı Çoban'ın doktora tezinden yararlanılarak 

çizilmiştir. Akçakoca-Belen arasındaki bölgenin jeoloji haritasından tez sahasını 

kapsayan kısmının fotokopisi çekilerek 1/2 oranında büyütülerek çizilmiştir. Jeolojık 

kesitler Y.Doç.Dr. Fazlı Çoban'ın çalışmasından aynen alınmıştır. 

1.25000 ölçekli topografya harıtasından faydalanarak drenaj ağı çizildikten sonra, Prof_ 

Oğuz Erol tarafından geliştirilen " Eğimler ile eşyükselti eğrileri arasındaki ilişki " metodu 

kullanılarak aşınım ve birikim yüzeylerini, seki sistemlerini ve yamaç jeomorfolojisini 

gösteren morfometri haritası yapılmıştır. 

1 :25000 ölçekli topografya haritasından Doğu-Batı yönünde 5 adet, Kuzey-Güney 

yönünde 10 adet olmak üzere yanaylar alınmıştır. Bu yanaylar alınırken arazinin en 

yüksek noktaları ile en alçak noktaları arasından geçmesine dikkat edilmıştir. Arazinin 

kuzey kıyı kesiminde hafif yüksek, güneyinde ise yüksek tepelere ait profiller ayn ayrı üç 

aşamada birleştirildikten sonra, bütün profillerin çakıştırıldığı süperimpoze ve son olarak 

da birleşik profil çizilmiştir. Bu profillerin yatay ölçeği 1 :25000, dikey ölçeği ise 

1:10000'dir. Böylece profiller fazla abartılı olmamış, yüksekliklere bağlı olarak aşınım 

yüzeyleri daha iyi belirlenmiştir. 

1 :25000 ölçekli topografya haritası esas alınarak ve profillerden yararlanılarak 

jeomorfoloji haritası çizilmiştir. Nitekim, 

-yerşekillerinin ya da yerşekli topluluklarının ana özelliklerinin belirlenmesı, 

-yerşekillerinin dağılışının gösterilmesı, 

-yerşekillerinin oluşumunu denetleyen neden ve etmenlerın gösterilmesi, 

-yerşekillerinin gelişim süreci ve bu sürecin bulunduğu evrenin belirlenmesi için 

jeomorfoloji haritası gereklidir. Böylece Erol sistemine göre belirlenen aşınım yüzeyleri 

ve seki sistemlerinin farklı seviyeleri değişik renklerle gösterilmiş ve bu renkler morfometri 

haritasına aktarılarak sistemlerin oluşturdukları yükseklik dilimleri ortaya çıkmıştır.(1989) 

Orta-üst Miosen ile üst Miosen-Pliyosen arasındaki tektonik hareketler nedeniyle aşınım 

yüzeyleri basamaklanmış, bu yüzeylerin yüksekte kalan bölumlerinin aşınıp yarılmaya 
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başlamasına karşın, alçalan bölümleri işlenmeye yani yeni koşullar altında düzleşmeye 

devam etmiş ve aslında birbirinin devamı olan aşınım yüzeyi basamakları meydana 

gelmiştir. Bunlar Erol tarafından Dl, Dil, DIII şeklinde simgelenmiştir_ Pieyistosen'de 

daha eski aşınım yüzeylerini yaran 

oluşturmuştur. (EROL, Oğuz 1992) 

V " biçimli vadiler onların içinde sekiler 

Araştırma alanının iklim özelliğini açıklamak üzere sıcaklık ve yağış diagramı 

hazırlanmıştır. 

İnceleme alanında daha önceden yapılmış olan çalışmaların verilerini toplamak için 

literatür taraması ile edinilen dökümanlar arazi çalışmasıyla desteklenerek tez 

hazırlanmıştır. 
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1.3. ARAŞTIRMA ALANININ COGRAFİ KONUMU, SINIRLARI VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

İnceleme alanı Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölümü içindedir. Araştırma sahasının 

sınırlarını F2BC4 paftasının sınırları oluşturur. İnceleme alanının kuzeyi Karadeniz ile 

çevrilidir. Kuzeybatısında Akkaya köyünün bulunduğu arazinin yükseltısi güneye ınildikçe 

artmaktadır. Kıyı kesimi doğu-batı yönünde düz uzanmaktadır. 

Sahanın eğimi batıdan doğuya, kuzeyden güneye artmaktadır_ Güneydoğuda yükselti en 

yüksek değere ulaşmaktadır (Kezağılı Tepe 817 m_) Tez sahasının kuzeyi ve batısı 

yükselti bakımından alçaktır. Oysa doğuya ve güneye gidildikçe yükselti artmaktadır_ 

Arazinin ortasına doğru yükselti 450 m 'ye çıkmaktadır ( Yılancıkbaşı Tepe 484 m., 

Çamlık Tepe 450 m_)_ 

Kuzeyde, Karadeniz kıyısında yükselti 69 m 'ye kadar inmektedir Burada Değirmendere 

ve Çakbelitdere akmaktadır. Çalışma alanında ayrıca Maşatdere ve Kocamandere de 

Karadeniz'e dökülmektedır. Bu derelerin drenaj tipi dandritik'tir_ Yaz mevsiminde bu 

dereciklerin çoğu kurumaktadır. Kuzey-Güney doğrultulu olan bu derelerin, çayların 

denize döküldüğü yerlerde (ağızlar) kalın alüvyal tortuları bulunur. Günümüzde bu 

oluşum halen devam etmektedir. Vadilerin yukarı bölümleri tabansız kertik vadi şeklini 

gösterirken, kıyı kesimine doğru geniş tabanlı vadi şeklini alır. Değirmendere, 

Çakbelirdere ve Kocamandere'nın kıyı kesıminde vadi tabanı genişlemiş ve bu alanda 

tarım için elverişli alan oluşmuştur. 
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1.4. ÇALIŞMA SAHASININ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

SİLÜRYEN 

İnceleme alanında en yaşlı birim olarak haritalanan Bellibaşı formasyonu, altta 

konglomeratik arenit ile başlar ve üste doğru şeyi ara katkılı kuvarsit, Jikit-feldspatik arenit 

olarak devam eder. Çoğunlukla orta tabakalanma gösteren, çok kırıklı mikro sedimanter 

yapılar sunan ve fosilsiz olan birim, bölgede genellikle dere tabanlarında tipık mostralar 

verir. Alt stratigrafik ilişkisi kesin olarak belirlenmeyen Be!libaşı formasyonu üstte Kuşça 

formasyonu ile uyumludur. Kıyı ortamında çökelen BelJibaşı formasyonu, Tekay (1952) 

ve Yergök (1984) 'ün Karadeniz Ereğlisi ve yöresinde tanımladıkları birimlere benzer 

özellikler gösterir. 

DEVONİYEN 

Kuşça formasyonu adı ince-orta tabakalı kireçtaşı ve ince-çok ince tabakalı laminalı 

şeyiler ile ara tabakalı silttaşlarından oluşan litolojik istif için kullanılmıştır. Birim özellikle 

bölgenin kuzeyinde Karadeniz sahilinde siyah şeyiler olarak, diğer yerlerde ise 

(Kocamandere) çoğunlukla kuzeybatı yönlU şeritler halinde tipik mostra verır. Kuşça 

deresi - Ballıca mevkiindeki tip kesitinde 1250 m kalınlık saptanmıştır. 

Altta Bellibaşı formasyonu ile yanal-düşey dereceli geçişli olan, üstte ise Kirencikbaşı ile 

uyumlu olan birim, düşük enerJıli, kıyı ve resif ile ilişkili kısımlar çoğunlukta olmak üzere 

lagüner bir ortamda çökelmiştir. Stratigrafik ilişkisi ve fosil içeriğine göre; Kuşça 

formasyonu Alt Devoniyen yaşlı olarak değerlendirılmiştir. 

Birimden alınan örneklerin ince kesitlerinde, şeyllerin karbonlu bir hamur içinde o/o30-75 

oranlarında kuvars, feldspat ve pirit içerdiği görülmüştür. Kireçtaşları ise bıyosparit olarak 

adlanmıştır. Kuşça formasyonu ınceleme alanının güneyinde (Yığılca) kalmaktadır. 

(Çoban, F.1987) 
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KİRENCİKBAŞI FORMASYONU (Dki) 

Dolamitize biyosparit ve dolamitlerden oluşan Kirencikbaşı formasyonu bölgenin orta 

kesimlerinde ve güneybatıda tipik mostralar verir. Çoğunlukla masif, belirsiz orta-kalın 

tabakalanma gösteren Kirencikbaşı formasyonu kayaları çok sert, bol kırıklı ve stylolitli bir 

yapıya sahip olup, yoğun bir orman örtüsü ile kaplıdır. 

Formasyondan derlenen örneklerin mikroskop incelemelerinde, sparitik ve yer yer killi bir 

çimento içinde dolamit, silt boyutlu kuvars, feldspat ve kötü korunmuş fosil kavkı parçaları 

kapsadığı görülmüştür. Formasyonun üst seviyelerinde dolomitize biyosparitlerin tümüyle 

dolomitleştikleri görülür. (Çoban, F.1987) 

Kirencikbaşı formasyonu Kipman (1974), Görmüş (1982) ve Tekay (1952-1955) 

tarafından yapılan çalışmalarda Orta Devoniyen yaşlı birimlerde korele edilebilecek 

özelliktedir. (ÇOBAN, F. 1987) 

TERSİYER 

İnceleme alanında yer alan Çakbelit formasyonu, altta kil ara katkılı kireçtaşları, üstte 

kumtaşları ile temsil edilmektedir. Güneybatı-Kuzeydoğu doğrultulu ince şeritler, yer yer 

40-50 m.'lik dik yarlar halinde, diğer yerlerde ise düşük yükseltili alanlarda mostra verir. 

Formasyonun kireçtaşları seviyeleri, küçük kıvrımlı ve kırıklı, ince- orta tabakalı ve serttir. 

Kumtaşları ise ince-çok ince taneli, orta-kalın tabakalı, kırık yüzeyinde mika pulu, sarımsı 

boz renklidir. Kuzeyde Çakbefittepe'deki tip kesitinde formasyonun kalınlığı 105 m. 

olarak saptanmıştır. 
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Formasyonun kendin.den daha yaşlı birlmlerle olan art sının Sarıtepe ile Çakbelittepe 

konkordan ve düşey dereceli geçişlidir. Üstte ise Eosen çökelleri ile (küçük) açılı 

diskordanslıdır. 

Formasyondan derlenen örneklerin mikroskop incelemesinde, formasyonun alttan üste 

doğru kil ara katkılı killi biyomikrit, biyosparit, karbonatlı vake ve serisitli vakelerden 

meydana geldiği anlaşılmaktadır. Çakbellt formasyonu şelfin Y zonu olarak belirtilen 

(lrwin 1965) yüksek enerjili bölümde çökelmiştir. (Çoban, F.1987) 

KUVATERNER 

ALÜVYON (Qal) 

Genişliği 50 ile 400 m. arasında değişen ve kalınlığı 10 ile 20 m. arasında olan alüvyon, 

bölgedeki tüm dere yataklarında görülür. Alüvyon üzerinde küçük çapta ziraat 

yapılmaktadır. 

PLAJ ÇAKIL VE KUMLAR/ (Qp) 

Derelerin Karadeniz'e döküldükleri yerlerde görülür. Falezlerden koparılan ve derelerin 

taşıdıkları malzemeler ile oluşan çakıl ve kumlar, arkoz, şeyi, kireçtaşr ve magmatik kayaç 

parçalarından meydana gelmiştir. Plaj kumlan magnetit yönünden zengindir. 
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1.5. İKLİM 

Batr Karadeniz Bölümü'nde yer alan araştırma sahamızda Karadeniz ikliminin etkileri 

görülmekle birlikte, Marmara Bölgesi'ne yakınlığı nedeniyle Kontinental Akdeniz ikliminin 

özellikleri de görülmektedir. Akçakoca yıllık sıcaklık, yağış, yağışlı günler, karlı günler, 

kapalı günler, güneşlenme müddeti, hakim rüzgarlar ve nisbi nem bakımından Marmara 

Bölgesi özelliklerine daha yakındır (Şile). 

Bölgede meydana gelen yağışlar orografik ve depresyonlk karakterlidir. Kıyı kesiminde 

yağış miktarı azalır. içerilere doğru yükseltinin artmasıyla yağış miktarında artma 

gözlenir. Yıllık yağış miktarı 948.0 mm.dir.Kıyı kesiminden güneye doğru plato alanına 

gidildikçe yağış miktarında artma görülür. Akçakoca'da yağışsız mevsim ve ay yoktur. 

En fazla yağış 118.8 mm. ile Ocak ayında görülür. Aralık ayında 116.5 mm., Ocak 

ayında 118.8 mm., Şubat ayında 78.6 mm. yağış ile yağış miktarı kış mevsiminde en 

yüksek değere ulaşır. En az yağış Mayıs ayında 46.4 mm.dir. İlkbaharda düşen yağış 

miktarı 181.5 rnm.dir. 

Yağışın mevsimlere göre dağılışını gözden geçirdiğimizde Kış ve Sonbahar mevsiminde 

daha fazla yağış düştüğü görülür. Kış mevsiminde yağışın daha fazla olması maritim 

karakteri gösterir. 

KIŞ iLKBAHAR YAZ SONBAHAR 

313.9 mm. 181.5 mm. 157.8 mm. 294.6 mm. 

o/033.11 0/o19.14 0/o16.64 o/031.11 

Tablo 3: Rasat süresi yağış değerleri (1950·70) Meteorolojik Bülten 
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Siklon veya konveksiyon yağmurları meydana getiren basınç minimumları yaz aylarında 

da oluşmakta ve bu mevsimin yağışlı olmasını sağlamaktadır. Yaz yağışları, Kuzeybatı 

(Karayel) ve 111-a depresyonunun kış mevsimınden daha fazla Akçakoca'yı 

etkilemesinden meydana gelir. Kış ve Sonbahar yağışları ise Ege ve Marmara 

kıyılarından Vdl yolu ile depresyonlarla gelir. Yağışların bir kısmı orografik yağışlıdır ve 

Akçakoca'nın güneyindeki yükseltilere daha bol yağmur bırakırlar. 

Tablo 4 Akçakoca İstasyonu ortalama sıcaklık ve yağış grafiği 

Rasat Suresi (1950-1970 MeteoroloJık Bülten) 
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Kar yağışı oldukça azdır_ En fazla kar yağışı Şubat ayında görülür. Ortalama kar yağışlı 

gün sayısı Şubat ayında 1.8 gündür. Bu değer aynı zamanda en yüksek değerdir. Kar 

yağışı görülmekle birlikte karın yerde kalma süresi kısadır. Bunda istasyonun deniz 

kıyısında olması ve deniz seviyesine yakın olmasının etkisi vardır. Nitekim kıyıdan içeri 

girdikçe yüksekliğin artmasıyla birlikte bu değer değişir. 

AYLAR ORTALAMA SICAKLIK (C) YAGIŞ (mm) 

OCAK 5.1 118.8 

ŞUBAT 62 786 

MART 8.7 84.4 

NİSAN 14 5 50.7 

MAYIS 20.4 46.4 

HAZİRAN 25.1 503 

TEMMUZ 28.3 55.6 

AGUSTOS 27.1 51.9 

EYLÜL 22.1 83.8 

EKİM 15.6 115.0 

KASIM 11.4 95.8 

ARALIK 7.5 116.5 

YILLIK ORTALAMA 16 79 

Rasat Süresi Yağış Değerleri (1950-70) 

Tablo 5: Akçakoca istasyonu uzun yıllar ortalamalarına göre aylık ortalama 
yağış değerleri 

Yıllık ortalama sıcaktık değeri 16.0 °(,' dir. Kıyıdan içeri girildiğinde diğer iklim 

elemanlarında olduğu gibi sıcaklık değerinde de değişiklik görülür. En yüksek değer yaz 

mevsiminde görülür. Temmuz ayında 28.3 °C i!e maksimum değerdedir. En düşük 

sıcaklık ise Ocak ayında 5 °(''nin altına düşmediği görülür. Yıllık ortalama sıcaklık o 
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0 
(' 'nin altına çok nadiren düşer. Ocak ayında ortalama sıcaklık en düşük değer olan 5 1 

0 (:'ye ulaşırken yağışın en yüksek değer olan 118.8 mm.'ye çıktığı görülür. 

Akçakoca ve çevresinde hakim rüzgar yönü Kuzey Doğu (Poyraz) dur. Saatte 25.4 m/sn 

ile Kuzeyden esen hakim rüzgar yıllık ortalama değeri oluşturur. Kuzey Batı (Karayel) 

rüzgarı yaz aylarında oldukça sık esmektedir. 

Sisli gün sayısı 4.2 ile Nisan ayında en yüksek değere ulaşır. Temmuz, Ağustos ve Eylül 

ayında sisli gün görülmemekle birlikte diğer aylarda sis görülmektedır. 
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1.6. DO~AL BiTKi ÖRTÜSÜ 

Batı Karadenız dağlarının iyice alçalarak bir plato görunüşu kazandığı ve Marmara 

bölgesine intikal ettıği Akçakoca'da gür bir bitkı örtüsü mevcuttur. Batı Karadenız bölümü 

kıyı dağları üzerinde çeşitli ve gür ormanlann bulunması iklim şartlarının sonucudur. 

Kurak bir mevsimin mevcut olmayışı bitki örtüsünü zenginleştırmiştır. Ayrıce orman üst 

sınırına yaklaşan yüksekliklerin de bulunmaması orman alanının, dolayısıyla nisbetinin 

yükselmesine yol açmıştır. Kıyıdan itibaren yapraklarını kış mevsiminde döken ağaçlar, 

özellikle bodur türler yer almaktadır. 500 m.den sonra yayvan yapraklı orman ağaçları 

bulunur. 

Foto 1: Akçakoca-Ereğli arası kıyı bitki örtüsü 
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Kıyı şeridıni yer yer 100-150 m.ye kadar yükselebilen bodur bir orman örtüsü, makiler 

kaplamaktadır Kış mevsiminin siddetlı geçmemesı makilerin yaşamalarını 

engellemektedır Ancak Akçakoca kıyılarını kaplayan maki tür1eri Ege ve Akdeniz 

bölgelerindekiler gibi 500-600 m. yükseklığe ulaşamamaktadır. Akçakoca kıyı şeridinin 

100-150 m. yükseklığe kadar Akdeniz formasyonu içermesi Akdenız yağış rejiminin 

burada etkili olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü Akçakoca'da kurak bir mevsim 

bulunmamaktadır. Dar bir şeritte piren, defne, koceyemiş, ardıç ve dağ gülünün 

oluşturduğu makılikler yer almaktadır. Orman altı bitkileri arasında makilerle birlikte (100-

150 m.ye kadar) eğrelti otu ve yabani çileği çok yaygındır. 

Akçakoca ormanlarının tahribi yakın zamanlarda artmıştır. Kıyıdan ve derelerin 

çevresinden ağaç nakli için yapılan mevzii tahribat, yağış ve nem yüksekliği sebebiyle 

nisbeten kolay telafi edilmekteydi. Ancak yerleşme ve nüfusun artışı, kültür bitkisi 

yetiştirme amacı ile yapılan kesimler en küçüğünden en büyüğüne kadar tabii bitki 

örtüsünü değıştirmiştir. 

Akçakoca'da orman ağaçlarının yansına yakın kısmını (%43) kayın teşkil etmektedir. 

Kıyıya yakın makiler içine kadar sokulmakta ve dağlık alanı kaplamaktadır. Eteklerde ve 

platoların yüksekçe kısımlarında gürgen, kestane, ıhlamur, meşeler ormanın yayvan 

yapraklı ağaçlarını teşkil ederler. iğne yapraklı ağaçlara Akçakoca'nın doğu ve 

güneydoğu sınırlarında rastlanmaktadır. (İnandık,H . 1955) 



BÖLÜM 2 
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2.1. JEOMORFOLOJi 

Bölgenin oluşumunda oroJenik ve bunları takiben neotektonik hareketlerin rolü 

büyüktür. Phyosen sonları ile Kuatemer esnasındaki hareketler, yükselme, alçalma, 

çarpılarak yükselme veya alçalma, kınlma, geniş çapta kıvrılma şekl inde kendini gösterir. 

Böylece yeni taban seviyesine göre akarsu hızla aşındırmaya geçecektir. Aşınım 

yüzeyleri vadiler, peneplenler, yerli kaya taraçaları aşınım şekillerini oluşturur. inceleme 

alanında Doğu-Batı doğrultusunda kıyı çizgisi düz uzanmaktadır. Buralarda denize 

dökülen akarsuların ağızları kalın ve devamlı alüvyon dolguları ile örtülüdür. 

Foto 2: Akkaya Köyü'nden görünüm 

Şekil 2: Araştırma alanının aşınım yüzeyleri 

, 
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AŞINIM YÜZEYLERi 

• Dl - Sistemi (Alt-Orta Mıosen Dönemi) 

Alt Miosen, Anadolu'nun karalaşma sürecini başlatan üst Eosen-Oligosen kıvrımlanma ve 

güneye itilme olaylarının sürdüğü bir donem olduğu içın . Anadolu'nun tektonik 

kuşaklarında etkisini henuz sürdürmekte olan tektonik hareketler, bu donemde belırmeye 

başlayan yerşekillerinde de kendini hissettırmektedır 

Pontıdlerde Oligosen'de başlayan yükselim ve kuvvetlı aşınım bu kuşakta yaygın aşınım 

yüzeylerinin meydana gelmesine neden olmuştur lstıranca Dağları'ndan Doğu 

Karadeniz dağlarına uzanan bu yüzeyler, daha sonra bazı değişimlere uğramış olanlar 

bile günümüzde de oldukça açık bir şekilde gozlenmektedir Ancak bu yüzeylerın 

oluşumu Orta Mıosen'de de sürdüğü ve onların alt (Dla) ve orta ( Dlb) Mıosen'e aıt 

bölümlerini ayırt etme ımkanı veren yaşıt tortulları çoğu zaman bulunmadığı içın Kuzey 

Anadolu dağları üzerındeki en yüksek aşınım yuzeylennı genel olarak Dl sımgesi ile 

tanımlamak yeterltdır. Orta Miosen sonlarında dônemlı-nemli, sıcak tropikal bır iklımin 

etkisi altında gelişen Dl sistemi, diğer yüzeylerin oluşmasında ana kaynak görevi 

görmüştür. 

inceleme alanında Dl denüdasyon yüzeylen 400-817 m arasında yer alır Araştırma 

alanında dar bır sahayı kapsamaktadır Kıyı kesımınden güneye doğru ınıldikçe bu 

yuzeylere rastlanır inceleme alanında bu sıstemın başlıcaları Kocaman Dağı (544 m.) . 

Ulusoren Sırtı (400 m ), lhlamur Kökü (654 m ), lhlamur Sırtı (450 m.), Ateştepe (621 m.), 

Hamamdüzü Mevkii (580 m.), Çatalkestane Tepe (696 m.), Kezağılı Tepe (817 m.) ve 

Koybaşı Tepe (650 m.) dır inceleme alanında Dl yüzeyi en yüksek kısmını 

oluşturmaktadır En yüksek Dl yüzeyı 817 m. ıle Kezağılı Tepesıdir Dar bir alanı 

kapsayan Dl yüzeylerının etrafında 011 yüzeylen yer almaktadır. 

• 011 - Sıstemı (Ust Miosen Aşınım Yüzeylen) 

Dl'ın yüksekte kalan bölumleri kısmen aşınıp tahrıp olurken, alçalan bölümlerin (OD) 

yüzeyleri, üst Miosen'de oluşan yeni taban duzeylerine göre dağ eteklerinde bir alt 

basamak halinde aşınarak gelişmelenni surdurmuşlerdır. Anadolu'daki bu DII 

sıstemlerının (Jenerasyonlarının) gelişım i alt-orta Mıosen'de olduğu gibı Tortonıyen'de de 

yıne nemlı sıcak iklımler etkısınde başlamış ancak ust Mıosen'de gelışım kuraklaşan 

ıkltmler etkisınde surerek eğımlı etek (pedıment) ozellığını kazanmıştır 

( EROL. Oğuz 1992) 
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Foto 3 . Akkaya Köyü'nün kuzey gorunümü 
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inceleme alanı da bu şartlara maruz kalmıştır Dl sistemlerinin hemen altında DII 

sistemlerı yer almaktadır Arazide Dil yüzeylerı geniş bır yer kaplamaktadır Kuzeyden 

güneye, batıdan doğuya doğru gidildikçe Dil yüzeyleri artar. Fay oluşumlarının takibınde 

meydana gelen Dil yüzeylerınin yükseltisi 250-550 m. arasında değışmektedır Ballar 

Sırtı, Kapakköprü Sırtları , Karatepe, Çorakdere Ormanı , Meşeliağıl Mevkii, Kızlıkbaşı 

Mevkii oldukça geniş bir alan kaplar. 

Arazide OJJ yüzeylerinden vadi tabanlarına geçış dik yamaçlardan çok eğimli etek 

düzlükleri şeklindedir. 

üst Miosen döneminde pontid kuşağında dağ arası havzalar derinleşmeye başlamıştır. 

fakat ülkede giderek artan faydalanma eğılimi nedeniyle dönemin sonlarına doğru göreli 

relief farkları da giderek artmış, volkanizma şiddetlenmiş ve bölgesel bir özellik 

kazanmıştır. üst Miosen'de kurak ve yarıkurak iklimler etkisinde yaygın pedıment 

yüzeyleri ve onların yaşıt formasyonları meydana gelmıştir. Böylece bu klimatik çevre 

koşulları etkisinde ve bağımsız yükselen dağ blokları arasında yine bırbirinden bağımsız 

tortullanma çanakları belirmiştır 

inceleme alanında fay hatları Kocaman Dağı'nın aşınım yuzeyi (Dl yüzeyi) ve Ulusören 

Sırtı aşınım yüzeyi (Dl yüzeyi) ile Yılancıkbaşı aşınım yüzeyi (DJJ yüzeyi) ve 

Hacılıoğlakesığı aşınım yüzeyini (Dll yüzeyi) ayırt etmektedır. inceleme alanının 

güneyinde fay hattı, Dl yüzeylerini yani Hamamdüzü aşınım yuzeyi, Çatalkestane aşınım 

yüzeyi ile Köybaşı aşınım yüzeyini ayırmış ve bu fay çizgisine Kilsuyu Dere uyum 

sağlayarak akmaktadır. Ulusören Sırtı aşınım yüzeyi ile Kocaıhlamur Sırtı aşınım 

yüzeyini düşey ve normal atımlı fay ayırmakta ve bu fay doğu-batı doğrultusunda 

uzanmaktadır Arada ise bu fay çizgisine bağlı olarak Köydere'si akmaktadır. Köydere 

Dokuzharmanbaşı Mevkii'nde bir dirsek oluşturmaktadır Bu alanda doğu-batı yönlü ve 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda ıki fay hattının çakışmaktadır Fay çizgisinin 

çakışma noktasında bir dirsek oluşmakta ve kuzeye olan akışı bır dirsekle batıya 

yönelmektedır 

inceleme alanının kuzeyınde Çörtukkestanesı Mevkıı ıle Meşelıağıl Mevkii arasında 

bırbırıne yaklaşan iki doğrultulu atımlı fay bulunur. Yıne Meşeliağıl Mevkiı'nde kuzey

güney, doğu-batı doğrultusunda iki fay çakışmaktadır. Akarsuların vadilerınin uzanışı ise 

bu fay hatlarına uygundur. 
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Akkaya Köyü'nün güney görünümü 
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• DIII - Sistemı (Pliyosen Aşınım ve Birikim Yüzeyleri) 

Messenıyen sonlarında hemen tümüyle kurak ve yarıkurak bır kara yüzeyi gorünümü 

kazanmış olan Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Anadolu Mıosen-Pliyosen arasında 

canlanan tektonik hareketlerle Pliyosen başlarından ıtıbaren yeni bır doneme (OIIJ 

donemı) gırmıştır. Bu dönemde Akdeniz'de yenı bır transgresyon başlamıştı. lklım arada 

serın ve nısbeten yağışlı evrelerinde bulunduğu donemlı nemlı subtropikal-ılık bir 

karakter kazanmıştır Bu koşullar altında faaliyete geçen akarsular ve onların 

oluşturduğu fluviyal tortullar Anadolu'nun büyük bır bölumünde egemen olmuş, 

faydalanma tektoniğı ile daha da derinleşmiş , eskı havzalar içınde çoğunlukla çevre 

dağlar ve platolardan akarsularla taşınmış fluviyal ve sığ su tortulları yer yer 100 m.yi 

aşan kalınlıklar kazanmıştır. (EROL, Oğuz 1989) 

inceleme alanında om yüzeyleri kıyı kesıminde ve güneybatı bolümünde gorülmektedır 

Bu yüzeylerın yuksekliği denizden 100-200 m. arasında değışmektedır Guneybatıda yer 

alan Hekımoğlu 100 m .. Ballıca Sırtı 200 m. Meşelı Sayvan Mevkıi 150 m . Kehlıman 

Tepe 191 m , Şaplıkmeze Mevkii 222 m., Pelitli Tepe sırtları üzenndekı kalıntı yüzeyi 100 

m. yükseklığınde bulunmaktadır om yüzeylennden vadı tabanlarına %40 oranında 

eğımle geçılmektedır Kıyı kesıminde yer alan Kocaman İskelesi dıbı Mevkii, 

Kaplankayası , Çakbellt iskelesi bınmleri çakıl , kum. killı kıreçtaşı . kumtaşı . konglomera ve 

aluvyonlardan oluşmuştur Bu da bu donemde behren yenı tektonik hareketlerin ve daha 

nemlı iklımlerın sonucu yenı vadı tabanları ve buna uyum sağlayan akarsuların 

tortullarının birıkmesı sonucudur. Nitekim OJJI yüzeylerı ova tabanı görünümünde ve 

alüvyal dolgu düzlükleri şeklinde gelişmiştir. 

Pliyosen havzaları ve o havzalara açılan genış vadi olukları ıçınde uf ak taneli, kırmızımsı

kahverengı akarsu ve akarsu-gol tortulları bınkmeye başlamıştır. Bu donemın sonlarında 

ova tabanı gori.Jni.Jmünde genış alüvyal dolgu duzlüklen gelışmıştır (EROL, Oğuz 1983) 

Yukarıdaki tanımlamaya uyan aşınım yüzeylerı ve aşınımla ilgılı yi.Jzeysel tortullar 

araştırma alanında da gorülur. Pliyosen esnasında genış çapta bır aşınım faaliyeti 

gorulmüştür. Faaliyetin uzun süreli olduğu aşınım yüzeyının genış arazilerde yaygın 

olmasından, ayrıca her cıns dırençlı ve dırençsız kayaçların düzleştırilmelerınden 

anlaşılmaktadır. Boylece Plıyosen esnasında arazi aşınarak denız sevıyesıne kadar 

rnmıştır. Bu aşınım yuzeyı üzennde akan akarsular (Çakbelit. Kocamandere) 
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menderesler yaparak akmaktaydı. Söz konusu Plıyosen aşınım yüzeyı oluşumundan 

sonra kırılmak , çökmek, yukselmek ve çarpılmak suretıyle deforme olmuştur Akçakoca 

ve kıyı kesimi bu hareketler sonucu çökmüştür Çökmenın denız seviyesinin altında 

olmadığı denizel tortullara rastlanmamasından anlaşılmaktadır Bu yükselmelerle ilgili 

olarak akarsu şebekesınde bazı önemli değışiklikler meydana gelmiştir Akçakoca-Alaplı 

arasındaki bazı akarsular, menderesler oluşturarak akarken yataklarına gömülmüşler ve 

bugünkü kaymış, saplanmış ve gömük menderesleri oluşturmuşlardır Bunların çoğunun 

vadilerınin üst kısımlarında eski yamaçların bulunması -çok dönemlı (polisiklik) vadiler

yükselmenin farklı zaman aralıklarıyla olduğunu göstermektedir 

• DIV - Sistemı (En Alt Pleyistosen Aşınım ve Birikım Yüzeyleri) 

Plıyosen sonlarında, yanı En Alt Pleyistosen dönemi başlarında meydana gelen genç 

tektonik hareketler, daha yerel bir karakter kazanmış ve belırli ana fay çizgilerı boyunca 

yoğunlaşmıştır Bu tektonik harekettenn sonucu olarak belıren bazı yerel taban düzeyi 

değışmeleri , hafıf ve değişen iklimin etkisi altında akarsular alüvyal üst Pliyosen ovaları 

ıçinde genış tabanlı yenı vadı sıstemlen kazmaya başlamıştır. Bu yeni aşınım döneminin 

yaşıt tortulları olarak üzerinde tipik koyu kırmızı topraklar bulunan kırmızı-kahverenklı 

akarsu tortulları ve bazı dağ vadileri içinde yüksek sekıler halinde göze çarpan gri renkli 

konglemera kütlelerı oluşmuştur. Birbirleriyle aratabakalı durumdakı bu ikı farklı katman 

dizisi, ardarda tekrarlanan serın nemli ve sıcak, yarı kurak iklim koşullarının bir sonucu 

olarak yorumlanabilir Açıklanan bu gelişimin sonucu olarak da Dili ve OIV dönemlerine 

ait tortulların büyük çanakların orta bölümlerinde uyumlu olarak üst üste birikmiş 

olmalarına karşılık, bu iki döneme aıt yüzeyler çanakların kenar kesimlerinde yarılmış 

olarak ve farklı yüksekliklerde bulunurlar. Söz konusu çanakların kenar kesimlerinde 

sınırlı bır gelişım gösteren pediment benzeri etek düzlüklen bulunur OIV dönemi Pliyosen 

ve Pleyistosen arasındaki geçış özelliği nedeniyle ''Preplüvyal'' Pleyıtosen olarak da 

tanımlanır DIV yüzeyleri genış ve tekne biçimli vadi tabanları halinda gorülür Bunlar 

dağların içine doğru gerçek akarsu şekıllen halinde sokulur. (EROL, Oğuz 1983) 

inceleme alanında DIV yuzeyı kuzeyda kıyı kesiminde görülür. Akarsular Kuatemerde 

yeni taban duzeyine gore yataklarını yeniden kazmış ve bırikmeler de yine bu yataklar 

uzerınde olmuştur Bu dönemde akarsular geniş tabanlı yenı vadı sıstemleri kazmıştır. 

Araştırma alanında Kuaterner yamaçları daha çok %20-40 arasındadır Çakbelitdere'nin 

ıçerıde kalan kısımlarında eğimın %40 ve üzerinde olduğu gorülür. Arazide killi kireçtaşı , 
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kumtaşı-konglemera ve alüvyondan oluşan DfV yüzeyleri , Akkaya yerleşim biriminin 

doğu ve batısında yer alır Akkaya köyünün doğusunda bulunan Çakbelitdere ile 

batısında kalan Oeğirmendere alanı geniş ve tekne biçimli vadı tabanları halinde gö ·· ı -ru ur. 
Akkaya koyünün denızden yüksekliği ortalama 65 m dir. Değirmendere ve 

Çakbelitdere'nin eski vadi tabanları 50 m.de bulunmaktadır 

Foto 5: Araştırma alanında alçak sekilerden görünüm 

Foto 6: Akkaya Köyü'nün kuzeydoğusunda yer alan vadi tabanı 
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Foto 7: Akkaya Köyü'nün Ku4eybatısında yer alan vadi Tabanı 
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Şekil 3: 
Araştırma alanında doğu-batı doğrultusunda alınmış kesitler 
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2.2. KM JEOMORFOLOJISİ 

Türkiye kıyılarının genel özellikleri bir yandan Anadolu karasının tektonik, jeolojik ve 

jeomorfolojik yapısı, öte yandan da bugünkü ve geçmişteki iklimlerin denetimindeki kıyı 

süreçleri tarafından belirlenmiştir. (EROL, Oğuz 1985) 

Kıyıyı teşkil eden tabakanın durumu ve bu tabakanın litolojik özelliğinin kıyı şekli üzerinde 

önemli etkisi vardır. Eğer tabakalar denize doğru eğimli ise kıyılarda daha dik profilli 

falezler görülür. Kaide seviyesinin değişmesi ile polisiklik kıyı şekilleri oluşur. Kıyı 

kesiminin epirojenik hareketlerle yükselmesi ile kıyı taraçaları meydana gelir. Bununla 

birlikte kıyı şekillenmesinde, çözülme, kütle hareketleri, sellenme, akarsuların rolü 

büyüktür. 

2.2.1 . KiYi JEOMORFOLOJiSİNİN GENEL ÖZELLiKLERİ, AŞINIM VE BİRİKİM 

ŞEKİLLERİ 

Çalışma sahasında kıyı doğu-batı doğrultusunda düz uzanmaktadır. Kıyı yüksek kıyı 

tipine girer. Bununla birlikte akarsuların denize ulaştığı yerde alüvyonlar birikmiştir. 

özellikle batı bölümünde, Çakbelitdere, Kocamandere'nin denize döküldüğü yerlerin geri 

kısımlarında tortullar birikmiştir. 

Çakbelit Tepe'nin batısında yer alan, kireçtaşlarından ve marnlardan oluşan Kretase'ye 

ait formasyon kıyıda küçük bir birim kapsar. Beyaz-sarımsı-boz renkli-ınce-orta tabakalı 

bir formasyondur. Denizden yüksekliği yaklaşık 50-100 m. arasındadır. Bu formasyonun 

denize doğru eğimi yaklaşık %33'dür. 

Foto 8: Akçakoca-Alaplı arasında dik kıyı tipine örnek 
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Araştırma alanının kıyı kesımınde kuvartemere ait alüvyonlar daha genış alan 

kaplamaktadır Oeğırmendere, Çakbelitdere, Masatdere ve Kocamandere'nin denize 

döküldüğü alanda bu formasyonlar geniş alan kaplamaktadır Nıtekim Akkaya köyü bu 

formasyon üzerınde yer alır Genişliğı yaklaşık 50-400 m ve kalınlığı 10-20 m arasında 

değışen alüvyon bölgedekı tum dere yataklarında gorülur. Bu alan uzennde zıraat 

faalıyeti yapılmaktadır 

Foto 9 Alüvyon arazi üzerindeki ziraat alanlan 

Foto 10 Kıyı kesimınde yer alan taraçalardan görünüm 
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Araştırma alanında kıyı , derelerin denize ulaştığı yerde bır örtü tabakası ile kaplıdır. Bu 

örtü gevşek bünyelı , çimentosuz kırmızı-kahverengi-alacalı tortullardan oluşmuştur. Yer 

yer tabakalaşma gösterir. Çakıl , kum, kil ve mil gibi klastik maddelerden oluşmuştur. 

Araştırma alanında faal falezler dışındaki kesimleri ile derelenn, çaylann denize 

döküldüğü ağızlar kalın ve devamlı alüvyon tortulları ile ortülüdür. Bugün de oluşum 

halında olan bu tortullara akarsulann sürükleyip taşıdıkları çakıl , kum ve mıller1e plaj 

kumlan da katılmaktadır. 

Kıyıda yer alan tabakalar 20-25 derece açıyla denize dalmakta, güneyde yer alan plato 

alanı kuzeye, denize doğru gidildikçe alçalmaktadır. Bu uzanan seri konglomera, kumlu 

şist ve yer yer kalkerden oluşmuştur. 

Kıyıda Çakbelit Tepe'nin bulunduğu alanda konglomera ve kil arakatlı kumtaşı yer 

almaktadır. Tersiyer'e ait olan bu formasyonların denizden yüksekliği 10-50 m. 

arasındadır. Tabaka eğimleri Çakbelitderesi'ne doğru olup %35-38 arasında 

değişmektedir. Bu formasyonun ortasında da kuvatemer'e ait alüvyonlar yer almaktadır. 

Foto 11: Çakbelitdere'nin beraberinde getirdiği alüvyon birikimı 
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inceleme alanında kıyıda, neojen'e ait sarımsı-kahverengı-kırmızımsı renkli, gevşek 

çimentolu çakıl-kum-kil karışımından oluşan birim, kuzey-güney doğrultulu küçük örtüler 

şeklindedir Üst Pliyosen dönemine ait olan bu birımlerin denızden yüksekliği 100 m.yi 

geçmektedır. 

Foto 12: Çakbelitdere'nin beraberinde getirdiği alüvyon birikimi 

Kıyıdan uzaklaştıkça güneye doğru inildiğinde platoların geniş bir alan kapladığı ve 

akarsuların yukarı mecralarında tabansız kertik vadi şekli yer almaktadır. Oysa derelerin 

denize döküldüğü kısımlara yaklaştıkça akarsu vadi tabanı genişlemekte, ziraat için 

elverişli genişçe bir alan oluşmaktadır. Vadi yamaçlarının eğimi kıyıya yaklaştıkça 

azaldığından ınce meteryal (ince kum-mil,kil) artar. 
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2.2.2. ÇALIŞMA SAHASININ JEOLOJİK EVRiMi 

Bölgenin oluşumunda eski ve yeni orojenik ve bunları takıben etkilı olan genç tektonik 

hareketlerin rolu büyüktür. Hersinyen hareketleri sonucu yükselme oluşmuş. Kretase'ye 

kadar karasal bir rejim hüküm sümıüştür Kretase başlarından itibaren denız, Hersinyen 

orojenezı sonucunda oluşmuş ve daha sonra aşınarak yükselti kaybetmiş olan arazileri 

basmış, hatta yer yer derinleşmiştir. Böylece denize! rejim tekrar geri gelmıştir Daha çok 

kalker ve fliş özelliğı gösteren sedimantasyon devresi, il Zaman sonralarında nihayete 

emıiş , 111. Zaman başlarında da (Eosen), daha çok flış fasiyesinde devam etmiştir. Deniz 

dibinde, Kretase'den itibaren yığılan bütün bu materyaller, Eosen başlarında alpin 

orojenik hareketler sonucunda kıvrılarak yükselmiş ve böylece denize! rejim son 

bulmuştur. 

Alpin orojenik hareketleri müteakiben bölgede, epirojenik karakterde tektonik hareketler 

başgostemıış ve bunlar erozyon faaliyetleri ile bir1ıkte bugünkü relıefın belimıesine sebeb 

olmuştur. {Tokay, M. 1952) 



31 

Foto 13: Kocamandere'nın denize ulaştığı yerden görünüm 

Foto 14· Araştırma alanının kıyı kesımınden gorünum 
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Foto 15' Araştırma alanının kıyı kesiminden görünum 



SONUÇ 
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SONUÇ 

Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz bölümünde yer alan araştırma sahası, jeomorfolojik 

açıdan incelendiğinde, güney ve doğu kısmı dağlık -tepelik olmasına karşın, kıyı ve kuzey 

kısmı alçak seviyeler şeklinde bir relief göstermektedir. Çalışma alanı Kuvaterner'de 

oluşumuna devam etmiştır 

Çalışma sahasında orta Miosen dönemıne ait Dl denüdasyon yüzeyleri ortalama 650 

m.yükseklikte kuzey-güney doğrultusunda sahanın en yüksek noktalan olan 544 m. 

yükseklikteki Kocaman Dağı ile 817 m. yükseklikteki Kezağılı Tepesi üzerindeki kalıntı 

düzlük!erint içine alarak uzanmaktadır. Dl sisteminin hemen altında yer alan üst Miosen 

aşınım yüzeyleri (DII) arazide oldukça geniş bir alan kaplamaktadır. Arazide kuzey

güney ve doğu-batı doğrultusunda uzanan Çakalağıl aşınım yüzeyi, Karatepe aşınım 

yüzeyi ile Kapakköprü ve Kocaıhlamur aşınım yüzeylerinin yükseltisi 250-550 m. 

arasında değişmektedir. Dl döneminin fay oluşumu sonrasında meydana gelen Dl! 

yüzeyleri vadi tabanına geçerken dik yamaçlardan çok eğimli etek düzlükleri şeklindedir. 

Pliyosen dönemine ait (Dili) aşınım ve birikim yüzeyleri daha çok kıyı ve güneybatı 

kesiminde görülmektedir. Sahada en belirgin Dili aşınım ve birikim yüzeyi Kocaman 

iskelesi Dibi aşınım ve birikim yüzeyi ile Hekimoğlu birimidir. Bu yüzeylerin denizden 

yüksekliği 100-200 m arasındadır. Dili yüzeylerinden vadi tabanına 0/o40 eğimle 

geçilmekte ve özellikle Kocaman iskelesi Dibi Mevkii, Kaplankayası Mevkii, Çakbeht 

İskelesi birimleri çakıl, kum, killi kireçtaşları, konglomera ve alüvyonlardan oluşmuştur. 

P!eyistosen dönemine ait Çakbelit yüzeyleri (DIV) ortalama 100 m. yüksekliğindedir. 

Arazide killi kireçtaşı, kumlu kireçtaşı, kumtaşı, konglomera ve alüvyonlar üzerinde 

gelişmiş olan yüzeyler, Akkaya yerleşim biriminin doğa ve batısında bulunur. Seki 

sistemi ortalama 50 m. olarak bulunmakta ve depolar kumtaşı, konglomera ve 

alüvyonlardan oluşmaktadır. Kıyıda Değirmendere ve Çakbehtdere alanı geniş ve tekne 

biçimli vadi tabanları halinde görülür. 

Aşınım yüzeyleri dışında kıyı jeomorfolojisinin genel özellikleri, kıyıya ait aşınım ve birikim 

şekilleri anlatılmıştır. Akarsuların denize döküldüğü yerlerin dışında yüksek kıyılar 

görülür. Yarların denizden yüksekliği yer yer 100 m.yi bulur. 
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Yapılan jeomorfolojik gözlemler sonucunda Ensenden itibaren kara haline geçmiş olduğu 

anlaşılan çalışma sahası Alt-Orta Miosen'den günümüze kadar geçen sürede aşınım ve 

birikim olaylarına maruz kalmıştır. 
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