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ÖZET 
Bu çalışmada, Bingöl'ün batısında yer alan Bingöl Çayı Havzası'nın RUSLE 

yöntemine göre erozyon duyarlılığı ve toprak kayıplarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bingöl Çayı Havzası'nın iklim, litoloji, jeomorfoloji ve bitki örtüsü özellikleri nedeniyle 
şiddetli erozyon yaşanmaktadır. Meşe ormanları ile kaplı olması gereken havzada, uzun 
süreli orman tahribi nedeniyle geniş alanlarda toprak erozyonu hızlanmıştır. Havzanın 
bu fiziki özellikleri nedeniyle her yıl havzadan önemli miktarda toprak taşınmaktadır. 
Havzaların erozyon durumunu ve toprak taşınma miktarını belirlemek amacıyla RUSLE 
yöntemi sık başvurulan yöntemlerdendir. Bu amaçla, havzaya ait fiziki unsurlar Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri kullanılarak analiz 
edilmiştir. Bu analizlerde; Yağış erozif faktörü (R) , toprak direnç faktörü (K), 
topoğrafya faktörü (LS), arazi örtüsü faktörü (C) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 
havzanın % 45'inde şiddetli, % 45'inde hafif şiddette erozyon yaşanmaktadır.  
Erozyonun şiddetli olduğu alanlar eğim değerinin yüksek olduğu vadi yamaçlarına 
karşılık gelmektedir. Bu alanlarda bitki örtüsünün çok seyrek olduğu görülmektedir. 
Bitki örtüsünün tahribinde, yörede sürdürülmekte olan küçükbaş hayvancılık ve 
yakacak temini nedeniyle ağaç kesimi etkili olmaktadır. Kırsal yerleşmelerin çevresinde 
bitki örtüsünün seyrekleşmesi bu durumun sonucudur. Eğim değerlerinin düşük olduğu 
ve bitki örtüsünün nispeten yoğun olduğu alanlarda erozyon şiddeti azalmaktadır. Havza 
genelinde yaşanan erozyon tehlikeli boyutlara ulaşmış olup, acil tedbirlerin alınması 
gereklidir. Bu nedenle mevcut bitki örtüsü korunarak, ağaçlandırma çalışmaları 
hızlandırılmalıdır.  
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Abstract: 

In this study it has been aimed to determine erosion susceptibility and soil losses 
of Bingol stream basin, which is located in the west of Bingol, by using Rusle method. 
Severe erosion is seen in Bingol Stream Basin due to its climatic, lithological, 
geomorphological, and vegetational features. In the basin that should be covered with 
oak forests, soil erosion has accelerated in large areas due to the long-term forest 
destruction. Every year, significant amount of soil is carried away from the basin 
because of these features. The RUSLE method is a widely applied one to determine the 
basin’s condition of erosion and the amount of soil carried away from the basin. For this 
purpose, the physical elements of the basin have been analyzed using Geographic 


