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Öncü deprem: Ana depremden önce meydana gelen küçük sarsıntılara öncü deprem denir. 
 

 

 

Artçı deprem: Ana depremden sonra kayaçların yerlerine oturması sürecinde meydana gelen 
ana depremin büyüklüğünü geçmeyen sarsıntılardır. 

Deprem büyüklüğü: depremin merkezinde açığa çıkan enerjinin miktarı depremin 
büyüklüğüdür. Deprem büyüklüğü sismograf adı verilen aletler ile ölçülebilmektedir. Deprem 
büyüklüğü arttıkça açığa çıkan dalgalar daha uzağa gidebilir. 

Deprem şiddeti: Deprem bölgesindeki hasara göre belirlenen göreceli bir değerdir. Depremin 
binalara, insanlara verdiği zarardır. 

Deprem bölgesi: depremlere sebep olan levha hareketleri, volkanik püskürmeler gibi olayların 
yerkabuğu üzerinde nerelerde olduğu bilinmektedir. Bu olayların gerçekleştiği ve fayların çok 
olduğu bölgelere denir 
  

 

 

 

 

 

 



 

İki tür dalga çeşiti vardır: 

 Cisim dalgaları  
 Yüzey dalgaları 

 

Cisim dalgaları  
 
Cisim dalgaları ani sarsıntı ve sallanmalara sebep olurlar.  
 
Bir deprem iki tür cisim dalgası yaratır.  
P-dalgaları (birincil dalgalar) ve  
S-dalgaları (ikincil dalgalar).  
 
P-dalgaları ya da birincil dalgalar en hızlı deprem dalgaları ve katı, sıvı ve gazların içinde yol 
alabilirler. P-dalgaları sıkışma ya da itme çekme dalgalarıdır ve dalgaların kendilerinin de 
ilerlediği aynı yönde bir hat boyunca malzemenin ileri geri hareket ettiği ses dalgalarına 
benzerler. Böylece içinden P-dalgalarının geçtiği malzeme, dalga ilerleyip geçtikten sonra 
orijinal büyüklüğüne ve şekline geri döndüğünde genişler ve sıkışır. Gerçekte Yer’in içinden 
çıkan P-dalgaları, ses dalgaları halinde atmosfere yayılır ve belli frekanslarda insanlar ve 
hayvanlar tarafından duyulabilir. 
 
 
S-dalgaları ya da ikincil dalgalar, P-dalgalarından biraz daha yavaştır ve sadece katı 
malzemelerde yol alabilir. S-dalgaları makaslama dalgalarıdır çünkü malzemeyi hareket 
yönüne dik olarak hareket ettirerek içlerinde yol aldıkları malzemede makaslama gerilimleri 
yaratırlar. Sıvılar (ve gazlar) sert olmadıkları için kesme dayanımları yoktur ve S-dalgalarını 
iletmezler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Aşağıdaki şekil; depremin yer kabuğunda meydana getirdiği hareketleri göstermektedir. 
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 SİSMOGRAF 

 

Sismoloji: Depremlerin oluşumunu, ölçümünü depremle ilgili konuları inceleyen bilim dalıdır. 

Sismograf: Deprem büyüklüğünü ölçer.  

Depremin Şiddeti: Depremin binalar ve insanlar üzerinde meydana getirdiği hasarın derecesidir. 
Oluşan bir depremin farklı yerlerdeki şiddeti farklı olabilir. 

Deprem şiddeti;  
Depremin büyüklüğüne 
Depremin meydana geldiği noktanın derinliğine, 
Zeminin yapısına 
Binaların dayanıklılığına bağlıdır. 
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Türkiye Deprem Haaritası 

 



 

 

Deprem Önceden Tesbit Edilebilirmi 

 

 

 



 

Tsunami: Deprem, volkan patlaması veya toprak kayması gibi olaylarla deniz tabanında alçalma 
veya yükselme meydana gelebilir. Bu sırada oluşan yüksek deniz dalgalarına tsunami denir. 

Saatteki hızı 950 km'ye kadar çıkabilir. Genellikle okyanuslarda görülür. Kıyıya yaklaştıkça hızı 
azalır, fakat dalgaların yüksekliği artar. 

Kıyıya ulaştığında önüne gelen herşeyi içine alır. Büyük su baskınlarına neden olabilir, bina ve 
ağaçları yıkabilir, can ve mal kaybına neden olabilir. 

2011 yılında Japonya'da oluşan tsunami çok miktarda can ve mal kaybına sebep olmuş, binaları 
ve ağaçları yerlebir etmiştir. 

 

 

 

 

Rüzgardan dolayı oluşan dalgalar

Tusunami: Depremden dolayı oluşan dalga

Dalga kırılarak daireler  şeklinde hareket eder

Dalga kırılmadan düz bir şekilde kıyıya ulaşır



 

Tusunami nasıl oluşur


