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Jeomorfik İndislerle Varto Havzası’nda (Muş) Tektonik Aktivitenin Belirlenmesi 

Determination Of Tectonic Activity In The Varto Basin (Muş) With Geomorphic Indices 

Vedat AVCİ279, Murat SUNKAR280 
Özet  

Bu çalışmada, Varto Havzası’nda jeomorfik indisler kullanılarak tektonik aktivitenin göreceli durumunun 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  Varto Havzası, Muş Ovası’nın kuzeyinde, Bingöl Dağı ile Şerafettin Dağları arasında 
yer almaktadır. Havza, KB-GD doğrultusunda, 1450-1550 m yükseltilerinde, 12 km genişlik ve 40 km uzunluğunda 
Varto Fay Zonu içerisinde tektonik oluşumlu bir havzadır. Tektonik açıdan oldukça hareketli olan havzanın kuzey 
ve güneyi faylarla kesilmiştir. Bu faylar Pliyosen sonrasında aktivitelerini artırarak morfolojiye genç volkanik 
şekiller, fay diklikleri, kütle hareketleri ve akarsu ötelenmeleri ile yansımıştır. Bu yansımayı sayısal verilerle ifade 
edilmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla sayısal topografya haritalarından, Sayısal Yükseklik Modeli 
(SYM) oluşturulmuştur. Ayrıca topografya haritaları üzerinden 15’sı kuzeydoğuda, 13’ü güneybatıda olmak üzere 
toplamda 28 akarsu havzası analize tabii tutulmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları kullanılarak hipsometrik 
eğri (Hc), hipsometrik integral (Hi), havza şekli (Bs), dağ önü sinüslülük oranı (Smf) ve vadi tabanı genişliğinin vadi 
yüksekliğine oranı (Vf) analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, havza kuzeyinde Hi değerleri 0.56 ile 0.26, Bs 
değerleri 4.73-1.21, Smf değerleri 1.01-1.76, Vf değerleri 0.16-2.3 arasında değişmektedir. Havza güneyinde ise Hi 
değerleri 0.59-0.37, Bs değerleri 3.69-0.92, Smf değerleri 1.06-1.63 ve Vf değerleri 1-3.52 arasında değişen 
değerler göstermektedir. İnceleme alanında yüksek hipsometrik integral (Hi) ve havza şekli (Bs) değerleri, dağ önü 
cephesi sinüslülük oranı ortalamasının (Smf) 1.4’ün altında çıkması ve düşük Vf değerleri tektonik aktivitenin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bütün analiz sonuçları, göreceli tektonik aktivite indisi (Iat) olarak tekrar 
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede farklı Iat sonuçları kendi içerisinde tektonik aktivite durumuna göre dört 
farklı sınıfa ayrılmıştır. Bu sonuçlara göre de havzaların tektonik aktiviteleri kendi içerisinde farklılık 
göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre Varto Havzası’nın kuzeyinde yüksek tektonik aktivite çıkmaktadır. 
Bölgenin sismik aktivitesi ve havza çevresindeki birikinti koni ve yelpazelerinin varlığı bu yüksek aktivite sonuçlarını 
desteklemektedir. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to determine the relative status of tectonic activity using geomorphic indices in 
the Varto Basin. The Varto Basin is located to the north of Muş Plain, between Mount Bingöl and Şerafettin 
Mountains. The basin is a tectonic formation in the NW-SE direction, 1450-1550 m elevation, 12 km wide and 40 
km long within the Varto Fault Zone. The north and south of the basin, which is quite tectonic in nature, are cut 
with faults. These faults reflect activity with young volcanic forms, fault scarps, mass movements and river offsets 
by increasing their activity after the Pliocene. This work has been done in order to express this reflection as 
numerical data. For this purpose, Digital Elevation Model (DEM) was created from digital topography maps. In 
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