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ÖZ: Depremlerin, korkunç tehdidi altında olan Türkiye'de depremlerle ilgili çalışmalar çok yetersizdir. Bu alandaki en bü-
yük eksikliklerden biri elde gerekli nitelikte sismo-tektonik haritaların bulunmayışıdır. Bü çalışma sismo-tektonik harita
yapımında kullanılacak bazı verileri iletme amacı ile hazırlanmıştır.

Doğu Anadolu Fayı'nın daha önce hiç incelenmemiş olan batı yarısının haritası yapılmıştır. Doğu Anadolu Fay Zo-
nu'nun zaman zaman durgunluk gösteren diri faylardan oluştuğu, çok büyük depremlerin meydana geldiği ve geleceği bir
zon olduğu, Arap bloğunun kuzeydoğuya doğru hareketi ile gelişmekte olduğu ve ölü Deniz Hay Sistemi'ne bağlantılı
bulunduğu ortaya konmuştur.

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda Suşehri ile Erzincan arasındaki ve Havza Ue Taşova arasındaki bölümlerin fayları
haritaya geçirilmiştir. Bu haritalar ile Kuzey Anadolu Fayı'nın depremler bakımından ne denli büyük bir tehlike taşıdığı
bir kere daha ortaya konmuştur.

Büyük Menderes vadisinin güneye doğru eğilmekte olduğu kanıtlanmaya çalışılmış bu olayın Ege .bölgesinin kabar-
makta olduğu görüşünü desteklemekte olduğu ve bu yoklan oluşturulan tektonik model İçinde Büyük Menderes vadisinin
büyük deprem tehlikesi içinde olduğunun anlaşılacağı savunulmuştur.

Türkiye'de, günümüzde bilinenden çok daha fazla sayıda diri fay bulunduğu, diri fay özellikleri bu çalışmada ortaya
çıkartılan Demirkazık Fayı, Ovacık Fayı ve Merzifon Fayı örnekleri ile bir kere daha kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Aletsel çalışmalara başlanılması gerekliliği üzerinde durulmuş ve bu amaçla, bu tür çalışmalar için elverişli olduğu
düşünülen yerler önerilmiştir.

(1) Türkiye Jeoloji Kurumu ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından 1973 yılında birlikte düzenlenmiş olan "Cumhuriyetin 50.
yılı yerbilimleri kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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ABSTRACT: Western half of the East Anatolian Fault Zone has been mapped for the first time. Its connection with
the Dead Sea Fault System has been confirmed. Types and senses of the movements along the East Anatolian Fault Zone
suggest northeasterly movement of the Arabian block rather than to the north.

Some parts of the North Anatolian Fault Zone have been mapped. These maps show clearly the great earthquake dan-
ger presented by the North Anatolian Fault Zone.

Southward tilting of the Menderes Massive has been documented. This tilting supports the view defending the active
uparching of the central part of the Menderes Massive.

The presence of previously unknown active faults has been shown and the value of seismo-tectonic maps has once
more pointed out in the light of these discoveries.

GİRİŞ

Depremlerin korkunç tehditi altında
oîan Türkiye'de depremlerle ilgili çalış-
malar, özellikle nitelik bakımından, bu
konudaki gereksinmeyi karşılamaktan
çok uzak bir düzeydedir. Gerek deprem-
leri önceden kestirme çalışmalarında ge-
rekse depremlerin zararlarını azaltıcı
çalışmalarda başvurulacak temel belge-
lerden olan sismo-tektonik haritalar ko-
nusunda ise Türkiye'de günümüze kadar
yapılmış olan çalışmalar çok yetersiz-
dir. Türkiye'deki en önemli diri (aktif)
fayları bulunduran Kuzey Anadolu Fay
Zonu'nun ve Doğu Anadolu Fay Zonu'-
nun ancak onda biri kadar bir bölümü-
nün gerekli nitelikte haritaya alınmış
olması bu konunun daha öte tartışılma-
sını gereksiz kılmaktadır. Bu konudaki
büyük açığın ancak konu ile ilgili araş-
tırmacıların tümünün göstereceği olağan
üstü çaba ile kapanabileceği bu yazının
yazarlarının inancıdır.

Yazarlar Türkiye'de bazıları, önce-
den bilinen, bazıları da, önceden bilin-
memekte olan diri faylar bulunduran çe-
şitli bölgelerde kısa süreli çalışma ola-
nağı bulmuşlardır. Bu çalışmalar sıra-
sında hazırlanmış olan haritalar sismo-
tektonik harita çalışmalarına katkı sağ-
lanması amacıyla bu yazıda tanıtılmak-
ta, kapsamları kısaca tartışılmakta ve
çok ana çizgileri ile yorumları yapılmak-
tadır. Yazının ana amacı ise Türkiye'de
şimdiye kadar bilinenden çok daha fazla
sayıda diri fay bulunduğunu ortaya koy-
mak ve dolayısiyle sismo-tektonik hari-
ta çalışmalarının Türkiye için önemini
kanıtlamaktır.

İncelenmiş olan bölgeler, ana örüde
ayrı başlıklar altında sunulmaktadır.
Her bölümün düzeni incelenen bölgenin
özelliklerine bağlı olarak değişik olmak-
la birlikte, bölümlerde genellikle belir-
gin faylar tanıtılmakta, bu fayların et-
kinlik dereceleri, hareket özellikleri in-

celenmekte, aletsel çalışmalara başla-
mak için elverişli yerler önerilmekte-
dir.

PALU - ANTAKYA ARASINDA
DOĞU ANADOLU FAY ZONU

Yazarlar önceki bir çalışmalarında
(Arpat ve Şaroğlu, 1972) inceledikleri,
Karlıova - Palu anasında uzanan fay zo-
nunun ölü Deniz Fay Sistemi ile bağ-
lanma olasılığı üzerinde durmuşlardı. Bu
yazıda ise bu fay zonunun Palu ile An-
takya arasında yer (alan ve sözü edilen
bağlantıyı sağlayan bölümü ele alınmak-
tadır. Yukarıda değinilen çalışmada Pa-
lu - Karlıova fay zonu için kullanılmış
olan "Doğu Anadolu Fay Sistemi" adı-
nın fay zonunun bu yazıda ele alınan
bölümü için de uygun olduğu düşünül-
mektedir.

İncelemenin önemli bölümü 1/3500
ölçekli hava fotoğrafları üzerinde yapıl-
mıştır. Bu fotoğraflarda tanınan çok
genç ve/veya diri faylar lJ/25000 ölçekli
topoğrafik haritalara işlenmiştir. Bilgi-
ler 1/25000 ölçekli haritalardan 1/250000
ölçekli haritalara geçirilmiştir. Fayın
Palu ile Sincik arasındaki bölümünü sa-
hada doğrulamak olanağı elde edilmiş-
tir.

Bir ön araştırma niteliğinde olan bu
çalışmada fayın ancak belirgin özellik-
ler gösteren bazı bölümleri üzerinde
durmakla yetinilmiştir. Çok önemli bir
deprem kuşağı olduğu anlaşılan bu fay
zonunun çok daha. ayrıntılı çalışmalarla
ele alınması gerektiği açıkça bellidir.

Fayların Tanımlanması

Palu - Sincik arasında Doğu Anadolu
Fay Zonu. Bu bölümde diri fay izleri
çok belirgindir (Şekil İA). Bazı bölüm-
lerde birden fazla sayıda fay birbirine
hemen hemen koşut (paralel) olarak

uzanmaktadır. Genellikle bu faylardan
bir tanesinin diğerlerine göre çok daha
diri olduğu belirgin olarak izlenebil-
mektedir. Bu nitelikteki fay izlerini ha-
ritada diğerlerinden ayrı belirtmek yo-
luna kartografik zorluklardan dolayı gi-
dilememiştir; ancak, bunları harita üze-
rine diğerlerinden ayırt etmede fay izi-
nin devamlılığı geçerli bir ölçütdür. Ya-
kın geçmişde etkinlik göstermiş olan
fayların izleri daha kolay tanınabildi-
ğinden bu özellik haritaya bunların di-
ğerlerine göre daha devamlılık göster-
meleri şeklinde yansımıştır.

Bu bölümdeki faylar doğrultu atım
özelliği göstermektedir. Bu özellik, özel-
likle Sincik kasabasının kuzeydoğusun-
da Üçyaka ile Çevrimtaş köyleri arasın-
da çok belirgindir. En diri fayda, yana
kaymış akarsu yataklarında 1 km dola-
yında sol yanal atım her türlü kuşku-
dan uzak olarak izlenebilmektedir. Sol
yanal atım bu derece belirgin olmamak-
la birlikte Hazar gölü ile Palu kenti
arasında da egemen hareket olarak gö-
zükmektedir. Hazar gölünün batısında
yer alan 20 km lik bölümde ise çok yay-
gın alanlar kaplayan heyelanlar fay izi-
ni büyük ölçüde değişikliklere uğrattı-
ğından fayın atım özellikleri bu bölüm-
de belirgin değildir.

Hazar gölü çevresinde eğim atımlı
fayların bolluğu dikkati çekmektedir.
Gölü bulunduran çukurluk büyük ölçü-
de, bir çökme çukurluğu niteliğindedir.

Sincik - Gölbaşı arasında Doğu Anadolu
Fay Zonu. Sincik kasabası ile Gölbaşı
ilçesi arasındaki bölümde (Şekil İA ve
IB) fay izini güvenilir olarak izlemek
olasılığı bazı yerlerde bulunamamıştır.
Sincik'in yakın batısında fayın ters fay
niteliği kazanmış olması olasılığı var-
dır. Yanal atımlı fay özelliği Sürgü'den
geçen kolda belirgin olarak görülmekte-
dir. Sincik'in' batı - kuzey batısında göz-
lenen sıkışma bölgesinin sahada doğru-



gekil İA: Doğu Anadolu Fay Zonu'nda çoğu diri olan genç faylar. Fayın batıya uzantısı ve harita açıklamaları isin Sekil lB'ye bakınız.

Fig. 1A: Young faults (most of them being active) of East Anatolian Fault Zone. See Fig. IB for explanation of the symbols.
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lanması yapılamamıştır. Ancak sol ya-
nal hareketin egemen olduğu iki fay
kolunun bu bölgede görüldüğü gibi bir
doğrultuda en echelon düzende bir kay-
ma yaptığı .bölgede, gelişmesi beklene-
cek olan sıkışma ile hava fotoğrafların-
da izlenen olasılı sıkışmanın aynı özel-
likleri göstermesi bu gözlemdeki ger-
çeklik payını artırmaktadır.

Gölbaşı - Türkoğlu arasında Doğu Ana-
dolu Fay Zonu. Gölbaşı dolayında eğim
atımlı fayların bolluğu dikkati çekmek-
tedir. Daha batıya Türkoğlu'na doğru
uzanan doğrusal fay izi ise belirgin ola-
rak doğrultu atım özellikleri göstermek-
tedir (Şekil IB). Ancak atım azdır ve
atım yönünü kestirmek için gerekli ve-
riler bulunamamıştır.

Maraş dolayında Doğu Anadolu Fay Zo-
nu. Maras'm kuzeyinde yükselen dağın
güney yamacında Maraş yönünde eğimli
düzlemleri olan büyük eğim atımlı, çok
sayıda genç fay görülmektedir. Bunlar-
dan büyük olanlar haritaya geçirilmiştir.

Maraş - Antakya arasında Doğu Anado-
lu Fay Zonu. Maraş Antakya arsında
pek çok sayıda normal eğim atımlı genç
fay vardır (Şekil IB). Bunlardan bir
kısmının tarihsel zamanlarda etkin ol-
dukları çok taze olan izlerine dayanı-
larak ileri sürülebilir. Antakya ile Ma-
raş arasındaki çukur alan iki yanından
normal eğim atımlı faylarla sınırlanmış
genç bir graben özelliğindedir. Grabenin
batı sınırındaki faylar daha çok sayıda
ve daha .belirgindir. Toplam düşey atı-
mın da batıda doğudakinden daha fazla
olduğu anlaşılmaktadır.

Antakya'nın güneydoğusunda Kıyı-
gören ile Sanbük köyleri arasında uza-
nan fayda eğim atım çok belirgindir. Bu-
na karşılık yanal atım sezilememekte-
dir. Fayın Suriye'de de devam ettiği gö-
rülmektedir.

İnceleme Bölgesindeki Depremlerle
İlgili Aletsel Veriler

Yayımlanmış olan episantr haritala-
rında Doğu Anadolu Fay Zonu'nda çe-
şitli magnitüdde depremlerin kümelen-
diği görülmektedir. Ancak odak meka-
nizması ile ilgili çalışmalar bu zon için
çok az sayıdadır. Zonun son yıllardaki
sismik durgunluğu yanı sıra bölgenin
depremlerini gerekli hassaslıkla kayde-
decek sismograf ağının yetersizliği de
bu eksikliğin önemli bir nedenidir. Yine
bu nedenledir ki bölge depremlerinin

odak derinlikleri hakkındaki verilerin
güvenilirlikleri çok azdır.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun
Etkinliği

Zonun aletsel kayıtlarının var oldu-
ğu 20. yüzyıldaki durgunluğunun fay zo-
nunun etkinliği hakkında yanıltıcı fikir
verdiği anlaşılmaktadır. Çünki fay zo-
nundaki bazı izler o derece tazedir ki ta-
rihsel zamanlardaki faylanmalara ait
oldukları kesinlikle söylenebilir. Üstelik
fayın sahada incelenen bölümünde fay
zonu içinde pek çok sayıda kent hara-
besinin yer aldığı görülmüştür. Bunlar-
dan bazıları .büyük kentlere aitdir. Ta-
rihsel belgeleri inceleyerek bölgenin sis-
misitesini ele alan Ambraseys (1970,
1971) bu belgelere göre bu bölgenin za-
man zaman büyük etkinlik kazandığını
ileri sürmektedir.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun
Komşu Sistemlerle İlgisi

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Karlı-
ova'da Kuzey Anadolu Fay Zonu ile bir-
leştiği bilinmektedir (Arpat ve Şaroğlu,
1972). Fay sisteminin diğer ucundan
Ölü Deniz Fay Sistemi ile birleştiği an-
laşılmaktadır. Suriye'nin jeoloji harita-
sında (Dubertret, 1962) Antakya'nın
güney doğusundaki faym Suriye'den gü-
neye devam ederek ölü Deniz Fay Sis-
temi'ne bağlandığı izlenmektedir.

Anadolu'da Doğu Anadolu Fayı'nm
Kuzey Anadolu Fayı dışında diğer .bazı
faylarla da bağlantılı olması olasılıdır.

Maraş ile Çukurova arasındaki böl-
gede belirgin diri faylar hava fotoğraf-
larında görülememiştir; ancak, bazı
ikinci derecede önemli diri fayların bu
bölgede yer alması olasılığı gözden uzak
tutulamaz.

Bu yazıda bir bölümü kısaca ince-
lenen Ecemiş Fayı'nın da Doğu Anadolu
Fayı'ndan tümüyle bağımsız olmaması
olasılığı vardır.

Uzay fotoğraflarında çok belirgin
olarak izlenen bir çizgisellik Malatya
ovasının batısında kuzey - kuzey doğu-
ya uzanmaktadır. Bu çizgiselliği hava
fotoğraflarında incelemek fırsatı bulu-
namamıştır. Bu çizgiselliğin bir fay zo-
nuna karşılık olması durumunda Doğu
Anadolu Fayı ile önemli bir ilişkisinin
bulunması gerekecektir.

Elbistan güneyinde yer alan ve sol
yanal atım gösteren önemli bir diri fay
haritaya alınmıştır (Şekil IB). Bu fayın
Doğu Anadolu Fayı'na bağlantısı doğru-
dan doğruya kurulamamıştır. Konu ay-
rıntılı incelenmeye gerek göstermekte-
dir.

Doğu Anadolu Fay Zonu
Boyunca Atım

Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca
atımın ne olduğu sorununa eldeki veri-
lerin ıazlığı nedeniyle ancak kısaca de-
ğinilecektir.

Bingöl ile Karlıova arasında faym
atımının 22 km kadar olduğu önceki ça-
lışmada (Arpat ve Şaroğlu, 1972) belir-
tilmişti. Faym yeni incelenen bölümün-
de de atımın çok fazla olmadığı söyle-
nebilir. F.ayın karşılıklı bloklarında ço-
ğun aynı kaya birimleri yer almaktadır.
Ayrıntılı .bir saha çalışması yapılmamış
olduğu için de fay atımı konusunda fay
bloklarmdaki kayaların ayrıntıları kar-
şılıklı bloklarda birbirleri ile karşılaştırı-
larak bir sonuca gidilememiştir. Ancak
Pütürge ilçesi'nin kuzeyinde akarsuların
düzenli atımı ile fay zonundaki faylar-
dan bir tanesinde 1 km sol yanal atım
izlenebilmektedir. Birden fazla sayıda
olan faylar tarafından atımın paylaşıl-
mış olması kaçınılmaz olduğuna göre
fayın atımı çok daha fazla olmalıdır.
Fırat nehrinin fay zonundaki sol yanal
ayrılması 15 km dolayındadır. Bunun ne
kadarının fay boyunca atıma bağlı ol-
duğunu kesin olarak söylemek zordur.
Fakat söz konusu bölge sahada da in-
celenmiş ve fay dışında bu ayrılmayı ge-
rektiren bir unsur görülememiş olduğun-
dan ayrılımın tümünün fay atımı olması
olasılığı da fazladır.

Maraş - Antakya grabeninde düşey
atım konusunda önemli bir veri bölge-
deki Kuvaterner volkanitlerinin günü-
müzde bulundukları yükseltiler arasın-
daki farklardır. 400 m gibi oldukça yük-
sek bir düşey atım bu yoldan hesapla-
nabilmektedir.

Bu atımların fayın Üst Pliyosen -
Kuvaterner'deki hareketlerine ait olduk-
larını ve bölgenin daha değişik kuvvet-
lerin etkisi altında .bulunduğu daha ön-
ceki sürelerde faym nasıl davrandığı ko-
nusunda fazla bir fikir vermediklerini
kabul etmek gerekir.
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Doğu Anadolu Fayı'nın Bölgesel
Tektonik İçindeki Yeri

Doğu Anadolu Fayı'nın Ölü Deniz
Fay Sistemi'ne bağlı olarak sol yanal
atım gösterdiğine yazarlar önceki çalış-
malarında değinmişlerdi. Bu çalışma ise
bu hareketin ayrıntılarını bir ölçüde ay-
dınlatmaktadır. Antakya - Maraş gra-
beninin eğim atımlı fayları göz önüne
alındığında Doğu Anadolu Fayı'nı etki-
leyen kabuk hareketlerinin Arap bloğu-
nun kuzeye hareketi ile açıklanamaya-
cağı anlaşılır. Antakya - Maraş bölge-
sinin yakın jeolojik geçmişte önemli ge-
rilim kuvvetlerinin etkisinde kalmış ol-
duğu eğim atımlı fayların yanı sıra, bu
bölgedeki Kuvaterner volkanizması ile
de belgelenmektedir, (Hava fotoğrafları
üzerinde kesin olarak tanınan genç lav
akıntıları, bunların çıkış noktalan Şe-
kil IB de gösterilmektedir). Antakya -
Maraş grabenini oluşturan gerilim tek-
toniğini ve grabenin doğusundaki sol
yanal hareketi sağlayabilmesi için Arap
bloğunun bağıl hareketinin kuzeye doğ-
ru değil, kuzey doğuya doğru olması ge-
rekir. Bu da Kuzey Anadolu Fayı ve
Doğu Anadolu Fayı ile sınırlanmış Ana-
dolu parçasının güneyden gelen sıkışma-
yı gidermek için batıya hareket ettiği
görüşünün .ayrıntılanna inilerek eleştiril-
mesi gerekliliğini ortaya koyar.

Doğu Anadolu Fay Zonu'mun
Yarattığı Çevre Sorunlarından
Bazıları

Doğu Anadolu Fay Zonu diğer pek
çok büyük fay zonlan gibi yerleşme
merkezlerinin yoğunluk kazandığı bir
zondur. Yerleşme yerlerinin yanısıra
Kartalkaya ve Sürgü barajları fay zonu
içinde kalmaktadır. Devlet kara yolları
ve demir yolları da yer yer fay zonunu
izlemektedir.

Doğu Anadolu Fay Zonu'nda
Öncelikle Yapılması Gereken
Çalışmalar

Fay izlerinin belirginliği, tazeliği,
boyutları ve tarihsel etkinliği göz önü-
ne alındığında Kuzey Anadolu Fayı ile
yarattığı deprem tehlikesi açısından eş-
değer olan Doğu Anadolu Fayı da gere-
ken ilgiyi günümüze kadar görmemiştir.
Ayrıntılı harita alımı ile başlayabileceği

düşünülen çalışmaların bir yandan da
aletsel çalışmalarla izlenmesi gerekir.
Bu alanda ilk aşamada bu zonun özellik-
le düşük magnitüdlü depremlerini de de-
ğerlendirebilecek bir sismograf ağının
kurulması, ulaşım bakımından çok elve-
rişli koşullar taşıyan ve yoğun yerleş-
me yerleri olan Hazar gölü çevresinde,
Hassa - İslahiye bölgesinde yüksek du-
yarlıkta nivelman çalışmalarına başlan-
ması, Hazar gölünün doğu ve batı uçla-
rında, Pütürge kuzeyinde yüksek duyar-
lıkta triyangülasyon, trilaterasyon çalış-
malarına başlanması, Bingöl'de, Palu'da,
Hazar gölünün batı ucunda Sivrice'de,
Sürgü barajında, Kartalkaya barajında,
Kırıkhan'da, İslahiye'de kuvvetli hare-
ket akselerografları yerleştirilmesi bir
başlangıç olabilir.

SUŞEHRİ İLE ERZİNCAN OVASININ
DOÖU UCU ARASINDA
KUZEY ANADOLU FAY ZONU

Erzincan ovası ile Suşehri arasın-
daki bölgede 1939 yılının büyük depre-
minde yüzeyde çok belirgin yer değiş-
tirmelerin meydana geldiği bilinmekte-
dir. Ancak o tarihde zamanın koşulla-
rından ötürü bu yer hareketleri gereken
.aynntıda haritaya alınamamıştır. Bu
eksikliği gidermek amacıyla burada so-
nuçlan sunulan çalışmada Kuzey Ana-
dolu Fay Zonu'nun Erzincan ovasının
doğu ucu ile Suşehri arasında kalan bö-
lümünün pek çoğu diri olan genç fayları
haritaya alınmıştır. Aynı zamanda bu
faylar boyunca hareket özellikleri ana
çizgileriyle izlenmiştir. Faylar 1/35000
ölçekli hava fotoğraflarında saptanmış,
sahada doğrulaması yapılmıştır. Faylar
hava fotoğraflarından 1/25000 ölçekli
hritalara geçirilmiş, bu haritalardan da
lj/100000 ölçekli haritalara aktarılmıştır.
Suşehri'nin güney doğusundaki bir kaç
tane, Ağvanis içinden geçen ve Ağva-
nis'in kuzeyinde yer alan 2 tane diriliği
kuşkulu fay dışında haritaya yalnız ya-
kın geçmişte etkin olduklan kesin ola-
rak saptanabilmiş olan faylar alınmış-
tır.

Aşağıda fay zonunun Suşehri ova-
smdaki, Suşehri ovası ile Erzincan ovası
arasındaki ve Erzincan ovasındaki bö-
lümleri ayrı ayrı ele alınacaktır.

Suşehri Ovasında
Kuzey Anadolu Fay Zonu

Batı sınırı dışında Suşehri ovasın-
da fay izi çok belirgindir (Şekil 2A).
1939 depreminde de oynamış olan en

diri görünüşlü fay Suşehri'nin kuzey ba-
tısında Ağcaağıl'dan güney batıya doğ-
ru uzanmakta, Küçükgüzel'den, Eymür
çiftliğinden geçmektedir.

Suşehri ovasının güney s ınırınm
faylı olması olasılığı fazladır; ancak, bu
fayların diri olduklarına değgin veri
yoktur, Kuvaterner'den yaşlı oldukları
söylenebilir.

Diri fay boyunca doğrultu atımın
çok kesin olarak görüldüğü yerler var-
dır. Suşehri'nin doğu-kuzey doğusunda-
ki Tepeköy'ün 1 km kadar batısında ana
yol kenarında 3 m lik sağ yanal atım
ufak dere yataklarının tümünde görül-
mektedir. Yağlıçayır'ın kuzeyinde par-
çalanmış ve kaymış sırtlar 1 km den faz-
la bir sağ yanal atım göstermektedir.
Yanal hareketin yanı sıra düşey hareket-
lerin de fay boyunca önemli olduğu an-
laşılmaktadır. Kuzey bloğun güneye gö-
re yükseldiğine değgin çok belirgin ve-
riler vardır. Suşehri'nin yakın doğusun-
da Karaağaç köyünün güneyinde, daha
doğuda Küçükgüzel köyünün batısında
ve doğusunda, biraz daha doğuda Yağlı-
çayır köyünün kuzeyinde kuzey .bloğun
bağıl olarak yükselmiş olduğu çok be-
lirgin olarak görülmektedir. Korunabil-
miş olan fay dikliği genellikle 1 m ka-
dar bir yüksekliğe sahiptir. Bu yüksek-
liğin 2 m ye yaklaştığı bölümler vardır.
Düşey atımın belirgin olduğu bölümler
genellikle fayı kesen ufak akarsulann
yayvan vadilerinde rastlanmaktadır. Bu
bölümlerin incelenmesi kuzey bloğun
yükselmesinin değil de güney bloğun
çökmesinin olasılığının daha fazla oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Çünki fayı ku-
zeyden güneye akarak geçen derelerin
fayı geçtikleri yerlerde güney blokda
kuzey sınırı fay dikliği olan bataklıklar
gelişmiştir. Bu ancak güney bloğun faya
doğru eğim kazanması ile olasılıdır ki,
kuzey bloğun yükselmesi ile bu eğilme-
yi bağdaştırmak zordur. Bu eğilme çok
daha kolay bir şekilde, güney bloğun
çökmesi ile kazanılabilir. Diğer yönden
bataklık oluşturan bu çukurluklar akar-
su yataklarındaki gevşek malzemenin
şiddetli sallanma ile yersel olarak otur-
ması ile de açıklanamıyacak kadar de-
rindir. Zaten fay çizgisinin aynı malze-
meden oluşmuş kuzeyinde gelişmemiş ol-
malan da bu olasılığı ortadan kaldır-
maktadır.

Kuzey Anadolu Fayı'nın Suşehri
ovasındaki bazı bölümlerinde ana fay
ile düşük a,çılarla birleşen ufak boyut-
larda gerilim fayları dikkati çekmekte-
dir. Bu tür faylar Küçükgüzel - Abbas-
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çiftlik - Yağlıçayır arasında, Sevindik -
Şeyhkonağı anasında kümelenmiştir.
Bunlar, konumları göz önüne alındığın-
da ana fay boyunca gelişen sürümeden
doğan ikincil stres ile ilgili faylar ola-
rak nitelenebilirler.

Suşehri Ovası ile Erzincan Ovası
Arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu

Kuzey Anadolu Fayı Suşehri ovası-
nın doğu ucundan çıktıktan sonra gide-
rek sarpla§an bir bölgeye girmekte, Zev-
ker doğusunda ise fay dağılık bir bölge-
den geçmektedir, Mihar (Şekil 2B) do-
layında ise Erzincan ovasına doğru ye-
niden alçalmaktadır.

Mihar'la Ağvanis (Şekil 2A) arasın-
da diri fay izleri çok belirgindir. Doğ-
rultu atımlı faylara özgü, engel gölleri,
ufak bataklıklar, yarılmış ve ötelenmiş
sırtlar, çizgisel çukurluklar, yana kay-
mış dere yatakları gibi çeşitli şekillerin
tümü bu bölgede güzel örnekleri ile ser-
gilenmektedir .Sağ yanal atım Tüme-
kar'm (Şekil 2A) yakın doğusunda, Kom
(Şekil 2B) dolayında çok belirgin ola-
rak görülmektedir. Kom'un güneyinde,
özellikle güney doğusundaki derelerde
sağ yanal atım 100 m dolayındadır. Sarp
dağlık bir arazi olan bu bölümde dik
eğimli yan dere yataklarında görülen
bu atımların son derece iyi korunmuş
olması özellikle dikkati çekmektedir.
Sağ yanal atım Aşağı Baru (Şekil 2A)
da 1,5 km dolayındadır; bir sırtın öte-
lenmiş iki parçası arasındaki uzaklık-
tır.

Güney bloğun kuzey bloğa göre al-
çalmış olduğu bu kesimde de belirgin
olarak izlenmektedir. Tümekar batısın-
daki bataklık Suşehri ovasında yukarı
bölümde tanımlanan bataklıklara bütün
özellikleri ile benzemektedir. 1939 dep-
reminde de güney bloğun bağıl olarak
alçalmış olduğu bu bölgenin köylülerin-
ce kesin olarak belirtilmiştir. Kom ile
Mihar arasındaki yüksek dağlık alan-
da faym dağın kuzeye eğimli yamacın-
dan geçtiği bölgede bile güney bloğun
bağıl olarak alçalmış olması düşey hare-
ketlerin yamaç eğimlerine bağlı tali
kütle hareketlerinin sonucu olmadığını
göstermektedir.

Bu bölümde fay zonunda sıralanan
heyelanlar özellikle dikkati çekmekte-
dir. Heyelanlar özellikle Zevker ile Kom

arasında gelişmişlerdir, özellikle Zevker
dolayında bütün yamaçlar heyelanadır.
Bu heyelanlar çok ezik bir zon oluştu-
ran serpantin unu ve kilde gelişmişler-
dir. Önemli heyelan bölgeleri fay zonu-
nun dışında da meydana gelmiştir. Çok
önemli bir heyelan sahası Yağlıçayır
kuzeydoğusunda Kelkit çayı kuzey ya-
macında yer almaktadır.

Erzincan Ovasında
Kuzey Anadolu Fay Zonu

Suşehri'nin kuzeyinden Mihar'a ka-
dar kolaylıkla izlenen diri fay izi Mi-
har'm doğusunda belirginliğini giderek
kaybetmektedir. Buna karşılık daha gü-
neyde, Bahik üzerinden doğuya doğru
giderek belirginleşen bir diri fay izlene-
bilmektedir. Bu iki ana fay arasındaki
bağlantı faylarını güvenilir düzeyde or-
taya çıkarmak çabaları başarılı olma-
mıştır. 1939 depreminde oluşan yarık-
ların bu bölgedeki yerlerini köylülerden
öğrenmek fırsatı da elde edilememiştir.
Ancak bu bölge üç km kadar geniş-
likte ezik serpantinden oluştuğundan bu
bölgede belirgin kırıkların hiçbir zaman
gelişmemiş olması olasılığı vardır. Ba-
hik'den doğuya uzanan diri fay izi Er-
zincan ovasının alüvyonlarında belirgin-
liğini kaybetmektedir. Yoğun tarımın
buna neden olduğu anlaşılmaktadır. Er-
zincan'ın batısında, Hah köyünün kuze-
yinde fotoğrafta çok belirgin olan doğ-
rusal zayıflık zonları tarıma elverişli ol-
mayan iri çakıllı alüvyon üzerinde yer
almaktadır. Çok belirgin üç tanesi ha-
ritaya geçirilmiş olan bu kırıkların iz-
leri ovanın tarım yapılan kesiminde
kaybolmaktadır. Ana fay ovanın doğu çı-
kışında tekrar belirginlik kazanmakta,
Tanyeri'nden güney doğuya doğru uzan-
maktadır.

Çok yüksek dağların dik yamaçları
arasına sıkışmış olması Erzincan ovası-
nın dikkati çeken önemli özelliğini oluş-
turmakta ise de bu dik yamaçlarla ova
arasındaki fayların diri oldukları konu-
sunda yeterli veri toplanamamıştır.

Çoğunluğu ovanın kuzey yarısında
yer alan, genç faylara bağlı oldukları
açıkça anlaşılan volkanik kümeler Er-
zincan ovasının genç tektonizmasın
hemen göze çarpan diğer önemli unsur-
ları olmaktadır.

Bu volkanik kayalarda egemen tür
trakitsi bir kayadır. AndezitBi bazaltlar
çok daha az yer kaplamaktadır. Trakitsi
kaya andojen domlar oluşturmuştur. Bu
domlar genellikle ovanın alüvyon tabanı
üzerinde yer almaktadırlar; bir kısmı da
ovanın yamaçlarına yaslanmışlardır.
Volkanizmanm çok genç olduğu her tür-
lü kuşkudan uzak olarak görülmektedir.
Erzincan'ın 10 km kadar doğusunda yer
alan Saz tepe ve onun güney doğusunda-
ki Altın tepe diri fay izi üzerinde yer
almaktadırlar. Aynı kayadan oluşmuş bu
tepelerin fay tarafındaki sınırları doğ-
rusal ve faya koşuttur. Bu iki tepenin
karşılıklı bloklarmdaki bölümleri en
genç fay ile ötelenmiş tek bir domdan
gelişmiş olma olasılıkları fazladır. Bu
durumda 3,5 km lik bir sağ yanal atım
söz konusudur. Volkanik şekillerin taze-
liğine bakarak volkanizma yaşının 1/2
milyon seneden fazla olamıyacağı kabul
edilirse son yarım milyon senelik devre
için ortalama > 0.7 cm/senelik bir ha-
reket hızı hesaplanabilir.

Aletsel Çalışmalar îçin Öneriler

Tarihsel belgelere göre Erzincan yö-
resi Türkiye'de depremler sonucu en bü-
yük zarara uğramış olan bölgedir. 1939
depreminde bu bölgede 30 000 in üstün-
de olan insan kaybı da bu gerçeği bir
kere daha belgelemiştir. Buna karşılık
bölgede alınmış, konunun önemine uy-
gun bir tedbir görülmemektedir. O ka-
dar ki, Erzincan şehrinin diri faya en
yakın binası (fay üzerinde olma olasılığı
bile var) Erzincan'ın en yüksek bina-
sı dır. Yedi katlı bu binanın askerî hasta-
ne binası olması da yukarıda ki savı tek
başına kanıtlamaya yetmektedir.

Mikrobölgelendirme çalışmalarının
yanı sıra Erzincan ve Suşehri ovaların-
da jeodezik çalışmalar yaparak faym
özelliklerini daha iyi tanımak yoluna bir
an önce gidilmelidir. Erzincan kentinin
kuzeyi, Eseısi - Bahik arası, Yalnızbağ -
Hılır arası, Ağvanis - Süt gölü - Canköy
bölgesi, Esenkaya - Küçükgüzel - Yağlı-
çayır - Abbasçiftlik bölgesi, Suşehri -
Tepekö'y - Karaağaç bölgesi bu tür ça-
lışmalar için elverişli koşulları taşımak-
tadır.

Küçükgüzel, Tümekar ve Erzincan
hastanesi kuvvetli hareket akselerograf-
larının yerleştirilebileceği yerler olarak
gözükmektedir.



Sekil 3: Havza - Taşova arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu
Fig. 3: North Anatolian Fault Zone between Havza and Taşova



Sekil 4: Ovacık dili fayı ve Ovacık dolayının Kuvaterner oluşukları.
Fig. 4: Ovacık active fault and the Quaternary deposits of Ovacık plain.
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HAVZA - TAŞOVA ABASINDA

KUZEY ANADOLU FAY ZONU

Havza ile Taşova arasında Kuzey
Anadolu Fay Zonu 1/35000 ölçekli hava
fotoğraflarında incelenmiş, gözlemlerin
sahada doğrulaması yapılmıştır. Faylar
V25000 ölçekli haritalara işlenmiş daha
sonra 1/100000 ölçekli haritalara akta-
rılmıştır (Şekil 3).

Fay zonu bu bölgede, yer yer, doğ-
rultu atımın çok belirgin örneklerini
gösteren fay parsaları taşımaktadır. La-
dik kuzeyindeki Ayvalı ile Ladik gölü
arasında uzanan diri fay pek çok engel
gölü, atımli sırtlar bulundurmaktadır.
Daha doğuda Destek ile Sepetlioda. .ara-
sında da fay doğrultu atımli fayların
belirgin özelliklerini taşımaktadır. Hav-
za kuzeyinde fay izi doğudaki kadar be-
lirgin değildir ve zon boyunca hareket
birbirine koşut çok sayıda faya dağıl-
mıştır. Bunlar arasında en etkin kol As-
lançayırı köyünün içinden geçmektedir.
Yenice - Ayva.li iarasında fay zonunda
geniş bir ezik bölge bulunmaktadır. Bu
ezik zon fay boyunca yer yer heyelan-
lara yol açmıştır. Fay .boyunca ezik zon
Kamalı batısında çok parçalanmış Per-
miyen yaşta kireçtaşları ile, Hasırcı ku-
zeyinde kireçtaşı bloklu bir fay kili mat-
riksi ile, Destek ile Ladik gölü arasın-
daki bölümde ezik yeşil şist zonu ile be-
lirgindir.

Taşova'nın güneyinde ova kenarın-
da çok sayıda genç fay bulunmaktadır.
Bunlardan bazılarının diri olması olası-
lığı vardır. Taşova ile Destek arasında-
ki şırtda yer alan çok sayıdaki normal
eğim atımlı fayların diri oldukları an-
laşılmaktadır.

. -Destek dolayı, Ladik kuzeyi jeode-
zik; çalışmalar için elverişli koşulları ta-
şımaktadır. Ladik kuzeyindeki ilköğret-
men okulu ve Destek kasabası kuvvetli
hareket akselerograflarının yerleştiril-
medi için uygun yerler olarak görülmek-
tedir.

OVACIK DİRİ FAYI

.•Munzur Dağı'nm güney eteğinde
Ovacık ilçesi'nin kuzeyinde çok genç çö-
keUeri kesmiş olan bir faym taze izleri (
izlenebilmektedir (Şekil 4). Fay, Munzur
Dağl'nda Kuvaterner'in buzul çağların-
da çok etkin oldukları bilinen buzullara
ait morenlerin akarsular ile aktarılma
ve dağ eteğine serilme sonucu oluştur-
dukları konileri kesmektedir. Fay düz-

leminin eğimi dikcedir; ancak, fay düz-
leminin güneye eğimli olduğu, Yılanlı ve
Karataş köylârinin arasındaki derenin
yatağında görülmektedir. Ovacık'm ku-
zeyinde ana koldan ayrılan ve güneye
doğru içbükey olarak güney batıya doğ-
ru uzanan kolun, bu özelliği de fayın gü-"
ney doğu bloğunun alçalmış olması ge-
rektiği görüşünü desteklemektedir. Pa-
şadüzü ile Koyunğölü köyleri arasında
fay izi kapalı, çukurluklar dizisi olarak
belirmektedir. ...

Kafataş köyünün yakın güney batı-
sında fay dikliği kuzeye bakmaktadır.
Ancak bu bölgede hemen batıda dere
içinde fay düzleminin güneye eğimli ol-
duğu sezilmektedir. Bu durumda söz ko-
nusu bu diklik gerçek bir fay dikliği de-
ğil fay çizgisi dikliği olmalıdır. Hemen
kuzey batıda geniş .alan kaplayan bir
aşınım sekisinin bu rölyef terslenmesinin
nedeni olduğu anlaşılmaktadır.

İncelenen fayın gerek kuzey doğu-
ya gerekse güney batıya devamı belir-
gin değildir; ancak uzay-fotoğrafların-"
da çok belirgin olan bir »çizgisellik Ke- •
maliye'den öteye uzanmaktadır. Bu çiz- •;
gişellik ile inceleme konusu faym iliş-
kişi üzerinde çalışmak olanağı buluna-,
mamıştır. Fay kuzey doğuda* .geniş biri"
heyelanh zona girmekte ve Erzincan '
ovası doğu ucuna doğru uzanan bu zon
içinde belirginliğini kaybetmektedir.

DEMÜtKAZnt DİRt FAYI

Çukurova'nın batı sınırından kuzey
doğuya Pozantı'ya oradan da Çamardı'-
na doğru uzanan, jeoloji yayınlarına
"Ecemiş koridoru" adı ile geçmiş zonun
sol yanal atımli önemli bir fay zonu ol-
duğuna genellikle inanılır. Ancak bu fay
zonunun etkinliğini sürdürdüğü konu-
sunda yayımlanmış veriye rastlanma-
mıştır.

Yazarlar Aladağ'm hava fotoğraf-
larını- incelerken Ecemiş Koridoru'nun
devamı üzerinde Çamardı'nm 10 km. ka-
dar doğusunda Aladağ'm eteğinde çok
genç bir fayın varlığını farketmişlerdir
(Şekil 5). Sahada da incelemek olanağı
bulunmuş olan bu fayda belirgin doğrul-
tu atım saptanamamıştır. Fay düzlemi
dağa doğru eğimlidir ve dağ tarafı al-
çalmıştır. Atım yer yer 5 m kadardır.
Fay çok gençdir ve etek molozu üzerin-
de gelişmiş olan günümüzdeki akaçla-
mayı etkilemiş, akarsuların yollarını de-
ğiştirtmiştir. ,- ' • ;. •

Faym güney" batıya devamı araştı-
•rılmışsa da çok belirgin bir genç iz gö-
rülememiştir, Kuzey doğuya uzantısını
ise incelemek olanağı elde edilememiş-
tir.
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Sekil 6: Merzifon ovasının güney bölümündeki diri tay.
Fig. 6: Active fault in the southern half of Merzifon plain.

MERZİFON OVASI DlRİ FAYI

Merzifon ovasının hava fotoğrafla-
rının incelenmesi sırasında ovanın güne-
yinde doğu batı gidişli çok genç bir fa-
yın bulunduğu görülmüştür (Şekil 6).
Kestiği sel yatakları dışında, fay ovanın
en genç malzemelerinde bile kolaylıkla
izlenebilmektedir. Fay dikliği genellikle
gelişmemiştir. Fay dikliğinin gelişme-
miş olduğu bölümlerde fay bir çizgisel-
lik olarak gözükmektedir. Bu çizgisellik,
fay zonu yeraltısuyu kapanladığından
hava fotoğraflarında renkte ,bir koyuluk
olanak belirmektedir. Ancak özellikle
doğu bölümde fayın normal eğim atımlı
bir fay olduğu ve güney bloğun aşağıda
bulunduğu görülmektedir.

Fay izi Kurnaz köyünden doğuda
belirginliğini kaybetmektedir. Batı da
ise fay dağlık bölgeye girmekte ve çok
hızlı bir aşınmanın olduğu bu bölgeler-
de güvenilir bir şekilde izlenenıemekte-
dir. Fayın Çorum kuzeyine doğru uzan-
makta olması olasılığı vardır.

BÜYÜK MENDERES VADİSİNİN
GÜNÜMÜZDEKİ TEKTONİK
ETKİNUGİ

Ege bölgesinin orta bölümlerinin
yükseldiğine, yükselen bu bölümlerde
rift yapısının geliştiğine dair güçlü ve-
riler bulunmaktadır (Arpat ve Bingöl,

1969). Bu verilerin değerlendirilmesine
göre Salihli - Alaşehir grabeni bu yük-
selmenin kabaca eksenini oluşturmak-
tadır.

Büyük Menderes vadisinin kabar-
makta olan bölgenin güney yamacında
yer alması öngörüldüğünden (Arpat ve
Bingöl, 1969) Menderes vadisinin günü-
müzdeki özellikleri değerlendirilerek bu
gö'rüşdeki gerçeklik payı araştırılmak
istenmiştir. Bu amaçla vadinin Denizli
yakınında Çubukdağ kasabası ile Ege
denizi arasındaki bölümü incelenmiştir.
Çalışmalar 1/35000 ve 1/60000 ölçekli
hava fotoğraflarında yapılmış, sorunlu
görülen yerler sahada kısa süreli olarak
incelenmiştir.

İlk dikkati çeken özelliği bu vadinin
çok etkin bir graben olan Salihli - Ala-
şehir vadisine yakın benzerlik gösterme-
yişi olmaktadır. Salihli - Alaşehir gra-
beninde pek çok sayıda diri normal eğim
atımlı fay vardır (Arpat ve Bingöl,
1969). Büyük Menderes vadisinde bu tür
belirgin faylar ancak Nazilli'nin yakın
kuzey batısında az sayıda izlenebilmiş-
tir. Vadinin diğer bölümlerinde belirgin
diri fay izlenememiş olması bu tür fay-
ların alüvyonla kaplı sahada gelişmiş ol-
ması ve dolayısiyle fay dikliklerinin ko-
runamamış olması ile açıklanabilirse de
bu konuda yeterli veri toplanamamıştır.
Vadinin güneyinde hiçbir önemli fay iz-

lenememiştir. Çine, Bozdoğan, Karacasu
vadilerinde (Şekil 7) Neojen çökellerini
sınırlayan fayların ise Neojen öncesi ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bunlara rağmen
Menderes vadisinin etkinliğini günümüz-
de sürdüren tektonik kuvvetlerin etkisi
altında olduğunu belirten bazı önemli
veriler bulunmaktadır.

Büyük Menderes nehri, vadisi için-
de, giderek güneye kaymaktadır. Diğer
yönden vadinin batı yarısının doğuya
göre yükselmekte olduğunu gösterir ve-
riler vardır. Büyük Menderes nehri va-
dinin güney yamacına yakın akmaktadır
(Şekil 7) ve giderek de yaklaşmaktadır.
Nehrin günümüzde terk edilmiş eski ya-
takları bugünkü yatağa göre daha ku-
zeyde yer almaktadır. Nehrin zaman
zaman vadinin güney yamacına çarpa-
rak aktığı bu yamaçda izlenen akarsu
çarpaklarmdan anlaşılmaktadır. Nehrin
zaman zaman güney yamaca iyice yak-
laşmış olduğuna diğer bir delil de bü-
yük, küçük yerleşme merkezlerinin tü-
müne yakınının ovanın kuzey yarısında
yer almakta olmalarıdır. Kuzeyde yer-
leşme merkezlerinin ovanın alüvyonları
üzerinde yer almasına karşın güneyde az
sayıda olan merkezler yamaçlarda ku-
rulmuştur. Yukarıda da belirtildiği üze-
re bu özellik nehrin zaman zaman gü-
ney yamaca dayandığına kanıt olarak
ileri sürülebilir.
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Dikkati çeken diğer bir özellik men-

deresli örneğe adını vermiş olan Büyük

Menderes nehrinin düzenli sinüs eğrileri

çizmemekte oluşudur. Nehir, bükleri

arasında, hemen dikkati çekecek kadar

belirgin doğrusal uzanan oldukça uzun

bölümler bulundurmaktadır. Bu özellik

bir yönde gradiyanın diğer yönlere gö-

re daha yüksek olmasından ileri gelmiş

olabilir. Bu açıdan bakıldığında güney

batıya doğru bir eğim artmasının söz

konusu olabileceği görülmektedir. Bu

yöne doğru olan kolların daha uzun ve

doğrusal olması da bu düşünceyi destek-

lemektedir.

Menderes vadisinin deniz kıyısına

yakın kısımlarında (son 35 km kadarlık

bölüm) alüvyon boğulmasına uğradığı

görülmektedir. Aynı olay yan vadilerde

de (Bafa gölü dolayındaki vadilerle,

Bağarası dolayındaki vadilerde) çok .be-

lirgin olarak görülmektedir. Ancak bu

olay tektonik hareketlere fazla gerek

duyulmadan deniz seviyesinde yükselme

ile de açıklanabileceğinden tektonik

olayların yorumunda pek kullanışlı gö-

zükmemektedir. Fakat bu bölgede nehir

daha, doğudaki bölümlerine göre 3 kat

daha yüksek duvarlı bir yataktan ak-

maktadır. Nehrin bu derine kaçması

bu bölgenin doğu kısımlara göre bağıl

olarak yükselmesi ile açıklanabilir.

Nehrin güneye kaymasının kuzey-

den gelen akarsuların çok malzeme ge-

tirmesine bağlı olmadığı bu akarsuların

bu işlem için gerekli ölçüde fazla mal-

zeme getirmediğinin açıkça görülmesiy-

le anlaşılmaktadır.

Yukarı bölümlerde sayılan veriler

kullanıldığında inceleme konusu olan

bölgenin çarpılmakta olduğu ve bağıl

olarak yükselen kısmın kuzey ve kuzey-

batı olduğu sonucuna varılır. Güneye

doğru eğimin geçmişte daha da arttığı

nehrin güney yamaçlara bir ara yaslan-

mış olduğunu gösteren verilere dayanı-

larak (kuzeye yaslandığına dair bir ve-

ri bulunamamıştır.) ileri sürülebilir. îyi-

ce güneye göç eden nehrin tekrar bir

miktar kuzeye kayması belki de kuzey-

de meydana gelen bir faylanma sonucu,

ani olarak gerçekleşmekte ve nehir son-

ra yavaş yavaş güneye göç etmektedir.

Elastik strain birikmesi ve zaman za-

man stresin faylanma ile serbestle-

mesi şeklinde düşünülen bu model aşağı-

da sayılan olaylarla bağdaşmaktadır:

a) Nehrin zaman zaman güneye

göç ettiğini gösterir yeterli veri bulun-

maktadır.

b) Az sayıda da olsalar diri fayMr

vadinin kuzey .bölümünde yer almakta-

dır.

c) Ege bölgesinin merkezi kısım-

larının kubbeleştiği çeşitli verilerle des-

teklenen bir görüştür (Arpat ve Bingöl,

1969).

Sismisitesi ile ilgili aletsel kayıtlar
incelendiğinde Ege bölgesinin diğer gra-
benlerine oranla daha az etkin olduğu
sonucu çıkabilecek .bu vadinin de buna
rağmen önemli yıkıcı mağnitüdde dep-
remlere sahne olabileceği anlaşılmakta-
dır.

Vadide Aydın, Nazilli, Söke başta

olmak üzere çok sayıda önemli yerleş-

me merkezi bulunmaktadır. Bölgede gü-

nümüzde etkili olan tektonik kuvvetle-

rin tanınması çabalarına aletsel çalış-

malarla da katılmak gerekmektedir.

Vadiyi enine kesen yüksek duyarlılıkta

nivelman çizgileri kurulması ile aletsel

çalışmalara başlamak verimli bir yol

olarak gözükmektedir. Bu çizgilerden

üç tanesi Söke ile Bafa gölü batısı ara-

sında Söke - Milas yolu boyunca, Incir-

liova kuzeyinden Koçarlı'ya yol boyun-

ca, Nazilli'den güneye yol boyunca ku-

rulabilir. Doğu-batı yönde bir çarpılma-

nın varlığını araştırmak için de bir çizgi

Aydın ile Söke arasında kurulabilir. Böl-

genin en diri faylarının izlendiği Na-

zilli'ye bir kuvvetli hareket akselerog-

rafı yerleştirilmesi de yerinde bir tedbir

olabilir. Söke çimento fabrikası da

vadinin batı bölümünde yerleştirilebile-

cek bir akselerograf için elverişli bir yer

olarak gözükmektedir.

SONUÇLAR

Doğu Anadolu Fayı'nın batı bölü-

münün haritası ilk kez yapılmıştır. Bu

bölümde sol yanal atımlı ve normal eğim

atımlı diri fayların bulunduğu ortaya

konmuştur. Doğu Anadolu Fayı'nın Ölü

Deniz Fay Sistemi'ne doğrudan doğru-

ya bağlandığı gösterilmiştir. Doğu Ana-

dolu Fay Zonu boyunca Maraş doğusun-

da genellikle sol yanal atımın, Maraş

ile Antakya arasında ise eğim atımın

.egemen olduğu ortaya konmuş bu özel-

liğin Arap bloğunun kuzeye değil kuzey

doğuya hareketi ile açıklanabileceğine

değinilmiştir.

Kuzey Anadolu Fay Zonunun Havza

- Taşova ve Suşehri » Erzincan arasında-

ki bölümlerinin öhemli diri faylarının

haritalara geçirilmesi sonunda bu fay

zonunun ne denli büyük bir tehlike ya-

rattığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Merzifon ovasının güney kısmında,

Aladağ'ın biati eteğinde, Munzur dağla-

rının güney eteklerinde önceden bilinme-

yen diri fayların varlığı ortaya kon-

muş, bu tür bilinmeyen daha pek çok sa-

yıda diri fayın Türkiye'nin çeşitli yer-

lerinde bulunmasının kuvvetli bir olası-

lık olduğu kanıtlanmıştır.

Türkiye için çok önemli bir tehlike

olan depremlerle ilgili çalışmaların bir

bölümünü aletsel çalışmaların oluştura-

cağı göz önünde tutularak bu tür çalış-

malar için elverişli olduğu düşünülen

yerler yazıda önerilmiştir.
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