
DEPREM NEDİR?
ÜLKEMİZDE NEDEN ÇOK DEPREM OLUYOR?
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 Dünyamız milyonlarca yıl süren bir değişim geçirerek bugünkü hâlini aldı.
Kıtalar, okyanuslar, denizler, adalar, göller, ovalar oluştu. 
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 Çoğumuz doğanın hareketlerini izlerken
yerin hiç hareket etmediğini düşünürüz.
Oysa her gün gözümüzle görmesek bile yer 
de hareket eder. Çok yavaş olan bu harekette 
yer sürekli alçalır, yükselir, kıvrılır, bükülür.
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 Dünyamıza baktığımızda, çok büyük 
denizleri ve kara parçalarını görürüz. 
Kıta adını verdiğimiz kara parçalarının
hep aynı yerde durduklarını düşünürüz. 
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Oysa dünyanın yüzeyi tek parça 
değil!

Yapboz gibi birbirine geçen parçalardan oluşur.
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Yer kabuğu sürekli hareket 
hâlindedir.

  Yer kabuğunu oluşturan parçaların 

hareketi çok yavaş ama süreklidir. Yılda 

ortalama birkaç santimetre hareket eder 

ve birbirine yaklaşır, uzaklaşır ya da yana 

kayar. Bu hareketin sonucunda yer 

kabuğunda kırılmalar oluşur. 
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Deprem Nedir?

 Deprem, yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp 
yer değiştirmesi sonucu aniden ortaya çıkan 
sarsıntılara denir.

 Yer kabuğu parçalarının birbirleriyle temas ettiği 

bölgeler deprem olasılığının en fazla olduğu 

bölgelerdir.

 Depremle ilgili gözlem ve bilgiler birleştirilerek, her 

ülke ve her bölge için özel deprem haritaları 

hazırlanır ve kullanılır. 

KIRIK
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Artçı deprem ve öncü deprem kavramlarını öğrenelim!

 Dünyada hissetmediğimiz pek 

çok küçük deprem meydana gelir. 
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 Ana depremden sonra aynı bölge ve yakın 

çevresinde oluşan daha küçük depremlere 

artçı deprem denir. 

 Büyük bir depremin artçı depremleri yaklaşık 

1-2 yıl kadar devam edebilir. 

 Zaman ilerledikçe artçı depremlerin sayıları 

azalır ve depremler arasındaki süre uzar. Bu 

süre meydana gelen ana depremin 

büyüklüğüne ve bölgeden bölgeye farklılık 

gösterir. 
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 Artçı depremler de özellikle hasarlı 

yapılarda, bazı zayıf binalarda yıkım ve hasar 

oluşturabilir. Bu nedenle deprem sırasında 

nasıl davranıyorsak deprem sonrasında da 

aynı şekilde tedbirli davranmamız gerekir. 

 Unutmamalıyız ki 2011 yılında Van 

depreminin ardından meydana gelen 5,7 

büyüklüğündeki artçı deprem, 25 binanın 

yıkımına ve onlarca can

kaybına neden olmuştur. 
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 Öncü deprem ise büyük bir deprem öncesi (birkaç saat ila birkaç hafta) 

meydana gelen orta büyüklükteki depremlere denir. Öncü depremler ana 

deprem olduktan sonra belirlenebilir.

 Büyük depremlerin öncesinde meydana gelen çok küçük ölçekli depremlere 

öncü deprem denmez. Böyle küçük depremlere bakarak büyük bir depremin 

olacağını söylemek mümkün değildir.
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Depremlerin oluşturduğu ikincil 
afetler nelerdir? 

 Depremlerin bölgedeki zemini sarsması sonucu 

ikincil afetler olarak isimlendirilen olaylar yaşanabilir. 

 Depremle birlikte eş zamanlı olarak tetiklenen bu 

afetlerden bazıları yangın, patlama, dev dalga 

(tsunami) ve  toprak kaymasıdır. 
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Depremler yangına neden olabilir! 

 Deprem sonrasında evimizden ayrılırken, büyüklerimize 

elektrik, doğal gaz, ocak düğme ve vanalarını 

kapatmalarını hatırlatmalıyız. Böylece deprem sonrasında 

yangın tehlikesinin önüne geçebiliriz. 

 Eğer deprem sırasında küçük bir yangın başlarsa, evi 

terk etmeden önce müdahale ederek söndürmeliyiz. 

 Sokakta çıkan yangınlardan uzak durmalıyız. 
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Yerin hareketi toprağın 
kaymasına neden olabilir!

 Kimi zaman, depremler sonucunda toprak 
kayması olarak da bilinen heyelanlar meydana gelir. 
 
 Sarsıntılar zaman zaman yamaçlardaki toprak 
parçalarını hareket ettirerek toprak kaymalarına 
neden olabilir.
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Denizler deprem nedeniyle 
harekete geçerek dev 
dalgalara neden olabilir!

 Dev dalga (tsunami), genellikle deniz 
tabanında meydana gelen depremler sonucu 
oluşan kırılma ve yer değiştirme nedeniyle 
deniz suyunun dalgalanması ve yerleşim 
yerlerini basması demektir. 
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 Tarihte ülkemiz kıyılarında olan birçok 
büyük depremde dev dalga (tsunami) 
görülmüş ve oldukça fazla can kaybı 
yaşanmıştır.

 2017 yılında Bodrum açıklarında meydana 
gelen depremin ardından bölgede dev 
dalga (tsunami) oluşmuştur. Depremin 
7 büyüklüğünden küçük olması ve diğer 
etkiler nedeniyle bu dev dalga (tsunami) 
can kaybı yaratacak su yüksekliğine ve 
gücüne ulaşmamıştır. 
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Sel riskine dikkat!

 Baraj veya göletlerin olduğu bölgelerde oluşan 

büyük depremler sonucu meydana gelen hasar 

nedeniyle barajlar çatlayabilir, göçebilir ya da 

yıkılabilir. Bu durumda barajlardan gelen su 

taşarak, yerleşim yerlerini basabilir. Bu da 

geçmişte örnekleri olduğu gibi can ve mal 

kayıplarına neden olabilir. 
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Etkinlik 2.1 Ek 1: Cornell Not Alma Kağıdı



19

Etkinlik 2.2 Ek 1: Türkiye Deprem Kataloğu
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Etkinlik 2.2 Ek 2: Deprem Gravürü

1509 depremi, kaynaklardan anlaşıldığına göre, İstanbul’un tarihi 
süreçte geçirdiği en büyük afetlerdendir. Bu sebeple Osmanlı 
tarihçileri olayı, kıyamet-i suğra (küçük kıyamet) olarak 
tanımlamışlardır. Sarsıntıların İstanbul ve civarında 45 gün sürdüğü 
ve büyük hasarlara neden olduğu belirtilmektedir. Batılı bazı 
tarihçiler 1509 depreminin ardından kıyıları su bastığını yazmıştır. 
Marmara Denizi’nde dev dalga da denen tsunami meydana geldiği, 
İstanbul ve Galata surlarını aşan dev dalgaların hasarlar 
oluşturduğu belirtilmiştir. Ancak Osmanlı kaynaklarında, meydana 
gelen depremlerin İstanbul’da tsunami oluşturup şehirde su 
baskınlarına sebep olup olmadığı konusunda açık bilgiler yoktur 
(Ürekli, 2010).
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Etkinlik 2.2 Ek 3: Türkiye’de Deprem Tehlike Haritası
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Etkinlik 2.2 Ek 4: Dünyada Ortalama Olarak Yılda Kaç Deprem Olur?




