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BİNGÖL ÇAYI HAVZASI’NDA (BİNGÖL) DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİNDEN 
KAYNAKLANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

The Problems Caused By Natural Environmental Features of Bingöl Stream Basin (Bingol) and  
The Suggestions of Solution

Vedat AVCİ1

ÖZET

Bu çalışmada, Bingöl Çayı Havzası’nın doğal ortam özelliklerinden kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri 
değerlendirilmiştir. Bingöl Çayı Havzası, Bingöl’ün batısında yer almakta olup, 106 km2 alan kaplamaktadır. 
Havzanın jeolojik, jeomorfolojik, iklim ve hidrografik özellikleri nedeniyle önemli sorunlar yaşanmaktadır. Havza 
Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde yer aldığı için tektonik açıdan oldukça hareketli bir konumdadır. 
Litolojik özellikleri nedeniyle de kütle hareketlerine uygundur. Jeomorfolojik özellikler bakımından dağlık ve 
engebeli olup akarsular tarafından derince yarılmıştır. Havzanın bu genel özellikleri nedeniyle insan yaşamını 
etkileyen önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başında deprem, erozyon, heyelan, çığ, sel ve taşkın 
olayları gelmektedir. Tektonik olarak aktif bir alanda olması nedeniyle havza ve çevresinde önemli zararlara 
neden olan depremler meydana gelmektedir. Eğim değerlerinin yüksek olduğu havzada, bitki örtüsünün tahrip 
edilmesi, litolojik ve iklim özellikleri nedeniyle şiddetli erozyon yaşanmaktadır. Doğusunda yer alan sınırlı 
bir alan dışında havzada erozyon şiddeti çok yüksektir. Litoloji, eğimin ve iklim özelliklerinin uygun olması 
nedeniyle havza genelinde heyelan yaygın olarak görülmektedir. Havzada yer alan yerleşmelerin büyük bölümü, 
heyelan riski altında olup şiddetli geçen kış mevsimlerinde ise çığ olayları yaşanmaktadır. Erozyonla taşınan 
malzeme, dere yataklarını doldurarak akarsu yataklarının su tutma kapasitesini azaltmakta, yağışların arttığı 
dönemde yerleşmeleri etkileyen su baskınlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Topoğrafyanın yerleşmeleri 
sınırlandırması nedeniyle, yerleşmeler zorunlu olarak vadilerde kurulduğu için sel ve taşkınlar daha etkili 
olmaktadır. Havzanın doğal risk açısından yüksek riskli olması nedeniyle, havza ölçeğinde yapılacak planlama 
çalışmaları sonrasında kırsal yerleşmeler uygun alanlara taşınmalıdır. 
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ABSTRACT 

In this study, the problems caused by natural environmental features of Bingol Stream Basin and solution 
suggestions have been determined. Bingol Stream Basin is located in the West of Bingol and covers 106 square 
kilometer. Important problems are occured due to the geological, geomorphological, climate and hydrographical 
features of basin. Because of being located on the Eastern Anatolia Fault Zone, this basin has a notably moving 
position. Also is suitable for mass movements due to its lithological features. In terms of geomorphologic features, 
it is mountainous and rugged and cracked by streams. Because of these features of basin, significant problems 
that effect human life are occurred. The leading problems are erosion, landslides, avalanches, floods and flood 
events. Due to the tectonically active area, earthquakes causing significant damages occur in the basin and its 
surroundings. The slope value of basin is high and heavy erosion is experienced because of the destruction of 
vegetation, the lithological and climatic characteristics of basin. Except for a limited area located in the east of the 
basin, the intensity of erosion is very high. Due to the suitability of lithology, slope and climate features, landslide 
is widely seen across the basin. The majority of the settlements situated in the basin are under the risk of landslide 
and avalanches are occurred in the severe winters. Materials transported by erosion led to flooding in the period 
of increased rainfall by filling the stream beds and decreasing the water retention capacity of the river. Due to the 
settlement limitation of topography, the settlements are established in the valleys so flood and overflow are more 
effective. The basin has a high risk in terms of natural risk; therefore after the planning studies about the basin, 
rural settlements should be moved into the appropriate fields.
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