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Coğrafi mekân birim leri olarak bölge ve yörelerin tanınması, ekonom ik
potansiyellerinin araştırılması ve muhtemel kalkınma yollarının ortaya konul
ması bakım ından, iklim özellikleri büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere,
iklim , doğal olayları ve beşeri-iktisadi faaliyetleri doğrudan veya dolaylı yol
dan etkileyen atm osfer özellikleridir, iklim , bir bakıma mevsimlik hava tiple
rinin yıl içinde ve yıldan yıla az-çok düzenli tekrarlanm alarıyla meydana
gelmektedir. Konuya “ Sinoptik-K lim atoloji” yöntem leriyle yaklaşıldığında,
mevsimlik hava tiplerinin yıl içinde çok az değişm elerle ve yüksek frekans de
ğerleriyle belli tarihlere bağlı kaldıkları görülmektedir. Bu durum da “ takvi
me bağlı sayılı gün” kavramıyla uygunluk içinde, mevsimlik hava tiplerinin
ve belli tarih lerd eki
görülm ektedir1,

hava

şartlarının

bilin m esinde

büyük

yararlar

I
Bu amaçla, yurdum uzun kısa m esafelerde farklı yörelerinin bir arada bu
lunduğu bulunduğu Orta Karadeniz Bölüm ündeki seçilmiş bazı istasyonlara
ait m eteorolojik veriler değerlendirilerek, belli tarihlerdeki yüksek görünüş
ihtim alleriyle mevsimlik hava tiplerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır.
Önceki çalışm alar ve genel iklim özellikleri gözönüne alındığında, Orta

Karadeniz Bölüm ünün üç farklı yöre kuşağı ayrılabilm ekte2; ayrıntıda yerel
coğrafi şartlar, bilhassa je o m o rfo lo jik kriterler temelinde ve herbiri merkezi
* 19 M ayıs Ü n iv ersitesi. E ğitim F a k ü ltesi. S am sun.

1 Erinç, S. (1969): Klim atoloji ve Metodları (2. Bsk.) İst. Üniv. Coğr. Eııs. Yayl. No. 35. İs
tanbul.
Erinç, S. / Sungur, K. (1964): İstanbul'da Hava Tipleri. Coğr. Enst. Dergisi C. 7. S. 14. İs
tanbul.
Blüthgen, J. (1966): Allgemeine Klimageographie (2. Aufl.) Berlin.
Hayer, E. (1972): Witterung und Klima (2. Aufl.) Leipzig.
Ertüre, S. (1976): Halk Takvimlerimizdeki Klim atolojik Verilerle İstanbul M eteorolojik G öz
lem Bulguları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi). İstanbul.
2 Erinç, S. (1945): Kuzey Anadolu Kenar Dağlarının Ordu-Giresun Kesiminde Landschaft
Şeritleri. Türk Coğr. Dergisi No. 7 / 8 (s. 119-140).
Nişancı, A .'(1988): Karadeniz Bölgesinin iklim Özellikleri ve Farklı Yöreleri. Ondokuz Mayıs
Univ. Eğitim Fak. Dergisi Özel Sayı i. Samsun.
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yerleşim birim lerine göre adlandırılabilecek çok sayıda yöreler mevcut bulun
maktadır. M eteoroloji istasyonlarının seçiminde üç büyük yöre kuşağı esas alın
mıştır. Bunlar,
1. Kuzeyde Kıyı Kuşağı,
2. Kıyı A rdı Geçiş Kuşağı,
3. İç Kısımların Yüksek Ova ve Plâto düzlükleri'dir.
Belirtilen kuşaklar içinde herbir yöre, çevre dağlık alanlarla sınırlandırılabilmektedir. Buraların, başta iklim özellikleri olmak üzere coğrafi şartları
“ yükseklik basam akları” şeklinde değerlendirilm elidir.
Belli tarihlerdeki yüksek görünüş ihtim alleriyle mevsimlik hava tipleri
nin ayrılmasında ise istatistik yöntem lerden yararlanılmış; seçilmiş m eteoro
loji istasyonlarına ait (Samsun, Sinop: Amasva. Merzifon,Tokat; Çorum) günlük
sıcaklık ortalamalarıyla, yağış miktarları esas alınmıştır. M eteoroloji istasyon
larına ait veriler, “ Ortalama, Ekstrem Sıcaklık ve Yağış D eğerleri B ülteni”
(Ankara 1984) ile (Ank. 1974) nden alınmıştır. (M eteol. Gn. Md. Yayın.). Yıl
içindeki devamlılığıyla günlük sıcaklık ortalam alarının aylık ortalamalardan
olan sapma değerleri (standart sapma) hesaplanmış (Tablo I); bu değerlerin
altında (soğuk veya serin) yahut üstündeki (sıcak veya ılık) günlerde yine ya
ğış ihtimalinin yüksek veya düşük olmasına göre, sıcak-nemli yahut soğuk-kurak
hava devreleri ayrılabilm ekte; böyle günlerin, 1961-1980 arası yirm i yıllık d ö
nemdeki frekans değerlerinin fazla olması durum unda (%65-70 ve daha faz
la), yukarıdaki tanımlamaya uygun olarak, “ takvime bağlı sayılı günler” den
söz edilebilm ektedir3.
Buna göre, bu incelemede gereksiz tekrar ve ayrıntılardan kaçınmak ama
cıyla, standart sapmanın sınır değerleri arasındaki “ norm al gidiş” veya “ alı
şılmış hava değişm eleri” üzerinde durulm am ıştır (Şekil 2).
1. Kıyı Kuşağı Yörelerin iklim Özellikleri ve Mevsimlik Hava Tipleri.
Orta Karadeniz Bölüm ü, Sinop ile Ordu arasındaki kıyı kuşağının en alt
yükseklik basamağında (500 m.lere kadar) geniş Bafra ve Çarşamba delta ova
ları ile dar kıyı düzlükleri gerisinde, aşınım yüzeyli, yassı doruklu tepelik alan
lar yer tutmaktadır. (Ust-Miyosen etek düzlükleriyle, Orta-M iyosen yontuk
düzlükleri). Kumtaşı, konglom era, filiş form asyonları ile yer yer kil, marn,
kalker ardalanması şeklinde tanımlanan kayaç tiplerinin alp orojenik kuşa
ğındaki kıvrım lı M esozoyik ve Alt-Tersiyer oluşum evresine sahip oldukları
anlaşılmaktadır4.
3 Erinç, s. (1969): A.g.e., Bölüm X I. Verilerin Değerlendirilmesi ve Tahlili (s. 417).
4 Erol, O. (1982): Türkiye Jeomorfoloji Haritası. Ölçek 1:2 000 000. M.T.A Matbaası, Ankara.
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Güneye doğru kıyı kuşağı yöreleri sınırlandırılan dağlık alanlar, üzerle
rinde yine yer yer aşınım yüzeylerine yer vermekte olup (plâto veya yazı); kumtaşı, konglom era, fliş form asyonları yanında (Küre Dğl. doğu bölüm leri),
volkanik lav ve aglom eraların da yer tuttuğu (Caııik Dğl.) kayaç tiplerinin alp
orojenik kıvrım kuşağı içerisinde bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kıyı kuşağının bu en alt yükseklik basamağındaki yöreleri temsilen Sam
sun ve Sinop m eteoroloji istasyonlarına ait veriler değerlendirilm iştir (Şekil
1). Mevcut veriler ve çizilen iklim diyagram larından anlaşılacağı üzere, Orta
Karadeniz Bölüm ünün Kıyı Kuşağı Türkiye ölçüsünde nemli ılıman bir iklim
tipine sahip bulunmakta; bol yağışlar (yıllık miktar Samsun’da 723,1 mııı. Si
nop’ ta 655,3 mm.) ve nisbeten yüksek sıcaklık değerleri (yıllık ort. 14.3° ve
14,0°C ) yıl içinde az-çok düzenli bir dağılış göstermektedir.
Termik kararlılığı veya maritim özelliği ifade etmesi bakım ından, yıllık
sıcaklık amplitüdü bu kıyı şeridi istasyonlarda 2 0 ,0 °C ’ nin altında kalmakta
dır. Yağışların yıl içinde aylara göre dağılışını ifade etmesi bakım ından, “ Yıl
lık gidiş sayısı” üzerinde durm anın uygun olacağı düşünülm ektedir5. Bu sayı
yıllık miktarın onikide birinden olan aylık yağış farkları toplam ının yüz ile
çarpım ı ve yıllık miktara bölünm esiyle elde edilmektedir. B öylece bu değerin
küçüklüğü yağışların yıl içinde düzenli dağılışını göstermekte, değerin büyük
lüğü yağışların aylara göre düzensiz (periyodik) oluşunu ifade etmektedir. Yağışların yıllık gidiş sayısına göre, kıyı kuşağında yıl içinde kararlı bir gidiş
görülmekte, başka sözle yağış rejim i oldukça düzenli bulunm aktadır (Bu de
ğer Samsun için 2 4 ,3 ’ tür) (Tablo 2)------ Aylık ortalamalara göre, yazlar sıcak, kışlar ılık geçmektedir. Ancak 20,0°C
civarındaki mevsimlik ortalam aları ile yazlar bu kıyı kuşağı yörelerde çok sı
cak olmayıp, etkili yaz sıcakları Temmuz ve Ağustos aylarında görülebilm ek
tedir. Kış aylarının ortalama sıcaklıkları 0,0°C üzerinde olup, aylık ortalamaları
10,0°C ’ nin altında kalan süre Aralık-M art arası dört ayı bulmaktadır. Başka
sözle, bu aylarda etkili don olayları muhtemel olup, vejetasyon devresi NisanKasım arasında sekiz ayı bulmaktadır. A ncak bu devrede azalan yağışlar, ar
tan sıcaklık ve buharlaşm alar sonucu, kısa süreli yaz kuraklığı da etkili ol
maktadır (Haziran-Ağustos arası 2-3 ay). Yaz yağışları kıyı kuşağında nisbeten
fazla olup, ııisbi hava neminin de bu mevsimde fazla oluşu bir bakıma kurak
lığın şiddetini azaltmaktadır.
Güneydeki dağlık alana gidildikçe sıcaklığın azaldığı, kış soğuklarının et
kili olduğu ve yağış m iktarlarındaki artışlara rağmen, vejetasyon devresinin
kısaldığı yükseklik basamakları halinde önce 500-1.000 m .ler arasındaki kar
5 Hayer, E. (1972): A .g s., (s. 189-190).
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ma orm anlar kuşağı, daha yükseklerde ise (1.000 m. üzerlerinde) genellikle
iğne yapraklı orm an katının yer aldığı seviyelere geçilm ektedir6.
Aylık ve yıllık ortalama değerlerden farklı olarak, günlük sıcaklık ortala
maları ve yağış miktarları ile ayrılabilen mevsimlik hava tipleri ayrıntıda önemli
iklim özellikleri göstermekte; burada ancak belli tarihlerde tekrarlama ihti
mali fazla olanları üzerinde durulm aktadır7.
Uzun yıllık ortalamalara göre, Samsun ve Sinop’ ta en düşük aylık sıcak
lık ortalamasına Ocak (6 ,8 °C ; 6,9 °C ) ve Şubat (6 ,8 °C ; 6 ,5 °C ) aylarında eri
şilmektedir. Aynı aylarda yağış miktarları da nisbi bir fazlalık göstermektedir.
Samsun için hesaplanmış düşük standart sapma değerleri (+ 0,6°C ) ve değiş
kenlik katsayısından (%7-8) anlaşıldığı üzere, ay içinde günlük sıcaklık salı
nanları fazla değildir. Bu, nisbeten kararlı sıcaklık değişmelerine rağmen, Ocak
ve Şubat aylarında “ sayılı gün” niteliğindeki hava devreleri de ayrılabilm ek
tedir (Şekil 3). Yılın ilk günleri (1-3 Ocak) belirgin ılıman geçmekte, yağış ihti
mali de düşük bulunmaktadır. Bundan sonraki günlerde artan yağışlar kıyı
kuşağı için soğumayı da birlikte getirmektedir. Yılın en soğuk günleri büyük
ihtimallerle 21-26 O cak tarihleri arasında yaşanmaktadır. Genelde yağışların
da azaldığı bu tarihler arası bir bakıma kuru-soğuk (ayazlı) günler niteliğin
dedir. Şubat ayı içinde “ sayılı günler” karakterinde ılık, hatta sıcak ve yağış
ların sonraki günlerde az olduğu bir devre 11-18 Şubat tarihleri arasında dikkati
çekmektedir. Yüksek görünüş ihtimaliyle bu, nisbi sıcak-az yağışlı hava dev
resi uzunca bir süre etkili olmaktadır. Şubat ayı içinde yine sayılı gün görü
nüşündeki soğuk ve yağışlı devreler daha sık, fakat kısa süreli (1-2 gün)
olm aktadır (1-2, 9-10 ve 22-23 Şubat günleri). Mart ayında termik kararsızlık
artmış, yağış miktarının nisbi payı azalmaya başlamıştır. Önceki aylara göre,
sıcaklık artışı fazla değildir (aylık ort. Samsun’da 7,7°C, Sinop’ta 7,1°C). Günlük
sıcaklık ortalam alarındaki değişm eler (standart sapma) daha fazladır. Uzun
yıllık ortalamalara göre, Mart ayı başlarındaki soğuk-yağışlı devre (3-6 Mart)
sayılı günler niteliğindedir. Ay içinde sık sık değişen hava şartları dışında, ısın
manın kuvvetli olduğu bir devre ancak 28-31 Mart günlerinde görülmekte, bu
tarihler arasında yağış ihtimali de artmış bulunmaktadır. Aylık ortalamalar
6 Erinç. S. (1977): Vejetasyon Coğrafyası. İ.Ü. Coğr. Enst. Yayl. No. 92. İstanbul.
Erinç, S. (1945): A.g.e.
İnandık, H. (1965): Türkiye Bitki Coğrafyasına Giriş. İ.Ü. Coğr. Enst. Yayl. No. 42. İstanbul.
Nişancı, A. (1986): Türkiye’ nin Kurak Aylar Sayısına Göre Belirmiş İklim Bölgeleri ve Bit
ki Örtüsü. Fen. Edeb. Fak. Araş. Dergisi, Fasikül 2, s. 15. Erzurum (S. 73-88).
“ Hava Durumu (veya H ali)” , “ Mevsimlik Hava T ipi” , “ Büyük Hava Durumu” kavram
ları hakkında Bkz.: Erol, O. (1982): Genel Klimatoloji. Ankara.
Erinç, s. (1984): Klimatoloji ve Metodları (3. Bsk.) İstanbul; Nişancı, A. (1973): Studien
zu den Niederschlagsverhaeltnissen der Türkei..., Bonn.
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göre belirgin olan ısınma ancak Nisan ayında dikkati çekm ektedir (Samsun'
da 11,2°C, Sinop’ ta 10,3°C ). Günlük ortalama sıcaklıkların aylık ortalama
lardan olan sapma değerleri (+ 1,2°) ve değişkenlik katsayısının da yüksek
oluşu (%10) bir bakıma termik kararsızlığın göstergesi olmaktadır. Aylık ya
ğış miktarının yıllık toplam miktara olan nisbi payı genel ortalamaya denktir.
Farklı hava şartlarının kısa aralıklarla sık sık tekrarlanması kararsızlığı mey
dana getirmekte, Nisan ayı başlarındaki serin-yağışlı devreye karşılık (4-7 Ni
san) son haftanın kuvvetli ısınması ve yağış ihtimalinin az olmasıyla (23-25
Nisan) ayrıldığı, başka sözle “ sayılı günler” niteliğinde olduğu görülm ekte
dir. Mayıs ayı genelde sıcaklığın arttığı bir aydır (Samsun 15,5°C, Sinop 14,6°C).
Günlük sıcaklık ortalam alarının aylık ortalam adan olan yüksek sapma değe
ri (+ 2,2) ve değişkenlik katsayısı (%14) dolayısıyla termik kararsızlık daha
da fazlalaşmıştır. Aylık yağış miktarı ilk defa bu ayda yıllık nisbi payın altın
da kalmakta günlük yağış m iktarlarının da genel azalması dikkati çekm ekte
dir (Aylık miktar Samsun'da 45,3 mm. Sinop’ ta 34,1 mm. dir). Buna rağmen
Nisan, Mayıs, hatta Haziran aylarında, bu kıyı kuşağında toprak tabakası ve
bitki örtüsünün evapotranspirasyonu kontrol mekanizmalarından dolayı, ku
raklığın etkili olduğu söylenem ez. Ay içinde nisbi serin devreler yağışların da
artış gösterdiği günlere karşılık gelmekte, 1-2 günlük bir gecikmeyle ısınma
nın kuvvetli olduğu devrelerde yağışların da çok azaldığı görülmektedir.
Haziran ayının ortalama sıcaklıkları 2 0 ,0 °C ’ ye kadar artmakta, yağışlar
da azalmaktadır. Günlük ortalam a sıcaklıkların aylık ortalamaya göre sapma
derecesi ve değişkenlik katsayısı önem li ölçüde azalmakta, başka sözle bu ay
da term ik kararlılık kendisini göstermektedir. Bu özelliğe rağmen, Haziran
ayında da yağışlı -serin hava devreleri ile az yağışlı (kurak)- sıcak devrelerin
birkaç gün aralıklarla birbirin i değiştirdiği görülmektedir. Haziran ayı baş
larındaki (Samsun’da 5-8 Haziran) az yağışlı-serin devre ile ay sonundaki (27-30
Haziran) yine az yağışlı-sıcak devre “ sayılı günler” niteliğindedir.
Temmuz ve Ağustos, önce de belirtildiği gibi, yıl içinde ısınmanın en kuv
vetli olduğu, yağışların da azaldığı aylardır. Günlük sıcaklık ortalam alarının
çok az değişm elerle görüldüğü uzun süreli, kararlı hava devrelerinin hakim
olduğu bu yaz aylarında nisbi serin devreler yine seyrek yaz yağm urlarının
düştüğü günlerdir. Samsun’da 9-11 Temmuz tarihleri arası serin-yağışlı bir hava
devresinin büyük ihtim allerle görüldüğü günlerdir (“ sayılı günler” niteliğin
de). Yağış ihtimalinin az, günlük sıcaklık ortalam alarının da en yüksek oldu 
ğu hava şartları Temmuz ayı son haftası ile Ağustos ayı ilk haftası içinde
yaşanmaktadır.
Eylül ayı, sıcaklıkların azalması (aylık ortalama Samsun’da 19,7°C, Sinop'ta
19,6°C) ve yağış artışları (aylık miktar Samsun’da 60,4 mm. Sinop’ ta 67,6 mm.)
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ile dikkati çekmekte, bu durum termik kararsızlığın ve ııisbi yağış payının art
ması ile de belirginleşmektedir.
Ayın ilk günlerindeki (1-4 Eylül) az yağışlı (kurak) sıcak devre, sonraki
günlerde yerini yağışların arttığı nisbi serin günlere bırakmakta; özellikle ay
sonundaki (28-30 Eylül) yağışlı-serin hava devresi büyük ihtimallerle “ sayılı
günler” niteliğindedir.
Aylık ortalamalar şeklindeki sıcaklık azalması (Samsun'da 16 1°C, Sinop'ta
16,0°C) ve yağış artışlarına rağmen (Samsun'da 74,8 mm, Sinopta 72,8

ın),

111

kıyı kuşağı yörelerde Ekim ayı termik kararlılığın olduğu bir aydır. Samsun’ 
da günlük sıcaklık ortalamalarının aylık ortalamadan olan sapma değeri (stan
dart sapma T 0,75) ve değişkenlik katsayısı (%4) düşük bulunmakta, günlük
yağış miktarları da önemli ölçüde yüksek olmaktadır (maksimum 6,0 mm. üze
rinde). Ay içinde kısa süreli, değişik hava şartlarının genel gidişinden farklı,
“ sayılı günler” niteliğindeki serin-az yağışlı bir devre 23-27 Ekim tarihleri
arasında yaşanmaktadır.
Kasım ayı, kıyı kuşağında bol yağışların düştüğü bir aydır (Samsun’da 79,5
mm, Sinop’ ta 79,6 m m .). Aylık sıcaklık ortalamalarındaki azalma dikkati çek
mekte (Samsun 12,7°C , Sinop 12,8°C ), özellikle ay ortalarından sonraki gün
lerde bu durum belirgin olmaktadır. Günlük sıcaklık ortalam alarının aylık
ortalamadan olan sapma değeri (+ 2,3°C ) ve değişkenlik katsayısı (%18) ter
mik kararsızlığın en yüksek dereceye çıktığını göstermektedir. Bu durum, özel
likle ay ortasından sonraki bir hafta içinde (16-22 Kasım) görülen soğumaların
bir sonucudur. Yağışlar bakım ından da çok farklı günlük miktarların kayde
dilmiş olması (maksimum 6,0 mm. üzerinde) kararsız hava şartlarının sık sık
görüldüğünün bir ifadesidir. Standart sapma değerleri altındaki düşük gün
lük sıcaklık ortalamaları ve aynı zamanda yağışların fazla olduğu bir hava dev
resi büyük ihtimallerle 27-30 Kasım tarihleri arasında görülm ekte; bu devre
soğuk-nemli hava şartlarının yaşandığı “ sayılı günler” niteliğindedir.
Aralık ayı sıcaklık ortalaması kıyı kuşağında 10,0°C ” niıı altına inmekte
(Samsun’da 9 ,3 °C Sinop'ta 9 ,4 °C ), aylık yağış miktarları maksimum değerle
rine ulaşmaktadır (Samsun’da 83,9 mm. Sinop’ ta 90,7 m m .). Bu ayda termik
kararsızlık ve nisbi yağış payı yüksek bulunmaktadır. Kısa süreli, yağışlı-serin,
hatta soğuk hava devreleri sık sık tekrarlanmakta, ilk günlerdeki ılık-az yağış
lı hava devreleri (4-8 A ralık) “ sayılı günler” niteliğinde olup, 22-28 Aralık
tarihleri arasıda soğuk-az yağışlı (kurak) hava devrelerinin büyük ihtim aller
le görüldüğü günlerdir.
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2. Kıyı Ardı Geçiş Kuşağının Farklı Yöreleri.

Kuzey Anadolu Dağları, Orta Karadeniz Bölüm ünde önemli ölçüde yük
seklik kaybetmekte; Caııik Dağları ve bunların doğuya doğru uzantısı duru
mundaki ilk sıradağlar üzerinde yükseklikler 2.000 m.’ nin altında kalmaktadır
(Canik D. 1780 m. Sıralı D. 1351 m. vb.). Daha güneyde, iç kısımlarda ikinci
bir sıradağ görünüm ündeki yükseklikler (Akdağ 2062 m ., Sakarat D. 1945 m .,
İnegöl D. 1854 m ., Eğerli D. 1765 m), daha ziyade kütlevi görünüşlü dağlık
alanlar olup, havza ve vadi tabanı düzlükleri, ova ve platoları kuşatan çevre
yüksekliklerdir. Bu kuşakta başlıca yöreler 500 m. yükseklik seviyesi altında
ki çöküntü alanı havza ve vadi tabanı düzlükleri görünüm ündeki ovalar (Nik
sar, Vezirköprü, Erbaa, Taşova, Amasya-Suluova, Turhal dolayları) ile 500-1.000
m. yükseklikler arasındaki ova, plâto ve h afif tepelik sahalar şeklinde tanım
lanabilir (Havza-Ladik dolayları, M erzifon-G. Hacıköy Ovaları, Zile-Tokat arası
Kazova ve Almus Yöresi). H erbiri merkezi birer yerleşim alanı ile isimlendirilebilen bu yöreler ya Kuvaterner genç dolgulu (alüviyal) ova ve geniş vadi ta
banı veya onların çeşitli bölümlerinden oluşan düzlükler, yahut çevredeki daha
eski form asyonlar (Neojen) üzerinde gelişmiş aşıntı yüzeyleriyle plâto ve te
pelik alanlardan meydana gelmişlerdir.
Ana hatlarıyla tanımlanan yeryüzü şekilleriyle farklı yörelerden oluşan
kıyı ardı geçiş kuşağının ortak iklim özellikleri Amasya, Tokat ve M erzifon
m eteoroloji istasyonlarına ait veriler ve çizilen diyagramlar yardımıyla açık
lanacaktır (Şekil 1). Kıyı kuşağından içerilere gidildikçe bir taraftan topog
rafyanın, diğer yandan karasallığm (koıjtinentalitenin) etkileriyle, yöreler
ölçüsündeki iklim farklılıkları bilhassa yükseklik faktörüne de bağlı olarak
meydana gelmektedir. Nitekim , yüksekliği 500 m. nin altında kalan ova ve va
di tabanı geniş düzlüklerden oluşan yörelerde yıllık sıcaklık ortalaması daha
yüksek (Amasya 13,7°C), yıl içinde aylık ortalamalara göre olan sıcaklık farklanmaları da daha fazladır (Sıcaklık amplitüdü 21,6°C ). Bıı^en alt yükseklik
basamağında yazlar sıcak (Temmuz ayı maksimum sıcaklık ort. 2 3 ,9 °C ), kış
mevsimi ise çok soğuk değildir (en soğuk ay ort. sıcaklığı 2,3°C ). 500 m.'nin
üzerindeki ova ve platolarda ise yıllık ortalama sıcaklıklar azalmakta (Tokat'
ta (Tokat’ta 12,4°C, Merzifon’da 11,5°Q; yazlar daha az sıcak (maksimum 21,9°Q, kışlar
da daha soğuk (minimum 1,7°C ve 0 ,9 ° C) geçm ekte; düzenli donların ve so
ğukların görülm e ihtimali (ortalama düşük sıcaklığı 0 ,0 °C ve daha az olan ay)
Tokat’ ta bir ay (O cak), M erzifon’da ise üç ayı (Aralık-Şubat arası) bulmakta
dır. 10,0°C üzerindeki aylık ortalam alarıyla vejetasyon devresi bu son istas
yonların temsil ettiği yörelerde yedi ayı (Nisan-Ekim arası) bulmaktadır. Bu
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devre içerisindeki etkili yaz kuraklığı (Haziran-Eylül arası) sebebiyle, ağaç
yetişme sınırına erişilmiş olduğu söylenebilir. Belirtilen iklim özellikleri, ay
nı zamanda kıyı kuşağı yörelerden olan belirgin farkları da meydana getir
mektedir. Termik farklar kadar, nemlilik farkları da önem kazanmakta; yıllık
yağış miktarları burada önem li ölçüde azalm aktadır (Amasya’da 426,3 m m .,
Tokat’ ta 434,8 mm ve M erzifonda 380,4 m m .). Yağış miktarları yükseklikle
önce bir miktar azalmış görünmekte; yağış artışı ancak muhtemelen 1.000 m.’ ler
üzerindeki çevre dağlık alanlara doğru beklenm elidir. Diğer taraftan, yağış
ların yıl içinde aylara göre dağılışı bakımından kıyı kuşağı yörelerden olan
önemli bir fark daha meydana gelmekte; yağış rejim inin tek bir rakamla ifa
desi anlamına gelen “ yıllık gidiş sayısı” kıyı ardı geçiş kuşağı yörelerinde yüksek
olup (30 ve daha fazla), ilkbahar aylarındaki yağış fazlalığı ile yaz aylarında
ki yağış azlığını göstermektedir. Kıyı kuşağı yörelerden farklı bir başka önemli
iklim özelliği havanın nisbi nem değerlerinde görülmekte; burada nisbi nem 
liliğin kış yarı yılında (Ekim-Mart arası) artmış olduğu, yaz yarı yılında (NisanEylül arası) ise havanın nisbi kuru olduğu anlaşılmaktadır. Yağışlarla buhar
laşma değerleri arasındaki su bilançosunun b ir sonucu olan yaz kuraklığının
süre ve şiddeti bu kıyı ardı geçiş kuşağında daha fazladır. Nisan-Ekim ayları
arasındaki devrede altı-yedi ay süre ile etkili olabilen kuraklık özellikle Tem
muz Eylül arası devrede şiddetli geçmektedir.
Belirtilen iklim özelliklerinden farklı olarak, kısa süreli mevsimlik hava
tiplerinin ayrılması, özellikle “ sayılı günler” görünüşündeki hava devreleri
nin ortaya konulabilmesi bakım ından, günlük sıcaklık ortalamaları ve yağış
miktarları ile yapılan analizlerin geçiş kuşağı yöreleri için de önemi büyüktür.
En düşük aylık ortalamaların görüldüğü O cak’ ta günlük sıcaklıklar bü
yük kararsızlıklar göstermekte, yağış m iktarları da yıllık nisbi paya yakın de
ğerlerde düşm ektedir (Şekil 4). Ay içinde ılık-az yağışlı hava devreleri 1-4 ve
8-10 Ocak günlerinde etkili olurken, 21-25 Ocak ve 28-31 Ocak tarihleri ara
sında az yağışlı-soğuk (kuru-soğuk) hava devreleri büyük ihtimallerle ’ ’sayılı
günler” niteliğindedir. Şubat, yine term ik kararsızlığın fazla, yağışların da
nisbi paya yakın miktarlarda düştüğü bir aydır. Kısa süreli hava devreleri b ir
birlerini tâkip etmekte, ılık-yağışlı ve soğuk-kurak hava devrelerinin sık sık
değiştiği anlaşılmaktadır. 1-5 Şubat tarihleri arasındaki soğuk-yağışlı devreye
karşılık, 14-21 Şubat tarihleri arasında ılık-az yağışlı hava devreleri büyük
ihtimallerle görülmekte, “ sayılı günler” niteliğinde bulunmaktadır. Mart ayın
daki günlük sıcaklık ortalam alarının artan kararsızlığına rağmen (standart
sapma değeri M erzifon’da + 2 ,7 °C ), değişkenlik katsayısı önceki aylara göre
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azalmakta (% 48), bu durum bir bakıma ısınmaların kuvvetli olduğunu gös
termektedir. Yağışlar bakım ından önem li bir değişiklik görülmeyip, ay içinde
soğuk-az yağışlı hava devreleriyle nisbi sıeak-yağışlı devreler kısa sürelerle (2-3
gün) birbirin i tâkip etmektedir. Bu geçiş kuşağı yöreleri için “ sayılı gün” ni
teliğindeki hava devreleri Mart ayının son haftası içinde büyük ihtim allerle
görülmekte (26-31 M art); yağış m iktarlarının az (ort. 2 ,0 ° m m .'nin altında),
fakat günlük sıcaklık ortalam alarının fazla olduğu (ort. 10,0°C üzerlerinde)
hava şartları yaşanmaktadır.
Nisan ayı ısınmaların daha da arttığı (aylık sıc.ort. Amasya’da 13,5°C , To
kat’ ta 12,2°C ve M erzifon’da 11,1°C), günlük sıcaklık ortalam alarındaki salınınıların (standart sapma + 1 ,4 °) ve değişkenlik katsayılarının azaldığı (%10)
bir aydır. Başka sözle, ısınmalarla birlikte bu geçiş kuşağı yörelerde termik
kararlılık başlamaktadır. Aynı zamanda ayın nisbi yağış yapı artmakta, etkili
yağışlar (2,0 mm üzerlerinde) görülm ektedir. Ö zellikle ayın son haftası için
deki (23-30 Nisan) sıcak-yağışlı hava şartları büyük ihtimallerle “ sayılı günler”
niteliğindedir. Sıcaklık artışları, term ik kararlılık ve etkili yağışların görül
me ihtim alleri Mayıs ayında daha da kuvvetlidir. Mayıs ayı yağış miktarı yıl
içindeki maksimumları oluşturmaktadır (Tokat’ ta 59,1 mm., M erzifon'da 57,5
mm.). “ Sayılı günler” bakımından özellikle 5-8 Mayıs tarihleri arası az yağışlıserin, 21-25 Mayıs tarihleri arası ise yine yağış azlığı ve çok sıcak günlerin
büyük ihtim allerle görüldüğü devrelerdir. 30-31 Mayıs tarihlerinde ise sıcakyağışlı hava şartları yaşanmaktadır. Haziran ayı, sıcaklık artışlarının devam
ettiği, günlük sıcaklık ortalam alarıyla termik kararsızlığın çok azaldığı (stan
dart sapma + 0 ,6 °C ), yağış miktarlarının da fazla olduğu bir aydır. Buna rağ
men, yüksek sıcaklık ve buharlaşm alar sebebiyle artık yaz kuraklığının etkili
olduğu söylenebilir. Aylık sıcaklık ortalam alarının yüksek oluşuna rağmen
(2 0 ,0 °C civarında), 5-8 Haziran tarihleri arası, artan yağış m iktarlarıyla nis
bi serin bir devreyi oluşturmakta, 10-12 Haziran günlerindeki sıcak-yağışlı hava
devresi ise yüksek görünüş ihtim alleriyle “ sayılı günler” tanımına uygun düş
mektedir. Bu geçiş kuşağı yörelerde yaz sıcaklıklarının arttığı devre 20 H azi
randan sonra olup, yağış m iktarları da uzun yıllık ortalamalara göre düşük
değerler göstermektedir.
Temmuz ve Ağustos ayları, yağışların iyice azaldığı, günlük sıcaklık orta
lamalarının arttığı, az yağışlı, hatta yağışların hiç görülm ediği, kurak-sıcak
günlerin uzun devreler (10-15 gün) halinde etkili olduğu dönem lerdir. Bu ay
larda, nisbi serin hava devreleri seyrek sağnak yağışların düştüğü günlere sı
nırlı kalmaktadır. Nitekim, 3-5 Temmuz, 5-8 Ağustos ve 13-15 Ağustos tarihleri
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“ sayılı günler” anlamında serin yağışlı hava devreleridir. Günlük sıcaklık o r
talamalarının standart sapma değerleri ve aylık gidiş eğrisinin üzerlerinde ol
duğu çok sıcak, yağış ihtimalinin çok düşük olduğu devreler ise 16-20 Teni
miz ve 17-26 Ağustos tarihleri arasında büyük ihtim allerle “ sayılı günler”
görünüşündedir.
Kıyı ardı geçiş kuşağının farklı yörelerinde Eylül'de sıcaklık azalmaları
belirgindir (aylık ortalam alar 2 0 ,0 °C altında). Yağışlardaki artışlara rağmen
kuraklık devam etmektedir. M erzifon’da olduğu gibi, sıcaklık ortalamalarıyla
düşük sapma değerleri ve değişkenlik katsayısı bir bakıma termik kararlılığı
ifade etmekte; nisbi serin günler yağışlara yer veren kısa süreli hava devrele
rinin görüldüğü tarihlerle sınırlı kalmaktadır. Eylül ayı başlarındaki (1-6 Ey
lül) sıcak-az yağışlı devre “ sayılı günler” niteliğindedir. Genel sıcaklık
azalmaları Ekim ayında da devam etmekte, aylık yağışların nisbi payındaki
azlık bir bakıma yaz kuraklığının bu aya kadar uzayabileceğini göstermekte
dir. Günlük sıcaklık ortalam alarının değişkenliği artmakta, başka sözle ter
mik kararsızlık fazlalaşmaktadır (standart sapma değeri + 2 ,0 °C ). Ekim ayı
başındaki (1-3 Ekim) kısa süreli, “ sayılı günler” niteliğindeki devrede sıcakyağış ihtimali az hava şartları yaşanmakta; 12-16 Ekim tarihleri arasındaki et
kili yağışların beklendiği devrede ise günlük ortalama sıcakların aylık ortala
maların altına pek düşmediği anlaşılmaktadır.
Kasım ayı ortalama sıcakları 10,0° nin altında olup, büyük ihtimallerle
kısa süreli soğuk-donlu günler beklenmelidir. M erzifon’da günlük sıcaklık o r
talamalarının aylık ortalam alardan olan sapmaları maksimum değerine ulaş
makta (+ 3 ,8 °C ) değişkenlik katsayısı % 50 oranına erişmektedir. Günlük
ortalama sıcaklıklar 18 Kasım’a kadar nisbeten yüksek kalmakta (ılık günler
yaşanmakta), etkili soğuklar ancak bu tarihten sonra beklenmektedir. Aylık
miktarlara göre olan yağış açığı azalarak devam etmekte, günlük yağış miktar
larındaki artışlar ancak ayın son haftası içinde görülmektedir. Düşük hava sı
caklıkları dolayısıyla muhtemelen ilk kar yağışları da bu günlerde beklen
melidir.
Aralık ayında sıcaklık ortalam aları 5 ,0 ° C ’ nin de altındadır (Amasya’da
4 ,9 °C nin Tokat ta 3 ,8 °C , M erzifon’da 3 ,0 °C ). Günlük sıcaklık ortalam aları
nın sapma değerleri (standart sapma + 1 ,3 °C ) ve yüksek değişkenlik katsayısı
(%43) bu aydaki termik kararsızlığın fazla olduğu göstermektedir. Aylık ya
ğışların nisbi payının artmış olduğu anlaşılmakta, kış yağışları artık bu iç kı
sımlarda önem li miktarda kar şeklinde beklenm ektedir. Yağış ihtimalinin az
olduğu 21-27 Aralık tarihleri arası aynı zamanda günlük sıcaklık ortalam ala
rının aylık ortalamadan olan sapma miktarından az olduğu günler olup, “ sa
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yılı günler” tanımlamasına uygun kuru-soğuk bir hava devresinin büyük
ihtimallerle görüldüğü anlaşılmaktadır. Yağış ihtimalinin arttığı yılın son gün
lerinde, nisbi ısınmalar da meydana gelmektedir.
3. İç Kısımların Yüksek Düzlüklerinden Örnek Bir Yöre:
Çorum ve Yakın Çevresi.

Kıyı ardı geçiş kuşağında, yassı doruklu aşınım yüzeyli dağlık alanlar ara
sındaki kıvrım lı-kırıklı yapı şekillerinin meydana getirdiği yörelerden sonra,
iç kısım ların yüksek düzlük alanlarına geçilm ektedir. Çevre tepelik ve dağlık
alanlar arasındaki havza düzlükleri (ort. yükseklik 800-1.000 m .), bölge sı
nırları içinde sularını Yeşilırmak ve kolları ile Karadenize boşaltan akarsula
rın yer yer parçalanmış; kumtaşı, konglomera, filiş formasyonlarının yer aldığı
Kuvaterner genç dolgular üzerinde gelişmiş ova ve vadi tabanı düzlükler görünüşündedir (Çorum, Alaca Ovaları gibi). Çevre yükseklikler Üst Miyosen etek
düzlükleriyle, yassı yer şekli oluşturan kıvrımlı Mesozoyik arazi bölüm leri (A r
tova Yöresi gibi) ve kil, m arn, kalker ardalanması şeklindeki N eojen üzerinde
gelişmiş Pliyosen yazılarına tekabül etmekte (Ç orum , A laca, M ecitözü, Sulusaray Y öreleri), kıvrım lı ve yatay Üst-Tersiyer oluşum evresine sahip bulun
maktadır.
İç A nadolu Yüksek düzlüklerinin devamı görünüşündeki bu yöreleri tenısilen. Çorum m eteoroloji istasyonu verilerinden yararlanılarak iklim özellikle
ri üzerinde durulmakta; aynı istasyona ait günlük sıcaklık ortalamaları ve yağış
miktarları da “ sayılı günlerin” ortaya konulmasında temel teşkil etmektedir.
Yıllık ve aylık ortalama değerler yardımıyla çizilm iş iklim diyagram ların
dan anlaşıldığı üzere (Şekil 1), iç kısım larda karasallığm ve yüksekte yer alı
şın bir sonucu olarak, Çorum’ un yıllık ortalama sıcaklığı düşük (10,7°C), yıllık
sıcaklık am plitüdü ise yüksektir (21,7°C). Bu durum bir bakıma yaz ayların
daki kuvvetli ısınm aların, kış aylarında kuvvetli soğummaların bir soııucudur.Sıcaklık ortalaması 0 ,0 oC’ niıı altında bulunan Ocak ayı çok soğuk geçmekte;
Şubat ve Mart ayları da düzenli donların görüldüğü soğuk kış mevsimini teş
kil etmektedir (ortalama düşük sıcaklıklar 0 ,0 ° C ’ nin altında). Kıyı kuşağına
göre, kısalmış bulunan vejetasyon devresinde (Nisan-Ekim arası yedi ay) muh
temel don olayları, özellikler Nisan ayı başlarında kültür bitkileri yetiştirici
liği bakım ından tehlike

teşkil

etmektedir.

Iç

kısımların

800-1.000 m.

yükseklerdeki yörelerinde yaz aylarındaki ısınmalar kuvvetli olup, Temmuz
ve Ağustos ayı sıcaklık ortalam aları 2 0 ,0 °C ’ nin üzerine çıkmaktadır. Yaz ya
rıyılında (Nisan-Eylül) artan hava sıcaklıkları, azalan yağışlar ve düşük hava
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nemi sonucu, potansiyel buharlaşma miktarları maksimum değerlere erişmekte,
başka sözle bilhassa Haziran ayından itibaren yaz kuraklığı etkili olmaktadır.
400,0 mm. civarındaki yıllık yağışların en fazla Nisan-Haziran devresinde (mak
simum Mayıs ayında, 61 mm.) düştüğü, görülmekte; bu durum , kültür bitki
leri yetiştiriciliği bakım ından büyük önem taşımaktadır.
Günlük sıcaklık ortalamaları ve yağış miktarlarına göre, Ocak ayı düşük
değerler ve termik kararsızlıklar göstermekte, nisbi yağış payı fazla bulun
maktadır. Ay içinde, özellikle yılın ilk günlerinde kısa süreli (1-2 gün), ılık-az
yağışlı hava devresi büyük ihtimallerle burada da görülmekte, “ sayılı günler”
niteliğinde bulunm aktadır (Şekil 5). Aynı nitelikte, fakat daha uzun süreli ve
etkili olduğu anlaşılan kuru-soğuk hava devreleri 14-16 Ocak ve bilhassa 21-25
Ocak tarihleri arasında yaşanmaktadır (takvimlerdeki “ Şiddetli Soğuklar” ve
“ Zem heri-K arakış” günleri).
Artan sıcaklıklara rağmen, termik kararsızlığın daha fazla olduğu Şubat
ayının nisbi yağış payı da azalmaktadır, ilk on gün içinde yağışlı günler nisbi
ısınmalar getirmekle beraber, kısa süreli kuru-soğuk hava devreleri “ sayılı
günler” niteliğinde görülmektedir. Buna karşılık, yağış ihtimalinin az, fakat
etkili ısınmaların meydana geldiği 15-20 Şubat tarihleri arası, önceki yöreler
le birlikte, takvim lerdeki “ Birinci Cem re’nin havaya düşm esi” olayını kanıt
lar niteliktedir.
Mart ayında bir taraftan ısınmanın, diğer taraftan sıcaklık ortalamaların
daki sapma değerlerinin artmasına karşılık, değişkenlik katsayısı azalmakta
dır (Tablo 1.). Nisbi yağış payı az da olsa, bir fazlalık göstermekte; ayın ilk
günleri yağışlı-soğuk (veya serin), son günleri ise az yağışlı-sıcak hava devre
leriyle dikkati çekm ektedir. Bilhassa 28-31 Mart tarihleri arasındaki sıcak-az
yağışlı devre büyük ihtimallerle “ sayılı günler” niteliğini taşımaktadır. Bu gün
ler takvim lerde, “ Haşaratın Canlanması” ve “ Ağaçların Yeşermesi” şeklinde
karakterize edilmiştir.
Iç kısım ların yüksek düzlüklerinde sıcaklık artışları Nisan ayında daha
belirgindir. Ayın ilk günlerindeki seyrek don olayları düşük ihtimallerle gö
rülebilm ekte (örnek; 11-14 Nisan arası), vejetasyon devresinin başlamış oldu 
ğu bu ayda yağışlar artmaktadır. 2,0 mm.’ nin üzerindeki günlük yağış
miktarları, sıcaklığın nisbeten fazla olduğu günlerde de etkili olmaktadır. Gün
lük sıcaklık ortalamalarının sapma değerleri (+ 1,9°C ) ile değişkenlik katsayı
sının nisbi düşük oranı (% 18) bir bakıma termik kararlılığı ifade etmekte,
genel gidiş ve standart sapma değerleri üzerindeki sıcak-yağışlı hava devresi
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22-27 Nisan tarihleri arasında büyük ihtim allerle “ sayılı günler” niteliğinde
olup, takvim lerdeki “ Sitte-i Sevr” günlerinin yaşandığı devrelerdir. Mayıs, sı
caklık artışlarının devam ettiği, aynı zamanda term ik kararlılığın da arttığı
bir aydır. Aylık toplam miktar ve günlük yağış değerleri (ort. 4,0 mm. üzerle
rinde) maksimumlara erişm ekte; artan sıcaklık ve bol yağışlar bu ayı bitki ye
tiştiriciliği bakım ından elverişli kılmaktadır. Ay içinde “ sayılı günler”
niteliğinde serin-az yağışlı hava devresi (21-25 Mayıs) büyük ihtim allerle gö
rülmekte; belirtilen tarihlerde takvimlerde “ Çiçek Fırtınası” (3 Mayıs) ve “ Ça
pa Mevsimi” , “ Topraktan Suyun Ç ekilm esi” (23, 24 Mayıs) kavram ları yer
tutmaktadır.
N isbi yağış fazlalığı Haziran ayında da görülmekte (aylık miktar Çorum ’ da 47,5 m m .); günlük yağış m iktarları ancak son haftada belirgin olarak azal
maktadır. Kısa süreli yağışlı günler (1-2 gün) serin devreleri meydana getirmekte
(4-8 H aziran arası); yağış ihtimalinin az olduğu devreler günlük sıcaklık orta
lamalarının standart sapma değerleri üzerinde, kuvvetli ısınmaların olduğu
“ sayılı günler” niteliğindedir. 24-30 H aziran tarihleri arasında büyük ihti
m allerle sıcak-kıırak hava devreleri görülmektedir.
Temmuz ve Ağustos ayları b irb irin e benzer sıcaklık ve yağış şartlarıyla
ayrılmakta; 2 0 ,0 °C mm. üzerindeki aylık ortalam aları, 2 0 ,0 °C ’ nin altındaki
aylık yağış m iktarları, yüksek buharlaşma ve düşük hava nemi kurak-sıcak
yaz aylarının önem li iklim özellikleridir. Günlük sıcaklık ortalam aların çok
küçük salınım ları (+ 0 ,4 ° ve 0,2 °C ) ile düşük orandaki değişkenlik katsayıla
rı (Tem. % 3; Ağ. %1) term ik kararlılığı göstermekte; günlük etkili yağışlar da
seyrek görülm ektedir. “ Sayılı günler” ’ niteliğindeki serin-yağışlı hava devre
leri Temmuz başlarında (3-11 Temmuz arası) büyük ihtim allerle etkili olm ak
tadır. Aynı nitelikte sıcak-kurak devreler uzun süreli ve daha sık görülm ekte;
böyle günler 16-20 Temmuz, 23-26 Temmuz ve 9-15 Ağustos tarihleri arasında
yaşanmakta; takvim lerde “ Şiddetli Sıcaklar” , “ Eyyâmı Bahur Sonu” tanım
lamaları yer almaktadır.
Eylül ayı Yörede sıcaklığın belirgin bir azalması (Aylık ort. 17.0°C) ile dik
kati çekm ekte; aylık yağış miktarı da 20,3 mm.yi bulmaktadır. Nisbi yağış pa
yı açık vermekte, kuraklığın etkili olduğu anlaşılmaktadır. Günlük sıcaklık
ortalam aları kararsızlığa doğru gidişi göstermekte (standart sapma + 2 ,0 °C );
ayın ilk günlerindeki 2 0 ,0 °C ’ lik ortalamalar düzenli azalmalarla ayın son gün
lerinde 14,0°C ’ nin altına kadar inmektedir. “ Sayılı günler” niteliğinde 1-3
Eylül tarihlerindeki sıcak-kurak hava şartlarına karşılık, 25-30 Eylül tarihle
ri arasında serin-yağış ihtimali fazla olan hava devreleri görülmektedir. Son
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hafta içindeki sayılı günler için takvim lerde “ Kestane Kıran Fırtınası'

(28

Eylül) ve “ Ağaçlardan Su Çekilmesi Z am an ı" (29 Eylül) tanımlamaları yer tut
maktadır.
Ekim ayında Yörede, yaz yarıyılı sona ermiş görünm ekte; 10,0°C üzerin
deki aylık ortalamaya rağmen, günlük sıcaklık ortalamalarının standart sap
ma değeri + 2 ,0 °C ’ yi bulmakta, termik kararsızlık artmış bulunmaktadır. Ancak
henüz etkili soğukların ve don olaylarının görüldüğü söylenemez. 1 0 ,0 °’ nin
altında günlük sıcaklık ortalamalarının bulunduğu devre 23-25 Ekim ve 28-30
Ekim tarihleri arasında 1-2 günü geçmemektedir. 1-3 Ekim arasındaki kısa
süreli, sıcak-kurak devre “ sayılı günler” niteliğinde görülmekte, takvim lerde
“ Turna G eçim i Fırtınası” (2 Ekim) yer almaktadır.
T a b lo 1. F a rklı y ö r e le r i tem silen , S am su n , M e r z ifo n ve Ç o ru m m e te o r o lo ji ista sy o n la rın a ait a ylık o r t a la 
m a s ıc a k lık d e ğ e r le r iy le (a ), sta n d a rt sap m a (a) d e ğ e r le r i ve d e ğ iş k e n lik ka tsa yıla rı (C V ).
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Kasım ayı 6 ,6 °C ’ lik ortalama sıcaklığı ile Yörede vejetasyon devresinin bir
bakıma sona ermiş olduğunu göstermekte; bu değerin altındaki günlük sıcak
lık ortalam aları özellikle 18 Kasımdan sonraki günlerde soğumaların kuvvet
li olduğu anlamına gelmektedir. Ekim ayının son on gününden itibaren bu tarihe
kadar geçen yaklaşık bir aylık devrede günlük sıcaklıkların bilhassa gündüz
leri arttığı, genel olarak yağış ihtimalinin düşük olduğu, adeta güzel yaz günleri’ nin yaşandığı görülm ekte; bu bakım dan, takvim lerde yer alan “ Pastırma
Yazı” kavramına uygun hava şartlarının bazı yıllar için çok etkili olduğu b i
linmektedir. Termik kararsızlığın bir bakıma göstergesi olan standart sapma
değeri (+ 3,9°C ) bu ayda maksimuma erişmekte; değişkenlik katsayısı da yüksek
bulunm aktadır (% 59 oranında). Aylık yağış miktarının artmış olmasına rağ
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men, (30,6 m m .), nisbi yağış payı düşük kalmaktadır. Kasım ayının son hafta
sı içinde, 2,0 m m .'nin üzerine çıkabilen günlük m iktarlar (ortalamada) etkili
yağışların düştüğünü göstermektedir. Bu ayda Yörede, bir bakıma termik ka
rarsızlığın da bir ifadesi olarak” , sayılı günler niteliğinde bir hava devresi ay
rılamamıştır.

Tablo 2. Samsun, M erzifon ve Ç orum ’da aylık ve yıllık yağış m iktarlarıyla, nisbi paya göre olan yağış fark
ları ve “ yıllık gidiş sayıları” .
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Çorum :
44 ,4 31,2 38,1
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46,1
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12,7

17,7
-17,1

19,5 25 ,0

30,6

43 ,8

-21,9 -15,3 -9 ,8

12,9

-4,2

9,0

417,7
34,5 (yıl.
gidiş sayısı).

A ralık ayı sıcaklık ortalamasının l ,8 ° C ’ ye kadar düşmüş olm ası, kuvvetli
soğumaların meydana geldiğini ifade etmekte; günlük sıcaklık ortalam aları
nın standart sapma değerleri de (+ 2,1°C) termik kararsızlığın fazlalığına gös
termektedir. Değişkenlik katsayısı bu ayda %116 oranı ile maksimum değerine
erişmiştir. Aylık toplam yağış miktarı artmış olup; 43,8 mm. ile nisbi yağış
payının da fazlalığını göstermektedir. Ay içinde “ sayılı günler” niteliğinde sı
cak (veya ılık) b ir devre bulunm azken, yağış azlığı ve etkili soğukların büyük
ihtimallerle 22-27 Aralık tarihleri arasında görülebileceği anlaşılmaktadır. Aynı
tarihlerde benzer hava şartları ile etkili olan günlerin önceki yörelerde de hü
küm sürmesi, bir bakıma “ sayılı günlerin” bölgeler, hatta bir ülke ölçüsünde
geçerli olabileceğini, başka sözle yüksek görünüş ihtim alleri olan “ büyük ha
va durum ları” ile ilişki içinde açıklanabileceğini göstermektedir.
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SONUÇ
Bu incelemede, Orta Karadeniz Bölümündeki farklı yörelerin aylık ve yıllık
ortalama değerler yardımıyla açıklanabilen iklim özellikleri yanında, “ Tak
vim Bağlı Sayılı Günler K lim atolojisi” anlamında ve pratikteki önem i dolayı
sıyla, belli tarihlerde yüksek görünüş ihtimali ve farklı karekterdeki hava
şartlarına sahip bulunan mevsimlik hava tipleri üzerinde durulmuştur.
Günlük sıcaklık ortalamaları ve yağış miktarlarıyla yapılan analizler so
nunda; yöreler ve hatta bölgeler ölçüsünde termik ve nemlilik özellikleri ba
kım ından farklı görünüşlere (m odifikasyonlar) rağmen, “ sayılı günler”
niteliğindeki hava devrelerinin bir-iki günlük sapmalarla belli tarihlere bağlı
kaldıkları; farklı karekterdeki hava şartlarının kış yarıyılında (Ekim-Mart)
genellikle kısa süreli (1-2 gün), yaz yarıyılında (Nisan-Eylül) ise daha uzun sü
reli (3-5 gün ve daha uzun) hava devreleri şeklinde etkili oldukları; mevsim
lik

hava

tiplerinden

bazılarının

(sayılı

günler

niteliğinde

takvimlerdeki tanımlamalara uygun düştüğü görülmektedir.

olanlarının)

