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Yanarsu (Garzan) Çayı Aşağı Havzası’nın Yapısal Jeomorfolojisi,  Kurtalan-Siirt 

SUNKAR, M. POLAT, İ. ve AVCİ, V. 

 

Özet 

Bu çalışmada, Diyarbakır havzasının doğusunda, Batman Çayı ve Botan çayları arasında kalan Yanarsu Çayı 
aşağı havzasının yapısal jeomorfolojisi incelenmiştir. Yanarsu Çayı, kaynağını Muş Güneyi Dağları’nda almakta olup 
Dicle Nehri’nin en önemli kollarından birini oluşturmaktadır. Bu akarsuyun yukarı havzası Güneydoğu Toroslar, 
aşağı havzası ise Kenar Kıvrımları Kuşağı ve Garzan Ovası’nda yer almaktadır. Garzan Ovası, Diyarbakır havzasının 
doğuya doğru büyük bir körfez şeklinde sokulmuş doğu bölümünü oluşturmaktadır. Bu genel morfolojik yapısı ile 
birlikte Garzan Ovası kendi içerisinde bağımsız bir morfolojik ünite oluşturmaktadır. Yanarsu Çayı aşağı havzası, 
kuzeyden Mereto Dağı, güneyde Garzan ve Yanarsu dağları, batıdan Kıra Dağı ile sınırlanır. Kuzeydeki dağlık 
alanlar Paleozoyik ve Mesozoyik, güneydeki dağlık alanlar Eosen ve Oligosen dönemine ait formasyonlardan 
oluşmaktadır. Bu iki dağlık kütle arasında havza tabanlarına karşılık gelen düzlükler ise Üst Miyosen-Pliyosen 
dolgularından oluşmaktadır. Kıvrımlı ve bindirmeli yapıda olan kuzeydeki dağlık alanlar, güneydeki genç örtü 
birimleri üzerine sürüklenmiştir. Güneydeki dağlık alanlar da kıvrımlı ve kırıklı yapı özellikleri göstermektedir. 
Kuzey ve güneydeki dağlık kütleler, Oligosen ve Miyosen’de yaşanan orojenik hareketlerle belirmiştir. Miyosen ve 
sonrasında devam eden hareketlerle bu dağlık alanlar arasındaki senklinal havzalar oluşmuştur. Kuzey ve 
güneydeki dağlık alanlar Jura tipi kıvrımlanma ile antiklinalleri, bunların arasındaki havzalar ise senklinalleri 
oluşturmuştur. Neotektonik dönemde sıkışma rejimi altında bu dağlık alanlar kırılarak faylı ve monoklinal yapılar 
gelişmiştir. Senklinallerde ise tipik yatay yapılar ortaya çıkmıştır. Bu şekilde yatay, monoklinal, kıvrımlı ve faylı 
yapılar üzerinde flüviyal aşınımla birlikte tipik yapısal yerşekilleri oluşmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yanarsu Çayı Aşağı Havzası, Garzan Ovası, Yapısal Jeomorfoloji. 
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Structural Geomorphology Of The Lower Basin 
Of Yanarsu (Garzan) Stream (Kurtalan / Siirt) 

SUNKAR, M. POLAT, İ. and AVCİ, V. 

Abstract 

The structural geomorphology of the lower basin of Yanarsu Stream, which is located in the east of the 
Diyarbakır Basin and between the Batman and Botan streams, was investigated in this study. The Yanarsu Stream, 
which takes its source from the mountains in the south of Muş province, is one of the most important tributaries 
of the Tigris River. The upper basin of the stream is located in the Southeastern Taurus Mountains, while the 
lower basin is located in the Edge Folds Zone and the Garzan Plain. The Garzan Plain forms the eastern part of 
Diyarbakır basin, which edges eastwards in the form of a large bay. With this general morphological structure, the 
Garzan Plain forms an independent morphological unit within itself. The lower basin of Yanarsu Stream is 
bounded by the Mereto Mountain in the north, the Garzan and Yanarsu Mountains in the south, and the Kıra 
Mountain in the west. The mountainous areas consist of formations from the Paleozoic and Mesozoic periods in 
the north and from the Eocene and Oligocene periods in the south. The plains corresponding to the river basins 
between these two mountainous masses are composed of Upper Miocene-Pliocene fillings. The mountainous 
areas in the north, which have a curved and overlapped structure, were dragged onto the early cover units in the 
south. The mountainous areas in the south are also characterized by folded and faulted structures. The 
mountainous masses in the north and south have been formed by orogenic movements in the Oligocene and 
Miocene periods. The synclinal basins between these mountainous areas were formed by the movements during 
and following the Miocene period. The mountainous areas in the north and south form the anticlinals with the 
Jura type folding and the basins between them form the synclinals. In the Neo-tectonic period, these 
mountainous areas were broken under the compression regime and the faults and monoclinal structures 
developed. Typical horizontal structures have emerged in the synclinals. The geographical formations have 
emerged along with fluvial erosion on the horizontal, monoclinal, folded and faulted structures.  
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