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meydana gelen bu deprem, yakýn zamanda benzer bir 

felaketle karþý karþýya kalan Türkiye'deki fay sistemlerini 

tetikler mi, üç tarafý denizle çevrili olan Türkiyede de 

benzer bir tsunami meydana gelir mi sorularýný 

gündeme getirmiþtir. Bu yazýda, son günlerde Türkiyede 

de gündeme oturan bu sorulara cevap verilmeye 

çalýþýlacaktýr.

Yerkabuðu tek bir parça olmayýp birbirlerine göre 

göreceli olarak hareket eden, deðiþik boyuttaki 

levhalardan oluþur, bu levhalar arasýndaki sýnýrlar  ise 

uzaklaþan levha sýnýrý, yaklaþan levha sýnýrý ve transform 

levha sýnýrý olarak tanýmlanýr(Þekil 1). Örneðin Atlantik 

Okyanusu'nun ortasýnda iki levha  birbirinden 

YER KABUÐU'NUN GENEL YAPISI

GÝRÝÞ

2004 yýlýnýn son günlerinde, 26 Aralýk'ta vuku bulan 

9.0 büyüklüðündeki Kuzey Sumatra-Güneydoðu Asya 

Depremi, büyüklük, neden olduðu tsunami ve can kaybý 

açýsýndan yýllarca hafýzalardan silinmeyecek bir doðal 

afettir. Nedir Kuzey Sumatra Depremini bu kadar önemli 

kýlan? Öncelikle bu deprem son yüzyýl içinde vuku bulan 

en büyük depremlerden biridir. Deprem ile yaklaþýk 1300 

km lik bir fay zonu etkilenmiþ, deniz altýnda vuku bulan 

depremin yarattýðý tsunami, Endonezya sahilleri ile 

beraber yüzlerce kilometre uzaklýktaki Hindistan, Sri 

Lanka, Malezya ve Tayland'ta aðýr hasara ve can kaybýna 

neden olmuþ, toplam can kaybý 300 bine ulaþmýþtýr. Ve 

son olarak, Türkiye'nin de üzerinde yer aldýðý Akdeniz-

Himalaya Deprem Kuþaðý'nýn güneydoðu ucunda 
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Þekil 1. Yerkabuðunu oluþturan levhalarý ve bunlar arasýndaki sýnýrlarý  gösteren diyagram.



TÜRK HARB-ÝÞ

1919

gündem

uzaklaþýrken; Pasifik Levhasý, dalma-batma zonlarý 

(okyanus hendeði) boyunca Pasifik Okyanusu'nun 

batýsýnda Avrasya Levhasý'nýn altýna, doðuda ise Güney 

Amerika Levhasý'nýn altýna dalmaktadýr. Bazý kesimlerde 

ise, Alp-Himalaya kuþaðýnda olduðu gibi, kýtalar 

birbirleriyle çarpýþarak binlerce kilometre uzunluðundaki 

dað silsilelerini oluþturmaktadýr. Levhalarýn bu hareketi 

levha sýnýrlarý boyunca sürekli depremlerin oluþmasýna 

neden olmaktadýr. Þekil 2'deki deprem episantýrlarýnýn 

(deprem merkez üstü) levha  sýnýrlarý boyunca 

yuðunlaþmasý, bu sýnýrlarýn ne kadar hareketli olduðunu 

kanýtlamaktadýr. 

Sumatra'nýn bulunduðu bölgeye bakýldýðýnda birkaç 

levhanýn yanyana olduðu görülür. Bu levhalar Burma 

Levhasý (Avrazya Levhasý'nýn güneybatý  ucu) ile 

Hindistan-Avustralya levhalarýdýr (Þekil 2 ve 3). 

Hindistan-Avustralya Levhalarýnýn Avrazya levhasýnýn 

altýna yýllýk ortalama 60 mm lik bir hýzla dalmasý, Sunda 

Hendeði olarak bilinen bu zon boyunca aktif bir ters 

fayýn oluþmasýna neden olmuþtur. Levhalarýn birbirine 

doðru olan hareketi ile uzun bir zaman aralýðýnda bu 

zonda biriken enerjinin 26 Aralýk 2004 günü açýða 

çýkmasý ile 9 büyüklüðündeki, Kuzey Sumatra Depremi 

olarak tanýmlanan asrýn en büyük doðal afeti 

oluþmuþtur. 3-4 dakika süren depremle 475,000 kiloton 

(475 megaton) gücündeki TNT, veya Nagazaki'ye atýlan 

atom bombasýndan 23,000 kat daha fazla enerji açýða 

KUZEY SUMATRA (GÜNEYDOÐU ASYA) DEPREMÝ

çýkmýþtýr. Ýki levha arasýndaki kýrýlma yaklaþýk 1200-1300 

km uzunluðundaki levha sýnýrýný etkilemiþ ve bölgede 

çok sayýda artçý sarsýntýlarýn oluþmasýna neden olmuþtur. 

Ayrýca deniz tabanýndaki hareket, tsunami olarak 

adlanan deprem dalgalarýný oluþturarak depremin 

etkisinin sadece depremin olduðu bölgede deðil 

yüzlerce kilometre uzaktaki bölgelerde  de 

hissedilmesine, hasarýn milyarlarca dolara, ölü sayýsýnýn 

da yüzbinlere ulaþmasýna sebep olmuþtur. 

Þekil 2. Dünyanýn fizyografik haritasý.  Siyah noktalar deprem episantýrlarýný (dýþ  merkez), 

episantýrlarýn yoðunlaþtýðý kesimler ise levhalar arasýndaki sýnýrlarý göstermektedir.

Þekil 3. 26 Aralýk Kuzey Sumatra Depremi'nin merkez üstünü, 

bölgedeki levhalarýn daðýlýmýný ve hareket yönlerini gösteren tektonik 

harita. Kýrmýzý oklar Hindistan-Avustralya levhasýnýn hareket yönünü 

göstermektedir (http://neic.usgs.gov/neis/poster/2004/20041226.html).
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þekil deðiþtirmeye baðlý olarak oluþan kabarma 

tsunaminin oluþmasýna neden olmuþtur (Þekil 5A; 5B-

2,3). Derin sularda çok hýzlý olarak hareket eden tsunami 

kýyýya yanaþtýðýnda yükselmiþ, suyun geriye doðru 

çekilmesine neden olmuþ (Þekil 5-4) ve daha sonra 

karanýn iç kesimlerine doðru su baskýný þeklinde 

ilerlemiþtir. Tsunami, Kuzey Sumatra kýyýlarýnda hemen 

etkisini gösterirken 2 saat sonra Sri-Lanka ve Hindistan 

kýyýlarýna ulaþmýþtýr (Þekil 6). Ancak Güney Asya 

Ülkelerinin çoðunda erken uyarý  sisteminin 

bulunmamasý, olanlarda ise gerekli uyarýlarýn zamanýnda 

yapýlamamasý ya da uyarýlarýn dikkate alýnmamasý can 

kaybýnýn bu derece büyük olmasýna neden olmuþtur. 

Erken uyarý sisteminin çalýþmasý belki depremin ve 

tsunaminin neden olduðu mal kaybý ve hasarý 

engelleyemeyecekti  ama can kaybýnýn bu rakamlara 

ulaþmasýný mutlaka engelleyecekti.

  B. Tsunaminin geliþerek karaya ulaþmasý. 

TSUNAMÝ NEDÝR?

Deniz tabanýnýn ani þekil deðiþtirmesine baðlý olarak 

su kütlesinin hareketi ile ortaya çýkan dalgalar Japonca 

liman dalgasý anlamýna gelen  tsunami olarak 

adlandýrýlmaktadýr. Deniz tabanýnýn þekli, tabandaki 

volkanik faaliyetler, mevcut olan bir fayýn kýrýlmasý veya 

bir depremin su altýndaki bir heyelaný tetiklemesi ile 

gerçekleþebilir. Deniz tabanýnda kýrýlan fayýn türüne göre 

deniz tabaný çökebilir-yükselebilir (eðim atýmlý faylarda 

olduðu gibi) veya yatay olarak yer deðiþtirebilir (doðrultu 

atýmlý faylarda olduðý gibi). Düþey yöndeki hareketler su 

kütlesinin daha fazla hareketine neden olacaðý için, 

tsunami yönünden eðim atýmlý faylar daha etkili ve 

önemlidir.  Bir denizaltý volkanýnýn faaliyeti veya bir fayýn 

hareketi bu bölgedeki suyun kabarmasýna neden olur. 

Bu kabarma, deniz yüzeyinde dalgalar þeklinde kendini 

gösterir ve dalgalar derin denizde 750-800 km hýz ile 

ilerlemeye baþlar. Dalganýn hýzý kýyýya yaklaþýnca oldukça 

azalýr ancak deniz suyunun geriye çekildikten sonra 

tekrar ileriye doðru hareketi ile dalgalar sahilden 2.5-5 

km içerlere kadar ilerler. Tsunaminin bu derece etkili 

olmasýnýn en önemli nedeni, rüzgarýn oluþturduðu 

dalgadaki suyun hareketi dairesel ve kýyýda ileriye - geriye 

doðru iken (Þekil 4A) tsunamideki suyun hareketi çok 

hýzlý hareket eden bir akýntý þeklindedir (Þekil 4B). Bu 

nedenle verdiði zarar çok daha fazla olmaktadýr. 

26 Aralýk 2004 günü Kuzey Sumatra'da biribirlerine 

doðru hareket eden Burma Levhasý ile Hindistan Levhasý 

arasýndaki ters fay boyunca (Þekil 5-1) meydana gelen 

deprem deniz tabanýnýn þeklini deðiþtirmiþ, yaklaþýk 

1200-1300 kilometrelik kesiminin kýrýldýðý tahmin edilen 

fay üzerindeki ters atým 15-20 metreye ulaþmýþtýr. Derin 

bir hendeðin bulunduðu bölgede meydana gelen bu 

Þekil 4. Dalga ile Tsunaminin arasýndaki farký gösteren diyagram 

(http://www.ess.washington.edu/tsunami/index.html).

Þekil 5. A. Deniz tabanýndaki ters faylanmaya baðlý 

olarak yüzeyde meydana gelen kabarma,  

Þekil 6. Kuzey Sumatra depremi ile oluþan tsunami'nin yayýlma hýzýný 

gösteren harita (eðriler üzerindeki rakamlar dalganýn o noktaya ulaþma 

zamanýný saat olarak göstermektedir) (http://tsunami2.ppk.itb.ac.id/).



TÜRK HARB-ÝÞ

2121

gündem

 

Son yüzyýlýn en büyük doðal afeti olarak hafýzalara 

yerleþecek olan 26 Aralýk 2004 Kuzey Sumatra 

Depremi'nin çevreye olan etkisi  de uzun yýllar 

tartýþýlacaktýr. Bunlardan en önemlisi, bu kadar büyük bir 

yer sarsýntýsý'nýn Yer Küre üzerinde ne gibi etkiler 

yaptýðýdýr. NASA bilim adamlarýnýn hesaplamalarýna 

göre deprem Kuzey Kutup noktasýný, 145 derece doðu 

boylamý boyunca, hemen hemen Pasifik Okyanusundaki 

Guam'a doðru 2.5 santimetre kaydýrmýþtýr. Ayný bilim 

adamlarýna göre günler 2.68  mikrosaniye (1 

mikrosaniye, saniyenin milyonda birine eþittir) kýsalmýþtýr. 

Bu da dünyanýn daha hýzlý dönmesi demektir 

(http://science.nasa.gov/headlines/y2005/10jan_earthq

uake.htm?list720139). Ancak burada unutulmamasý 

gereken, bu deðerlerin çok çok ufak olduðu ve dünyamýz 

üzerinde çok yakýn bir  zamanda insanoðlunun 

hissedebileceði bir etkide bulunamayacaðýdýr. Depremin 

çevreye en büyük etkisi ise kýyýlarda görülmekte olup, 

tsunamiden etkilenen bu kýyýlarýn eski doðal hallerine 

kavuþmasý için yüzlerce yýl  gerekmektedir. Kýyý 

þeritlerinde meydana gelen hasar uydu fotoðraflarýndan 

çok daha çarpýcý olarak görülebilmektedir (Þekil 7,8). 

Bölgeden gelen haberlere göre ise çoðu liman 

kullanýlamaz hale gelmiþtir.

KUZEY SUMATRA DEPREMÝ' NÝN ÇEVREYE ETKÝSÝ TÜRKÝYE'NÝN DURUMU NEDÝR?

2004 yýlýnýn son aylarýndan itibaren Türkiye'nin de 

içinde bulunduðu bölge, en büyüðü 5.5 olan deðiþik 

büyüklükteki depremlerle sarsýlmaktadýr  (Þekil 9). 

Türkiye'de bu depremler yoðun olarak Gökova Körfezi, 

Hakkari-Yüksekova, Kaþ'ýn güneyi, Urla-Seferihisar, Soma, 

Balýkesir ve Manisa-Kýrkaðaç  civarlarýnda vuku 

bulmaktadýr (Þekil 10). Bu deprem yoðunluðunun Kuzey 

Sumatra Depremi'nden sonra da devam etmesi, doðal 

olarak halkýmýzý endiþeye sevk etmiþ, böyle büyük bir 

depremin Türkiye'deki faylarý tetikleyip tetiklemediði ve 

benzer bir tsunaminin kýyýlarýmýzda meydana gelip 

gelemeyeceði tartýþýlmaya baþlanmýþtýr. Öncelikle þunu 

söyleyebiliriz ki, bu büyüklükte (M =9) deprem yaratacak w

bir fay Türkiyede bulunmamaktadýr. Ancak bizim için 

önemli olan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduðu ve 

depremle yaþamaya devam edeceðimizdir. Ülkemizin 

mevcut durumuna bakacak olursak:  toplam kara alanýnýn 

% 91.4'ü, toplam nüfusun % 95'i, önemli endüstri 

merkezlerinin % 98.3'ü, mühendislik yapýlarýnýn % 91.6'sý, 

deprem tehlikesi altýndadýr. Türkiye toplam  

yüzölçümünün % 43.2 si, nüfusun % 49'u, sanayi 

merkezlerinin %73.5'i, barajlarýn % 40'ý, illerin % 60'ý, tarihi 

yapýlarýn % 70'ý, otoyol, tünel, havaalaný, liman vb. büyük 

yapýlarýn % 60'ý 1. ve 2. derece deprem kuþaklarýnýn 

içindedir. 1900-2000 yýllarý arasýnda yýkýcý deprem (M ? 6) 

sayýsý 36, yýkýcý deprem sýklýðý 36/103 = 1/3 olup ortalama 

her üç yýlda bir adet yýkýcý deprem olmaktadýr. Bu süre 

 

Þekil 7. Banda-Aceh'te (Sumatra kuzeyi)  bir liman bölgesinin 

tsunamiden önceki (solda) ve sonraki  (saðda) uydu görüntüleri.

 

Þekil 8. Banda-Aceh'te bir kýyý  þeridinin tsunamiden

önceki (solda) ve sonraki (saðda)  uydu görüntüleri.

Þekil 9. Akdeniz-Himalaya Deprem Kuþaðý'nýn batý kesiminde  17 

Ocak-3 Þubat 2005 tarihleri arasýndaki  deprem yoðunluðunu 

gösteren harita (Kýrmýzý daireler 3 Þubattaki, turuncular bir gün, sarýlar  

iki gün öncesi beyazlar ise  iki hafta içinde vukubulan deprem 

episantýrlarýný göstermekte) (http://www.emsc-csem.org/).
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almasý ve Ege Graben Sistemi (EGS), Kuzey Anadolu Fay 

Sistemi (KAFS); Doðu Anadolu Fay Sistemi (DAFS); 

Kuzeydoðu Anadolu Fay Zonu (KDAFZ), Orta Anadolu Fay 

Zonu (OAFZ) ve Bitlis Kenet Kuþaðý (BKK) gibi tektonik 

hatlarýn aktif olmasýdýr (Þekil 11).

içindeki toplam can kaybý 99.250, aðýr hasar görmüþ veya 

yýkýlmýþ yapý sayýsý ise 427.300, her yýkýcý depremde oluþan 

ortalama maddi kayýp ise yaklaþýk 3 milyar $ dýr. 

Türkiye'nin bu derece önemli bir deprem ülkesi olmasýnýn 

nedeni Akdeniz-Himalaya dep-rem kuþaðý üzerinde yer 

Þekil 10. Türkiyede 1.12.2002 ile  2.02.2005 tarihleri arasýnda meydana gelen 

6731 adet depremin episantýrlarýnýn daðýlýmý  (büyüklüðü 2 ve daha fazla  olan).

Þekil 11.

 Türkiye ve civarýnýn 

tektonik hatlarýný gösteren 

kabartma harita. BKK: Bitlis 

Kenet Kuþaðý, DAFS: Doðu 

Anadolu Fay Sistemi, DASB: 

Doðu Anadolu Sýkýþma Bölgesi, 

EGS: Ege Graben Sistemi, GEÇ:  

Güney Ege Çukuru, GK: 

Gökova Körfezi, KAFS: Kuzey 

Anadolu Fay Sistemi, KEÇ: 

Kuzey Ege Çukuru, OAFZ: Orta 

Anadolu Fay Sistemi, ÖDFS: Ölü 

Deniz Fay Sistemi, SK: Saros  

Körfezi. Oklar, levhalarýn 

hareket yönünü 

göstermektedir.



TÜRK HARB-ÝÞ

2323

gündem

Yaklaþýk 12 Milyon yýl önce Bitlis Kenet Kuþaðý 

boyunca, Arap Levhasý ile Avrazya Levhasý çarpýþmýþ ve bu 

çarpýþmayý takiben Anadolu Levhacýðý KAFS ve DAFS 

boyunca batýya doðru hareket ederek Ege Graben 

Sisteminin oluþmasýna neden olmuþtur. Hakkari-

Yüksekovadaki son depremler bu sýkýþmanýn günümüzde 

de devam ettiðini kanýtlamaktadýr. Diðer yandan Afrika 

Levhasý, Ege - Plino-Strabo - Kýbrýs Hendekleri boyunca 

Avrazya Levhasý'nýn altýna dalmaktadýr. Yunanistan, Girit 

Adasý ve Kaþ Güneyindeki son depremler de bu sistemin 

aktif olduðunu kanýtlamaktadýr. Ayrýca þekil 10 ve 11 

karþýlaþtýrýldýðýnda, deprem episantýrlarýnýn yukarda 

belirtilen tektonik hatlarla örtüþtüðü görülmektedir ki bu 

da bize þekil 11'de gösterilen tektonik hatlarýn aktif 

olduðunu kanýtlamaktadýr. Bu hatlar üzerinde zaten biz 

depremlerin yoðun bir þekilde devam edeceðini tahmin 

etmekteyiz, bu nedenle Kuzey Sumatra Depremi'nin bu 

faylarý tekrar tetiklemesi söz konusu olmamalýdýr.    

26 Aralýk 2004 Kuzey Sumatra Depremini takiben 

oluþan tsunami, üç tarafý denizlerle çevrili olan ülkemizde 

benzer bir tsunaminin oluþup oluþmayacaðýný gündeme 

taþýdý. Tarihsel kayýtlar, baþta Ege Denizi ve Akdeniz olmak 

üzere, Marmara ve hatta Karadeniz'de de bazý tsunami 

olaylarýnýn yaþandýðýný göstermektedir. Bunlarýn en 

önemlileri 9 Ekim 1509: Ýstanbul, Marmara Kýyýlarýný 

etkileyen tsunami (Deprem büyüklüðü 8, dalga yüksekliði 

3-6 metre); 29 Eylül 1650: Santorini, Tatmos ve Girit 

Adalarýný etkileyen tsunami (6 metreden büyük); 22 Mayýs 

1766: Ýstanbul, Marmara kýyýlarýný etkileyen tsunami (1 

metreden küçük); 23 Mayýs 1829: Ýstanbul, Gelibolu (1 

metreden küçük); 28 Þubat 1851: Fethiye, Muðla, Rodos 

(1 metreden küçük); 13 Þubat 1855: Fethiye Körfezi (1-3 

metre); 27 Aðustos 1886: Ýzmir (1 metreden küçük); 2 

Eylül 1893: Kuzey Ege, Çanakkale Kýyýlarý (Dalga yüksekliði 

1 metre); 10 Temmuz 1894: Ýstanbul, Marmara Kýyýlarý 

(Deprem büyüklüðü 7, dalga yüksekliði 1-3 metre); 26-27 

Aralýk 1939: Fatsa-Karadeniz (8 büyüklüðündeki Erzincan 

Depremi sonucunda dalga yüksekliði 1-3 metre); 23 

Temmuz 1949: Ege Kýyýlarý (dalga yüksekliði 1-2 metre); 9 

Temmuz 1956: Yunan Adalarý (Deprem büyüklüðü 7.5, 

dalga yüksekliði 1-6 metre); 3 Eylül 1968: Amasra, Fatsa 

(6.6 büyüklüðündeki Bartýn Depremi sonucunda dalga 

yüksekliði 3 metre).  Görüldüðü gibi Anadolu ve 

civarýndaki tektonik hatlar tsunami üretebilmektedir ve 

bunlarýn en önemlileri Güney Ege Denizinde ve Girit 

civarýndadýr. Bu bölgedeki en önemli tsunami M.Ö. 1560 

yýllarýnda Santorini Adasý'ndaki volkan patlamasý sonucu 

oluþmuþ ve adanýn üçte ikisini yokederek Minos 

uygarlýðýnýn çöküþüne sebep olmuþtur. Marmara Denizi 

TÜRKÝYE KIYILARIDAKÝ TSUNAMÝ TEHLÝKESÝ

civarýnda tsunami kayýtlarýna rastlansa bile bu bölgede 

Sumatra benzeri bir tsunami yaratacak sistem mevcut 

deðildir. Marmara Denizi'ndeki tsunamiye, Marmara 

Bölgesi'nde beklenen büyük depremin tetikleyeceði bir 

denizaltý heyelanýn neden olacaðý belirtilmekte olup bu 

konudaki çalýþmalar halen devam etmektedir.

26 Aralýk Sumatra Depremi, son birkaç asýrda 

yaþanmýþ olan depremler arasýnda, can, mal kaybý ve 

deprem sonrasý oluþan tsunami nedeniyle birinci sýraya 

yerleþmiþtir. Ayrýca, erken uyarý sistemlerinin önemini 

ortaya koymuþ ve ülkeler arasýndaki koordinasyon 

eksikliðinin nelere malolabileceðini de çok acý bir þekilde 

göstermiþtir. Sumatra Depremi, ülkemizde soðumaya yüz 

tutan bir gerçeðin, Türkiye'nin de bir deprem ülkesi 

olduðu, beklenen büyük Marmara Depremi'ne 5 yýl daha 

yaklaþýldýðý gerçeðini hatýrlatmýþ, bu konuda neler yapýlýp 

yapýlmadýðýnýn tekrar tartýþýlmasýna  baþlanmasýný 

saðlamýþtýr. 

Nedir acilen yapýlmasý gerekenler?

Türkiye'deki aktif faylarýn detaylý haritalanmasý acilen 

tamamlanmalý, sismik boþluklar belirlenmeli ve yeni 

gözlemler ýþýðýnda Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasý 

yeniden hazýrlanmalýdýr. Konu ile ilgili  çalýþmalar 

desteklenmelidir. Tüm çalýþmalar bir veri bankasýnda 

toplanýp araþtýrýcýlarýn hizmetine sunulmalýdýr. Ülkemizde 

vuku bulan veya olmasý beklenen depremlerle ilgili olarak 

kamu oyunun hýzlý ve doðru olarak bilgilendirilmesi 

saðlanmalýdýr. Yerseçimi ve yapýlaþmaya gerekli önem 

verilmeli, ilgili yasal düzenlemeler süratle çýkarýlmalýdýr. 

Yerel yönetimler ise üzerlerine düþen görevleri titizlikle 

yerine getirmelidir. Halkýmýz deprem konusunda 

bilinçlendirilmeye devam edilmeli, ayrýca tsunami tehlikesi 

altýnda olan kýyý þeritlerinde yaþayan vatandaþlarýmýz bu 

konu ile ilgili  olarak da bilinçlendirilmelidir. Ege ve Doðu 

Akdeniz'de oluþmasý beklenen tsunamiler sadece bizim 

kýyýlarýmýzý deðil komþu ülkeleri ve Akdeniz'e kýyýsý olan 

diðer ülkeleri de etkileyecektir. Bu nedenle, Sumatra 

örneði göz önüne alýnarak, acilen bilimsel konularda 

iþbirliðine gidilmeli ve erken uyarý sistemlerinin kurulmasý 

için gerekli çalýþmalara baþlanýlmalýdýr.

http://www.deprem.gov.tr/

http://www.mta.gov.tr/deprem/mtadep.asp

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/default.htm

http://www.emsc-csem.org/

http://earthquake.usgs.gov/

http://neic.usgs.gov/neis/current/europe.html

http://www.ess.washington.edu/tsunami/index.html

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kdirik/earthquakes1.htm

SONUÇ VE ÖNERÝLER

DEPREM VE TSUNAMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ 

ÖNEMLÝ ÝNTERNET BAÐLANTILARI
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