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'Batı Anadolu'da güneyden Büyük Menderes Grabeni kuzey ana fay sistemi, kuzeyden de Alaşehir Gra-
beni güney ana fay sistemi ile sınırlanmış olan Boz dağ-Aydın horstu bir kurtulma sırtı (Breakaway-Ran-
ge) durumundadır. Bu sırttan büyük, listrik normal faylar boyunca kurtulmuş olan gerilme alloktonları, 
Alaşehir grabeni kuzeyinde 3EC-KD yönlü menteşe fayları boyunca değişik oranlarda gerilmiş kompartı
manlara ayrılmışlardır. Bu transversal faylar, transversal horst ve graben sistemleri oluşturmuşlardır. 
Aynı zamanda bazı transversal faylar sınırladıkları gerilme alloktonu kompartımanları ile birlikte 40° 
den fazla ve değişik yönlerde düşey eksenler etrafın da dönmüşlerdir. Transversal faylar sığ, menteşe tipi 
ve üzerlerindeki atımın genellikle verev ve fayın doğrultusu boyunca son derece değişken (miktar ve 
yön olarak) olduğu son derece karmaşık yapılardır. Bu tür faylar boyunca ölçülecek toplam yanal atım
lar bölgesel toplam gerilme miktarları hakkında her hangi bir fikir veremeyecekleri gibi, yönleri de bölge
sel gerilme yönüne paralel olmayabilir. Transversal faylar doğru tanınmadıkları takdirde gerilme tekto
niği ile belirlenen alanların (tafrojenler) tektoniğinde son derece yanıltıcı sonuçların elde edilmesine ne
den olabilirler. 

The Bozdağ-Aydm horst in western Anatolia is a break away range between the northern master fault 
system of the Büyük Menderes graben and the southern master fault system of the Alaşehir graben. 
Large extensional allochthons that moved away from this range on big listric normal faults are divided 
into differentially stretched, N-NE trending compartments along hinge faults north of the Alaşehir gra
ben. These compartments form transversal horst and graben complexes. Some of these compartments 
have rotated together with the faults more than 40° in different senses around vertical axes. Transversal 
faults are extremely complex but shallow structures, on which throw is generally oblique and variable, 
both in magnitude and orientation along the strike of the fault Neither the orientation of nor the mag-
nitude of strike-slip offset on transverse faults need bear any simple relatlon to the orientation and 
amount of regional stretching. If transverse faults are not correctly recögnised, they may lead to se-
rious errors in tectonic interpretation of extensional regions (taprogens). 


