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24 KASIM 2013 ULUMESCİT-BOLU DEPREMİ 

 
BASIN BÜLTENİ 

 
 24 Kasım 2013 tarihinde Bolu ili merkeze bağlı Ulumescit köyü yakınlarında yerel saat ile 

22:49’da aletsel büyüklüğü Ml=4.8 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 

başta Bolu ili ve ilçeleri ile, Zonguldak ve Ankara’da hissedilmiş olup, vatandaşlar arasında 

paniğe ve tedirginliğe neden olmuştur. Bu büyüklükte bir depremin hasara ve can kaybına neden 

olması beklenmemelidir. 

 

Enstitümüzün Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) tarafından işletilmekte olan 

deprem istasyonlarından gelen veriler ve AFAD Başkanlığının deprem istasyonlarından alınan 

verilerin karşılaştırılması ve karşılıklı istişare sonucunda depremin büyüklüğü Ml=4.8 olarak 

hesaplanmıştır.   
 

 
 

 
 

Depremin dış merkezi 

 

 



 
 

 
 

Depremden hemen sonra otomatik olarak üretilmiş tahmini şiddet haritası. 

 

 

 

 

Deprem, dış merkez ve yakın çevresinde  Io=V şiddetinde, Bolu da  Io=IV şiddetinde, Düzce 

de ise  Io= III şiddetinde hissedilmiştir.  
 



 
 

Aletsel dönemde bölgede meydana gelmiş depremlerin dağılımı (M≥5.0) 

 

 

Yakın zamanda bölgede meydana gelmiş en etkili deprem 12 Kasım 1999 Düzce depremidir 

(Mw=7.2). Depremin meydana geldiği yer Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde eğerlendirilmekte 

birlikte, deprem tali bir fayın kırılması sonucu meydana gelmiştir.  

 

Enstitümüz tarafından yapılan hızlı faylanma mekanizması  çözümü depremin normal bir 

faylanma sonucu meydana geldiğini göstermektedir.  

 
 

 
 

KRDAE-UDİM tarafından yapılan hızlı fay mekanizması çözümü 
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Depremden  sonra yaklaşık iki saat içerisinde büyüklükleri Ml=1.5-3.7 arası 12 adet artçı 

deprem meydana gelmiştir.  

 

Bölgede zaman zaman bu tür hafif ve orta şiddette depremler meydana gelmektedir. Bolu ve 

çevresi I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Dolayısı ile  bölgede yaşayan 

vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların 

depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması olası afetlere karşı alınacak en güvenli tedbir 

olacaktır. 

 

24 Kasım 2013 tarihinde, saat 22:49’da meydana gelen ULUMESCIT-(BOLU) merkezli 

depremin hemen ardından, depremi hisseden ve cep telefonlarına Deprem Bilgi Sistemini 

yükleyen 818 kullanıcı, depremi nasıl hissettiklerini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne bildirdi. Bu kullanıcılardan alınan bilgiler 

sayesinde depremin merkezi çevresinde nasıl hissedildiği konusunda bir ön çalışma 

gerçekleştirildi. Örnek resimlerde bu çalışmanın Türkiye haritası üzerinde görüntülenmiş hali 

görülmektedir. Burada, kırmızı rengin yoğunluğu arttıkça, kullanıcıların depremi daha da 

şiddetli hissettiği gösterilmektedir. Vatandaşlarımızın geri bildirimden dolayı göstermiş 

oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.  

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma enstitüsü tarafından 

geliştirilmiş olan Deprem Bilgi Sistemi uygulaması tüm Android ve IOS cihazları (iPad, 

iPhone) ile uyumludur. Uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilen bu uygulamada 

aynı zamanda Türkiye’de gerçekleşen tüm depremleri anında izleyebilir, depremin merkezine 

ne kadar yakın olduğunuzu görebilir ve bir deprem hissettiğinde bunu raporlayabilirsiniz. 

Türkiye’nin ve özellikle bulunduğunuz noktanın deprem geçmişini de harita üzerinde 

görebileceğiniz Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:  

Android telefon ve Tabletler: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=deprembilgisistemi.v21  

IOS cihazlar (iPad, iPhone): https://itunes.apple.com/tr/app/deprem-bilgi-

sistemi/id658265387?mt=8  
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