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Öz
Bu makalede Sinop İli, Gerze İlçesinin genel hatlarıyla jeomorfolojisi incelenmiştir. İnceleme alanını
oluşturan Gerze ve çevresi, Sinop ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. İnsan faaliyetlerinin
gerçekleştiği yeryüzünde, fiziki coğrafi özellikleri çoğu zaman bu insan faaliyetlerini etkilemektedir.
Herhangi bir bölge ya da yörenin doğal özelliklerinin bilinmesi gelecekteki faaliyetleri için önem
taşımaktadır. Coğrafi faktörler dikkate alınmadan yapılacak her türlü planlama ve yatırımın başarıya
ulaşma şansı yok denecek kadar azdır. Bu sebeple yapılacak çalışmalarda o bölgenin coğrafi
özelliklerine dikkat etmek başarı şansını artıracaktır. Bu makale ile amaç yeteri kadar gelişmemiş olan
Gerze’nin jeomorfolojik özelliklerini ortaya koyarak yapılacak planlamalara ışık tutmak ve gelecekteki
çalışmalara fayda sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeomorfoloji, Coğrafi Faktörler, Gerze (Sinop-Türkiye)
Makale Gönderme Tarihi: 13.03.2019
Makale Kabul Tarihi: 25.03.2019

Önerilen Atıf:
Gül, H. (2019). Genel Hatlarıyla Gerze (Sinop) Jeomorfolojisi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi,
2(1):57-68.
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi.

Journal of Social, Humanities and
Administrative Sciences
2019, 2(1):57-68. DOI: 10.29226/TR1001.2019.x
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org

RESEARCH PAPER

Gerze (Sinop) Geomorphology in General Terms

Hüseyin GÜL, Sakarya Universty, Social Sciences Institute, Geography Department, Sakarya. e-mail:
huseyinrose@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6360-298X

Abstract
In this article, geomorphology of Sinop’s Gerze district has been observed in general terms. Gerze and
its around, which makes up the observing area, is located on the southeast of Sinop. Human activities
where happen on earth surface’s, physical geography features affect this human activity most of the
time. Knowing the natural features of any area or region is important to the studies that will be held in
future. It’s nearly impossible for all kinds of planning and investments which will be made without
taking into account geographical factors. Thus, taking into account said district’s geographical features
to the studies that will be made is going to increase success chance. With this article aim is to advise and
benefit for future studies by putting forth of underdeveloped Gerze’s geomorphological features.
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