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Bahçeköy Fayı’nın (Kaf) Uludere Havzası’na (Göynük Çayı-

Bingöl) Etkisinin Morfometrik Yöntemlerle Araştırılması 

The investigation of Bahçeköy Fault's (NAF) effect to Uludere Basin (Göynük 
River-Bingöl) with the morphometric methods 
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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. 
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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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