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ÖZET 
 Bu çalışmada aktif tektonik çalışmalarında kullanılan indislerle Karlıova 
Havzası’nın morfolojisi üzerinde KAF ve DAF’ın etkilerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Karlıova Havzası, Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı 
(DAF) ve Varto Fayı’nın kesiştiği üçlü eklem üzerinde yer almaktadır. Karlıova Üçlü 
Eklemi’ni oluşturan bu faylar havzanın oluşum ve gelişimi üzerinde etkili olmuştur. 
Karlıova Havzası, KAF ile DAF’ın kavuşmasıyla oluşmuş bir fay kaması havzasıdır. 
Karlıova Havzası’nın tektonik yapısı ve gelişimi dikkate alındığında son şekli ile fay 
kaması havzası olduğu düşünülmektedir. Üçlü eklemde kesişme ile birlikte sıkışmanın 
artması sonrasında Anadolu Levhası’nın batıya hareketi Bahçeköy ve Toklular 
Fayları’nın oluşmasını ve havzanın belirgin bir yapı kazanmasını sağlamıştır. Havzayı 
kuzeyden sınırlandıran KAF Zonu içerisinde kalan faylara bağlı olarak yüksek diklikler 
halinde fay yamaçları oluşmuştur. Yüksek eğimli fay yamaçları önünde geniş birikinti 
yelpazeleri gelişmiş olup, bunları oluşturan akarsular da sağ yanal ötelenmiştir. Havza 
kuzeyindeki bu morfolojik duruma karşı, havzayı güneyden sınırlandıran DAF’ın 
kesmiş olduğu alanlarda litolojik yapı nedeniyle geniş heyelanlar gelişmiştir. Karlıova 
Havzası’nın oluşum ve gelişiminde KAF ve DAF’ın etkisini belirlemek amacıyla 
hipsometrik eğri-integral, havza asimetrisi, dağ cephesi eğrilik oranı (Smf), vadi tabanı 
genişliğinin vadi yüksekliğine oranı (Vf) indisleri kullanılmıştır. Bu amaçla, Karlıova 
Havzası içerisinde yer alan akarsu havzaları belirlenerek Sayısal Yükselti Modeli 
üzerinde indis uygulamaları yapılmıştır. Uygulanan analiz sonuçlarına göre KAF 
Zonu’nun etkisinde olan havzalarda hipsometrik eğriler dışbükey görünüm gösterirken, 
DAF Zonu’nun etkisinde olan havzalarda iç bükey bir karakter göstermektedir. 
Hipsometrik integral değerleri ise kuzeyde daha yüksek çıkmıştır. Smf değerleri 
kuzeyde 1,1-1,97, güneyde ise 1,12-1,26 arasında değişmektedir. Vf değerleri kuzeyde 
0,04-0,76 güneyde 0,12-0,85 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre, Karlıova 
Havzası’nda KAF’ın morfoloji üzerindeki etkisinin, DAF’a göre daha fazla belirgin 
olduğu görülmektedir. 
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