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Gökçeli Çayı Havzası’nda (Bingöl) Aktif Tektonik Etkinin 
Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi 

Determining the effect of active tectonics on Gökçeli Stream Basin (Bingöl) by 
morphometric analyses 

Vedat Avcı1* 
1Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bingöl 

Öz: Bu çalışmada Bingöl’ün kuzeyinde yer alan Gökçeli Çayı Havzası’nda aktif tektoniğin morfolojiye yansımasının 
morfometrik analizlerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Gökçeli Çayı, Peri Çayı’nın önemli kollarından olup, Özlüce 
Barajı’na bağlanmaktadır. Gökçeli Çayı Havzası, Kuzey Anadolu Fayı’na (KAF) paralel gelişen faylar ile Sancak-
Uzunpazar (Uzunpınar) Fay Zonu’nun kesişme alanında yer almaktadır. Aktif tektonik hareketlere bağlı olarak havza 
ve çevresinde sık depremler meydana gelmektedir. Havza, KB-GD ve KD-GB doğrultulu fayların denetiminde gelişmiş 
tektonik bir havzadır. Farklı doğrultudaki fayların denetiminde şekillenen havzada vadi doğrultuları tektonik hatları 
göstermektedir. Gökçeli Çayı, KD-GB doğrultulu Sancak-Uzunpazar Fayı’na yerleşmiş sübsekant bir akarsudur. Aşağı 
havzada KAF’a paralel gelişen fayların etkisine bağlı olarak KB-GD doğrultulu yan kollar gelişmiştir. Fayların 
hareketine bağlı olarak meydana gelen yükselmeler sonucunda akarsular yatakları içerisine gömülmüştür. Akarsuların 
derine gömülmesi ve tektonik yükselme sonucunda havza genelinde 1000 m’lik yükselti farkı ortaya çıkmıştır. Havza 
genelinde fayların hareketine bağlı olarak uzun mesafelerde fay diklikleri gelişmiştir. Eğim değeri yüksek fay diklikleri 
boyunca büyük çaplı heyelanlar görülmektedir. Heyelan oluşumunda fayların hareketi ile birlikte uygun litolojik yapı 
da etkilidir. Havza genelinde görülen ötelenmiş akarsular, fay vadileri ve fay gölleri tektoniğin morfolojiye 
yansımasının önemli delilleridir. Aktif tektoniğin bu yansımasını belirlemek amacıyla hipsometrik eğri, hipsometrik 
integral, topoğrafik heterojenlilik indeksi (Terrain Ruggedness Index), akarsu güç indeksi (Stream Power Index), vadi 
tabanı düzlük indeksi (Multi Resolution Index of Valley Bottom Flatness) gibi morfometrik indisler kullanılmıştır. Bu 
indisler oluşturulan Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) üzerinde uygulanmıştır. Bu işlem için Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS) yazılımları kullanılmıştır. İndis sonuçlarına göre, hipsometrik eğri dışbükey bir görünüm göstermektedir. 
Hipsometrik integral değeri 0.51, topoğrafik heterojenlik indeksi 0-15.6 arasında değişmekte olup, fayların kestiği 
alanlarda ise bu değerler yüksek çıkmıştır. Akarsu güç indeksi değerleri 0-5 arasında çıkmış olup tektonik hatlara yakın 
alanlarda yükselmektedir. Vadi tabanı düzlük indeksi değerleri 0-4.98 arasında hesaplanmış olup, bu değerler 
platolarda artmaktadır. Sonuç olarak hipsometrik eğrisinin dış bükey, hipsometrik integral değerinin yüksek, topoğrafik 
heterojenlilik ve akarsu güç indekslerinde en yüksek değerlerinin fay hatlarına yakın sahalarda ölçülmesi havzanın 
tektonizmaya bağlı olarak şekillenen genç bir havza olduğunu ve tektonik etkinin canlı olduğunu göstermektedir.  
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Abstract: In this study it has been aimed to determine the effect of active tectonics on morphology in Gökçeli Stream 
Basin, which  located in the north  of Bingöl, by morphometric analyses. Being one of the important tributaries of Peri 
River, Gökçeli Stream is connected to Özlüce Dam. Gökçeli Stream is located in the intersection area of Sancak-
Uzunpazar (Uzunpınar) Fault Zone and faults developed in parallel to North Anatolian Fault (NAF). Earthquakes have 
frequently occured due to active tectonic movements in the basin and its surroundings. The basin is a tectonic basin 
developed under the control of faults oriented in NW-SE and NE-SW. In the basin that has taken shape under the control 
of faults in various directions, directions of valley show tectonic lines. Gökçeli Stream is a subsekant stream that has 
settled into Sancak-Uzunpazar Fault in NE-SW direction. Tributaries in NW-SE direction have formed due to the effects 
of faults developed in parallel to NAF in sub-valley. As a result of the increase occurred due to fault movements, rivers 
have been buried into their beds. Tectonic uplift and rivers buried deep have caused a 1000 m elevation difference 
basin-wide. Fault scarps have formed in long distances basin-wide depending on fault movements. Large-scale 
landslides have taken place along fault scarps with high slope value. Along with fault movements, suitable lithological 
structure is also effective in the occurence of landslide. Offset streams, fault valleys and fault lakes are important signs 
of the effect of tectonics on morphology. In order to determine this effect of active tectonics, indices such as hypsometric 
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