EKİM 1988-TEMMUZ 1989 PERİYODU YAĞIŞLARI
VE BUNLARIN NORMALLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI*
Niderschlagsmenge in der Periode von Oktober 1988-Juli 1989 und ihre Ver
gleichung mit langlaehrigen Durchschnitten
Doç. Dr. CEMALETTİN ŞAHİN**
ZUSAMMENFASS UNG

Die Winter-und Frühlingsmonate 1989 war wesentlich trockner als die vo
rigen Jahren. Dieser Fall wurde damals ein Diskussionsthema in der Presse
und Öffentlichkeit. Dieser Niederschlagsmangel hatte grossen Einfluss auf
Strom und Agrarproduktion, weil in den Staudaemmen kein genügendes Was
ser gesammelt worden ist. Zur besseren Klaerung der Sache wurde die Niderschlagsfaelle in der Periode von Oktober 1988 bis Ende Juli 1989 bearbaitet,
indem man die Niederschlagsdurchschnitte jeder Geographischen Region ein
zeln vergleicht.
Zum Schluss wurde festgestellt, dass in den Monaten Oktober-November
1988 in die Türkei mehr Niederschlag gefallen ist als vorigen Jahren. Aber
in den anderen Monaten zeigt sich die Lage anderes aus, naemlich von De
zember 1988 bis Juli 1989 wurde weniger Niderschlaege gefallen als in den
vorigen Jahren. Aus diesen Gründen kann dieses Jahr die Agrar-und Strom
Produkte der Türkei niedrigeres Niveau als in den vorigen Jahren zeigt.
AMAÇ

Ekim 1988 ile Temmuz 1989 periyodunda geçmiş yıllara oranla dikkati çe
kecek ölçüde azalan yağışların aylık ve 10 aylık periyod içinde göstermiş ol
duğu özelliklerin coğrafi bölgeler de dikkate alınarak incelenmesi, bu yazının
ana maksadıdır. Bunun yanında ayrıca, bu özelliklerin, tarımı yapılan bazı
bitkiler (özellikle tahıllar) ve barajlarda toplanan su miktarı yönünden ifade
ettiği anlam ve önemin ortaya konulması amacı da güdülmüş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, 1988-1989 kış döneminin genel olarak Yurdumuzda kurak
geçtiği yolundaki haberler ve bu tahminlere dayalı birtakım görüşler basınyaym organlarında bile yeralmış ve kamu oyunun her kesiminde tartışma ko* B u m akalede, sa dece yağış d eğ erleri, incelenm iştir.
* * G.U. G azi E ğitim Fakültesi, A n kara.
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nusu olmuştur. Bu makalede Ekim-Temmuz periyodundaki yağış durumu ay
lar itibariyle ele alınarak uzun yıllar otlamaları ile (normalleriyle)
karşılaştırılmıştır. Böylece söz konusu periyod ile geçmiş yılların aynı periyo
du içindeki yağışlar arasında ne gibi bir benzerliğin veya farkın mevcut oldu
ğu ortaya konulmuş olacaktır. Periyod içindeki yağışların toplamı, gerek ay
lar itibariyle ve gerekse bazı bitkilerin çimlenme, gelişme ve başaklanma gibi
önemli yetişme dönemlerinde yeterli miktarda su alıp almayacağı konusuna
bir ölçüde açıklık getirilecektir. Bunun yanında, periyod içinde düşen yağış
ların gerek tarım alanlarının sulanması ve gerekse elektrik üretimi yönünden
Ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan barajlarda toplanan su mik
tarı hakkında da genel bir bilgi sahibi olmak mümkün hale gelecektir.
Bu makalede Ocak-Ocak arası süren takvim yılı ya da Ekim-Ekim arası
süren su yılının değilde Ekim - Temmuz arası 10 aylık bir periyodun esas alın
ması, bu periyodun özellikle tahıl ekiminin başladığı ve en geç hasat edildiği
zaman dilimi olması durumuna dayanmaktadır. Ayrıca periyod dışında kalan
Ağustos ve Eylül ayı yağışlarının Türkiye yağış istasyonlarına düşen yıllık ya
ğış toplamı içinde % 6-7 gibi az bir oran tutması da böyle bir zaman diliminin
seçilmesinin sakıncalı olmayacağını göstermektedir.
Makalede, D.M.I.G.M. nün yağış istasyonlarında yapılan ölçümlerden el
de edilen değerler kullanılmıştır. Yağışlardan bitkilerin faydalanmasını etki
leyen sabit faktörler bir yana bırakılarak en önemli değişken meteorolojik faktör
olan sıcaklık durumu da dikkate alınmıştır. Bu amaçla 10 aya ait ortalama
sıcaklık değerlerine göre periyod için ve uzun yıllar için iki ayrı harita çizil
miş bulunmaktadır.
Makalenin hacmi dikkate alınarak aylık olarak çizilmiş bulunan periyodluk ve uzun yıllar ortalama değerlerine göre çizilmiş yağış haritalarının önemli
bir bölümü dışarda bırakılmıştır. Özellikleri göz önünde bulundurularak,
D.M.I.G.M. nce hazırlanan Kasım ve Nisan aylarına ait karşılaştırmalı harita
larla yetinilmiştir.
1988 yılı Ekim ayı ile 1989 yılı Temmuz ayı arasındaki 10 aylık periyod
yağışlarının coğrafi bölgelere göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacıy
la her bölge için ayrı ayrı çıkarılan grafikler (grafik 1-7) ayrı ayrı inelendiği
zaman şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: (Bu grafiklerdeki aylık değerler, böl
gede mevcut istasyonlara her ay düşen toplam yağış miktarının, istasyon sayı
sına bölünmesi ile elde edilmiştir)
MABMABA BÖLGESİ: Grafik 1 de görüldüğü gibi Ekim-Kasım ve Aralık
aylarında uzun yıllar ortalamalarına göre (normallere göre) yağış fazlası var
dır. Aralık ayından itibaren bir denkleşme belirdikten sonra Mayıs ayına ka
dar yeriyod değerleri normallerin altında seyretmiştir. Ocak, Şubat ve Nisan
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aylarında büyük bir yağış eksiği göze çarpmaktadır. Aralık-Mayıs dönemi içinde
Mart ayında nisbi bir yağış artışı dikkati çekmektedir. Mayıs ve Haziran ayla
rında ise normallerden biraz daha fazla yağış düşmüştür.
MARMARA BÖLGESİ
yağış eksiği

G ra fik : 1

yağış fazlası

---------

1 9 8 8 - 1989

P ER İ YOD U
-------UZUN YILLAR
ORTAL AMAS I

mm

EGE

BÖLGESİ
G ra fik: 2

- 1988-1989
PERİYODU
UZUN YILLAR
ORTALAMASI

260

CE M A LE TTİN ŞAHİN

EGE BÖLGESİ: (Grafik 2). Ekim - Aralık arasında periyodluk değerler
normallerin üzerindedir. Kasım ayında 140 mm lik bir yağış azamisi ile 84
mm lik fazlalık söz konusudur. Aralıktan Temmuza kadar ise durum tersine
dönmüştür. Periyodluk değerler sürekli olarak normallerin altında kalmıştır.
Bu dönem içinde Mart ve Mayıs aylarında nisbi bir yağış artışı dikkati çek
mektedir.
AKDENİZ

BÖLGESİ

200 mm

------- 1988-1989 P E R İ Y O D U
------- U Z U N Y I L L A R O R T A L A M A S I

AKDENİZ BÖLGESİ: Ekimden Kasım sonlarına kadar periyod değerleri
normallerin üzerindedir (Grafik 3). Yine Kasım ayında bir yağış azamisi gö
rülmektedir. Bu ayda 90 mm. lik bir yağış fazlalığı vardır. Daha sonra, Aralık
- Temmuz döneminde ise periyodluk değerler sürekli olarak normallerin al
tında seyretmiştir. Bu dönemde Mart ayında nisbi bir yağış artışı dikkati çek
mektedir. Temmuz ayı değerleri birbirine çok yakındır.
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Diğer bölgelerde olduğu gibi bu bölgelde de Ekim
ve Kasım aylarında yağışlar, uzun yıllar ortalama değerlerinin üzerinde sey
retmiş bulunmuktadır. Daha sonra ise yine Aralık-Temmuz döneminde sürek
li bir yağış eksikliği dikkati çekmektedir. Bu dönemdeki nisbi yağış artışı Mayıs
ayına rastlamaktadır (Grafik 4). Temmuz ayı değerleri birbirine hayli yakın
dır (7-8).

İ ÇAN ADOLU

BÖLGES İ

G ra fik : 4

120 mm.

____

1988-1989

____ U ZUN

YILLAR

PERİYODU
ORTALAMASI

KARADENİZ BÖLGESİ: Ekim ve Kasım aylarında yine periyod değerle
ri, uzun yıllar ortalama değerlerinin üzerinde seyretmiştir. Aralık ayında de
ğerler birbirine yakındır. Bundan sonra, Mayıs ayına kadar yağış eksiği
görülmektedir (Grafik 5). Mayıs ayında artış gösteren yağışlar az da olsa (3
mm) normallerin üzerine çıkmıştır. Daha sonra yağış eksikliği yine Temmuza
kadar devam etmiştir.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Ekim ve Kasım aylarında yine periyod de
ğerleri uzun yıllar ortalamalarının üzerindedir. Aralık ayında değerler birbi
rine çok yakındır (61 - 57). Daha sonra Temmuza kadar sürkeli bir yağış eksiği
görülmektedir (Grafik 6). Bu dönem içinde Mart ayında nisbi bir yağış artışı
dikkati çekmektedir.
G.D

ANADOLU

--------

1988- 1989

--------

UZUN

BÖLGESİ

PERİYODU

YILLAR

ORTALAMASI

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Ekim, Kasım aylarında bir yağış
fazlası söz konusudur. Değerler Aralık ayında birbirine çok yaklaşmıştır (Grafik
7). Aralık - Temmuz arası dönemde periyod değerleri normallerin altında kal
mıştır. Bu dönemde yine Mart ayında nisbi bir yağış artışı görülmektedir. Ha
ziran ve Temmuz ayı yağışları normallerine hayli yakındır.
1988
Ekim başı ile 1989 Temmuz sonu 10 aylık süre içinde istasyonlara
düşen toplam yağışlara göre yapılan haritaya bakıldığı zaman (Harita 1) şu
hususlar dikkati çekmektedir:
-------- En düşük yağışlar 161 mm ile İğdır, 168 mm ile Nallıhan ve 202 mm
ile Gürün’e aittir. En fazla yağış alan yerler ise, 2040 mm ile Hopa, Ekim ayı
eksiği ile (1461 mm) Rize ve 1226 mm ile Alanya olmuştur.
--------İç Anadolunun önemli bir kısmı ile İğdır çevresi 300 mm nin altın
da yağış almış bulunmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Anadolunun tamamına ya
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kını, Iç Anadolunun kuzey ve güney kısımları, Ege Bölgesinin çok büyük bir
kısmı ve Trakyanın tamamına yakını bu 10 aylık süre içinde 300-500 mm ara
sı yağış almışlardır. Karadeniz Bölgesinin kıyı ve dağlık kısımları ile Marma
ra Denizi çevresi 500 - 1000 mm arası yağış almışlardır. Bize - Hopa arası,
Giresun çevresi, Alanya-Manavgat çevresi ise 1000 mm nin üstünde yağış alan
yerler olarak belirmiştir.
--------Aynı periyoda dahil ayların uzun yıllar ortalama değerleri (normal
leri) ile çizilen haritaya (Harita 2) bakıldığı zaman da şu özellikler dikkati
çekmektedir:
--------En az yağış alan yer iğidir çevresi olmuştur.
-------- Iç Anadolunun tamamı (Yozgat hariç), İçbatı Anadolu eşiği, Kara
deniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Anadolunun önemli bir kısmı 300-500 mm
arasında yağış alan yerler olarak görülmektedir. Ayrıca Manisa - Salihli ile
Milas çevresinde aynı derecede yaış alan iki ada bulunmaktadır.
-------- Karadeniz Bölgesinin dağlık ve kıyı kısmı, Marmara bölgesi ve Ege
bölgesinin çok büyük bir bölümü 500 - 1000 mm arası yağış alan yerlerdir.
Bunun yanında Antakya-Gaziantep-Adıyaman çevresi ile Van gölünün güney
ve batısı da aynı derecede yağış alan yerler olarak görülmektedir.
--------Hopa-Rize arası, Muğla ve Manavgat-Alanya arası 1000 mm nin üze
rinde yağış alan yerlerdir. Ayrıca Bitlis de 1005 mm ile bu basamakta yer al
mıştır.
Her iki harita karşılaştırıldığı zaman:
-------- İğdır çevresi her iki haritada da en az yağış alan yer olarak belir
miştir. Bunun yanında 1988-1989 periyodunda İç Anadolu Bölgesinin geniş
bir kısmı da (Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde ve Kayseri) ortalamaların al
tında yağış almış bulunmaktadır.
--------Trakya da bu yıl ortalamaların altında yağış almıştır.
-------- Marmara Bölgesinin tamamı ve Ege Bölgesinin büyük bir kısmı nor
malde 500 - 1000 mm arası yağış alan basamağa girdiği halde, 1988 - 1989 pe
riyodunda Trakya ve Marmara denizi güneyi ile Ege bölgesinin büyük bir kısmı
500 mm nin altında yağış almıştır.

1988
- 1989 periyodu yağış değerleri ile uzun yıllar ortalama diğerleri kar
şılaştırıldığı zaman bazı istasyonların bu periyod, ortalma değerlerden daha
fazla yağış aldığı görülmektedir. Bu istasyonların pek çoğu Karadeniz Bölge
sine aittir. Bunlardan bazıları şöyledir:
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istasyon Adı
Kastamonu
Sinop
Samsun
Giresun
Artvin
Hopa

Ortalama Değer

1988-1989
Periyodu

398
549
628
1031
598
1674

504
828
665
1201
950
2043

265

Aradaki Fark
+
+
+
+
+
+

106
279
37
170
352
369

Buna göre bu periyodda ortalama değerlere göre en fazla yağış artışı olan
istasyonlar Artvin ve Hopa olmuştur.
Bunun yanında başta Güneydoğu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere pek
çok istasyonda yağış azalması görülmektedir. Bazı istasyonların karşılaştırmalı
değerleri de şöyledir:
İstasyon Adı

Ortalama Değer

1988-1989
Periyodu

Aradaki Fark

Mardin
Muş
Adıyaman
Siirt
G. Antep
Bitlis
Trabzon
Zonguldak
Niğde
Konya
Kayseri
Ankara
İskenderun
Antakya
Antalya
Manisa
Kütahya
Muğla
İzmir
Bursa
Kocaeli
Balıkesir

717
848
795
730
568
1005
790
1046
329
323
348
352
700
1146
1037
734
547
1180
681
662
681
590

275
302
437
472
369
741
583
932
223
207
284
281
428
737
832
428
370
874
490
397
497
452

- 442
- 546
- 358
- 258
- 199
-2 6 4
- 207
- 114
- 106
- 116
- 64
- 71
- 272
- 409
- 205
- 306
- 177
- 306
- 191
- 265
- 184
- 138

Buna göre de bu yıl en çok yağış açığı olan istasyonlar: Antakya, Mardin,
Muş, Manisa, Muğla, İskenderun ve Bursa olmuştur.
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D.M.İ.G.M. nce yapılan karşılaştırm alı haritalardan Kasım 1988 e ait ola
nına bakıldığı zaman (H arita 3) çoğunluğu Doğu Anadoluda olmak zere kü
çük birkaç yöre normallerden daha az yağış almış durumdadır. Bunun yanında
kalan ve önemli bir bölümü Doğu Anadoluya ait olan kesim ile Bolu ve Bile
cik çevresi norm alleri civarında yağış almış durum dadır. Bu yöreler daşmda
Türkiyenin çok büyük bir kısmı uzun yıllar ortalam alarından daha fazla ya
ğış almış bulunm aktadır. Bu durum , bölgelere göre yapılmış bulunan karşı
laştırm alı grafiklerden de görülmektedir.

1989
Nisan ayında ise durum tamamen tersinedir (H arita 4). Kars, E rzu
rum , Amasya, Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevreleri dışında kalan Bütün
Türkiyede yağışlar, norm allerin altında olmuştur. Bu durum , bu haritanın ya
nında, bölgelere göre yapılmış bulunan karşılaştırm alı grafiklerden de açıkça
görülmektedir.
Giriş kısmında da belirtildiği gibi, yağış sularından bitkilerin faydalan
m alarını etkileyen ve değişken etmen olan sıcaklığın bu yıl nasıl bir gidiş gös
terdiği de ele alınmıştır. Sıcaklığın özellikle topraktan buharlaşmayı ve bitki
lerden terlemeyi hızlandırarak yapmış olduğu önemli etkinin bu yıl hangi yönde
olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla inceleme periyodu içinde bulunan 10
ayın aylık ortalma değerleri alınarak yapılan harita (H arita 5) ile aynı ayların
uzun yıllar boyunca sahip oldukları ortalama değerlere göre çizilen harita (Ha
rita 6) karşılaştırıldığı zaman, arada çok büyük bir benzerliğin var olduğu
görülmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi, sıcaklık, yağışlardan, bitkilerin
yararlanm aları konusunda bu yıl olumlu veya olumsuz b ir rol aynamamıştır.
SONUÇ:

istasyonların almış bulundukları yağış değerlerinden, bunlara göre çizi
len harita ve grafiklerden çıkarılan sonuçları şu başlıklar altında toplamak
m üm kündür:
1) Ekim ve Kasım ayları 1988-1989 Ekim-Temmuz periyodunda, Türkiye
nin büyük bir kısmında, uzun yıllar ortalam alarının üzerinde yağış almıştır.
A ralık ayında da yer yer bu fazlalık devam etmiştir.
2) Aralık - Temmuz arasında genellikle sürekli bir yağış açığı söz konusudur.
3) Temmuz ayı değerleri birbirine yakındır.
4) 10 aylık 1988-1989 periyodunda, uzunyıllara göre toplam yağış olarak
daha az yağış düşmüştür. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde bu yağış açığı belirgindir.
5) Tahıl tarım ı için çok önemli olan Nisan ve Mayıs yağışları, norm allerin
çok altında olmuştur.
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Şimdiye kadar verilen bilgiler ve yapılan açıklam alardan çıkarılacak so
nuçlara göre, Türkiyede tarım ı yapılan ürünlerden elde edileek verim ve ba
rajlarda birikecek su miktarı hakkında genel olarak bazı tahminler yapılabilir:
------- Özellikle kuru (kıraç) tarım yapılan tahılda önemli ölçüde verim dü
şüşü ortaya çıkacaktır. Tahılın yanında sulu tarımı yapılan diğer ürünlerin ekim
alanlarında yağışla ortaya çıkan bu su açığı sulama ile karşılanm ak yoluna gi
dilirse bu sefer de rezervuarlarda önemli ölçüde seviye düşüklüğü ortaya çı
kacaktır. Özellikle çift amaçlı (sulama, enerji) olarak kullanılan büyük
barajlarda ortaya çıkacak olan bu durum , sonbahar ve kış aylarında elektrik
kesintisine neden olabilir. Ayrıca büyük şehirler için içme ve kullanma suyu
temin eden rezervuarlarda görülecek bu durum , yine önümüzdeki sonbahar
ve kış aylarında sıkıntı doğuracak niteliktedir.
------- Bu durum şimdiden göz önünde tutularak ilgililer tarafından ge
rekli önlemlerin alınması yoluna gidilmelidir.
Ayrıca kullanma suyunun kıt oluşunun sonucu olarak, tam anlamıyla te
mizlenmeden yenmek durum unda kalınan meyve ve sebzelerden ve buna ila
ve olarak evlerin ve çevrenin yeteri kadar temizlenememesinden kaynaklanan
bulaşıcı hastalıkların yayılma tehlikesini de gözardı etmemek gerekir.
BİBLİYOGRAFYA
------- Türkiyede Sulanan B itkilerin su Tüketim Rehberi. Topraksu Genel
Md. Yan. No: 718, 1982, Ankara.
------- O rtalam a, Ekstrem Sıcaklık ve Yağış Değerleri Bülteni. Başbakan
lık D.M.İ.G.M. Yay. No: 571, 1984, Ankara.
------- Aylık Meteoroloji Bülteni. (1988 Ekim, 1988 Kasım, 1988 Aralık,
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D.M.İjG.M.
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