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1. SIDDET NEDIR? 

Siddet, depremin yer yüzeyindeki 

etkileri olarak tanimlanir.  Siddetin 

ölçüsü, insanlarin deprem sirasinda 

uykudan uyanmalari, mobilyalarin 

hareket etmesi, bacalarin yikilmasi, 

tamamen yikilma ve benzeri gibi çesitli 

kistaslar göz önüne alinarak yapilir. Bu 

tür örnekler arttirilabilir. Siddet 

ölçümleri amatör veya profesyonel 

kisiler tarafindan yapilabilir.  

2.1. TARIHI 

Deprem siddetinin belirlenmesini amaçlayan ilk ölçek, 1883’te Italyan Jeolog 

Rossi ile Isviçreli doga bilimci François A. Forel tarafindan hazirlanmis ve 

herhangi bir fiziksel ölçüme göre degil, depremin Yeryüzü'ndeki etkilerine göre 

belirlenen 10 dereceye ayrilmisti.  

Rossi-Forel ölçeginden sonra, 1902’de Italyan Jeolog Giuseppe Mercalli, yine 

sarsintinin etkilerine göre derecelenmis yeni bir ölçek yapti. Uzun süre kullanilan 

12 derece siddetindeki depremin etkileri ise, genel panik, tüm yapilarin yikilmasi, 

çatlak ve oyuklarin açilmasi, nehirlerin yatak degistirmesi seklinde siralaniyordu.  

Her iki ölçek de tanimlayici olmakla birlikte, denizlerde ya da yerlesim bölgeleri 

disindaki depremlerin siddetini belirleme olanagi vermiyordu. 

Essiddet egrilerini gösteren örnek harita 
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2.2. MAGNITÜD VE SIDDET FARKLARI NELERDIR? 

Önceden de bahsedildigi gibi magnitüdün ölçümü formüllere dayanmaktadir. 

Ancak siddetin böyle bir dayanagi yoktur ve tamamen gözlemlere dayanir. Diger 

taraftan magnitüd bir deprem için tektir, fakat siddet odaktan uzaklastikça 

azalim gösterir. 

2.3. MERCALLI SIDDET ÖLÇEGI 

Siddeti tanimlamak için birçok ölçek gelistirilmistir. Bunlardan en yaygin olarak 

kullanilani Degistirilmis Mercalli Siddet Ölçegidir (Modified Mercalli (MM) 

Intensity Scale). Bu ölçek, Romen rakamlari ile belirlenen 12 düzeyden olusur. 

Hiçbir matematiksel temeli olmayip bütünü ile gözlemsel bilgilere dayanir. Bu 

ölçek Tablo 3.’te verilmistir. Ayrica tabloda Magnitüd kiyaslamasi da yapilmistir. 
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Tablo 3. Degistirilmis Mercalli Siddet Ölçegi ve Magnitüd Kiyaslamasi 

Magnitüd Siddet Açiklama 

1- 3 I Hemen hemen hiç hissedilmez . 

II Özellikle üst katlardaki bazi insanlar tarafindan hissedilebilir. 3 - 3.9 

III Binalarda bulunanlar, özellikle üst katlarda yasayanlar açikça hissederler. 
Birçok insan sarsintinin deprem oldugunu farkedemez. Duran araçlar 
hafifçe sallanir. Sarsinti, büyükçe bir kamyonun geçisi sirasindaki 
sarsintiyi andirir. Baslama ve bitisi insanlar tarafindan hissedilebilir. 

IV Gündüz vakti binalarda bulunan hemen herkes tarafindan hissedilir, 
disarda bulunanlarin çok azi sarsintiyi hisseder. Gece vakti bazilarini 
uykudan uyandirir. Tabaklar, pencereler ve kapilar sarsintinin etkisi ile 
titresime geçer; duvarlardan çatliyormusçasina sesler gelir. Büyük bir 
tirin binaya çarpmasina benzer bir etki uyandirir. Duran araçlar görünür 
bir sekilde sallanir. 

4 - 4.9 

V Hemen hemen herkes tarafindan hissedilir ve gece vakti çogu insani 
uykusundan uyandirir. Bazi pencereler ve tabaklar kirilir. Dengesiz 
nesneler devrilir. Sarkaçli saatler durabilir 

VI Herkes tarafindan hissedilir ve korku verir. Bazi agir mobilyalar hareket 
eder; sivalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanir. 

5 - 5.9 

VII Dizayni ve insaati çok iyi olan yapilarda göz ardi edilebilecek bir hasara 
yol açarken; iyi insa edilmis siradan binalarda hafif ya da orta ölçüde 
hasar gözlenir; kötü malzeme kullanilmis ya da kötü dizayn edilmis 
binalarda önemli ölçüde hasara neden olur. Bazi bacalar yikilir. 

VIII Özel olarak dizayn edilmis binalarda hafif hasar; normal yapilarda orta 
hasar zayif binalarda ise oldukça büyük hasara yol açar.  Bacalar devrilir, 
üst üste yerlestirilmis malzemeler devrilir, duvar ve kolonlar yikilir. Agir 
mobilyalar devrilir. 

6 - 6.9 

IX Özel olarak dizayn edilmis binalarda orta ölçekte hasar olusurken; iyi 
dizayn edilmis kafes yapilar ekseninden kayar. Normal binalarda büyük 
hasar olusur ve yer yer yikilmalar gözlenir. Binalar temellerinden 
kayarlar. 

X Iyi insa edilmis ahsap yapilardan bazilari yikilirken; tas ve kafes yapilarin 
büyük bir çogunlugu temelleriyle birlikte yikilir. Demiryollari egilir. 

XI Birkaç yapi (özellikle tas) disinda tüm binalar ve köprüler yikilir. 
Demiryollari büyük oranda egilir ve bükülür. 

7 veya daha 
büyük 

XII Bütün binalar yerle bir olur. Ufuk çizgisi oynak bir yüzeye dönüsür. 
Nesneler havada uçar. 
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3. BIYOGRAFILER 

Bu bölümde bahsi geçen konular üzerinde dünya çapinda etkisi olan kisiler 

hakkinda kisa bilgiler verilecektir. Bu kisiler arasinda en önemlileri Charles 

Richter ve Beno Gutenberg’dir. 

3.1. CHARLES RICHTER 

ABD’li jeofizik ve sismoloji uzmani 

Charles Richter, yer sarsintilarinin 

büyüklügünü ölçmeye yarayan ve adiyla 

anilan bir ölçek gelistirmistir.  

1920’de Stanford Üniversitesi’nden fizik 

diplomasini, 1928’de Pasenda’daki 

California Institute of Technology’den 

kuramsal fizik doktarasini aldi ve ayni 

kurulusun sismoloji laboratuarinda 

çalismaya basladi. 1937’de ögretim üyeleri arasina katildigi Caltech’te 1947’de 

doçentlige, 1952’de sismoloji profesörlügüne getirildi ve 1970’de emekliye 

ayrilmasina karsin, ayni kurulusta emekli 

(emeritus) profesör olarak çalismalarini 

sürdürdü.  

3.2.  BENO GUTENBERG 

Beno Gutenberg 20. Yüzyilin en önde 

gelen gözlemsel sismoloji uzmanlarindan 

biridir. Sismik kayitlardan akilci bir 

sekilde yaptigi analizlerle yerkürenin 
Beno GUTENBERG 

Charles RICHTER 



Aksari, Dogan Magnitüd Nedir? 5

yapisi hakkinda çok degerli bulgular ortaya koymustur. En önde gelen bulgusu 

çekirdegin hassas lokasyonunu ve özelliklerini belirlemesidir. Ayrica magnitüd 

ölçeginin olusturulmasinda katkilari vardir.  

Gutenberg 1889’da Almanyada dogdu. 1930’dan emekli oldugu 1957’ye kadar 

Pasadena’daki California Teknoloji Enstitüsü’nde Jeofizik Profesörü ve Sismoloji 

Laboratuari yöneticisi olarak görev yapti.  
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