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Öz: Bingöl Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer almaktadır. Araştırma alanında Paleozoik’
ten günümüze kadar geçen süre içerisinde farklı yaş ve özelliklerde oluşmuş metamorfik, magmatik ve tortul kayaçlar
bulunmaktadır. Farklı yaş ve özellikteki litolojiye sahip bu unsurlar aynı zamanda birbirinden farklı jeomorfolojik
birimlerin oluşmasına da etki etmiştir. Bingöl Ovası ve onu çevreleyen dağlık alanlar araştırma sahasının en önemli
morfolojik birimlerine karşılık gelmektedir. Bunların yanı sıra ovayı çevreleyen yüksek düzlükler ile vadiler araştırma
sahasındaki diğer önemli morfolojik unsurlar olarak görülmektedir. Araştırma alanında farklı jeomorfolojik birimler
üzerindeki farklı arazi kullanımı görülmektedir. Bingöl Ovası ve çevresinde vadi tabanları ve ova tarım alanları, plato
alanları fundalık ve çayır-mera, dağlık alanlar ise mera- çayır ve çıplak kayalık alanlar olarak görülmektedir. Bu
durum arazi kullanımının jeomorfolojik birimlerin kontrolünde şekillendiğini göstermesi bakımından oldukça
önemlidir. Bu çerçevede çalışma alanında sınırlı tarım arazilerinin en faydalı şekilde değerlendirilmesi ve sahada arazi
kullanımının optimal hale gelmesi için coğrafi açıdan ileriye dönük stratejik öneriler sunulması çalışmanın asıl amacını
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bingöl ovası, Jeomorfolojik birimler, Arazi kullanımı, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan
Algılama (UA).
Abstract: Bingöl Plain is located in the Upper Euphrates Section of Eastern Anatolia Region. There are metamorphic,
magmatic and sedimentary rocks of different ages and characteristics during the period from Paleozoic to the present
day in the study area. These elements with different age and feature lithology have also influenced to occur of each
other different geomorphological units at the same time. Bingöl Plain and the surrounding mountainous areas compose
of the most important morphological units of the research area. Besides these, high plains and valleys surrounding the
plain are seen as important morphological elements of the research area. Different land uses on different
geomorphological units are observed in the study area. Bingöl Plain and valley plains are used as agricultural areas,
low plateau areas are pastureland, high plateau areas and mountainous areas are used as forest and meadow-pasture
areas. This situation is very important in that land use is shaped in the control of geomorphological units. The main
purpose of this study is to evaluate the limited agricultural land in the framework of the study area in the most
beneficial way and to present geographically prospective strategic suggestions for optimal utilization of the land in the
area.
Keywords: Bingöl plain, Geomorphological units, Land use, Geographical Information Systems (GIS), Remote Sensing
(RS).
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1. Giriş
Doğal çevrenin önemli bir bölümünü teşkil eden yeryüzü, insanlar tarafından imkânlar ölçüsünde
değişik şekillerde değerlendirilmekte ve buna bağlı olarak ekonomik faaliyetler çeşitlilik kazanmaktadır.
Burada asıl üzerinde durulması gereken husus, doğanın mevcut potansiyeli ile insanın bundan nasıl ve ne
ölçüde yararlanabildiğinin ortaya çıkarılmasıdır (Özçağlar, 1994: 93).
Son yıllarda artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte tüketim ve buna bağlı olarak da üretim hızla
artmaktadır. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madencilik ve sanayi gibi ekonomik faaliyetler, doğal ortamla
birebir ilişkili olan hammadde üretim gruplarıdır (Taş, 2006: 52). Özellikle bu sektörlerde hammaddeye
duyulan ihtiyacın her geçen gün artması doğal kaynakların yoğun ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesine neden
olmaktadır. Önemli bir doğal kaynak niteliği taşıyan toprağın da yanlış şekilde kullanılması, arazide tamiri
zor hatta kimi zaman imkansız tahribatlara neden olmaktadır.
Türkiye’de de nüfus artışının fazla olması ve insanların doğal kaynakları bilinçsizce kullanması, geri
dönüşü mümkün olmayan zararlara neden olmaktadır. Bu zararları en aza indirebilmek için morfolojik
birimlerle arazi kullanım arasındaki ilişkilere bakılarak araziden en iyi şekilde yararlanma yoluna
gidilmelidir (Şengün ve Boyraz, 2008: 91). Jeomorfolojik birimlerle uyumlu şekilde yapılan arazi kullanımı,
bu birimlerin sahip olduğu coğrafi potansiyellerden maksimum düzeyde fayda elde edecek biçimde
kullanımının sağlamasının yanında, olumsuz koşullardan kaynaklanabilecek problemlerin ortaya çıkmasının
da engellenmesine neden olur (Özşahin, 2011). Buna örnek olarak ovalar verilebilir. Sahip olduğu özellikler
bakımından bitkisel üretim için son derece elverişli olan bu birimlerin tarım arazisi olarak değerlendirilmesi,
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Buna karşılık bu jeomorfolojik ünitenin potansiyelinin hiç elverişli
olmamasına rağmen yerleşme ve sanayi alanına dönüştürülmesi başlangıçta kazanç gibi görülse de toprağın
niteliğini ve kabiliyetini tamamen yitirmesine neden olacağından, ileriki dönemlerde büyük sorunlar
doğuracaktır. Bu nedenle sürdürülebilir bir arazi yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için toprağın coğrafi
potansiyeli ile uyumlu bir kullanıma tabi tutulması gerekmektedir.
1.1. Bingöl Ovası ve Çevresinin Genel Coğrafi Özellikleri
Araştırmaya konu olan Bingöl Ovası ve çevresi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat
Bölümü’nde yer almaktadır. 38° 37' - 39° 01' kuzey enlemleri ile 40° 16' - 40° 53' doğu boylamları arasında
yer alan araştırma alanı 236 349 ha yüzölçüme sahiptir. Güneydoğu Toroslar' ın kuzey kenarı boyunca
uzanan Elbistan-Muş Oluğu bünyesinde bulunan ve birbirlerinden belirgin eşiklerle ayrılmış olan tektonik
çukurlardan birine karşılık gelen Bingöl Ovası, Türkiye'nin en belirgin ve aktif yapısal unsurlarından biri
durumundaki DAF üzerinde şekillenmiştir (Tonbul, 1990a; 331). Bingöl Ovası, güneyden Akçakara Dağı,
kuzeyden Karir Dağı, batıda Karaömer ve Gerindol dağları, doğuda ise Şeraffettin Dağları’nın uzantıları ile
çevrelenmektedir (Şekil 1, Foto 1).
Araştırma sahasında, Paleozoik’ ten günümüze kadar geçen süre içerisinde farklı yaş ve özelliklerde
oluşmuş metamorfik, magmatik ve tortul kayaçlar bulunmaktadır. Farklı yaş ve özellikteki litolojiye sahip bu
unsurlar, sahada farklı jeomorfolojik birimlerin oluşmasında etkili olmuştur. Bingöl Ovası ve onu çevreleyen
dağlık alanlar çalışma sahasının en önemli morfolojik birimlerine karşılık gelmektedir. Bunların yanı sıra
ovayı çevreleyen yüksek düzlükler ile vadiler araştırma sahasındaki diğer önemli morfolojik unsurlar olarak
görülmektedir. Araştırma alanının bugünkü morfolojik görüntüsünün oluşmasında temelde Üst Miyosen' den
sonra yoğunlaşan K-G yönlü sıkışma tektoniği etkili olmuştur. Özellikle sıkışma kuvvetlerinin etkisi altında
gelişmiş yapısal unsurlar, özellikle sahada Alt Pliyosen sonlarından itibaren devreye girmeye başlayan ve
günümüze kadar aktivitesini sürdüren DAF çalışma sahasının bugünkü görünümünü kazanmasında en etkili
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Tonbul, 1990a; 348).
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Şekil 1. Çalışma alanının lokasyon haritası.

Foto 1. Bingöl Ovası’nın genel görünümü.
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Araştırma sahasının morfolojik yapısı sahanın iklim özelliklerini belirleyen ana unsurdur. Nitekim
merkezden çevreye doğru artan yükselti koşulları ile ovayı çevreleyen dağlık alanların diziliş doğrultusu,
sıcaklık ve yağış koşullarının aynı doğrultuda farklılaşmasına etki etmiştir. Ayrıca sıcaklık değerlerinin yıl
içerisindeki seyrinde değişimin hızlı olması ve kış aylarına karşılık gelen bir soğuk dönem ile yaza tekabül
eden bir sıcak dönemin mevcudiyeti "karasal termik rejim tipini" yansıtmaktadır (Tonbul, 1990b). Bingöl
Ovası'nın ortalama yıllık toplam yağışı 939,5 mm, yıllık ortalama sıcaklığı ise 12 °C civarındadır.
Bingöl Ovası ve çevresinde toprak tiplerinin dağılışı ise büyük ölçüde morfolojik yapı, ana kaya,
iklim ve bitki örtüsü gibi doğal çevre etmenlerinin etkisi altında şekillenmiştir. Sahada en fazla yer kaplayan
toprak tipi kahverengi topraklar olup sahanın % 36'sını kapsamaktadır. İkinci olarak en fazla dağılış gösteren
toprak tipi ise %31'lik oranla kireçsiz kahverengi orman topraklardır.
Araştırma sahasında doğal bitki örtüsü iklim başta olmak üzere fiziki coğrafya faktörlerinin etkisi
altında şekillenmiştir. Sahada 2300-2400 m. yüksekliğe kadar olan bütün kesimler, doğal orman sınırları
içerisinde yer almaktadır. Bu yükselti değerlerinden itibaren yüksek dağ-plato stepleri ve Alpin çayırlara
görülmektedir. Çeşitli meşe türlerinden meydana gelen orman dokusu yer yer iğne yapraklı orman yer yer de
karışık orman özelliği göstermektedir. Ormanların tahrip edilmesi sonucunda havza tabanı günümüzde
büyük ölçüde antropojen step türlerinin yayılış alanına dönüşmüştür.
Bingöl şehir merkezinin nüfusuna ilişkin ilk verilere göre (Cuinet, 1892) Çapakçur olarak
adlandırılan, bugünkü Bingöl şehir merkezinin nüfusu 1075 olarak belirlenmiştir. Özellikle Cumhuriyetin
ilanından sonra yapılan nüfus sayımları verileri dikkate alındığında 1935–2007 yılları arasında Bingöl şehir
merkezinin nüfusunun yavaş da olsa bir artış gösterdiği görülmektedir. 1935 yılı verilerine göre 1298 kişinin
yaşadığı şehir merkezinin nüfusu 2007 yılı nüfus sayımına göre 86 511 kişiye ulaşmıştır (Üstündağ, 2011; 9).
Bingöl merkez nüfusu 2017 verilerine göre 157 921 kişidir.
Bingöl İli' nde yerleşme tarihi, bilinen ilk kayıtlara göre M.Ö. 3500 yıllarına dayanmaktadır. Son
yüzyıla kadar gelişmemiş bir köy niteliğinde olan Çapakçur’un yerleşme açısından gelişimi ele alınırken
Bingöl il sınırları içerisinde kalan yerlerde hâkimiyet kurmuş bulunan bütün kavim ve devletler de bu
kapsamda ele alınmaktadır. Tek başına bağımsız bir Bingöl şehrinin varlığı resmi kayıtlara göre en fazla
100–150 yıllık bir süreci kapsamaktadır (Üstündağ, 2011; 86).
Araştırma sahasında kırsal yerleşmelerin dağılışı önemli ölçüde morfolojik yapıya bağlı olup,
genellikle toplu şekildedir. Sahada köy yerleşmeleri daha çok su imkânlarının bol olduğu vadi içleri ile dağ
ile ova arasındaki eğim kırıklığının olduğu alanlarda ve eğim değerlerinin düşük olduğu ovalık alanlarda
yoğunlaşmıştır. Kasaba ve şehir yerleşmeleri ise, Bingöl Ovası üzerinde yer alan D-300 ve D-950 ana ulaşım
ağlarının güzergâhları yoğunlaşmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Bu çalışmanın amacı, Bingöl Ovası ve çevresinde bulunan jeomorfolojik birimlerin, coğrafi
potansiyelleri ile uyumlu bir arazi kullanımına tabi tutulup tutulmadığını analiz etmektir. Bu amaç
doğrultusunda sahanın jeomorfoloji haritası oluşturulmuş, bu harita ile arazi kullanım haritası çakıştırılarak
her bir jeomorfolojik birimde hangi tür kullanım durumunun mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda ilk olarak jeomorfoloji haritası oluşturulmuştur. Jeomorfoloji haritası
oluşturulurken, çalışma alanına ait 1/25.000 ölçekli topografya haritaları ile 1/500.000 ölçekli jeoloji
haritasından yararlanılmıştır. Topoğrafya ve jeoloji haritalarının analizleri, arazi çalışmaları esnasında
toplanan bilgiler ve Tonbul’un alanda yaptığı çalışmalar (Tonbul, 1990a) ışığında çalışma alanının genel
jeomorfoloji haritası oluşturulmuştur.
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Arazi kullanım durumu, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2014 yılında güncellenen
amenajman haritası ile CORINE 2012’den faydalanılarak arazi gözlemleri doğrultusunda haritalanmıştır.
Buna göre sulu tarım, kuru tarım, mera-çayır, fundalık, orman, çıplak-kayalık, kum ve yerleşim olmak üzere
8 arazi örtüsü sınıfı tespit edilmiştir.
Çalışma alanına ait haritaların oluşturulması ve verilerin analizi esnasında Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin (CBS) yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır.
3. Bulgular ve Analiz
3.1. Bingöl Ovası ve Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri
Araştırma alanına ait jeomorfolojik birimler sınıflandırılırken, arazi kullanımı açısından önem arz
eden birimler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Buna göre dağlık alanlar ile plato, ova, seki, vadi tabanları
gibi düzlük alanlar belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.
Genel bir görünüm olarak, Bingöl Ovası’ndan çevreye doğru gidildikçe yükselti artmakta ve ovayı
yüksek dağlık alanlar çevrelemektedir. Bu şekliyle merkezde ova, en dışta dağlık alanlar ve her iki saha
arasında ise plato alanları uzanmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Bingöl Ovası ve çevresinin jeomorfoloji haritası.

236 349 ha’ lık toplam alan içerisinde %31,2’lik pay ile en geniş dağılışa sahip jeomorfolojik birim
yamaçlardır. Onu sırası ile yüksek plato alanları (%25,3), alçak plato alanları (%21,7), dağlık alanlar (%8,9),
ova (%4,9), seki (%4,7) ve vadi tabanı (%3,3) takip etmektedir (Çizelge 1, Şekil 3).
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Çizelge 1. Bingöl Ovası ve çevresinde jeomorfolojik birimlerin alanları ve oranları.
Yerşekli

Alan (ha)

Oran (%)

Dağlık Alanlar

21 002

8,9

Yüksek Plato

59 914

25,3

Alçak Plato

51 181

21,7

Ova

11 625

4,9

Seki

11 166

4,7

Vadi Tabanı

7 778

3,3

Yamaç

73 683

31,2

TOPLAM

236 349

100

8,9

Dağlık Alanlar

31,2
25,3

Yüksek Plato Alanları
Alçak Plato Alanları
Ova

4,9

21,7

Sekiler
Vadi Tabanı

3,3

Yamaçlar
4,7

Şekil 3: Bingöl Ovası ve çevresinde jeomorfolojik birimlerin payları (%).

Bingöl Ovası, yükseltisi 2000 m’yi aşan dağlık alanlarla çevrelenmiş durumdadır. Bunlar: güneyde
Akçakara Dağı (2940 m), batıda Karaömer (2373 m) ve Gerindol (2488 m) dağları, kuzeyde Karir Dağı’dır
(2082 m) (Foto 2). Bunların dışında araştırma alanı içerisinde sadece uzantıları bulunan Şerafettin Dağları
ovayı doğudan sınırlandırmaktadır.
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Foto 2: Bingöl Ovası’nın güneydoğusunda, DAF Zonu boyunca yükselen Akçakara dağları uzanış göstermektedir.

Araştırma alanında ova ile dağlık alanlar arasında platolar uzanış göstermektedir. Plato alanları iki
farklı basamak halinde görülmektedir. Bunlardan ilki ova ile yüksek düzlükler arasında geçişi sağlayan ve
ortalama 1300-1500 m yükseltileri arasında uzanan alçak platolardır. Alçak platolar ile dağlık alanlar
arasında ortalama 1600-1800 m’lerde görülen yüksek platolar bulunmaktadır. Platoların oluşumunda önemli
rol oynayan tektonik hareketler, oluşumlarından sonraki süreçte de aktivitelerine devam ederek faylanmalara
ve çarpılmalara neden olmuştur. Buna bağlı olarak durumları ve biçimleri bozulan platolar, çalışma alanı
içerisinde yer yer değişik yükseltilerde gözlemlenmektedir (Tonbul, 1990).
DAF Zonu üzerinde bulunan Bingöl Ovası KD-GB yönlü uzanışa sahiptir. Genişliği ortalama 16 km,
uzunluğu ise 26 km’dir. Pleistosen başlarından itibaren Bingöl Havzası’nın boşaltılmaya başlaması ile
bugünkü ova yüzeyinin yaklaşık olarak yarısına karşılık gelen geniş seki sistemleri gelişmiştir (Tonbul,
1990). Araştırma alanının en önemli iki akarsuyu olan Murat Nehri ve Göynük Çayı vadilerinin kenarlarında
uzanan sekiler, dört farklı seviyede görülmektedir. Vadi tabanından itibaren 80-100 m yükseklikte en yüksek
sekiler, 50-70 m yükseklikteki yüksek sekiler, 25-30 m yükseklikteki orta sekiler ve 10-15 m yükseklikteki
alçak sekiler.
Murat Nehri ve Göynük Çayı yer yer menderesler çizerek, geniş tabanlı vadiler içerisinde
akmaktadır. Bu iki büyük akarsuya ait vadiler dışında, araştırma alanını çevreleyen dağlık kesimlerden ova
tabanına doğru uzanan çok sayıda vadi bulunmaktadır (Şekil 6).
Araştırma alanının bugünkü morfolojik görünümünün oluşmasında özellikle DAF etkili olmuştur.
Bingöl Ovası, Orta Pliyosen sonlarında DAF boyunca belirmiş dar ve derin bir hendek şeklindeyken, Üst
Pliyosen sonu gelişen tektonik hareketlerle blok olarak çökmüş ve çevresindeki dağlık alanlardan taşınan
451

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

malzemelerin biriktiği bir karasal havzaya dönüşmüştür. Pleistosen’ deki tektonik hareketlerden de yoğun
şekilde etkilenen ova, bu dönemdeki iklim değişimleri ve Murat Nehri’nin seviyesindeki oynamalara bağlı
olarak yarılıp boşaltılmaya başlamış ve ova yüzeyi üzerindeki geniş seki sistemleri oluşmuştur (Tonbul,
1990: 341).
3.2. Bingöl Ovası ve Çevresinin Arazi Kullanım Durumu
Bingöl Ovası ve çevresine ait arazi kullanım durumu haritasına (Şekil 4) bakıldığında, arazi kullanım
özellikleri genel olarak morfolojik yapı ile uyumlu bir görünüm sunmaktadır. Araştırma alanının en alçak
kesimlerine karşılık gelen iç kesimler tarım alanı, çevreye doğru yükseltinin arttığı alanlar fundalık ve orman
alanları, yükseltinin en fazla olduğu dağlık alanlar ise mera-çayır ve çıplak kayalık alanlar olarak
görülmektedir

Şekil 4: Bingöl Ovası ve çevresinin arazi kullanım durumu haritası (Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan
Amenajman Haritaları (2014) ve CORINE 2012’den faydalanılarak çizilmiştir).

Çalışma alanında arazi kullanımı açısından en fazla alanı 99 090 ha ve % 41,9’luk oranla mera-çayır
alanları kaplamaktadır (Çizelge 2, Şekil 4-5). Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel neden sahanın
topoğrafik yapısının genel olarak yüksek eğimli, arızalı ve engebeli olmasıdır. Bununla birlikte bölgedeki
orman alanlarının tahrip edilmesi de mera-çayır alanlarının geniş yer tutmasında etkili olmuştur. İkinci
olarak en geniş dağılış 87 876 ha ve %37,2’lik pay ile fundalık alanlara aittir. Orman alanlarının tahrip
edildiği alanlarda yeni oluşan orman görünümündeki bu çalılık alanların geniş yer tutması da yine
antropojenik etkenler sonucundadır.
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Çizelge 2: Bingöl Ovası ve çevresinde arazi kullanım şekillerinin alanları ve oranları.
Arazi Kullanımı
Sulu Tarım Alanları
Kuru Tarım Alanları
Mera-Çayır Alanları
Fundalık Alanlar
Orman Alanları
Çıplak Kayalık Alanlar
Kum Alanları
Yerleşim Alanları
TOPLAM

3,9
7,8

Alan (ha)
9 682
3 490
99 090
87 876
18 440
9 376
5 122
3 273
236 349

2,2 1,4

Oran (%)
4,1
1,5
41,9
37,2
7,8
3,9
2,2
1,4
100

1,5
4,1

Sulu Tarım Alanları
Kuru Tarım Alanları
Mera-Çayır Alanları
41,9

37,2

Fundalık Alanlar
Orman Alanları
Çıplak Kayalık Alanlar
Kum Alanları
Yerleşim Alanları

Şekil 5: Bingöl Ovası ve çevresinde arazi kullanım durumlarının payları (%).

Araştırma sahası içerisinde orman alanları 18 440 ha kaplar. Bu oran toplam arazinin %7,8’lik
kısmını oluşturur (Çizelge 2). Bu ormanlar daha çok kuru orman formasyonunu meydana getiren meşe ve
ardıç ağaçlarından meydana gelir.
Akarsu ve su kaynakları ile toprak verimliliği bakımından oldukça zengin olan Bingöl Ovası’nda
sulu tarım yapılan araziler geniş yer tutar. Bingöl Ovası ilin bitkisel üretim için en uygun, en verimli ve en
geniş arazisini oluşturur. Bu bakımdan ova, ildeki zirai faaliyetler için son derece önemlidir. Araştırma
alanının %4,1’inde sulu tarım yapılmaktadır (Çizelge 2). Sulu tarım alanlarında genellikle sebze ve meyve
üretimi yapılır.
Kuru tarım alanları en geniş alanlı olarak Bingöl Ovası’nın doğu kesimlerinde görülmektedir. Tarım
yapılan arazilerin az bir bölümünü kuru tarım arazisi oluşturur. Toplam alanın %1,5’ini kuru tarım alanları
kaplar. (Çizelge 2). Araştırma alanında jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere bağlı olarak tarımsal üretim için
gerekli olan su kaynaklarının yeterli olmadığı veya mevcut su kaynaklarının arazinin arızalı ve parçalı yapısı
nedeniyle sulamada kullanılamadığı alanlarda kuru tarım yapılmaktadır. Özellikle ovayı çevreleyen plato
alanlarında dar alanlı kuru tarım arazileri görülmektedir. Kuru tarım alanlarında buğday ve arpa gibi soğuğa
dayanabilen bitkiler ekilmektedir.
Üzerinde toprak örtüsü bulunmayan, parçalanmamış veya kısmen parçalanmış, sert taşlarla ve
kayalarla kaplı sahalara çıplak-kayalık alanlar denilmektedir. Bu sahalar genellikle bitki örtüsünden
yoksundur. Araştırma alanında Akçakara, Karaömer ve Gerindol dağlarının zirveye yakın kesimlerinde
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erozyon bağlı olarak ana kayanın yüzeye çıktığı çıplak kayalık alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar araziden
faydalanmayı esas alan herhangi bir kullanım türü için elverişli değildir. Çıplak-kayalık alanlar toplam alanın
%3,9’luk kısmını oluşturur (Çizelge 2).
Toplam alan içerisinde %2,2’lik paya sahip kumul alanlar, Murat Nehri ve Göynük Çayı vadilerinde
görülmektedir. Bu alanları taşkın alanlarına özgü, kum adaları, terkedilmiş menderes, örgülü yatak gibi
birikim veya aşınıma bağlı olarak meydana gelen birimler oluşturmaktadır. Kumullar, araziden faydalanma
açısından elverişsiz koşullar sunmaktadır.
3.3. Bingöl Ovası ve Çevresinde Jeomorfolojik Birimler İle Arazi Kullanımı Arasındaki
İlişkiler
Araştırma alanına ait jeomorfolojik birimler sınıflandırılırken, arazi kullanımı açısından önem
derecesi göz önünde bulundurularak genel bir sınıflandırma yapılmıştır. Buna göre dağlık alanlar ile platolar,
ova, seki ve vadi tabanları gibi düzlük alanların araziden faydalanma açısından nasıl değerlendirildiği
incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla jeomorfoloji ve arazi kullanım haritaları çakıştırılmış,
böylece hangi jeomorfolojik birimin hangi arazi kullanım şekillerine tabi tutulduğu tespit edilmiştir (Çizelge
3, Şekil 6).
Çizelge 3: Bingöl Ovası ve çevresinde jeomorfolojik birimlere göre arazi kullanımı.
Arazi Kullanım (ha)
Jeomorfolojik
Birimler
Dağlık a.
Y. plato
A. plato
Ova
Seki
Vadi t.

Sulu tarım
940
6 292
2 450

Kuru tarım

Mera-çayır

Fundalık

109
3 044
337
-

15 802
29 776
13 238
4 834
3 104
-

976
21 501
28 850
4 145
1 085
-

-

Orman
235
5 371
5 318
702
95
-

Çıplak-kaya-kum

Yerleşme

3 980
2 844
264
5 122

9
313
467
667
590
206

Yamaç

-

-

32 336

31 319

6 719

2 288

1 021

Toplam

9 682

3 490

99 090

87 876

18 440

14 498

3 273
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Şekil 6: Bingöl Ovası ve çevresinde jeomorfolojik birimlere göre arazi kullanımı.

Bingöl Ovası ve çevresinde jeomorfolojik birimler arazi kullanım şeklinin belirmesinde son derece
etkili olmuştur. Şöyle ki, araştırma alanında dağlık alanların mera-çayır ve çıplak-kayalık, platoların
fundalık ve orman, ova ve sekilerin tarım, yamaçların da daha çok fundalık alan olarak kullanıldığı
görülmektedir. (Çizelge 3, Şekil 6).
Araştırma alanında dağlık alanların %75,2’si mera-çayır, %19’u çıplak-kayalık, %4,6’sı fundalık,
%1,1’i orman ve %0,1’i yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. Dağlık alanların yükseltisi fazla, yamaç
eğimleri de yüksektir. Bundan dolayı bu alanlar mera-çayır ve çıplak-kayalık alanlar olarak görülmektedir.
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Yüksek plato alanlarının yaklaşık yarısı (%49,7) mera-çayır alanlarına, %35,9’u fundalık, %9’u
orman, %4,7’si çıplak-kayalık, %0,5’i yerleşme, %0,2’si de kuru tarım alanlarına karşılık gelmektedir. Alçak
plato alanlarının %56,4’ü fundalık, %25,9’u mera-çayır, %10,4’ü orman, %5,9’u kuru tarım, %0,9’u
yerleşim, %0,5’i çıplak –kayalık alanlara karşılık gelmektedir. Yüksek plato alanları daha çok mera-çayır ve
fundalık alanlar olarak görülmektedir. Alçak plato alanlarında da en geniş kullanım fundalık ve mera-çayır
alanlarına aittir. Bunun dışında bu alanlarda, yüksek plato alanlarına oranla kuru tarım alanlarının payı
artmaktadır. Plato yüzeyleri üzerinde yapılan kuru tarım faaliyeti bütünüyle iklim koşullarının imkânları ile
şekillenmektedir. Plato alanlarında sürdürülen zirai üretimden elde edilen ürünün verimliliği ve niteliği düşen
yağış miktarı ve yağışın düşme zamanına göre yıllar arasında büyük farklılık gösterebilmektedir.
Araştırma alanında çeşitlilik açısından en zengin kullanım ovaya aittir. Ovanın %41,6’sı mera-çayır,
%35,7’si fundalık, %8,1’i sulu tarım, %6’sı orman, %5,7’si yerleşme, %2,9’u da kuru tarım alanına karşılık
gelmektedir. İlin genel olarak tarım yapmaya ve yerleşmeye en elverişli sahası Bingöl Ovası’dır. Bu nedenle
bitkisel üretimin tamamına yakını ovadan elde edilmektedir. Ayrıca ovanın bir kısmında Bingöl havaalanı
bulunur. Ovanın engebesiz olması ve etrafının yüksek dağlık alanlarla çevrili olması burada havaalanı
kurulması için elverişli bir ortam oluşturmuştur (Foto 3).

Foto 3: a) Bingöl Ovası’nda yerleşme, sulu tarım, mera-çayır gibi farklı arazi kullanım şekillerini bir arada görmek mümkün, b)
Murat Nehri Vadisi’nde kum alanları geniş yer tutmaktadır.

Sekilerin %56,3’ü sulu tarım, %27,7’si mera-çayır, %5,3’ü yerleşme ve %0,9’u orman alanına
karşılık gelmektedir. Bitkisel üretim için son derece elverişli olan sekilerin yarısından fazlası sulu tarım alanı
olarak kullanılmaktadır.
Vadi tabanının %65,9’unu kum, %31,5’ini sulu tarım ve %2,6’sini yerleşme alanı oluşturmaktadır.
Toplam alanın %31,2’sini oluşturan yamaçlar oldukça geniş bir dağılışa sahiptir. Yamaçların %43,9’u meraçayır, %42,5’i fundalık, %9,1’i orman, %3,1’i çıplak-kayalık, %1,4’ü yerleşme alanı olarak görülmektedir.
Ovayı çevreleyen yüksek alanlara geçişte görülen dik ve eğimli yamaçlar, mera-çayır, fundalık ve orman
alanları olarak kullanılmaktadır.
3. Sonuç
* Bingöl Ovası ve çevresinde genellikle dağlık alanların mera-çayır ve çıplak- kayalık; platoların
mera-çayır, fundalık ve orman; ova ve sekilerin tarım, yamaçlarında daha çok mera-çayır ve fundalık alan
olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durum jeomorfolojik birimler ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi
göstermesi bakımından önemlidir. Buna göre arazi kullanımının jeomorfolojik birimlerin kontrolünde
şekillenmiş olduğu söylenebilir.
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*Dağlık alanların genel olarak mera-çayır alanı olarak görülmesi, yükselti ile birlikte değişen fiziki
çevrenin etkisiyledir.
*Plato alanlarında mera-çayır ve fundalık alanların geniş yer tutması büyük ölçüde antropojenik
etkilere bağlıdır.
*Ova ve seki alanları bitkisel üretim açısından verimli alanlar olması nedeniyle tarım alanı olarak
kullanılmaktadır.
*Araştırma alanında jeomorfolojik birimler ile arazi kullanımı arasındaki ilişki irdelendiğinde, en
problemli alanların ova, sekiler ve vadi tabanları olduğu görülmektedir. Özellikle bu alanlarda son yıllarda
artan yanlış ve plansız yerleşme ile birinci sınıf tarım arazileri her geçen gün yok edilmektedir. Yörede
yaşayan insanlar bu alanlarda jeomorfolojik birimlerin potansiyel ve imkânlarını göz önünde
bulundurmamıştır. Bu durum jeomorfolojik birimlerle arazi kullanımının uyumu açısından yanlış bir
uygulamadır.
*Ayrıca ova, seki ve vadi tabanı gibi olası deprem etkisini arttıracak yapısal özelliklere sahip
alanların yerleşmelerin yoğun olarak görüldüğü alanlar olması son derece risklidir. Çünkü araştırma alanı I.
Derece deprem bölgesinde yer almaktadır.
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