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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 SancakUzunpazar (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.
Anahtar Kelimeler: Aktif Tektonik, Morfometrik İndisler, Bingöl, Peri Çayı, Gökçeli Çayı Havzası.
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 SancakUzunpazar (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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curve, hypsometric integral, terrain ruggedness index, stream power index and multiresolution index of valley bottom
flatness have been used. These indices have been applied on Digital Elevation Model (DEM) created. Geographic
Information Systems (GIS) software has been used for this operation. According to the result of indices, hypsometric
curve shows a convex appearance. While hypsometric integral value is 0.51 and terrain ruggedness index varies
between 0 and 15.6, these values are high in the intersection areas of faults. Stream power index has been determined to
be between 0-5 and it increases in the areas close to tectonic lines. Multiresolution index values of valley bottom
flatness have been calculated to be between 0-4.98 and these values increase on plateaus. As a result, hypsometric
curve being convex, high hypsometric integral value, the highest values of terrain ruggedness and stream power indices
measured in fields close to tectonic lines show that the basin is a young basin shaped by tectonics and that tectonic
effect is still active.
Key Words: Active Tectonics, Morphometric Indices, Bingöl, Peri River ,Gökçeli Stream Basin.

1.Giriş
Bir havzada bulunan fayların neotektonik aktivitesi jeomorfolojik işaretler ve morfometrik indisler
kullanılarak belirlenebilir. Morfometrik indisler hızlı tektonik deformasyona maruz kalan alanları
tanımlamak için temel araçlar olarak geliştirilmiştir (Bull ve McFadden, 1977; Mandelbrot, 1983; Bull,
2008; Keller ve Pinter, 2002). Eğim, relief ve havza özellikleri gibi nehir parametrelerine bağlı olarak,
morfometrik indisler tektonik yapıların Kuvaterner aktivitesi hakkında bilgi sağlamaktadır (Azanon vd.,
2012). Aktif tektonik çalışmalarında kullanılan çok sayıda indis mevcuttur. Bunlar arasında en iyi bilinen ve
yaygın olarak kullanılanları hipsometrik integral, dağ cephesi eğrilik oranı, vadi tabanı genişliğinin-vadi
yüksekliğine oranı ve asimetri faktörüdür. Bu indisler San Gabriel Dağları , Kaliforniya (Lifton ve Chase,
1992), Güneydoğu İspanya (Silva vd., 2003), Bingöl Ovası (Sarp, 2014) ve Uludere Havzası (Avci ve Günek
(2015 a, b) gibi tektonik olarak aktif olan bölgelere uygulanmış ve bu bölgelerde tektonik aktivite seviyesini
ölçmek için kullanışlı oldukları görülmüştür. Morfometrik indislerin tektonik olarak aktif bölgelere
uygulanabilirliği, tektonik aktivitenin değerlendirmesini daha da kolaylaştırmaktadır (Sarp, 2014).
Aktif tektonik alanlardaki rölyefin gelişimi genel olarak tektonizma ve yüzeysel süreçler arasındaki
etkileşim tarafından kontrol edilir. Erozyon ve tektonik arasındaki ilişki birçok yönden çalışmalara konu
edilmiştir. Bu gibi çalışmalarda akarsu güç indeksi, vadi tabanı düzlük indeksi, topoğrafik heterojenlilik
indeksi havzada tektonik aktivite ile erozyon arasındaki etkileşimi değerlendirmek için kullanılmıştır (Synder
vd., 2000).
Bu çalışmada farklı fayların kesişme alanında yer alan Gökçeli Çayı Havzası’nda tektonik etkinin
morfometrik analizlerle belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hipsometrik eğri, hipsometrik integral,
topoğrafik heterojenlilik indeksi (Terrain Ruggedness Index), akarsu güç indeksi (Stream Power Index) ve
vadi tabanı düzlük indeksi (Multiresolution Index Of Valley Bottom Flatness) indisleri kullanılmıştır. SYM
üzerinde uygulanan morfometrik analiz sonuçlarına göre hipsometrik eğri dışbükey görünüm gösterirken,
hipsometrik inregral değeri 0.51 bulunmuştur. Topoğrafik heterojenlilik indeksi, akarsu güç indeksi ve vadi
tabanı düzlük indeksi değerleri fay hatları ile uyumlu bir dağılım göstermiştir. Morfometrik analizler
sonuçlarına göre havzanın tektoniğin denetiminde şekillendiği belirlenmiştir.
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2. Çalışma alanı ve başlıca coğrafi özellikleri
Gökçeli Çayı, Peri Çayı’nın önemli kollarından olup, Özlüce Barajı’na bağlanmaktadır. Bingöl’ün
kuzeyinde yer alan Gökçeli Çayı Havzası 693 km2 alan kaplamaktadır. Kuzeydoğudan Turna Dağı,
kuzeybatıdan Şeytan Dağı, batıdan Özlüce Barajı, güneyden Karaboğa Dağları tarafından çevrelenmiştir
(Şekil 1). Havzayı çevreleyen dağlık kütleler volkanizmaya bağlı olarak oluşmuştur. Turna Dağı ve Şeytan
Dağı, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve segmentleri üzerinde oluşmuştur. Karaboğa Dağları, Doğu Anadolu
Fayı’na (DAF) paralel uzanan faylar üzerinde oluşmuştur. Dağlık kütlelerin uzanışı bölgede egemen olan
tektonik hatların doğrultusunu göstermektedir.
Gökçeli Çayı, KD-GB fay hatlarına yerleşmiş sübsekant bir akarsudur. Yukarı havzada SancakUzunpazar (Uzunpınar) Fay Zonu’na yerleşmiş, aşağı havzada ise KAF’a paralel fayları izlemiştir. KD-GB
ve KB-GD uzanımlı faylara bağlı olarak havzada akarsularda ötelenmeler görülmektedir.
Gökçeli Çayı Havzası’nda yükselti 1130 m ile 2640 m arasında değişirken, ortalama yükselti 1890
m’dir. Gökçeli Çayı’nın Özlüce Barajı’na bağlandığı güneybatı bölümü dışında yükselti oldukça fazladır.
Kuzeyde, kuzeydoğuda ve doğuda yükseltinin fazla olduğu dikkat çekmektedir. Havza içinde yükselti farkı
1500 m’ye ulaşmaktadır. Havza doğusu ve güneybatısı dışında kısa mesafelerde önemli yükselti farkları
görülmektedir.
Havzada eğim değerleri 0-65o arasında değişirken ortalama eğim değeri ise 14.4o’dir. Havza
doğusunda volkanik plato sahalarında eğim değerleri düşük ve eğim değişkenliği azdır. Buna karşın güneyde
ve kuzeyde eğim değerleri ve eğim değişkenliği artmaktadır. Gökçeli Çayı Vadisi’nin Kozlu ile Gökçeli
arasındaki bölümü ile Şeytan Dağı ve çevresinde eğim değerleri yükselmektedir. Havzada eğim dağılışı
tektonizma, volkanizma ve akarsu aşındırmasının denetimindedir.
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Şekil 1. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) lokasyon haritası

Gökçeli Çayı Havzası’nda, Paleozoyik yaşlı Bitlis Metamorfitleri, Üst Kratese-Eosen dönemli
Elmalı Formasyonu, Eosen dönemli Kozlu Formasyonu, Navru Formasyonu ve Memişkomu Formasyonu,
Oligosen-Alt Miyosen dönemli Mollakulaçdere Formasyonu, Alt Miyosen dönemli Adilcevaz Kireçtaşları,
Üst Miyosen dönemli Baluca Volkaniti, Selçuk İgnimbriti, Kohkale Tepe Lavı, Hisarbabadağı ve
Golibabadağı Lavı, Üst Miyosen-Pliyosen dönemli Solhan Formasyonu, Orta-Üst Pliyosen dönemli Yolüstü
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Formasyonu birimleri yüzeylemektedir (Tarhan, 2007; Herece, 2008). Kuvaterner dönemli alüvyonlar akarsu
vadilerinde sınırlı alanlarda yüzeylemektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) jeoloji haritası (MTA Genel Müdürlüğü 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları
Erzincan
J 44 ve Erzurum J 45 paftaları ile Doğu Anadolu Fayı Atlasından (Herece, 2008) yararlanılarak çizilmiştir)
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Havzada litolojinin Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Solhan Formasyonu ürünü aglomera ve tüfler ile
Mollakulaçdere Formasyonu üyesi kiltaşı ve marnlardan oluştuğu alanlarda geniş çaplı heyelanlar
görülmektedir. Bu heyelanlar can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Gökçeli Çayı Havzası’nda önemli tektonik yapılar KAF’a paralel uzanan faylar ile SancakUzunpazar (Uzunpınar) Fayı’dır. Havzanın güneybatısında KAF’a paralel faylar uzanmaktadır. Bu fayların
yüzeyi kestiği alanlarda fay diklikleri oluşmuştur. Fayların oluşturduğu diklikler Adaklı ilçe merkezi güneyi
ve kuzeyinde belirgin olarak görülmektedir. Fay diklikleri boyunca uygun litoloji ile birlikte yüksek eğim
kütle hareketlerinin görülmesine neden olmaktadır. Havzayı KD-GB doğrultusunda kesen Sancak-Uzunpazar
Fayı bir zon şeklinde uzanmaktadır. Zonu oluşturan faylar üzerinde depremler meydana gelmiştir. Fay zonu
üzerinde çizgisel çöküntü alanları, fay diklikleri, ötelenmiş akarsular ve kütle hareketleri görülmektedir
(Şekil 3).

Şekil 3. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) tektonik haritası (MTA Genel Müdürlüğü 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları
Erzincan J 44 ve Erzurum J 45 paftalarından yararlanılarak çizilmiştir).
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3. Materyal ve yöntem
Aktif tektonik çalışmalarında Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) temel verilerden biri olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada veri olarak SYM, çalışma alanını kapsayan topoğrafya ve jeoloji haritaları
kullanılmıştır. SYM çalışma alanına ait 1/25.000 ölçekli topoğrafya haritalarının sayısallaştırılması ve grid
verisine dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Bu işlem için ArcGIS Spatial Analiz, Interpolation-Topo to
Raster Modülü kullanılmıştır. Çalışma alanını kapsayan 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları Erzincan J 44 ve J
45 paftalarından yararlanılarak jeoloji ve tektonik haritaları oluşturulmuştur.
Bu çalışmada hipsometrik eğri ve hipsometrik integral, topoğrafik heterojenlilik indeksi (Terrain Ruggedness
Index), akarsu güç indeksi (Stream Power Index) ve vadi tabanı düzlük indeksi (Multiresolution Index Of
Valley Bottom Flatness) indisleri uygulanmıştır.
Hipsometrik Eğri (𝐻𝑐 ); Bir drenaj alanının hipsometrik eğrisi, farklı yükseltilere göre havzaların
yükseklik/alan dağılımını vermektedir (Strahler, 1952). Hipsometrik eğrinin gösterilmesinde alan ve
yükseklik, toplam alan ve toplam yüksekliğin bir fonksiyonu olarak ifade edildiği için farklı boyutlardaki
havzaların karşılaştırılması yapılabilmektedir. Hipsometrik eğri oluşturulurken bir havza içindeki herhangi
bir yüksekliğin (h) üzerinde kalan alanın tüm drenaj havzasının alanına oranı (a/A=rölatif alan) ve (h) değeri
ile havzanın en yüksek kotunun oranının (h/H=rölatif yükseklik) karşılaştırılması ile elde edilmektedir
(Strahler, 1952). (1)
ℎ

𝑦=𝐻

𝑎

𝑥=𝐴

(1)
h : Değerlendirmeye alınan yükseklik (m),
H : Havza reliefi (maksimum yükseklik–minimum yükseklik)(m),
a : Alınan yükseklik üzerindeki gerçek alan değeri (m2),
Hipsometrik İntegral (𝐻𝑖 ); Hipsometrik eğrinin altında kalan alan ise hipsometrik integrali (𝐻𝑖 )
oluşturup, havzadaki yükseklik değişimlerinin ortalama değere göre konumunu ifade etmektedir (Keller ve
Pinter, 2002).(2)
𝐻.𝑜𝑟𝑡 −𝐻𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 −𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐻𝑖 = 𝐻

(2)

Bu değer 0 ila 1 arasında değişmekte olup, 0 değerine yakınlık havzanın olgun, 1 değerine yakınlık ise
havzanın genç olduğunu göstermektedir. Hipsometrik integral bir bölgedeki morfolojik gelişimin hangi
aşamada olduğuna dair önemli bir yaklaşımdır (Strahler, 1952).
Riley vd. (1999) göre, topoğrafik heterojenlilik indeksi, arazinin engebeliliğini ölçmek için kullanılır.
Bu indeks SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses ) yazılımı ile otomatik olarak
oluşturulmuştur.
Akarsu güç indeksi (SPI), topoğrafik veriden üretilen sayısal morfolojik bir veridir. SPI, yüzey
sularının aşındırıcı etkisinin, suyun debisinin (q) spesifik havza alanına (As) oranına biçiminde ifade edilir
(Moore ve diğ., 1991) ve aşağıdaki verilen eşitlik yardımıyla hesaplanır (3).
𝑆𝑃𝐼 = (𝐴𝑆 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛽)

(3)
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Buradaki As değeri özel havza alanını (m2/m),  ise derece olarak eğim değerini ifade etmektedir. Bu indis
SAGA yazılımı ile otomatik olarak elde edilmiştir.
Vadi tabanları tektonik olarak aktif hale gelen bölgelerin sınırını yeniden tayin eden önemli bir
araçtır (Burbank ve Anderson, 2001). Vadi tabanı düzlük indeksi SAGA yazılımı kullanılarak otomatik
olarak oluşturulmuştur.
4. Bulgular
4.1. Hipsometrik Eğri ve İntegral
Hipsometrik eğri, belirli bir havzanın rölatif yüksekliğine denk gelen rölatif alanın dağılımını
gösterir (Strahler, 1952). Hipsometrik eğrinin şekli havzanın jeomorfolojik gelişim aşaması ile ilişkilidir;
yaşlı havzaların eğrisi içbükey, olgun havzaların S şeklinde ve genç havzaların ise dışbükey görünümlüdür
(Strahler, 1952; Ohmori, 1993). Hipsometrik eğri analizi, drenaj havzasının jeomorfolojik gelişimini anlamak
için önemli bir araçtır (Ohmori, 1993). Çünkü, hipsometrik belirgin değişimler jeomorfolojik gelişim
dönemlerini gösterir. Havzanın hipsometrik eğrisi Pérez-Peña vd., (2009) tarafından geliştirilen CalHypso
eklentisi kullanılarak ArcGIS yazılımıyla oluşturulmuştur. Havza için oluşturulan hipsometrik eğri dışbükey
bir görünüm ve tektonik olarak çok döneml
iliği göstermektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) hipsometrik eğrisi

SYM’nin histogram verileri kullanılarak havza için hesaplanan hipsometrik integral değeri 0.51
bulunmuştur. Bu durum havzada tektonik etkinin aşındırıcı güçlere göre daha egemen olduğunu
göstermektedir. Hipsometrik eğri ve integral birlikte değerlendirildiğinde havzanın gençlik döneminde
olduğu ve genç tektonik hareketlerden etkilendiği belirlenmiştir.
4.2. Topoğrafik Heterojenlilik İndeksi (Terrain Ruggedness Index-TRI)
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Riley vd. (1999) göre, topoğrafik heterojenlilik indeksi, arazinin engebeliliğini ölçmek için kullanılır.
TRI, neotektonik göreceli yükselmenin havzadaki akarsu aşınmasına sebep olduğunu belirtir. TRI
değerlerinin düşük olması düz topoğrafyayı gösterir. TRI değerlerinin yüksek olduğu alanlarda eğim
değişkenliği keskindir. Eğimdeki, bu değişkenlik fay dikliklerinden kaynaklanır. Ayrıca neotektonik
hareketler ve litoloji de bu duruma neden olabilir (Sarp, 2014). Gökçeli Çayı Havzası için SYM kullanılarak
oluşturulan haritaya göre topoğrafik heterojenlilik indeksi değerleri 0-15.9 arasında değişmektedir. En düşük
değerler doğuda volkanik plato düzlüklerinde görülmektedir.
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Şekil 5. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) topoğrafik heterojenlilik indeksi (TRI) haritası

TRI değerleri kuzeybatıda Şeytan Dağı ile Arik Dağı arasında, güneyde Kozlu ile Gökçeli arasında
ve güneydoğuda artmaktadır (Şekil 5). Kuzeydoğuda değerlerin artışı nispeten bitki örtüsünün seyrek olması
ve buna bağlı olarak yarılmanın fazla olmasına bağlıdır. Kozlu ile Gökçeli arasında TRI değerlerinin artması
KAF’a paralel olarak uzanan faylara bağlı olarak akarsuların gömülmesi ve yarılmanın artmasına bağlıdır.
Güneydoğuda Sancak-Uzunpazar Fayı’na bağlı olarak meydana gelen alçalma ve yükselmeler akarsuların
gömülmesine ve yarılmanın artmasına neden olmuş ve TRI değerleri yükselmiştir. Bu indeks aynı zamanda

arazinin parçalanma derecesini vermektedir (Avci, 2014). Havza batısı ve doğusunda genç volkanik
faaliyetler heterojenliliği düşürmektedir. Platolarda yarılma hemen hemen vadi tabanına yakın
çıkmaktadır. Genel olarak plato düzlüklerinde, heyelan sahalarında, Gökçeli Çayı Vadisi’nin genişlediği
yerlerde TRI değerleri düşük, fayların kestiği alanlarda TRI değerleri yüksektir.
4.3. Akarsu güç indeksi (Stream Power Index-SPI)
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Akarsu güç indeksi, erozyon şiddetini tahmin etmede kullanılır. Akarsu güç indeksi yüksek olan
arazilerde şiddetli erozyon muhtemeldir. Tektonik yükselmelere bağlı olarak eğim değişirse akarsuların
aşındırma gücü de değişir. Yüksek indis değerleri yüksek eğim ve yüksek tektonik aktiviteye işaret eder.
Aktif fayların yer değiştirmesine bağlı olarak nehir morfolojisinin de değişmesi genel kabul görmektedir
(Schumm vd., 2000; Burbank ve Anderson, 2001; Keller ve Pinter, 2002). Nehir morfolojisi tektonik aktivite
hakkında önemli ipuçları taşır ve bir bölgenin olası tektonik aktivitesini değerlendirmeye izin verir. SPI
havzaların neotektonik aktivitesini belirlemede kullanılır (Sarp, 2014).
Gökçeli Çayı Havzası’nda SPI değerleri -11.05 ile 8.05 arasında değişmektedir (Şekil 6). Değerlerin
negatif olduğu alanlar doğuda plato düzlükleri ve güneybatıda akarsu vadilerinin genişlediği sahalara karşılık
gelmektedir. Ayrıca batıda heyelanlı sahada eğim değerlerinin düşmesi SPI değerlerinin negatif çıkmasına
neden olmuştur. SPI değerleri havzanın güneydoğusunda artmaktadır. Bu durum Sancak-Uzunpazar Fayı’na
bağlıdır. Kozlu-Gökçeli arasında, Çatmaoluk-Adaklı arasında SPI değerleri yüksektir. Bu durum KB-GD
uzanımlı faylara bağlıdır. Bu fayların doğrultu atım yanında düşey atım göstermesi yükselti farklarının ve
yarılmanın artmasına neden olmuştur. Şeytan Dağı ile Arik Dağı arasındaki sahada da SPI değerleri yüksek
ölçülmüştür. Bunun nedeni bitki örtüsünün seyrek olmasına bağlı olarak yarıntı erozyonunun artmasıdır.
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Şekil 6. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) akarsu güç indeksi (SPI) haritası

4.4. Vadi tabanı düzlük indeksi (Multiresolution Index of Valley Bottom Flatness-MRVBF)
Jeomorfolojide vadi tabanı, aşınım ve birikim alanlarını birbirinden ayırmaya yarar. Bu alanlar son
zamanlarda tektonik olarak aktif hale gelen bölgelerin sınırını yeniden tayin eden önemli bir araçtır (Burbank
ve Anderson, 2001). Yüksek indeks değerleri genişlemiş vadi tabanlarını ve düşük tektonik aktiviteyi
gösterirken, düşük indeks değerleri daralmış vadileri ve yüksek tektonik aktiviteyi gösterir (Sarp, 2014).
Gökçeli Çayı Havzası için SYM’den oluşturulan vadi tabanı düzlük indeksi haritasında en düşük değer 0, en
yüksek değer 4.98’dir (Şekil 7). İndeks değerleri doğuda yüksek çıkmıştır. Çünkü bu saha plato düzlüklerine
karşılık gelmektedir. Kuzeybatı ve güneydoğuda indeks değerleri yüksektir. Bu durum arazi çalışmalarında
da doğrulanmıştır.
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Şekil 7. Gökçeli Çayı Havzası’nın (Bingöl) vadi tabanı düzlük indeksi haritası

Çalışma alanında vadi tabanı düzlük indeksi değerleri ile tektonik hatlar ve yüzey şekilleri arasında
genellikle bir uyum vardır. Tektonik hatların oluşturduğu fay diklikleri boyunca indeks değeri düşmektedir.
Buna karşın plato alanlarında indeks değeri yükselmektedir.
5. Sonuçlar
Gökçeli Çayı, Peri Çayı’nın önemli kollarından biridir. Gökçeli Çayı Havzası, KAF’a paralel uzanan
faylar ile Sancak-Uzunpazar Fay Zonu arasında yer almaktadır. Bu faylar eğim değerlerinin yükselmesine
neden olmuş, akarsularda ötelenmeler meydana gelmiş ve çizgisel çöküntü alanları oluşmuştur. Eğim değeri
yüksek olan fay diklikleri boyunca Gökçeli Çayı Vadisi’nde büyük heyelanlar görülmektedir. Havzada
meydana gelen bu heyelanlar can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Bu fayların doğrultu atım özellikleri
yanında düşey bileşeninin de olması önemli yükselti farklarına neden olmuş ve akarsuların gömülmesine yol
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açmıştır. Bu gömülme bazı alanlarda 1000 m’ye ulaşmaktadır. Havza içinde yükselti farkı 1500 m’ye
bulmaktadır.
Morfometrik indisler kullanılarak ulaşılan sonuçlara göre havzaya ait hipsometrik eğri dışbükey bir
görünüm gösterirken, hipsometrik integral değeri 0,51’dir. Topoğrafik heterojenlilik indeksi değerleri 0-15.6
arasında değişmekte, bu değerler fay zonlarına yakın alanlarda yüksek çıkmaktadır. Akarsu güç indeksi
değerleri -11.05 ile 8.05 arasında değişmektedir. Bu değerler fay zonlarına yakın sahalarda artmaktadır. Plato
düzlüklerinde bu değerler azalmaktadır. Vadi tabanı düzlük indeksi değerleri tektonik hatlarla uyumludur.
Bu değerler tektonik etkinin yüksek olduğu alanlarda düşük çıkmaktadır. Gökçeli Çayı Havzası’nın doğusu
dışında genelde değerler düşüktür.
Havza doğusunda KD-GB doğrultulu Sancak-Uzunpazar Fayı’nın etkisi KAF’a paralel olarak
gelişen faylara göre daha yüksektir. Havza güneyinde ise KAF’a paralel gelişen fayların Sancak-Uzunpazar
Fayı’na göre daha etkili olduğu görülmüştür. Uygulanan morfometrik analiz sonuçlarına göre Gökçeli Çayı
Havzası’nda tektonik etki belirgin ve devam etmektedir. Bu durumu havzada son yıllarda meydana gelen
depremler de doğrulamaktadır.
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