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Levhalarr arasında kaalan kayalar sıkışarak yeerinden oynaar ya da kırılır. Bu sıradaa meydana gelen
enerji daalgalar halind
de yeryüzün
nde yayılarak
k sarsıntı oluuşmasına nedden olur. Bu olay deprem
m
olarak biilinir.

H
Levhalarrın Yanal Hareketi

İki levhanın eşit ya da
d farklı süraatlerle aynı ya
y da zıt yön deki harekettine yanal haareket denir. Bu
harekettee levha sınırllarında kısa süreli
s
ve şiddetli değişikklikler meydana gelir. Diiğer levha
hareketleerinde gözlen
nen bir kısım
m levhanın magma
m
içindee erimesi veeya taşküredee artma-azallma
gibi olaylar yanal harreket sonrasıında gözlenm
mez. Ancak iki levhanınn kısa süreli yyanal harekeetleri
yeryüzün
nde büyük yııkımlara ned
den olabilir.
Yanal haareket sırasın
nda bir levhaa diğerine daayandığında arada kalan kayalar sıkışarak yerleriinden
oynar vey
ya kırılır. Çü
ünkü levhalaar arasındakii sürtünme ç ok büyüktürr. Bu kırılmaa ve kopmalaar
sırasındaa açığa çıkan
n enerji dalgaalar halinde yayılarak
y
yeeryüzünde saarsılmaya needen olur. Bu
u
olaya deprem denirr.

Deprem
mler
Depremler farklı şekiilde olabilir. Ancak büyük bölümü faay hattı üzerinde gerçeklleşir.
Fay: Yer kabuğundakki kırıklara faay adı verilir.
Fay hattıı: Yer kabuğu
unda oluşan arazi kırığıd
dır. Bu kırığınn başlama vee bitme nokttası arasındaaki
mesafeye
e fay hattı denir.
Odak noktası: Depre
em enerjisiniin açığa çıktığı noktadır.
Merkez üssü:
ü
Odak noktası
n
üzeriinde, deprem
m dalgalarınnın yeryüzüne en kısa yoldan ulaştığıı
yerdir. Bu
u bölge odakk noktasına çok yakın old
duğu için deeprem hasarları diğer yerlere göre daha
fazladır. Deprem odaak noktasınd
dan dalgalar halinde etraafa yayılır. Odak noktasın
ndan
uzaklaştıkça deprem dalgaları en
nerjilerini kayybederler. B
Bu nedenle d
deprem merkez üssündeen
uzak bölggelerde yıkıccı etkisini daha az gösterrir.

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.

Yüzey
y Dalgalları
Yüzey daalgaları yery
yüzünde ya da
d yüzeyin hemen altındaa yol alır ve cisim dalgaalarından dahha
yavaştır.
Cisim daalgalarının seebep olduğu ani sarsıntı ve sallanmannın tersine, yyüzey dalgaları genel olarak,
bir kayık
kta hissettiğim
mize çok ben
nzeyen bir yalpalanma
y
yya da ileri geeri sallanma hareketini
yaratır.

En önem
mli yüzey dalg
gaları onlarıı keşfeden İn
ngiliz bilim aadamları Lorrd Rayleigh ve A. E. H.
Love’un adlarının veerildiği:



Rayleigh
R
dallgaları (R-dalgaları) ve
Love
L
dalgala
arıdır (L-dallgaları).

Rayleigh
h dalgaları
Rayleigh
h dalgaları ço
oğunlukla daaha yavaştır ve su dalgalları gibi davrranır; bu dalgalar ilerlerkken
malzemeenin taneleri dalga harekeeti yönündek
ki dikey bir ddüzlem içindde elips şekllinde bir yol
katederek
k su dalgalarrına benzer biçimde
b
davrranırlar.
Love dallgaları
Love dalgasının hareeketi ise S-daalgasının harreketine bennzer, ama maalzemenin taaneleri dalga
ilerleyişin
nin yönüne dik
d olan yataay bir düzlem
mde sadece iileri geri harreket ederlerr. Bu yanal
hareket tiipi özellikle binaların tem
mellerine haasar verebilirr.

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.

Depremiin Şiddet deeğeri I ve XII arasında saayılarla ifadee edilir (Merrsalli Ölçeği).

Rikter Ölçeği:
Ö
Deprremin Büyük
klüğü

Mesafa
(km)
Depremin
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Türkiye Deprem Ha
aritası

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

Dalga kırılarak daireler şeklinde hareket eder

Tusunami: Depremden dolayı oluşan dalga

Dalga kırılmadan düz bir şekilde kıyıya ulaşır

Tusunami nasıl oluşur

