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Öz:Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak Bahçeköy Fayı’nın (KAF), Uludere Havzası
(Göynük Çayı-Bingöl) üzerindeki morfolojik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uludere Havzası’na ait sayısal
yükseklik modeli 1/25000 ölçekli topoğrafya haritalarından üretilmiştir. Bahçeköy Fayı’nın (KAF), Uludere
Havzası üzerindeki morfolojik etkisini belirlemek amacıyla havzaya, dağ cephesi eğrilik oranı, vadi tabanı
genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı, drenaj havzası asimetrisi, hipsometrik eğri-integral, eğim, yükselti gibi
morfometrik analizler uygulanmıştır. Bu çalışmalarla havzanın gelişimi üzerinde tektonizmanın etkisi
değerlendirilmiştir. Dağ cephesi eğrilik oranının ve vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranının düşük
oluşu, dışbükey hipsometrik eğri ve yüksek hipsometrik integral değeri havzanın gelişiminde Bahçeköy Fayı’nın
çok etkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Bahçeköy Fayı, Uludere Havzası, Morfometrik Analiz, Aktif Tektonik, Bingöl
Absract:In this study, with the use of geographic information systems, to determine the effect of Bahçeköy Fault
to Uludere Basin was aimed. Digital elevation model of Uludere Basin was produced from 1/25000 scale
topographic maps. To determine the morphological effects of Bahçeköy Fault to Uludere Basin, to the basin,
mountain front sinuosity ratio, valley bottom width of the valley height ratio, drainage basin asymmetry,
hypsometric curve- integral, slope, elevation as the morphometric analysis, were performed. With these studies,
in the development of the basin tectonic effect were evaluated. The lower value of the mountain front curvature
ratio and valley floor width to the valley height ratio, high hypsometric integral value and convex hypsometric
indicate that Bahçeköy Fault is very effective in the development of the basin
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1.Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla jeomorfolojik indisler yüzeysel analiz, erozyon, heyelan,
taşkın ve morfometrik değerlendirmeler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Yeryüzü şekillerini
anlamak jeolojik temellidir. Yüzey şekillerinin gelişimi yerin derin yapısından kaynaklanmaktadır. Bu
yüzden jeolojik çevre ile yüzey şekilleri arasında daima güçlü bir ilişki vardır. Son yıllarda bilgisayar
teknolojisinde ve sayısal verilerin işlenmesindeki gelişmeler değişen yüzey şekillerini anlamak,
izlemek, sayısal ölçümle analiz etmek, jeomorfolojik bilgilerin gelişmesine ve daha sağlıklı
değerlendirilmesine yol açmaktadır (Summerfield, 1997; Wood 1996).
Bir sahanın jeomorfolojik gelişimi ve sahadaki akarsuların drenaj gelişiminde tektoniğin
etkilerinin açıklanmasında pratik metotlardan birisi morfometrik analizler ve amaca göre belirlenen
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indis hesaplamalarıdır (Öztürk ve Erginal, 2008). Drenaj Havzası Asimetrisi, Akarsu Uzunluk-Gradyan
İndisi ve Vadi Tabanı Genişliğinin-Vadi Yüksekliğine Oranı gibi indisler tektonik yükselim oranlarının
açıklanmasında pratik yararlar sağlamaktadır (Keller ve Pinter, 2002). Bu çalışmada Uludere Havzası’na
dağ cephesi eğrilik oranı, vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı, drenaj havzası asimetrisi,
hipsometrik eğri-integral, eğim ve yükselti gibi morfometrik analizler uygulanmıştır.
Çalışmaya konu olan Uludere Havzası Bingöl’ün kuzeydoğusunda, Kuzey Anadolu Fayı ile
Doğu Anadolu Fayı’nın kesiştiği alanın batısında yer almaktadır. 74 km2 alan kaplayan havzada yükselti
KB-GD doğrultusunda azalmakta, 2795 m ile 1692 m arasında değişmektedir (Şekil 1). Bu yükselti
değişikliği üzerinde havzanın Bahçeköy Fayı tarafından aynı doğrultuda çarpılmasının etkisi büyüktür.
Uludere Havzası’nda eğim değerleri 0-530 arasında değişmektedir. Havzanın batısında eğim değerleri
yüksek ve eğim değişkenliği fazladır. Eğim dağılışında Bahçeköy Fayı’nın etkisi belirgin olup, fayın
kestiği yüzeylerde eğim artmaktadır. Ayrıca eğim dağılışı üzerinde litolojik yapının da etkisi olup,
akarsuyun bazalt örtüye gömüldüğü sahalarda vadi yamaçlarında oluşan kornişler eğim değerlerini
artırmıştır.

Şekil 1: Uludere Havzası’nın (Bingöl) lokasyon haritası
Uludere Havzası’nda tüf ve bazaltlardan oluşan litoloji yaygın olarak görülmektedir (Tarhan,
1997; Şekil 2). Havzanın güneyinde bazalt örtüye gömülen Uludere’nin yamaçlarında korniş
oluşmuştur. Batısından geçen Bahçeköy Fayı havzanın oluşum ve gelişimde son derece etkili olmuştur.
Bahçeköy Fayı KB-GD yönlü bir uzanıma sahip olup, Üst Pliyosen-Alt Pleyistosen sonrası gelişmiş
düşey bileşeni yüksek sağ yanal doğrultu atımlıdır (Akyüz ve diğ. 2010). Fay, Uludere Havzası’nın
doğrultusunu belirlemiş, havzada ve akarsu vadisinde belirgin bir asimetri ve çizgisellik oluşturmuş,
yamaçlardan doğan genç akarsuları ötelemiştir.
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Şekil 2: Uludere Havzası’nın (Bingöl) litoloji haritası
2.Materyal-Yöntem
Havza analizlerinde Sayısal Yükselti Modeli (SYM) kullanılmaktadır. SYM’ler Coğrafi Bilgi
Sistemleri yardımıyla oluşturulur. Bu amaçla çalışma alanına ait 1/25000 ölçekli topoğrafya haritaları
sayısallaştırılmış, sayısallaştırılan haritalardan havza için TIN modeli üretilmiş, TIN modeli Raster
veriye dönüştürülmüştür. Elde edilen sayısal yükseklik modelinden havzanın yükselti ve eğim
özellikleri çıkarılmış, hipsometrik eğrisi çizilmiş, hipsometrik integral hesaplanmış, Vadi tabanı
genişliğinin-Vadi yüksekliğine Oranı ve Dağ Cephesi Eğrilik Oranı hesaplanmıştır. Havzanın sularını
drene eden Uludere’nin yatağındaki eğim kırıklıklarını belirleyebilmek amacıyla boyuna profil
çıkarılmış, enine profillerden vadinin asimetriliği ortaya konmuştur.
3.Bulgular
Dağ Cephesi Eğrilik Oranı (Mountain-Front Sinuosity-Smf)
Aktif veya genç fay alanlarında bazı morfometrik indisler tanımlanmış olup bu indisler o
bölgedeki yerşekillerinin bölgedeki genç faylar ile ilişkisini sayısal olarak belirlemektedir. Bunlardan
biri de dağ cephesi eğrilik oranı (Smf) değeridir (Hack, 1973; Bull ve McFadden, 1977; Burbank ve
Anderson, 2001). Dağ cephesi eğrilik oranı değerleri, bölgede faylanma nedeniyle oluşan dağ cephesini
şekillendirmeye çalışan tektonik kuvvetler ile iklime bağlı değişen akarsu enerjisinin oluşturduğu
erozyonal kuvvetleri birbirinden ayıran morfometrik bir indistir (Marple ve Talwani, 1993; Cuong ve
Zuchiewicz, 2001, Silva ve diğ. 2003). Buna göre genç fay ile sınırlanmış dağ önlerinde Smf değerleri
1.0-1.6 arasında iken, erozyonel şekillenen veya genç fay denetimli olmayan dağ cephelerinde bu
değerler 1.8-5.0 arasında değişmektedir (Keller ve Pinter, 2002).
Uludere Havzası’nın batısında düşey bileşeni yüksek doğrultu atımlı Bahçeköy Fayı’nın
uzaması ve bu fayın aktivitesini gösteren kanıtların bulunması nedeniyle (fay diklikleri, ötelenmiş
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akarsular) bu indis uygulanmıştır. Havzanın batısını kateden fayın oluşturduğu diklik boyunca dağ
cephesi eğrilik oranı uygulanmış olup, 1.18, 1.20, 1.52 değerleri bulunmuştur (Şekil 3).

Şekil 3: Uludere Havzası’nda (Bingöl) Smf ve Vf oranlarının hesaplandığı sahalar
Dağ cephesi eğrilik oranının 1,18 ve 1,20 olarak bulunduğu kesimde litoloji aynı kayaçlardan
oluşmaktadır. Bu durum Uludere Havzası’nda genç tektonik hareketlerin etkisinin yüksek ve güncel
olduğunu göstermektedir (Şekil 4).

Şekil 4: Uludere Havzası’nda çarpılmış yüzeyler dağ cephesi eğrilik oranının yüksek olduğu
sahalara karşılık gelmektedir.
Vadi Tabanı Genişliğinin-Vadi Yüksekliğine Oranı (Vf)
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Bir bölgede genç faylanma ile morfoloji arasındaki ilişkiyi belirleyen diğer bir morfometrik
indis ise vadi tabanı genişliğinin-vadi yüksekliğine oranı olan (Vf) değeridir (Doğan, 2010). Düşük Vf
değerleri, akarsular ile derinleşmiş ve tektonik aktiviteye bağlı hızlı yükselen alanları, yüksek Vf
değerleri, yükselim hızının düşük olduğu alanları göstermektedir (Silva ve diğ. 1993; Keller ve Pinter,
2002). Bir bölgedeki genç fay–morfoloji ilişkisinin sağlıklı belirlenebilmesi için bu oran (Vf), genç
faylardan belirli uzaklıkta seçilen vadilerde ve (Smf) değerlerinin hesaplandığı alanlar içinde
hesaplanmalıdır. Bu indis hesaplanırken: Vadi tabanı genişliği (Vfw), sol vadi kesimi yüksekliği (Eld),
sağ vadi kesimi yüksekliği (Erd) ve vadi tabanı yüksekliği (Esc) verilerine ihtiyaç vardır (Keller ve
Pinter, 2002). Bir bölgedeki Vf değeri, genç fay ile yükselme sonucu oluşmuş V şekillli dar vadiler (Vf
< 1.0) ile daha çok yanal erozyon ile oluşmuş geniş tabanlı U şekilli vadileri (Vf > 1.0) birbirinden
ayırmaktadır (Silva ve diğ. 2003). Uludere Havzası’nda Vf değerleri 0.2 ile 0, 24 arasında bulunmuştur
(Şekil 3). Vf değerlerinin düşük oluşu tektonik hareketlerin canlı ve yüksek olmasına, litolojik yapının
volkanik kayaçlardan oluşmasına bağlıdır.
Drenaj Havzası Asimetrisi (Drainage Basin Asymmetry)
Aktif tektonik etkisiyle gelişen drenaj alanlarının özel geometrileri vardır. Drenaj havzalarında
tektonik eğimlenmeyi anlamak için Asimetri kavramı geliştirilmiştir (Keller ve Pinter, 2002). Asimetri
faktörü (AF) =100 (Ar/At) formülüne göre hesaplanır. Formülde verilen, Ar = Havza içinde ana akarsu
gövdesinin akış yönüne göre sağ alanı (Km2) At =Havzanın toplam alanı (Km2) (Keller ve Pinter, 2002).
Uludere Havzası için asimetri 43,1 olarak bulunmuştur. Bu da havzada tektonik aktiviteden kaynaklanan
çarpılmanın akarsuyun akış yönüne göre sağ tarafına doğru olduğunu gösterir. Bunu ispatlayan bir diğer
durum da havzanın sol tarafında kalan alanın daha fazla olmasıdır. Ana akarsuyun akış istikametine göre
sağ tarafta yer alan akarsuların su toplama alanı daha düşüktür (Şekil 5).

Şekil 5: Uludere Havzası’nda (Bingöl) Bahçeköy Fayı’na bağlı olarak asimetri meydana gelmiştir.
Hipsometrik Eğri ve İntegral
Hipsometrik eğri (HE), değişik ölçekteki drenaj alanlarının (tek bir vadiden kıta ölçeğine kadar)
yükseklik/alan dağılımını tanımlamaktadır. Hipsometrik integral (HI) ise bu eğri altındaki alanı
rakamsal olarak ifade eder (Strahler, 1952). Hipsometrik eğri ile havzanın yarılma derecesi arasındaki
yakın ilişki integral değerinin havzanın aşınım döngüsü içindeki yerinin ifade edilmesine imkan verir.
Yüksek integral değerleri, genç topoğrafyaya işaret ederken; düşük değerler aşınımın tektonik süreçlere
göre daha baskın olduğu, morfolojik evrimin ileri aşamalarını ifade eder. HE/HI analizi farklı
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seviyelerdeki aktif ve pasif tektonik alanları ayırmakta kullanılan önemli bir araçtır (Keller ve Pinter,
2002).
Çalışma alanının doğusunda plato düzlükleri geniş alan kaplamaktadır. Havzanın batıdan
Bahçeköy Fayı tarafından kesilmesi yükselti farkını artırmıştır. Yine havzanın güneybatısında
akarsuların meydana getirdiği derin vadiler bulunmaktadır. Bu nedenle Uludere Havzası’nın
hipsometrik eğrisi dışbükey, integral değeri de yüksek çıkmıştır. Bu durum birinci derecede sahanın
tektonik hareketliliği ile ilgilidir. Tektonik olayların sahada meydana getireceği değişiklikler tek başına
hipsografik integral değeri ve hipsografik eğrinin de dışbükey olması için yeterli değildir. Uludere
Havzası’nın volkanik kayaçlar geniş alanlarda yüzeylenmektedir. Bu litoloji üzerinde kurulan akarsular
Bahçeköy Fayı’nın da etkisiyle hızlı gömülerek yataklarını derinleştirmişlerdir. Derinleşen vadi
yamaçlarında kornişler oluşmuş olup, bu durum kısa mesafelerde yükseklik farklarını artırmıştır (Şekil
6). Ancak sahada bu değerlerin ortaya çıkmasında belirgin olan tektonik aktivitedir.

Şekil 6: Uludere Havzası’nın (Bingöl) hipsometrik eğrisi
Uludere Havzası’nın hipsometrik eğrisinde görülen dışbükeylik, sahanın gençleşmeye
uğradığını ve geriye aşındırmanın hızlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.
Eğim ve Yükselti Analizi
Uludere Havzası’nda eğim değerleri 0-530 arasında değişmekte olup, ortalama eğim 13 0’yi
bulmaktadır. Havzada eğim değerlerinin dağılışında tektonizma ve volkanizma etkili olmuştur.
Bahçeköy Fayı’nın KB-GD yönünde kestiği yamaçlar havza içinde eğimin en yüksek olduğu sahaya
karşılık gelmektedir. Havzanın doğusunda eğim değerleri ve eğim değişkenliği daha az olup, bu durum
volkanik faaliyetler sonucu yüzeyi kaplayan malzeme ile ilgilidir. Uludere’nin bazalt litolojiye
gömüldüğü kesimlerde de eğim değerleri artmaktadır. Sonuç olarak eğim değerlerinin kazanılmasında,
sahada meydana gelen ve halen izleri belirgin olarak görülen tektonik hareketler ve litolojik yapının
büyük etkisi vardır (Şekil 7).
Uludere Havzası’nda genel olarak yükselti KB-GD ve B-D doğrultusunda azalmaktadır.
Havzada KB-GD doğrultusunda 1000 m’yi bulan bir yükselti değişimi söz konusudur. Akarsu bazı
alanlarda 200 m’den daha fazla yatağına gömülmüştür. Havzada hem yükselti azalışı hem de dağılışı
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üzerinde Bahçeköy Fayı’nın etkisi belirgindir. Havzanın KB-GD yönlü fay tarafından bu doğrultuda
çarpılması yükseltinin de bu yönde değişmesini ve azalmasını sağlamıştır. Fayın düşey bileşenin yüksek
olması birden bire yükselen bir topoğrafya doğurmuş ve özelikle havzanın batısında yükselti farkları
artmıştır. Bazalt litolojiden oluşan dik yamaçlar boyunca kaya düşmeleri görülmektedir (Şekil 7; Foto
1).

Şekil 7: Uludere Havzası’nda (Bingöl) eğim ve yükseltinin dağılışı
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Foto 1: Kaynak köyünde fayın kestiği dik yamaçlarda eğim ve yükselti değişkenliği artmaktadır
Boyuna ve Enine Profil
Uludere’nin vadisinden alınan enine profiller incelendiğinde genç bir vadi özelliği gösterdiği,
gömülmenin 700 m’yi bulduğu görülmektedir. Boyuna profilindeki eğim kırıklıkları ve yarılma
derecesinin yüksek oluşu tektonik aktiviteyi kanıtlamaktadır (Şekil 8).

Şekil 8: Uludere’nin boyuna profili (a) ve vadisinden alınan enine profiller (b,c,d,e)
4. Sonuç
Uludere Havzası’nın gelişimi üzerinde tektonik yapının etkisi fazladır. Bu tektonik yapı KAF’ın
Bahçeköy uzantısıdır. Bu çalışmada havzanın gelişimi üzerinde fayın etkisi morfometrik yöntemlerle
ortaya konmaya çalışılmıştır. Uludere Havzası’nda dağ cephesi eğrilik oranı 1.18, 1.20, 1.52 olarak
bulunmuştur. 1-1,5 arasındaki değerlerin yüksek derecede tektonik aktiviteyi gösterdiği
düşünüldüğünde tektonizmanın canlı ve faal olduğu sonucu çıkarılabilir. Vadi Tabanı Genişliğinin-Vadi
Yüksekliğine Oranının (Vf) 0.2 ile 0, 24 arasında değişmesi, havzada belirgin bir asimetri meydana

60

gelmesi tektonik hareketlerin etkisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Hipsometrik integralin yüksek
ve hipsometrik eğrinin dışbükey oluşu havzanın gençlik devresinde olduğunu, Bahçeköy Fayı’nın
morfolojiye olan etkisinin belirgin olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
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