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Salın Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bıkını

Yapılm bilimsel çalışmalaıa göıe, Aryon-Bolvadin yoleşim alanınd4 biı kısmı imar planı içerisinde
kalan bölge ile şehrin güneybatı kısmından başlayarak kuzeydoğu istikametine doğu yer alan
bölgelerde, son 6 yıldan bu yana yüzeyde deformasyonların gözlendiğ ve bu deformasyonlann Afet
Riski taşıdığı kayıt edilmiştir. Bölgede konusunda uzınaı bilim insaıılan tarafindan gerçekleştırilen
Jeolojik haıitalama ve hendek tabanlı paleosismoloji çalrşmalan, ykrcı deprem olınaksızın gelişen bu
yüzey deformasyonlanıın, Bolvadin diri faıııın üzerinde gelişiğine işaret etrnektedir (Özkaynak vd,
20l7a;2Ol8), Söz konusu aIaştırmacılaI tarafindan bölgedeki deformasyon miktan ve gerilim analizi
aylık olaıak GNSS ve Nivelman yönt€rnleri ile Jeodezik olarak da ölçülnekteda (Tiryakioğu vd.,
20l7). Bölgede şimdiye kadar yapıları bilimsel aIaştırmalala göre, uzunluklan 4 km'ye ulaşaıı çizgisel
gidişli çatlak ve yarı-lilar şeklinde gelişen kadeıneli yüzey deformasyonları boüunca Bolvadin fayının
güneydoğu bloğunun toplamda 70 cm civaında düşttiğü ve günümüzde deformasyonun devam ettiği
ifade edilmektedir (Özkaymak vd, 20l74b;20l8), Çalışmalar, deformasyon zonu içerisinde sağlık
ocağı, ilköğetim okulu gibi kamu ait binalanı da yer aldığı yaklaş* 200 yapının belirli oranlarda
hasara uğadığıru ve bazr binalann otuıulamaz duruma geldiğini göstennektedir (Ek-l).

Bölge halkı için tedagiılik kaynğı olan, deformasyon zonu içinde kalaıı yapılaıda önemli hasarlar
meydana getiren bu alan maalesef herıüz yapılaşmaya kapatılmamıştır. Son günlerde Bolvadin merkez
yerleşim alan içerisinde, Hacı Halife mahallesi 1647 ad4 l79 parsel üzerinde MY İnş. Miiüı. San. Tic.
Ltd. Şti'ne ait yapr kooperatifın Bolvadin fayı ve giiııcel yüzey deformasyonu üzerine inşaata
başlan<lığ gözlenmiştir. Ekli haritadan görüleceği iizere, inşaatı devam eden söz konusu parselin
üzerinde bulunduğu bu zonda AFAD tarafindan açılan aıaşhrma hendeği ile Afoon Kocatepe
Üniversitesi tarafindaı açılan paleosismolojik amaçlı herıdeklerde deformasyon zonu genişliği ve
miktarı saptanaıak raporlanmrştır (Demirtaş vd.,20l7, Özkaymaft vd., 20l8).

Bılindiği ıızere, 20|1 yılnda güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda (Emıe vd., 20l l) Afoon-
Akşhir Grabeni içerisinde Bolvadin Fayı ile beraber Sultandağı Fayı, Büyük Kaıabğ Fayı, Iş*lar
Fay Zonq Çobanlaı Fay Zonu ğbi çok sayıda diri fay tanımlanmrştır^ Tarihsel dönemden günümüze
değin kayıt altına alınan çok sayıda depron Afuon-Akşehir Grabeni içerisinde yer alan bu faylardan
kaynaklaıımaktadır.Tarihsel dönem depreın kataloglarına göre, Afyonkaıahisar ve çewesi sırasıyla
M.Ö. 88'den başlayarak günümüze değıin çok sayıda yrkıcı dçron meydarıa gelmiştir (Ergin
vd.,l96l; Soysal vd., l98l). Aletsel dönemde ise Afoonkarahisar ve çevresiıde büyüklükleri 5ten
fazla oları ondan fazla dçreın meydana gelmiştir. l9l4 ylında kayıt altııa alrnan ve VII şiddetinde
olduğu belirtilen bir depremin Bolvadin'de hasara neden olduğu bilinmektedir (Taıı vd., 2008). 15

Aralık 2000 Sultandğ_Bolvadin (Afoon) depremi 6 büyüklüğündedir ve depremin dışmerkezi Eber_
Kocaoğuz köyü yakınlannda hesaplanmıştır. Bununla beraber 1925, 1928, 1934, l94l ve 1994
yıllannda şiddetli dçreınlerle sarsılan bölgede kayıt altııa alınan en son yrkıcı dçron 3 Şubat 2002
yıhnda Bolvadin giiıııeyiıde meydana gelmiştir. 6.3 ve 6.0 büyüklilıklerinde olan ve yaklaşık 2 saat
arayIa meydana gelen birbirinden bağımsız 2 sarsıntı Çay Depremleri depremi olarak bilinmektedir
(Yürür vd., 2003).

Gelecekle bölgede meydana gelebilecek söz konusu depronde can ve mal kayıplannın minimuma
indirilebilmesi için diri fay ve güncel deformasyon zonu üzerine inşa edilen yukanda büsedilen
kooperatif gibi yapılarda bir an önce inşaat işlemlerinin durdurulması gerekmektedir. Bununla beraber,
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yerleşim alanr içerisindan geçen fay kolları boyunc4 TMMOB Jeoloji Müendisleri Odası tarafındaıı
2017 ylında hazırlarıan "Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin
Değerlendirilmesi Krlaıuzu" (Nurlu, 2017) kriterlerine göre deformasyon zonunun imar planlarına
esas olacak şekilde haritalanması, zon boyunca Yerleşime Uygunluk amaçh Yüzey Faylanması
Tehlike Kuşağı ve Fay Sakırum Bandırun oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan Fay Sakınım
Bmdına göre, zon içerisinde kalaıı binaların, karnuoyımda "Kerıts€l Dönüşii,rn" olrak bilineıı 6306
say,ılı "Afet Riski Altındaki Alaıılann Dönüştiirülmesi Haklındaki Kanun" gereğince yıkılaıak afet
riski olmayaıı alanlara taşınması, aııcak, tehlike kuşağ dışında kalaıı parsellerde inşaat faaliyetlenne
izin verilmesi gerehnektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak yetkili ve sorumlu olan Çevre ve Şehiıcilik Bakanlığı,
İçişleri Bakaılığ Afet ve Açil Dıırum Yönetimi Başkanlığı ile A§on Valiliğini görev davet ediyor ve
uyanyollüz. Aktif tektoni} kuşak içerisinde yeralan Bolvadin(Afoon)'de olası bir can kaybına nedeıı
olunmanrasr için Bolvadin fayı üzerinde ve deformasyon zonu içinde kalaıı alanlar acilen yap aşmaya
kapanlmalı, bu zon içinde kalaıı yapılar kamu eliyle yıkılmalı, bu bölgedeki yurttaşlaırmız sağl*lı ve
güvenli bir ortaında yaşarnlanrıı sürdiirmeleri ve bannma ihtiyaçlanrun kaışılanması için tedbirler
alınmalıdır.
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