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ÖZET 
Bu çalışmada Bingöl’ün kuzeyinde yer alan Oğuldere (Buban) köyünde görülen volkanik gaz tüplerinin oluşumu ve 

dağılışı değerlendirilmiştir. Volkanik gaz tüpleri, patlamalı volkanlarda volkanik faaliyet sırasında yeryüzüne yayılan 
piroklastik malzemelerin hızlı yerleşmeleri sırasında içlerinde hapsolmuş gazların yerleşimden kısa bir süre sonra dikey bir 
şekilde yukarıya doğru çıkarken çevresini dairesel olarak pişirmesi ve beraberindeki su buharı ile sıvaması sonucu oluşan 
baca biçimli şekillerdir. Volkanik gaz tüpleri, piroklastik malzemelerin çökelip soğuması ve aradan uzun bir zaman 
geçtikten sonra tüflü materyallerin aşınmasıyla ortaya çıkarlar. Oğuldere köyü, Bingöl il merkezine 20 km uzaklıktadır. Bu 
saha Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı’na (DAF) paralel olarak uzanan faylar tarafından kesilmiştir. Buna 
bağlı olarak eğim değeri yüksek fay diklikleri oluşmuştur. Araştırma sahasında litoloji yaygın olarak bazalt, ignimbrit, 
aglomera ve tüflerden oluşmaktadır. Bitki örtüsünden yoksun eğimli yamaçlarda tüflerin akarsular ve sel suları tarafından 
aşınması ile gaz tüpleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, topoğrafya ve jeoloji haritaları alttık veriler olarak kullanılmıştır. 
Arazi gözlemleri ile gaz tüplerinin bulunduğu lokasyonlar belirlenmiş ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına 
aktarılmıştır. Topoğrafya haritalarından Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) oluşturulmuş, SYM’den eğim ve bakı haritaları 
üretilmiştir. Eğim ve bakı haritaları ile gaz tüplerinin bulunduğu lokasyonlar çakıştırılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre eğim 
değeri yüksek güneye bakan yamaçlarda bu oluşumun daha yaygın olduğu, benzer litoloji ve eğime sahip kuzeye bakan 
yamaçlarda gaz tüplerinin daha seyrek olduğu görülmüştür. Bu durum kuzeye bakan yamaçların bitki örtüsü açısından 
zengin olması ile ilgilidir. Ender görülen bu şekiller kolayca tahrip olabilmektedir. Bu sahanın turizme kazandırılması için 
planlama ve tanıtım çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

In this study, the formation and distribution of volcanic gas segregation pipes  in Oguldere village, located in the 
north of Bingöl, have been evaluated. Volcanic gas segregation pipes are chimney-like shapes that are formed during 
volcanic activitiy in explosive eruptions, when pyroclastic materials spread on earth settle quickly, while the gases 
entrapped in them rise up vertically shortly after settlement, burning circulary its vicinity and penetrating with the water 
vapor it has. Volcanic gas segregation pipes  are formed by pyroclastic materials that precipitate and cool, and by the 
erosion of materials made up of tuffs in the vents. Oğuldere village is 20 km away from Bingöl city center. This area is cut 
by the faults extending parallel to North Anatolian Fault (NAF) and East Anatolian Fault (EAF). As a result, fault scarps 
with high slope value have been formed. In the research area, lithology consists mainly of basalt, aglomerate, ignimbrite 
and tuffs. On dip slopes with sparse vegetation, gas segregation pipes  have been formed due to the erosion of tuffs by rivers 
and floodwaters. In this study, topographic and geological maps have been used as data. Field observations and locations of 
gas segregation pipes  have been determined and put into geographic information systems (GIS). Digital Elevation Model 
(DEM) has been created from the topographic maps, and from DEM, slope and aspect maps have been produced. Slope 
and aspect maps have been overlaid with the locations of gas segregation pipes. According to the results, formation of gas 
segregation pipes are more common on the south-facing sides with high slope value, when compared to the north-facing 
sides that have a similar lithology and slope. This is related to the heavy vegetation on the north-facing sides. These rare 
shapes can easily fall into ruin. In order for this area to be opened to tourism, planning studies and promotional activities 
are required.       
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ÖZET 

İnsanlar varoluş ve geçim için gerekli olanın dışındaki zamanlarını, ruhen ve bedenen haz alacakları değişik 
faaliyetlerde bulunarak tüketmektedirler. Kısaca “rekreasyonel faaliyet” olarak tanımlanan bu etkinlikler sanayileşme ve 
şehirleşmeye bağlı olarak sosyo - kültürel ve ekonomik yapıda yaşanan değişimler nedeni ile gün geçtikte çeşitlenmektedir. 
Kapalı ve açık mekanlarda yapılan bu faaliyetlere sahne olan alanlara her geçen gün yenileri eklenmektedir. Kent 
yerleşmelerinin çevresindeki yer alan, geçmişte savunma ve gözetleme amacıyla kullanılan nispi yüksek yerler, ulaşım 
koşullarındaki iyileşmenin de etkisi ile rekreasyonel faaliyetler için kullanılır hale gelmiştir. Dünya genelinde ve ülkemizde 
çokça örneği bulunan bu tip alanlardan biri de Giresun kalesidir.  

Kıyı boyu lineer bir şekilde uzanan Giresun kentinde yaz döneminde özellikle gündüz saatlerinde bağıl nem 
%80’lere ulaşmakta insanları rahatsız etmektedir. Artan nüfusa bağlı olarak avlulu Giresun evlerinin yerini çok katlı 
binalar almış, plansız bir şekilde büyüyen kent içerisinde yeşil alanlar yetersiz kalmıştır. Buna karşılık heybetli çınar 
ağaçları ile kaplı kale, iklim konforuna ek olarak sunmuş olduğu manzara nedeni ile Giresunluların en önemli rekreasyon 
alanı haline gelmiştir.  

Eldeki çalışmada bu alanın rekreasyon alanı olarak değerlendirme gerekçeleri açıklanmış, kullanımdan 
kaynaklanan temel problemler sıralanmış, çözüm önerileri sunulmuştur. 
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ABSTRACT 
People are consuming their time outside of what is necessary for existence and livelihood, in a variety of activities, 

from which they will enjoy life and body. In short, these activities, which are defined as "recreational activities", vary day 
by day due to changes in socio - cultural and economic structure due to industrialization and urbanization. These 
activities, which are held in indoor and outdoor areas, are adding new ones every day to the scenery areas. Relatively high 
places in the surroundings of urban settlements, used for defense and surveillance purposes in the past, have been used for 
recreational activities with the effect of improved transport conditions. Giresun is one of the most common examples of this 
kind of area in the world and in our country. 

In the town of Giresun, where the coastline is linear, the relative humidity reaches 80% during the summer season, 
especially during the daytime hours, making people uncomfortable. Due to the increasing population, the courtyards of 
Giresun houses have been replaced by multi-storey buildings, and the green areas within the city have grown inadequate. 
On the other hand, the castle, covered with majestic plane trees, has become the most important recreation area of Giresun 
with the reason of the scenery presented in addition to the comfort of the climate. 

In the present study, the reasons for evaluation as recreation area of this area are explained, basic problems arising 
from usage are listed and solution proposal is presented. 
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