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Saygıdeğer hemşerilerim;

Dünyanın oluşumundan bu yana, sismik yönden 
aktif bulunan bölgelerde depremlerin sürekli 
olarak oluştuğu ve sonucunda milyonlarca 
insanın hayatını kaybettiği ve barınaklarının yok 
olduğu bilinmektedir. Geçmişte yurdumuzda ve 
ilçemizde birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, 
gelecekte de oluşacak depremlerle karşılaşma 
ihtimalimiz kaçınılmaz bir gerçektir.
           
Bilindiği üzere ilçemiz Kuzey Anadolu Fay Hattı 
üzerinde bulunmaktadır. Güzide şehrimiz Erbaa 
tarihte Erzincan Depremi olarak adlandırılan 
27 Aralık 1939 depremi ve merkez üssü Erbaa-
Niksar hattı olan, 20 Aralık 1942 tarihinde iki 
yıkıcı deprem ile karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan 
bu felaket büyük can ve mal kayıplarına neden 
olmuştur.
Deprem bir doğa olayıdır ve önüne geçmek 
mümkün değildir. Ancak bizler gerekli önlemleri 
alarak vereceği tahribatı azaltabiliriz. Deprem 
konusunda bilinçli bireyler yetiştirmek bu 
problemin çözümü için en etkili yöntem olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

 Erbaa Belediyesi olarak halkımızın deprem 
konusundaki bilincini arttırmak amacıyla çeşitli 
eğitici broşür ve kitaplar hazırladık. İlçemizde 
yaşanabilecek olası bir depreme karşı İmar 
İşleri Müdürlüğümüz yeni yapıların deprem 
etkilerine karşı dayanıklı yapılması konusunda 
titiz ve kararlı çalışmalar yaparken, mevcut 
binaların dayanıklılıklarını arttırma noktasında 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Olası bir 
depreme karşı toplanma bölgelerini imar planımız 
üzerinde revize ediyoruz.
Hazırladığımız bu kitabın deprem konusunda 
bilgi sahibi olmamızı sağlayacağını umuyor, 
kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 
Saygılarımla… 
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20 Aralık 1942 bir pazar günü...
Kurban Bayramının 3. günü...
Günlerden Pazar...

Dönemin Tokat Valisi İzzettin Çağpar Depremin vurduğu Niksar 
ve Merkez Üssü Erbaa’dan hiçbir haber alamadı.

Vali Cağpar depremin ardından verdiği 
mülakatta deprem anını ve yaşanan 
dehşeti şöyle anlattı: “Deprem saat 
17.00’de oldu. 30 saniye sürdü ve ufki 

istikametten geldi. Niksar ve Erbaa’dan
hiçbir haber alınmayınca jandarma komutanını 
Niksar’a yolladım. Ben de yanıma bir operatör
alarak Erbaa’ya hareket ettim. Kasabaya 
yaklaşırken yeni bir bina olan Boğma (Niksar-
Gözpınar) karakolunun tamamıyla yıkıldığını 
ve iyi bir tesadüfle jandarmaların kurtulmuş 
olduklarını gördüm. Depremin dehşetini 
Erbaa’da anladım. Erbaa yakınındaki Aladon 
(Aladun - Yeni Mahalle) ve Tepekışla köyleri 

tamamıyla yıkılmıştı, yer yer yangınlar çıkmıştı. 
Tarla içlerinden Erbaa’ya geçtik. 16 yangın 
kasabayı sarmıştı. Ev namına bir şey kalmamıştı. 
Herkes birbirinden habersiz ve feryat içinde idi. 
Memurların bir kısmı ölmüştü. Ziraat Bankası 
ve İnhisarlar (Tekel) müdürleri, sorgu hâkimi, 
posta muhabere memuru, nüfus kâtibi, hususi 
muhasebeden bazı memurlar, bir öğretmen 
maalesef kayıplar arasındaydı. Enkaz bütün 
yolları kaplamıştı, yangın manzaraya dehşet 
veriyordu. 

Vali Çağpar Çöken binalardaki 
Sobalardan çıkan yangınları 
dehşet verici bir manzara olarak 
nitelendirirken iletişimin yok 

denecek kadar az olduğu bölgeden iki 
kamyoncuyu itfaiye aramak için gönderdiklerini 
belirterek şöyle devam ediyor:  “Elimize geçen 
iki kamyoncuyu Lâdik ve Tokat’ta itfaiye 
aramaya yolladık. Bir kısım asker ve efrattan 
toplayabildiğimiz halkla enkaz altında kalanları 
kurtarmaya çalıştık. Tokat ve arkasından Turhal 
itfaiyeleri pek kısa zamanda yetiştiler. Yangın 
söndürüldü. Seccade ve kerestelerden yapılan 
sedyelerle yaralıları ayakta kalan yegâne binaya, 

mektep binasına taşıdık. Sarsıntının bir bayram 
günü ve akşama doğru oluşu kahvelerde ve 
misafirhanelerde bulunanlar arasında zayiatı 
çok artmıştır. Bir iki kahveden otuzar, kırkar 
ölü çıkarılmıştır. Maalesef bazı vatandaşlar 
yangından kurtarılamamıştır. Pazartesi sabahı 
21 Aralık 1942’de şeker fabrikaları ve civardan 
diğer doktorlar da Erbaa’ya yetiştiler. Köylerin 
taranması, ağır yaralıların Tokat ve Samsun 
hastanelerine taşınması pazartesi günü de 
devam etti.”( Cumhuriyet, 26 Aralık 1942). 

“ENKAZ ALTINDA KALANLARI 
KURTARMAYA ÇALIŞTIK”
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DEPREMDE KAYMAKAM VE JANDARMA KOMUTANI 
GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Depremin ardından Niksar ve Erbaa’dan bölgeye yetkililer ulaşana kadar, haber alınamamıştır. 
Depremde Erbaa Kaymakamı Fazıl Kaftanoğlu ile Jandarma Komutanı göçük altında kalmış yapılan 
kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarılarak görev başına geçmiştir.

Erbaa depremini haber alan komşu 
illerin valileri ve kaymakamların hemen 
harekete geçerek depremzedelere yardım 
elinin uzatmaya çalışmışlardır. Amasya 

Valisi Talat Öncel hemen bir yardım komitesi 
oluşturarak varlıklı ve hayırsever vatandaşlardan 
yardım istemiş, bir saat içinde 2000 ekmek, 
tenekelerle pekmez, zeytinyağı ve tıbbi malzeme 
toplanmış ve toplanan malzeme bir kamyonla 
saatler sonra Erbaa’ya gönderilmiştir. Ardından, 
Vali Talat Öncel bir heyetle birlikte 22 Aralık sabahı 
Erbaa’ya hareket etmiştir. Merzifon Kaymakamı 
da topladığı tıbbi malzeme ve gıda maddeleri ile 
birlikte felaket bölgesine ulaşmıştır (Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivleri 030.10.120.849.9/24). 
21 Aralıkta da Sivas Valisi nasıl bir yardım 
yapabileceklerini sorması üzerine Tokat Valisi 
çadır istemiş, bunun üzerine askeri birlikten 
alınan 50 çadır Sivas’tan Tokat’a gönderilmiştir.

7 şiddetindeki deprem çok sayıda can ve 
mal kaybı dışında deprem, bölgesindeki 
haberleşme sistemini de ciddi hasara 
uğratmıştır. Tokat Valisi, haberleşmenin 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için en az yirmi 
kangal telin yanında, kaza merkezi için otuzluk 
bir adet ve bazı karakollar için beşer, onar fişlik 
üç adet santral ile en azından on adet masa 
telefonunun Erbaa’ya gönderilmesini talep 
etmiştir. (BCA030.10.120.849.9/6; Cumhuriyet 
26.12.1942).

1942 depreminde dört otel, dört fırın, sekiz 
kahvehane, 127 dükkân, 13 depo, bir 
parti binası, bir mezbahane ve belediye 
binasının yıkılması Erbaa ekonomisinin 

aldığı büyük yarayı gözler önüne sermektedir. 
1942 depreminde 16 yangın tespit edilmiştir. 
Yanan evlerin depolarında saklanan tütünler de 
yanmıştır. Örneğin sadece bir evde 2,5 ton tütün 
yanmıştır. 1936 yılında yayınlanan Cumhuriyet 
Gazetesinin Erbaa ile ilgili yaptığı özel habere 
göre her yıl asgari 1.5 Milyon kilogram tütün 
üretiminin gerçekleştirildiği Erbaa’da 1936 yılında 
3.5 Milyon kilogram Tütün üretimi gerçekleşeceği 
tahminine yer verilmiştir. 1936 yılı verilerine göre 
her yıl 750 bin lira geliri sadece tütünden elde 
eden Erbaa için bu rakamlar Erbaa ekonomisinin 
aldığı büyük yarayı gösteren önemli bir örnektir 
(Cumhuriyet 15.08.1936).

Samsun Valisi Faik Türel Tümen komutanıyla birlikte 
Erbaa’ya gelmiş incelemelerde bulunmuştur. Tümen 
Komutanının Erbaa’daki askeri birlikte yaptığı 
inceleme sonucu askerin kaldığı binaların hepsinin 

yıkıldığı, on bir askerin şehit olduğu, dört ağır yaralı, iki subay 
ve 16 erin hafif yaralandığı tespit edildi. Askerlik Şube binası 
yıkılmış ama can kaybı yaşanmamıştır. Deprem sırasında 
askerin akşam yoklamasında bulunması sebebiyle can kaybı 
sınırlı kalmış ve şehit olan askerler kışlada istirahatta olan 
erler olmuştur. 

TAM BİR 
SEFERBERLİK 
HALİ

ERBAA 
EKONOMİSİ BİR 
GÜNDE YOK 
OLDU

İLETİŞİM YOK

    DEPREMDE11 
  ASKER ŞEHİT
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DEPREMDEN 5 GÜN 
SONRA SAĞLIK BAKANI 
ERBAA VE NİKSAR’DA

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı) Dr. Hulusi 
Alataş da 23 Aralık’ta deprem bölgesine 
gitmek üzere Ankara’dan yola çıkmıştır. 

(Cumhuriyet 24.12.1942). Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekili 25 Aralık günü Niksar ve 
Erbaa’ya gelmiş, halkla görüşmüş ve ihtiyaçlarını 
tespit ederek gereken talimatları verdikten 
sonra Lâdik’e geçmiştir. Alataş’ın ziyareti 
sonunda verdiği bilgilere göre Ankara’dan 
deprem bölgesine gönderilen sağlık ekipleri ve 
doktorların görevleri tamamlanmış ve yerlerine 
dönmüşlerdir. Barakaların çevresinin temizliği 
ve halkın sağlığı konusunda gerekli işler için 
Erbaa Hükümet doktoru ile Belediye doktoru 
görevlendirilmiştir.

Diğer yandan Erbaa depremzedeleri için 
İstanbul Kapalıçarşı yorgancılar esnafı 39 
yeni yorgan, bir yün battaniye ve 21 lira 
para bağışında bulunmuştur (Cumhuriyet 
26.12.1942). Zileliler de ilk günlerde yardım 
olarak Erbaa ve Niksar’a beş ton muhtelif 
erzak, iki balya giyecek eşyası, dört ton çivi 
yardımında bulunmuşlardır. Bundan başka 
deprem bölgesinde baraka inşaatında çalışmak 
üzere Erbaa ve Niksar’a on beş marangoz 
gönderilmiştir (Cumhuriyet 27 Aralık 1942).

Depremden 5 gün sonra 25 Aralık 1942’de 
yapılan ilk tespitler sonrası korkunç bilanço 443 
ölü, 645 yaralı tam hasarlı bina 2047, kısmen 
hasarlı bina sayısı ise 2017 olarak açıklandı.

DEPREMDEN EN ÇOK 
NERESİ ETKİLENDİ?

Erbaa Merkez, Ahur(Tosunlar), 
Aladun(Yeni Mahalle), 

Andıran(Umutlu), Eriyaba(Evyaba 
Mahallesi), Tepekışla, Yukarıçandır, 

Aşağıçandır, Hacıpazar köyleri 
depremden en çok etkilenen alanlar 

olmuştur. 

İkinci derecede etkilenen yerler 
ise Hayati(Doğanyurt), Mürüs 
(Gümüşalan), Geyne(Yoldere), 

Emeri(Bağpınar), Gelegin, Küfe, Ayan, 
Gendekse(Ocakbaşı), Ravak(Ağaçalan), 

Karayaka, Ferenge(Üzümlü), 
Holay(Ballıbağ), Zilhor(Karşıyaka 

Mahallesi), Gelendere, Sonusa(Uluköy), 
Yemişen bükü(Taşova), Kızılçubuk, Fidi 
(Akça), Değirmenli, Çalgara(Çalkara) 

köyleridir.

3.Derecede etkilenen alan ise eski 
ismiyle o zamanlar köy olan Zuday köyü 

(Alpaslan Kasabası) olmuştur.
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Deprem Çadırında Erbaalı Bir Aile
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3000 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Neredeyse ayakta bina kalmayan Erbaa 
Depreminden öncesine dair kesin 
nüfus kayıtları yoktur. 1936 yılında 

elde edilen verilere göre Erbaa 8-10 Bin 
nüfusa sahip 160 köyü bulunan bir kasabadır. 
7.0’lık depremin ardından resmi kayıtlara göre 
deprem 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine 
sebep olmuştur. Depremin ardından yaraların 
sarılması amacıyla Erbaa’nın yerinin 
değiştirilmesi dahil çalışmalar başlatılmıştır. 
(Cumhuriyet 15.08.1936

Eski Erbaa alüvyon arazi üzerinde kurulduğu 
ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer 
aldığı için yapılan jeolojik araştırmalar sonrası 
hazırlanan raporla birlikte 15 Nisan 1944’de 
yeni yerine taşınmaya başlamıştır. 

VALİ İZZETTİN 
ÇAĞPAR 
“İHTİYARLARIN 
BEDDUASINI, 
GENÇLERİN 
DUASINI 
ALACAĞIM”

O dönemi yaşayanlar eski evlerini bıra-
kıp Erbaa’nın yeni yerine taşınmasını 
istememişlerdir. Erbaa’nın taşınma 
sürecini anlatırken yaşanan zorluk-

lar şu şekilde kaleme alınmıştır: “Eski zenginle-
rin evinde mobilyalar, meyve bahçeleri, çifte ha-
vuzlar, şadırvanlar, şato gibi evler vardı. Bunlar 
göçmek istemediler. 200-400 dönüm arazileri, 
tütünleri, ahırları vardı. Gidenleri de caydırmağa 
çalıştılar.” (Bir Zamanlar Erbaa/S.101-102)

Yerel ve Merkezi Yönetimin Erbaa’nın taşınma-
sı konusundaki gayretli ve tavizsiz çabaları Dö-
nemin Tokat Valisi İzzeddin Çağpar tarafından 
“İhtiyarların bedduasını, gençlerin duasını alaca-
ğım” şeklinde özetlenmiştir.

15 Nisan 1944 tarihinde yeniden kurulan 
Erbaa’nın temeli törenle atılmıştır. Yeni Erbaa’ 
temelinin atılması sırasında orada bulunan Tokat 
milletvekili Refik Ahmet Sevengil hatıratında 
şunları yazmıştır:

“İlk günlerde harabelerin üzerine yeni barakalar 
yapılmasına izin verilmişti. Fakat aynı zamanda 
ilim hizmete koşuldu, jeologlar gönderilerek 
günlerce incelemeler yaptırıldı. Kasaba yerinin 
dolma, çamur, alt ve üst tabakaları çürük, 
daima sarsıntılarda kayacak, her zaman yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen 
raporlar önünde Hükümet, kasabanın yerini 
değiştirmeye karar verdi. Uzun çalışmalar 
sonunda yeni şehir planı tamamlandı. Bu 
plana göre Ardıçtepe’de yeni Erbaa’yı kurma 
programının tatbikatına başlandı. Hükümet, 
yolları, resmi daireleri, memur evlerini yapacak, 
meydanları düzelterek yeni şehrin eksikliklerini 
tamamlayacaktır. Osmancık’tan satın alınan 
kereste fabrikasının kurulması bitmiştir. 
Bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır. 
Yüz yirmi ton çivi aylardan önce hazırdı. 
Koyulhisar’dan alınmış olan 7.000 metreküp 
kereste6 halka parasız veriliyor. Belediyeler 
Bankasından ödünç alınan para yeni Erbaa’nın 
hususi binalarının yapılıp tamamlanması için 
halka yardıma ayrılmıştır” (Ulus 16 Nisan 1944). 

Temel atma töreni kalabalık bir halk kitlesi 
önünde yapılmıştır. Bu törende, yeni kasabanın 
kereste ihtiyacını karşılayacak olan hızar fabrikası 
Tokat Valisi ile Vilayet çalışanları, komşu 
kaza kaymakamlarının ve halkın katılımıyla 
açılmıştır. Erbaa Kaymakamı, bu fabrikanın yeni 
kasabanın kurulmasına yetecek kadar kereste 
ihtiyacını karşılayacağını belirtmiş ve halkın 
şükran hislerini ifade ederek fabrikanın açılışını 
yapmasını Validen rica etmiştir. Vali, fabrikanın 
Erbaalılara uğurlu olmasını dileyerek kurdeleyi 
kesmiş ve işletmeye açmıştır. 

ERBAA’NIN YENİ YERİNE TAŞINMASI

Eski Erbaa alüvyon arazi üzerinde 
kurulmuş olup, gerek Kuzey Anadolu 
Fay Hattı üzerinde yer alması, gerekse 
1942 Niksar-Erbaa deprem kırığı ve 

Esençay Fayı’na yakın bir konumda bulunması 
nedeniyle deprem bakımından oldukça riskli bir 
bölgede yer almaktadır. Erbaa’nın 1939, 1942 ve 
1943 yıllarında art arda gelen depremlerde büyük 
yıkıma uğraması, bulunduğu yerde şehrin ayakta 
kalmasının mümkün olmayacağı, taşınmasının 
kaçınılmaz olduğu fikrini uyandırmıştır. 1943 
depreminden sonra 1944 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla Erbaa’nın bulunduğu yerden 
güneye (“Ardıçlık” olarak adlandırılan yere) 
taşınması kararlaştırılmıştır. Taşıma işine devlet 
öncülük etmiştir.

Depremlerden önce yaklaşık 800 civarında 
hanenin bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Depremden 6 yıl öncesine kadar 8-10 bin 
nüfusa 160 köye sahip Erbaa’da depremlerle 
birlikte, geniş aileler birkaç parçaya bölünerek 
küçük barakalarda ayrı ayrı kalır. Yeni Erbaa’ya 
taşınıldığında, bu kişiler yine ayrı ayrı kalma 
arzusunu gösterince, mesken talebinin 1100 
haneye çıktığı zamanın Erbaa Kaymakamı Enver 
Saatçigil tarafından belirtilmektedir.

Bakanlar kurulunca verilen yer değiştirme 
yolundaki karar yer değiştirme sebebini de 
aydınlatır. Komisyon kollarının tetkik ve 
faaliyetini gösteren raporlara göre:

Deprem bakımından fay hatlarına yakın olan ve 
onların üzerinde bulunan yerlerin terk edilmesi, 
Deprem hatlarına nispeten uzak ve fakat zemini 
zelzeleye mukavim olmayan yerlerin yasak bölge 
ilanı talimatnamesine tamamen uygun olması 
keyfiyetleri prensip olarak kabul edilmiştir.
Zaruret gereği artık fay hattının iki kilometre 
kadar uzağındaki Ardıçlık mevkiine taşınma 
hazırlıkları başlamıştır. Alman bir şehir plancının 
kısa sürede hazırladığı imar planı planlı ve metotlu 
şekilde yeni şehrin kurulmasına imkan vermiştir.

Depreme dayanıklılık açısından daha uygun bir 
yer seçilmiştir eski Erbaa’nın yer aldığı Kelkit 
ırmağının yakınındaki alüvyon zeminden 
nispeten daha dirençli zemine taşınılır. Eski 
yerleşim yerinden fazla uzaklaşılmadığı için 
halkın kendilerine ait olan tarım alanlarından 
faydalanmasında bir sıkıntı yaşanmamış, tarım 
arazileri el değiştirmemiştir. Çevre il ve ilçelerle 
ulaşım bağlantısında eski yerleşim yerinden fazla 
uzaklaşılmadığı için sorun yaşanmamıştır. Yeni 
yerleşim yerinin seçiminde içme ve sulama suyu 
temini de etkili olmuştur.
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İŞTE ERBAA’NIN 
İLK İMAR HARİTASI
İmar planının tatbikine başlanır. Yaşanan 
depremlerin fakir düşürdüğü halkın 
hükümet desteğine ihtiyacı vardır. 
İmar planının tatbikatında amme 
hizmetlerinin tesis ve işletilmesinde, 
fakir halkın taşınmasında dönemin 
hükümeti elinden gelen her türlü 
fedakarlığı gösterir. Esasen bu ilgi ve 
yardım Erbaalıların yaralarını çabucak 
sarmasına imkan vermiş, kısa zamanda 
1100 haneden ibaret eski kasabanın 
büyük bir bölümü bu suretle yeni Erbaa’ya 
taşınmış yuvalarını kurmuşlardır.
O vakitler gençlik çağlarında olan Ahmet 
Bulut taşınma sürecini şu sözlerle anlatır:
“Alman şehir plancının yaptığı planın 
uygulanmasına Ali Bey refakat ediyordu. 
Ziya Kasnakçıoğlu ve Enver Saatçigil’in 
büyük fedakarlıkları oldu. Her haneye 
ihale tahsis yapıldı. Kızılay tarafından 

halka büyük yardımlar yapıldı. Kızılay 
başkanı Eşref Yıldırım idi. İverönü, Geyne 
ve Taşova’daki taş ocaklarından halkın 
tamamına taş yardımı yapıldı. Kereste 
fabrikası kuruldu. Her aileye taş yardımı 
yapıldı ama kereste yardımı yapılmadı. 
Halkın bir kısmı kereste ihtiyacını eski 
yıkıntılardan karşıladılar. Tomruklar 
Koyulhisar’dan Kelkit çayına bırakıldı. 
Tomruklar ırmaktan Erbaa’ya ulaştı. 
Tespit edilen ailelere kereste yardımı 
yapıldı. Mimar Ali Aksu vardı, kendisi 
aslen mimar değildir. Fakat hazır planları 
halka dağıttığı için halk kendisine mimar 
derdi. Kasabanın nirengi noktaları tespit 
edildi. Halka arsalara göre deprem tipi 
evlerin (8x8, 10x8, 10x10, 10x11, 12x12) 
hazır planları dağıtıldı. Ardıçlık mevkii 
eskiden bağ evlerinin 

olduğu bir yerdi. Buraya taşınılınça 
Gümüşhane’den taş ustaları, Karadeniz 
sahilinden ahşap ustaları geldiler, binlerce 
usta. Şehir şantiye alanıydı. Hükümet 
konağı, sağlık ocağı 161 tane de lojman 
yapıldı.”

Yeni imar planına göre 15 Nisan 1944’te 
Kaymakamlık konağından başlayarak 
Çomooğlu bağında ilk temel atılır. 
Hükümet mahallesi şehir merkezinde 
bütün teferruatlarıyla kurulur ve bir ana 
caddeyle istasyona bağlanır. Kara Ali 
Diki çevresindeki saha yazlık ve villalar 
için ayrılır.
Deprem sebebiyle Kızılay genel merkezi 
eliyle yapılan eşya ve para yardımlarını 
halka deprem ve yardım komisyonu 
dağıtır. Prensip olarak para yardımından 
ziyade malzeme yardımı yapılır. Yapılan 

taş yardımları evlerin temellerinin 
atılması içindir. Yardımlar belli bir 
sıra gözetilerek yapılır. Taş yardımı alı 
temelini bitirmeyenlere sair yardımlar 
verilmez. Bu tertibe özellikle riayet 
edilmesinin sebebi 2. Dünya harbinin 
etkileri yüzünden verilen yardımların 
başka maksatlarla elden çıkarılmasını 
engellemektir.

Kızılay ödeneği ile fakir halka dağıtılmak 
üzere 120 küçük tip ev, 18 memur evi, 
hükümet konağı, bir ilkokul, kaldırım 
inşaatları için de altmış bin liralık yardım 
yapılır.
Yeni yerleşim yerine taşınılmasını 
hızlandırmak için bir hızar fabrikasının 
getirilip Erbaa’ya kurulması imkan sağlar. 
Gerek halkın gerekse kamu binalarının 
kereste ihtiyacı bu şekilde karşılanmıştır.
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Depremden sonra İsmet İNÖNÜ Erbaa’da

Eski Kasabadan Bir Görünüm

Eski Kasaba Merkez Çarşı Doğu Cephesi
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ERBAA 42’DEN 46’YA 
YENİDEN KURULUYOR

Hükümet konağının inşaatı on iki ay gibi bir 
zamanda bitirilir. Bütün resmi daireler hü-
kümet konağı içinde yer almaktadır. Hükü-
met konağını Samsunlu müteahhit mısırlı 

oğullarından Nuri Mısırlıoğlu yapar. Bina önündeki taş-
lar Niksar’dan getirilmiştir. Bugün ki Erbaa’nın meyda-
nında yapılan değişikliklerde bu taşlar sökülmemiştir ve 
muhafaza edilmiştir. Yeni Erbaa’nın bu ilk binası, uzun 
yıllar hükümet konağı olarak faaliyet göstermiş, ilk yük-
sek öğrenim binası olmuş bugün ise kent müzesi olarak 
faaliyet göstermektedir. Hükümet konağının hemen ya-
nına bir meclis salonu, dokuz odası ve bir vestiyer bu-
lunan belediye binası eş zamanlı olarak inşa edilir. Be-
lediye binasının arka tarafına geniş bir saha üzerine hal 
binası inşa edilir. Hal binası, deprem sonrasında halkın 
moral değerlerini yükseltmek için hazırlanan bir tiyat-
ro oyununa da ev sahipliği yapar. İçerisinde sekiz oda 
ve hamam bulunan  modern ceza evi de aynı tarihlerde 
inşa edilir. Şehir merkezindeki büyük camii de Kızılay 
Yardımları ve halkın yardımları marifetiyle 1946 yılının 
Ağustos ayında bitirilir.
Erbaa halkı, eski yerleşim yerlerinde bir ortaokul yap-
tırmayı arzu etmelerine rağmen yaşanan depremler se-
bebiyle bu arzularını gerçekleştirme imkanı bulamazlar. 
Yeni yerleşim yerine taşınılmasıyla halkın yardımı ile 
Ağustos 1946’da bu  arzu da gerçekleşir.
Kasabanın içme suyu ihtiyacı ilk etapta dokuz çeşme 
aracılığı ile kasaba içine imbat deresinden alınmak su-
retiyle dağıtılır.

Yeni Erbaa’da evler deprem tipi evler olarak dizayn edilir. 
Bunlar genelde karkas yapı ile yapılmış tek katlı evlerdir. 
Bunun yanında eski kasaba eşrafı yeni yerleşim yerine 
taşınırken yaptırdıkları binalarda eski Erbaa’nın yapı 
zarafetini yaptırdıkları konaklarla yeni Erbaa’ya taşımış-
lardır. Bunların en güzel örnekleri şehir merkezindeki 
Mustafa Bey Konağı, villalar mevkiinde Reşit Bey Kona-
ğı, Dokumacıoğlu Konağı gibi yapılardır. Her geçen gün 
modernleşen, yeni imar planları ile çağdaş yapıların or-
taya çıktığı Erbaa’da yaklaşık yetmiş yıllık geçmişleri ile 
bu yapılar, eski Erbaa’nın yeni Erbaa’ya taşıdığı izlerdir. 
(Bir Zamanlar Erbaa/S.100-107)
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Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAFZ) üzerinde 
bulunan Erbaa’nın jeolojik yapısını ve her zaman 
yeni depremler üretme potansiyeline sahip fay 
hattının özelliklerini anlattı.

 Erbaa Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan bir ilçe Türkiye’de en yıkıcı depremlerin çoğu da bu 
fay üzerinde meydana geliyor. Üzerinde bulunduğumuz fay hattı hangi özelliklere sahip ve neden bu 
kadar yıkıcı depremler üretiyor.

Yaklaşık 1200 km uzunluktaki Kuzey Anadolu Fayı doğrultu atımlı ve sağ yönlü aktif bir 
fay olup, tek bir kırık düzlemi olmayıp birçok fay parçalarından oluşmuş bir fay zonu, 
bir fay sistemi durumundadır. Bu parçalar kademeli ya da birbirine az-çok paralel olarak 
sıralanırlar ve ortalama 500- 1000 m, bazı yerlerde birkaç km, ovalık bölgelerde ise 8-10 
km genişlikte bir fay zonu meydana getirirler. Kuzey Anadolu Fayı’nın doğrultu atımlı 
sağ yönlü bir fay zonu olduğu, ilk kez 27 Aralık 1939 büyük Erzincan depreminden (M=8) 
ve onu izleyen 1942, 1943 ve 1944 depremlerinden sonra anlaşılmıştır (Ketin, 1948; 1969).

1900 ile 2012 yılları arasında, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda olan, magnitüdleri 7 ve daha 
büyük depremler sırasında farklı araştırmacılara bağlı olarak 7.5 km’den 350 km’ye 
kadar değişen doğrultu atımlar belirtilmiştir (Şekil 1). Bu gözlenen ve ölçülen faylara ait 
kırılma uzunlukları farklı dönemlerdeki sismik aktivitelerin etkisiyle oluşmuştur.

Jeolojik çalışmalar, fayın ortalama yıllık kayma hızının 0.5 cm ile 0.8 cm arasında 
değiştiğini göstermiştir (Tokay 1973, Seymen 1975, Barka ve Hancock 1984). Sismolojik 
verilere göre, fayın ortalama kayma hızı 1 cm ile 11 cm arasında hesaplanmıştır (McKenzie 
1972; Canıtez 1973; Toksöz vd.1979; Brune 1986; Demirtaş, 2000).

Bu fay sistemi özellikleri dikkate alındığında ve geçmişte yaşanan depremlerin meydana 
getirdiği enerji ile açığa çıkan deprem büyüklüğü açısından KAFZ oldukça önemli bir aktif 
fay zonudur. Tüm yapısal özellikleri dikkate alındığında KAFZ’nun yoğun enerji birikimi 
ve üretebileceği deprem büyüklükleri ile yerleşim yerlerinin konumuna göre çok riskli 
konuma sahiptir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı 1939, 42, 43, 1999 yıllarında olduğu gibi birçok yıkıcı deprem üretti 
uzun süredir bu bölgede deprem olmadı. Kuzey Anadolu Fay Hattının doğu bölümü için 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun tektonik yapısı ve aktivitesi gözlemlendiğinde Batı’ya 
doğru olası büyük depremlerin yoğunlaştığı gözlenmektedir. Şekil 2’de yer verilen 
stres yoğunlaşma ve dağılımına bakıldığında burada yıllara bağlı olarak batıya doğru 
stresin yoğunlaştığı ve belirtilen yıllarda stres boşalımı ile kırılmaların meydana geldiği 
görülmektedir. Şekil 2’de yer alan yuvarlak simge ile gösterilen kısımlarda bir sonraki 
olası deprem ve yüzey kırığı işaretlenmiştir (Örneğin 1939 depremi döneminde 1942 
depreminin işaret edilmesi gibi). Buna bağlı olarak batıya doğru gerek hareket miktarı 
olarak ve gerekse de enerji birikimi açısından yoğunlaşmaları belirlenebilmektedir.

Şekil 1. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) 1900-2012 arası M 7 ve daha büyük depremlere ait bilgileri 
gösteren harita (Demirtaş, 2000’den alınmıştır). Şekil 2. Büyük depremler döneminde meydana gelen yıllara bağlı olan kümülatif stres 

değişimleri (Stein vd., 1997’den alınmıştır).
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Büyüklüğü 7 civarında olan bu depremlerde sıralanışın yerbilimleri ve depremsellik 
açısından anlamı, bir önceki oluşan depremin KAF üzerinde doğudan batıya doğru bir 
sonraki oluşacak olan depreme yoğun gerilme aktarması yapmasıdır.

Bu kapsamda geçmişte meydana gelen depremler dikkate alındığında olası Marmara 
Depremi konusunda gelişmeler ilerleyen yıllara göre oldukça yakın bir aralıkta görün-
mektedir. Bu bölgedeki nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetler nedeniyle KAFZ’nda 
oluşabilecek 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremin can ve mal kaybı olarak bilançosu-
nun çok yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanında fayın türü, üretebileceği 
deprem büyüklüğü ve enerji birikimi açısından doğu kesiminde de yoğun stres birikimi-
nin olması mümkündür. Hatta bununla ilgili olarak yaptığım çalışmada olası deprem 
senaryolarına göre analizlerimi gerçekleştirdim. Yer tepki analizleri, zemin büyütmesi, 
tepsi spektrumu, sıvılaşma analizleri, vb. değerlendirmelerin çoklu karar mekanizma-
larına dayandırma neticesinde Erbaa ilçe merkezi için yerleşime uygun olan alanları be-
lirledim. Bunlara ek olarak doktora tez çalışmalarım imara esas altlık mikrobölgeleme 
çalışmalarında gerek veri ve gerekse analiz sonuçları ve haritalar bakımından Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dikkate alınarak onaylandı. İmar planına esas Jeolo-
jik-Jeoteknik Etüt Rapor kapsamında değerlendirildi ve kabul edildi.

 Daha önce deprem sebebiyle yeri değiştirilmiş bir şehir olan Erbaa’da jeolojik değerlendirmeler
 yapma fırsatınız oldu mu? Olası bir depremde sıvılaşma tehlikesi var mı?

Doktora tez çalışmalarımı bizzat Erbaa’da 2007-2009 tarihleri arasında sürdürme fır-
satı buldum. Çalışmalarımda Erbaa ilçe yerleşiminin zemin özelliklerinin statik ve dina-
mik koşullar altındaki davranışlarının belirlenebilmesi için arazide sondaj kuyuları, ye-
rinde deneyler ve laboratuvar deneylerinden elde edilen verilerle çok detaylı analizler 
yapma fırsatım oldu. Buna ek olarak tez çalışmam ile ilgili olarak aldığım burs ile 1 yıl 
süreyle alanında dünyaca ünlü bir öğretim üyesi ile Geoteknik Deprem Mühendisliği 
açısından da Erbaa’nın zeminlerini deprem mühendisliği açısından da inceledim. Bu tez 
çalışması sonucunda Erbaa için detaylı bir sismik mikrobölgeleme çalışması sundum. 
Yerleşim alanının zemin profilini modelleyebilmek ve mikrobölgelemenin detaylı yapı-
labilmesi için, Erbaa yerleşiminin boyutu ve var olan veri dikkate alınarak, 500x500 
m’lik karelaj sistemi kullanılmıştır. 1-boyutlu eşdeğer doğrusal yöntem kullanılarak yer 
tepki analizi yapılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi tez çalışmalarım imara esas plan-
lama çalışmaları için de altlık olarak kabul edildi.

Sıvılaşma, deprem sonrası oluşan yüksek boşluk suyu basınçları ve bu suların yüzeye 
hareketi sırasında kumun sıvı hale geçmesi ile meydana gelir. Erbaa’da sıvılaşma ve sı-
vılaşma sonrası etkilerin belirlenmesi için mevcut veriler kullanılarak sıvılaşma potansi-
yeli olan seviyeler değerlendirilmiştir (Akın ve Topal, 2008a; 2008b). Şekil 3’te sunulan 
haritada sıvılaşmaya duyarlı bölgeler çoğunlukla inceleme alanının kuzey-kuzeybatı 
bölümlerini içermektedir. Diğer bir ifadeyle bu bölgelerde sıvılaşma olasılığı olan sevi-
yeler bulunmaktadır.

Şekil 3. Erbaa’nın sıvılaşmaya karşı duyarlılık haritası (Akın, 2009).

Sıvılaşma olasılığı olan alanlardaki yapı stoğu, temel zemin özellikleri ve yapı temelinin 
seçimi önem kazanmaktadır. Yeni yapılaşmalarda parsel bazında etütlerin sağlıklı 
veriler alınmak suretiyle değerlendirilmesi ve sıvılaşma potansiyelinin bulunduğu 
alanlarda gerekli zemin iyileştirme projelerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

 En son Elazığ’da büyük bir deprem yaşadık. Bizim üzerinde bulunduğumuz KAF’dan farklı bir fay 
hattı üzerinde meydana gelen bu depremin KAF’da bir tetikleyici etkisi olur mu? Birbirinden farklı fay 
hatları olsalar bile fay hatlarının birbirlerine etkileri nelerdir?

2020’de meydana gelen Elazığ depremi, Doğu Anadolu Fay Zonu olarak bilinen farklı 
bir fay sisteminde meydana gelmiştir. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde aktif bir fay 
olmasından ötürü bu tür depremlerin meydana gelmesi olağandır. Şekil 4’te Sivrice-
Elazığ depreminin merkez üssü görülmektedir. 900’dan 1900’a kadar olan geçmiş 
depremlere baktığımızda şiddeti 5 ile 9 arasında çok sayıda depremin varlığından söz 
edilebilir.
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Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAF) ile Doğu Anadolu Fay Zonu (DAF) birleşik faylardır. 
KAF üzerinde başlayan 1939-1999 deprem serisi, fayın son yüzyılda aktif olduğunun 
göstergesidir. Benzer bir aktiflik 1800-1900 yılları arasında DAF üzerinde de görülmüştür. 
Bu göstergelere bağlı olarak bu dönem için de DAFZ’nun yeniden aktif olacağı açıktır.

6- Bu bölgede yaşayan insanların bölgenin geçmişte yaşadığı yıkıcı depremleri de göz önünde 
bulundurarak neler yapmasını tavsiye eder, ne tür uyarılarda bulunmak istersiniz?

Öncelikle önerilen ve imara esas olarak hazırlanan sismik mikrobölgeleme haritası, Erbaa 
yerleşim yerinin uzun vadeli planlamasında kullanılmalıdır. Bu haritada belirtilen fay zonu 
ve 1. derece sit alanı yerleşime kapatılmalıdır. Ayrıca deprem öncesi, anı ve sonrası için 
gerekli planlamalar her alanda yapılmalıdır.

Şekil 4. Sivrice- Elazığ (Ml=6.6) depreminin lokasyon haritası (B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Dae. Bölgesel 
Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi raporundan alınmıştır).

Şekil 6. Erbaa sismik mikrobölgeleme 
haritası (Akın, 2009; Akın vd., 2013).

Şekil 5. Elazığ lokasyonu fay haritası önemli 
depremler (AFAD (2020), deprem değerlendirme 
raporundan alnmıştır).
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Başalan verdiği mülakatta şunları belirtti:  “Konumuzun özünü geçmeden ve konuyla ilgili 
yönelttiğiniz sorulara da geçmeden, öncelikle depremin (zelzele) ne olduğunu, depremin nasıl 
bir yapıda oluştuğunu, depremin etkilerinin neler olduğu gibi verileri paylaşmak isterim. Bu 
soruları cevaplamakla başlayayım. Deprem (Zelzele); akademik tanım olarak tanımlayacak 
olursak; yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar 
halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayıdır. Başka bir tanımla Deprem, 
insanoğlunun hareketsiz olarak kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve 
üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini 
gösteren bir doğal felaketidir.
Depremler;
- Tektonik depremler, (Kütlelerin birbirine göre hareket etmesiyle oluşur (yanal, aşağı-yukarı), 
dünyadaki en yıkıcı depremlerdir)
- Volkanik depremler, (Volkanların patlamasıyla oluşur, yıkıcılık etkisi az olan depremlerdir)
- Çöküntü depremler, (Yeraltında bulunan boşlukların aniden çökmesiyle oluşur, etkileri azdır)
- Yapay depremler  (İnsanoğlunun çeşitli patlamalarla ürettiği depremler) olmak üzere 4 ana 
grupta sınıflandırılır.

Ülkemizde meydana gelen depremler % 90’ı Tektonik depremler olarak isimlendirilen depremlerdir.
Bu doğa felaketi sonucunda; 
- Sismik dalgalar (depremin hissedilmesi), 
- Faylar (depremi oluşturan ana kırıklar) boyunca meydana gelen yer değiştirmeler, 
- Yangınlar, 
- Heyelanlar, 
- Zemin sıvılaşmaları, 
- Tsunamiler vb. gibi hasar verebilen olaylar meydana gelebilir.

Peki depremler nasıl oluşur? Hangi güç, bu onlarca kilometrelik derinliğe ve yüzlerce-binlerce 
kilometrelik bir uzunluğa sahip devasa alanları harekete geçirir? 
Yukarıda cevap isteyen soruları Jeoloji ve Jeofizik bilimleri cevaplamaktadır. Yeryüzünde güvenli 
olarak gezdiğimiz topraklar, zeminler ve kayalar aslında pekte güvenli değildir. Her an çökme, 
kayma, devrilme ve titreşme (deprem) özelliğine sahip yapılardır.  Deprem esnasında yukarıda 
belirtilen tüm bu olumsuz durumlar da ortaya çıkabilir. Depremler nasıl oluşur ve hangi güç bu 
hareketi başlatır; yerin yüzlerce kilometre derinliğinde ve sıvı halde bulunan magmanın hareketleri 
(konveksiyon akımları) sonucu oluşturdukları enerjilerin aniden yeryüzüne çıkması ve bu enerjinin 
yüzeye çıkarken yerkabuğunu hareket ettirmesi (kırması) ve insanların bu hareketleri titreşimler 
şeklinde hissetmesi ile sorumuzu cevaplayabiliriz.
Verilen bu bilgiler ışında sorularınızı yanıtlamak istiyorum.”

SORU: Erbaa Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan bir ilçe. Türkiye’de en yıkıcı depremlerin 
çoğu da bu fay üzerinde meydana geldi. Üzerinde bulunduğumuz fay hattı hangi özelliklere sahip 
ve neden bu kadar yıkıcı depremler üretiyor.
 
CEVAP: Erbaa İlçemiz, Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı diye isimlendirilen hattın tam 
üstüne yer alan bir yerleşim birimidir. Bu hat, Bingöl ilinin Karlıova ilçesinden başlayıp Ege 
Denizine kadar uzanan bir mesafeye sahiptir. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay hattı yukarıda 
bahsedilen tektonik depremler sınıfına girmektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere Kuzey 
Anadolu Fay hattının binlerce kilometre uzunluğa sahip olması, orantılı bir şekilde yıkıcı 
hasarlar bırakabileceğini bize göstermektedir. Bu hat üzerinde bulunan il ve ilçelerimizde 
zaman zaman ve yer yer depremler meydana gelmekte ve bazen de bu depremler yıkıcı 
boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca genel anlamda depremler geçmişte meydana gelmiş, 
günümüz ve gelecekte de meydana gelmeye devam edecektir. Bu döngü deprem enerjisi 
bitene kadar devam edecektir. Özetleyecek olursak güzel ilçemizin deprem anlamında 
şanssız bir ilçe olduğunu söylememiz gerekir.
 

SORU: Olası Marmara depremi sıklıkla konuşuluyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı 1939, 42, 43, 1999 
yıllarında olduğu gibi birçok yıkıcı deprem üretti. Uzun süredir bu bölgede deprem olmadı. Kuzey 
Anadolu Fay Hattının doğu bölümü için değerlendirmeleriniz nelerdir?  

CEVAP: Yukarıda yönelttiğiniz sorular, insan odaklı olduğu için zaman zaman bu tartışmalı 
konular her nedense hep depremler yıkıcı hale geldikten sonra ortaya çıkmaktadır. Kuzey 
Anadolu Fay hattı boyunca bahsettiğiniz yıllarda çok yıkıcı felaketler meydan gelmiş 
ve ilçemizi de etkilemiştir. İnsanoğlunun depremi önceden tahmin etmesi için gerekli bir 
teknoloji henüz üretilmemiştir. Dolayısıyla depremlerin, Kuzey Anadolu Fay hattının doğu 
bölgesinde veya ülkemizde bulunan herhangi bir bölgesinde, nerede ve nasıl olabileceğine 
dair tahminler afaki olacaktır. Bu sorunuza net cevabımız şu olabilir; bölgemizde kesinlikle 
deprem veya depremler olacaktır, ama nerede, ne zaman, hangi şiddette olacağı, yıkıcı 
bir deprem olup olmadığının bilinmemesidir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Öğr. Gör. Ayhan Başalan 
Erbaa’nın deprem gerçeğini anlatıp 
merak edilen soruları yanıtladı.
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SORU: Daha önce deprem sebebiyle yeri değiştirilmiş bir şehir olan Erbaa’da jeolojik 
değerlendirmeler yapma fırsatınız oldu mu? Olası bir depremde sıvılaşma tehlikesi var mı?

CEVAP: Evet geçmiş yıllarda ilçemiz ile ilgili basit bir çalışma yapma fırsatım olmuştu. 
İlçemizin jeolojik koşulları göz önünde bulundurursa sıvılaşma tehlikesi göz ardı edilemez 
bir boyuttadır. Peki, sıvılaşma nedir bu kavramı tanımlayacak olursak;  Sıvılaşma, 
deprem gibi dinamik yüklemeler altında, suya doygun gevşek daneli zeminlerin (kumlu-
siltli zeminler) adeta bir sıvı gibi davranması olayıdır. Kabaca sıvılaşma deprem + yeraltı 
suyu + gevşek zemin gibi verilen bu üçlünün bir arada olması ile meydan gelmektedir. 
Özellikle yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu bölgelerde sıvılaşma riski daha 
yüksektir. İlçemizde bu üç durum bulunduğundan deprem esnasında sıvılaşma olayının 
olması kaçınılmazdır. Bu durumu ilçemiz geneline yaymamak gerekir. Yukarıda bahsedilen 
durumların üçü beraber bir arada ise sıvılaşma olur diyebiliriz. Ancak ilgili sahada bir yapı 
yapılacak ise ve bu yapı ne olursa olsun (bina, köprü, yol, baraj, kanal vb.), o sahada 
iyi bir Geoteknik çalışma (zemin etüdü) yapılması ve sonucunda iyi bir zemin iyileştirme 
yönteminin seçilmesi ile bu olumsuz olan tüm durumları ortadan kaldıracaktır.

SORU:  1939’da Erzincan’da ki depremden sonra KAF hattı 1999 depremine kadar doğudan 
batıya doğru depremler üretti. Bu sıralama tesadüf mü? Sebebi nedir? 

CEVAP: Evet, KAF hattında birkaç sapma dışında depremlerin olma zamanları 
bahsettiğiniz böyle bir sıralamada olmuştur. Ancak bu sıralamaları birer tesadüf olarak 
görülebiliriz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi depremlerin, nerede, nasıl ve hangi şiddette 
olacağı öngörülemez olduğundan sebepte aramak boşuna olacaktır. Ancak iyi bir şehir 
planlaması, yanı sıra iyi bir Geoteknik çalışma, doğal felaket her ne olursa olsun (deprem, 
heyelan, sel vb.) bütün bu olumsuz koşulları ortadan kaldırmamıza yardımcı olacaktır.

SORU:  En son KAF’a yakın bir deprem kuşağı olan DAF üzerinde Elazığ’da büyük bir deprem 
yaşadık. Bizim üzerinde bulunduğumuz KAF’dan farklı bir fay hattı üzerinde meydana gelen bu 
depremin KAF’da bir tetikleyici etkisi olur mu? Birbirinden farklı fay hatları olsalar bile fay hatlarının 
birbirlerine etkileri nelerdir?

CEVAP: Evet, maalesef Elazığ depremi ve daha başka bölgelerde olan depremler, ülkemizde 
binlerce can ve mal kaybına yol açan depremler olarak karşımıza çıkmıştır. Elazığ konum 
itibari ile Doğu Anadolu Fay hattı (DAF) üzerinde bulunmaktadır. İlçemizin bulunduğu 
hat üzerinde olmayan bu fay hattının hareketi muhakkak ki bizim hattımız üzerinde de 
bir etki oluşturacaktır. Ancak bu etkileri ilgili bilim adamlarımız incelemekte ve KAF’a 
olan etkilerini araştırmaktadırlar.  Araştırılan bu etkiler kamuoyuna sunulmaktadır. 
Bunun için güncel bilgileri takip etmeliyiz. Yani Elazığ depreminin bölgemize etkisi vardır 
diyebiliriz.

SORU:  Bu bölgede yaşayan insanların bölgenin geçmişte yaşadığı yıkıcı depremleri de göz önünde 
bulundurarak neler yapmasını tavsiye eder, ne tür uyarılarda bulunmak istersiniz?

CEVAP: Öncelikle depremin (zelzele) her ne kadar kolay olmasada, korkulacak bir 
doğa olayı olmadığını düşünmelerini tavsiye ederim halkımıza. Önlemlerimizi aldığımız 
müddetçe. Dünyamızın da canlı bir varlık olduğunu unutmamalı, dünyadaki tüm bu 
hareketliliğin, depremler, volkan patlamaları, seller, heyelanlar vb. gibi bize doğal afet 
gibi görünen olaylarla gün yüzüne çıktığı düşünülmelidir. Japonya, ABD, Endonezya ve 

Şili vb. gibi devasa depremlere maruz kalan ülkeleri göz önüne alacak olursak, ülkemiz 
bu açıdan biraz daha şanslıdır diye düşünmeliyiz. Ancak gerekli tüm tedbirler alınmadan 
ve dünyanın hareketliliğinden kaynaklanan bu olayları iyi bir şekilde analiz etmez isek, 
işte o zaman bu olaylar karşımıza felaket olarak çıkacaktır. Dolayısıyla, deprem vb. gibi 
bu doğal olayların sonuçlarını öngörülmesi insanlığın can ve mal kaybı açısından oldukça 
önem taşımaktadır. Her ne kadar yapılan yatırımlar bizim için mali açıdan zor olsa da 
önceliğin can ve mal güvenliği olduğunu unutmamalıyız. Herhangi bir yapı inşa edileceği 
zaman bütün olumlu ve olumsuz etkiler ortaya konulmalı, tüm olumsuz etkilerin varlığı 
noksansız olarak hesaplanmalı ve yapılarımız bu ölçütlere göre inşa edilmelidir. İşte o 
zaman önümüze hangi doğal felaket çıkarsa çıksın güvende olacağımızı unutmamalıyız. 
Bölge insanımız da bu felaketler karşısında korkmadan, paniğe kapılmadan hareket 
etmeleri gerektiğini tavsiye edebilirim. Deprem gibi olaylar karşısında nasıl, ne şekilde 
hareket etmelerini de öğrenmelerini tavsiye edebilirim. Sonuçta deprem doğal bir gerçektir 
ve depremle yaşamayı öğrenmeliyiz…



32 33

DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve 
ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek 
toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.
    
Yapılar deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa 
edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine 
uygun olarak)

İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere 
ev ve bina yapılmamalıdır.

Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine 
bina yapılmamalıdır.

Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina 
yapılmamalıdır.

Mevcut binaların dayanıklılıkları artırılmalıdır.

Konutlara deprem sigortası yaptırılmalıdır.

Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani 
binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak 
hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız 
eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda 
sayılan önlemleri almalıyız:

Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri 
kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu 
malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.

Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara 
veya yere sabitlenmelidir.

Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine 
ve duvara sabitlenmelidir. Eğer sabitlenen eşya 
ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma 
etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi 
konulmalıdır.

Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar 
bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, 
duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile 
asılmalıdır.

İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik 
kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı.

Tezgah üzerindeki kayabilecek beyaz eşyaların altına 
metal profil koyarak bunların kayması önlenmelidir.

Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir 
konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde 
depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, 
belirleyici etiketler konulmalıdır.

Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. 
Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak 
ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine 
yerleştirilmelidir.

Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik 
sigortaları otomatik hale getirilmelidir.
    
Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki 
tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, 
çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden 
kaldırılmalıdır.
    
Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru 
açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli 
olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.
   
Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır 
dolapların yanına konulmamalı, karyolanın üzerinde 
ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.
    
Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, 
apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları” 
yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden 
geçirilmelidir. Zaman zaman bu plana göre nasıl 
davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.
    
Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar 
için aile bireyleri ile iletişimin nasıl sağlanacağı, 
alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği 
bölge dışı bağlantı kişisi (ev, işyeri, okul içinde, 
dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.
    

Önemli evraklar (kimlik kartları, tapu, sigorta 
belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, 
banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su 
geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca bu 
evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde 
bulunmalıdır.
    
Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken 
veya iş yerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun 
yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve 
periyodik bakımları da yaptırılmalıdır. Bu cihazlar;

Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır.
    
Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

 Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

 Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.

Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar 
doldurulmalıdır.

Binalarda asansörlerin kapı yanlarına “Deprem 
Sırasında Kullanılmaz” levhası asılmalıdır.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER
DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan 
uzak durulmalıdır.
    
Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa 
altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi 
dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına 
çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
    
Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, 
kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene 
kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
   
Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni 
koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir 
yere TUTUN
  
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
   
Balkona çıkılmamalıdır.
   
Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya 
atlanmamalıdır.
   
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
   

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında 
kullanılmamalıdır.
    
Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine 
dokunulmamalıdır.
    
Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş 
ve boyun korumaya alınmalıdır.
    
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin 
bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi 
cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve 
maddelerden uzaklaşılmalıdır.
    
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını 
kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
    
Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya 
ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit 
edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine 
gidilmelidir.
   
Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa 
altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın 
yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-
TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
    
Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak 
durulmalıdır.

DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer 
binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. 
Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere 
karşı hazırlıklı olunmalıdır.
    
Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya 
düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. 
Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli 
bir ortama geçilmelidir.
    
Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve 
sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.
    
Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz 
hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli 
olunmalıdır.
   
 Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.
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DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ;

Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
   
- Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan 
sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde 
bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde 
beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara 
gidilmelidir.
   
- Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde 
değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin 
yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak 
anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten 
uzak açık alanlara gidilmelidir.
   
-Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa 
yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve 
yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş 
ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
    
-Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına 
yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. 
Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler 
aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde 
olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça 
ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

 
DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
KAPALI ALANDAYSANIZ;

Önce kendi emniyetinizden emin olun.
    
Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup 
olmadığını kontrol edin.
   
Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık 
görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu 
alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları 
açın. Hemen binayı terk edin.
    
Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
    
Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun 
üstüne koyun.
    
Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma 
noktanıza doğru harekete geçin.
   
Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size 
yapılacak uyarıları dinleyin.
    
Cadde ve sokakları  acil yardım araçları için boş 
bırakın.
    

Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler 
olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve 
büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda 
zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen 
bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı 
depremler sırasında da ana depremde yapılması 
gerekenler yapılmalıdır.

AÇIK ALANDAYSANIZ;

 Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.
    
Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak 
durun.
   
 Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara 
yardım edin.
    
Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.
    
Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan 
afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- 
yardımcı olun.

YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ;

Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
    
Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı 
riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki 
kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için 
çaba gösterecektir.
    
Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için 
hareketlerinizi kontrol altında tutun.
    
El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, 
gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı 
duyurmaya çalışın.
    
Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin 
seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. 
Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.

Cumhuriyet 
Meydanı

AFAD Konteyner
Kent Alanı

Yeni İlçe
Stadyumu

Tüm Okul Bahçeleri

İlçe
Stadyumu

Abdulhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Alacabal İlkokulu
Ali Rıza Önder Anaokulu
Belediye İlkokulu
Bölücek İlkokulu
Coşkun Önder Anadolu Lisesi
Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erbaa İmam Hatip Ortaokulu
Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
Erbaa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atatürk İlkokulu
Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Fatih Anadolu Lisesi
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Fevzi Çakmak İlkokulu

Gaziosmanpaşa Ortaokulu
Hacı Fatma Uslu İlkokulu
Hâkimiyet-i Milliye Ortaokulu
Harun Yüksel İlkokulu
Hüseyin Özdilek Ortaokulu
Kemal Kıvırcıoğlu Ortaokulu
Kuruçay İlkokulu
Mehmet Akif Ortaokulu
Mevlana İlkokulu
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yavuz Selim İlkokulu
Yavuz Selim Ortaokulu
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
Yunus Emre İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
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