TÜRKİYE’DE GÜNLÜK YAĞIŞ ŞİDDETLERİ VE
SIKLIKLARI
Yrd.Doç D r .Ihsan ÇİÇEK
Ö ZET
Ülkemizde yağış tutarlarında bölgeler arasında büyük farklılıklar
yaşanır. Yağış tutarının dağılışında coğrafik özellikler belirleyici rol
oynamaktadır. Yağış tutarlarının dağılışında olduğu gibi yağış şiddetleri ve
bunların sıklıklarında da büyük farklılıklar vardır. Bazı yörelerde 100.0 mm
üzerindeki yağışlar her yıl görülebilirken, bazı yörelerde 50.0 mm üzerindeki
yağışlar inceleme süresinde kaydedilmemiştir. Bu nedenle çalışmamızda 77
il m erkezindeki istasyonların 1960-1995 arasındaki 36 yıllık günlük
yağışları beş şiddet basam ağına ve beş şiddet sınıfına ayrılarak ayrı ayrı
değerlendirilmiştir. Bu çalışm a sonucunda ülkemizde güneyden kuzeye
doğru yağışlı gün sayıları artarken, denizel etki altındaki yörelerde yağış
şiddetleri ve sıklıklarının yüksek olduğu ve iç kesimlerde ise yağış şiddetinin
düştüğü ve günlük yağışların % 80’den daha büyük bir kısm ının 10.0
m m ’den düşük gerçekleştiği saptanmıştır.
I. GİRİŞ
Bir yöredeki yağış özellikleri araştırılırken sadece yağış tutarları ve
bunların alansal dağılışını incelem ek
yörenin tüm yağış karakterini
belirlemede yetersiz kalır. Bir yöredeki yağış miktarı yanında, yağışlı
günler ve yağış şiddetinin de araştırılması gerekmektedir. Çünkü belirli bir
miktardaki yağışın ne kadar zamanda ve hangi sıklıkta düştüğünün bilinmesi
de önem lidir. Ö rneğin 25.0 mm günlük yağışın ne kadar sürelerle
tekrarladığının bilinmesi, buradaki hidrolojik problemlerin çözümünde ve
beşeri faaliyetlerin sürdürülmesinde belirleyici olmaktadır. Ani bir sağanak
yağm ur, akarsu debilerinde yükselm elere, taşkınlara ve erozyonun
şiddetlenmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da tarım alanları ve
ürünlerin zarar görmesi, ulaşım, haberleşme, elektrik ve su gibi alt yapı
sistemlerinin tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelmesi gibi
pek
çok sorun ortaya çıkmaktadır. Fakat sadece yağış şiddetinin bilinmesi de
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yetersiz kalabilir. Çünkü belirli şiddetteki bir yağışın hangi sıklıkta
görüleceğinin bilinmesi de gerekmektedir. İnşaa edilecek köprü, baraj, yol,
k a n a liz a s y o n
s is te m le ri g ib i y a tırım la rın e k o n o m ik o la ra k
yapılandırılabilm eleri için çeşitli yağış şiddetlerinin hangi sıklıkta
gerçekleşeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Bunlar yanında yüksek şiddetli
yağışların erozyonu arttırıcı, baraj ve bentlerin ömürlerini azaltıcı etkileri de
bulunmaktadır.
Ü lkem izdeki yağış özelliklerinin belirlenm esi ve yağış rejim lerinin
tanım lanm asında da yağış şiddeti ve sürelerinin belirlenmesi gereklidir.
Ülkemizin matematiksel konumu, çevresinin denizlerle çevrili olması, kıyı
bölgeleri ile iç kesimlerinin arasında yüksek dağ sıralarının bulunması, yakın
m esafelerde yükseltide büyük değişikliklerin görülm esi gibi coğrafi
özellikler yağış tutarları üzerinde belirleyici olm aktadır. Bu nedenle
ülkem izde yağış şiddeti ve süreleri bakım ından birbirinden çok farklı
yöreler oluşm uştur. Yağış tutarı bakım ından birbirine benzeyen ve
ülkemizin yağışlı yörelerini oluşturan Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri, yağış
şiddeti ve süreleri bakımından birbirinde çok farklı karaterlere sahiptir.
Akdeniz Bölgesi’nde yağışların yılın belli bir döneminde toplanması yağış
şiddetinin yükseltmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağış bütün bir yıla
homojen dağıldığı için yağış şiddeti düşmektedir. Yani Akdeniz’de düşük
yağışlı gün sayısı ile şiddeti yüksek yağışlar, Karadeniz B ölgesi’nde
yüksek yağışlı gün sayısı ile şiddeti düşük yağışlar hakimdir. Bu da kabaca
birbirine yakın yağış tutarlarının birbirinden çok farklı karakterini ortaya
koymaktadır.
Ü lkem iz koşullarına
uygun olan yağış şiddet basam aklarının
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda tam bir fikir birliğine varıldığı
söylenem ez. Çeşitli klim atolojik çalışm alarda birbirinden farklı şiddet
basamakları ayrılmıştır. Ardel, ve diğ. (1969) Antalya’nın istasyonunu ele
alarak beş yağış şiddet sınıfı ayırmışlardır. Bu şiddet sınıfları şöyledir;
0 .1 -

10.0 mm

10.1 -

30.0 mm

30.1 -

50.0 mm

50.1 - 100.0 mm
100.1
- 250 mm . Yine bu çalışmada 10.0 mm günlük yağışın norma
ve şiddetli yağışın sınırını oluşturduğu belirtilmektedir.
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Dönmez (1990a, 1990b), Koçm an (1989,1993) ve Hoşgören (1983)
çalışmalarında aynı şiddet sınıflarını kullanmışlardır. Bu araştırıcılara göre
25.0 mm altındaki günlük yağışlar normal yağışlar, 25.0 - 50.0 mm
arasındaki günlük yağışlar az şiddetli sağanak, 50.0 - 100.0 mm arasındaki
günlük yağışlar sağanak ve 100.0 mm şiddetli sağnak yağışlar olarak kabul
edilmiştir.
Sür (1977), A lanya’nın iklim özelliklerini incelediği çalışm asında
yağış şiddet basamaklarını 0.1 m m ’den fazla , 10.0 mm ’den fazla ve 50.0
m m ’den fazla olmak üzere üçe ayırmıştır.
Nişancı (1975) ülkem izdeki yağış şartlarını incelediği m akalesinde
aylık değerleri kullanm ış ve düşük şiddetli yağışlardaki küm elenm eyi
ayırmak için logaritmik bir bölümleme önermiş ve yağışları 0.1 mm, 1.0
mm, 10.0 mm, 25.0 m m, 100.0 mm, 250.0 m m ’den oluşan j ’ddet
basamaklarına ayırmıştır.
Bu çalışmada önceki çalışmalardakine benzer yağış şiddetleri esas
alınmıştır. Ancak günlük yağışlar iki farklı sınıflamaya göre incelenmiştir.
Çalışm anın ilk bölüm ünde 77 istasyonun 1960-1995 yılları arasına ait
günlük yağış verileri 0.1 mm ve üzerindeki, 10.0 mm ve üzerindeki, 25.0
mm ve üzerindeki, 50.0 mm ve üzerindeki ile 100.0 mm ve üzerindeki
yağışlardan oluşan beş farklı yağış şiddetin basamağı ayrılmıştır. Bundan
amaç belirli büyüklükten fazla yağışların tümümü birden değerlendirm e
olanağını elde etmektir. Ancak bu basamaklandırma günlük yağışların hangi
gruplar arasında yoğunlaştığım tam olarak verememektedir. Bu nedenle
günlük y ağ ışlar
ikinci bir sınıflam aya tabii tu tu larak yeniden
değerlendirilmiştir. Bu sınıflamada günlük yağışlar;
0.1 -

9.9 mm arasındaki yağışlar,

1 0 .0 -2 4 .9 mm arasındaki yağışlar,
25.0 - 49.9 mm arasındaki yağışlar,
50.0 - 99.9 mm arasındaki yağışlar,
100 mm ve üzerindeki yağışlar olmak üzere beş şiddet sınıfına
ayrılmıştır. Böylece günlük yağışların hangi sınıflar içerinde yoğunlaştığını
belirlemek kolaylaşmıştır.
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II. İZLENEN YÖNTEM
Bu çalışmada ülkemizde farklı şiddetteki günlük yağışların dağılışını
gösterebilm ek am acı ile il m erkezlerindeki istasyonların 1960-1995
dönemine ait 36 yıllık günlük yağış verileri kullanılmıştır. İl merkezlerindeki
istasyonların seçilmesinde bu istasyonların gözlem sürelerinin uzun olması
etken olmuştur. Pek çok istasyonun 1950 yılından sonra gözleme başlaması
ve ilk yıllarda gözlemlere ara verilmiş olması, 1960’dan sonraki dönemin ele
alınm asında belirleyici olm uştur. Buna rağm en Karabük, Osmaniye ve
Şırnak istasyonları, verilerindeki eksiklikler nedeniyle değerlendirm e
dışında tutulmuşlardır. Bu nedenle 77 il merkezindeki istasyonun günlük
yağış verisi kullanılabilm iştir M eteoroloji Genel M üdürlüğü’nden elde
edilen veriler, günlük yağış şiddetini hesap edebilmek amacıyla çeşitli
şiddet basamaklarına ayrılmış ve her bir basamağın ortalama tekrarlama
süresi hesap edilmiştir. Çalışmamızda yağış şiddetini ifade edebilmek için
beş yağış şiddet basamağı ayrılmıştır. Bu beş basamak; 0.1 mm, 10.0 mm,
25.0 mm, 50.0 mm ve 100.0 mm değerlerinden oluşmaktadır. İstasyonların
bu beş basamağa göre hesap edilen yağışlı gün sayıları ve tekrarlama süreleri
ayrı ayrı haritalanarak farklı yağış şiddetlerinin dağılış haritaları elde
edilmiştir.
Bunun dışında ayrılan basam aklar içerisindeki ortalam a yağış
miktarlarının analizini yapabilmek için;
0.1 -

9.9 mm arasındaki düşük şiddetli yağışlar,

1 0 .0 -2 4 .9 mm arasındaki normal yağışlar,
25.0 - 49.9 mm arasındaki az şiddetli sağanak yağışlar,
50.0 - 99.9 mm arasındaki şiddetli sağanak yağışlar,
100 mm ve daha üzerindeki çok şiddetli sağanak yağışlar ayrılmış ve
her bir yağış grubunun sayıları hesap edilerek bunların yüzdeleri
belirlenmiştir. Böylece yağışlı gün sayılarının analizinde görülmeyen belirli
kademelerdeki yağışların yıl içerindeki düşme olasılıkları saptanmıştır.
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III. ÇEŞİTLİ GÜNLÜK YAĞIŞ ŞİDDETLERİNİN SIKLIK
DAĞILIŞLARI
III.1.0.1 mm ve daha fazla yağışlı günlerin sıklık dağılışları
Bilindiği gibi klimatolojide 0.1 mm ve üzerinde yağış düşen günler
yağışlı gün olarak kabul edilmektedir. Yani bu basamağın incelenmesi
ülkem izdeki yağışlı günlerin dağılışım , başka bir ifade ile yağış düşme
olasılığını belirlemeye yardımcı olmaktadır.
Ülkemizdeki yağışlı günlerin dağılışına bakıldığında ilk dikkati çeken
yağışlı gün sayının güneyden kuzeye arttığı yani yüksek değerli enlemlerin
aynı zamanda yüksek yağışlı gün sayılı yöreler olduğudur (Şekilli). Yağışlı
gün sayısının en fazla olduğu yerler Karadeniz ile komşu yöreldir. Akdeniz
Bölgesi kıyı şeridi ise yağışlı gün sayısının en az olduğu yöredir. İncelenen
77 istasyonun verilerine göre ülkemizde ortalama yağışlı gün sayısı 107.1
gündür. Yani ülke genelinde yaklaşık her 3.5 günde bir yağış düşme olasılığı
vardır. Yine ülkemizin ortalama yağışlı gün sayısı kabaca 100 gün olarak
kabul edildiğinde, bu değer ülkemizi doğu-batı yönünde kabaca ortadan
ikiye böler ve bu eşgün eğrisinin kuzeyinde kalan yöreler ortalamadan
yüksek, güneyindeki yöreler ise ortalam adan düşük yağışlı gün sayısına
sahiptirler.
Ülkemizde yağışlı gün sayısının en fazla olduğu istasyon ortalama
178.5 gün ile Rize, en az olduğu istasyon ise ortalama 67.02 gün ile
M ersin’dir. K aradeniz B ölgesi’nin büyük bir kısmında ve M arm ara
Bölgesi’nde Çatalca - Kocaeli Platosu, Yıldız (Istıranca) Dağları’nın kuzey
yam açlarında ve Kuzeydoğu A nadolu’da yağışlı gün sayısı 120’nin
üzerindedir. Bu yöreler dışında Kayseri ve Kütahya istasyonlarında da
ortalama yağışlı gün sayısı 120’nin üzerindedir. Yağışlı gün sayısı, yağış
olasılığı olarak değerlendirildiğinde bu yörelerde her üç günde bir yağış
düşme olasılığı vardır. Yağışlı gün sayısı Doğu Karadeniz Bölümü’ne doğru
gidildikçe artar. Samsun ile Ordu arasındaki kesimden Hopa’ya kadar olan
bölümde ve Zonguldak çevresinde yağışlı gün sayısı 140 üzerinde ve Rize
çevresinde 160 günün üzerindedir. Yani Rize ve çevresinde her iki günde bir
yağış düşme olasılığı bulunmaktadır. Ülkemizin en fazla yağış alan yöresi
aynı zamanda en fazla yağışlı gün sayısına da sahiptir.
100 günlük yağışlı gün sayısını gösteren eşgün eğrisi kabaca ülkemizi
ortadan ikiye böler bunun kuzeyindeki istasyonlarda yağışlı gün sayısı
100’ün üzerinde güneyindekilerde ise altındadır. Eşgün eğrisinin Tuz Gölü
çevresinde kuzeye doğru yaptığı girinti bu yöreyi çevresinden farklı kılar.
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Örneğin N iğde’de yağışlı gün sayısı 108,75 iken hem en batısındaki
A ksaray’da 87.61 gündür. Yani çok kısa mesafede 20 günü aşkın bir fark
bulunmaktadır. Bu durum bir bakıma Tuz Gölü çevresinde hüküm süren
yarı-kurak koşulları ifade etmektedir.
Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde, Ege Bölgesi’nde İzm ir ve Aydın
çevresinde ve Urfa çevresinde yağışlı gün sayısı 80’in altıdadır. Yani bu
yörelerde yağış düşebilmesi için 4.5 gün veya daha uzun süre geçmesi
gerekmektedir (Mersin’ de. 5.4 gün).
Yağışlı gün sayılarının dağılışında hava kütlerinin geçiş yolları ve
etkinlikleri önemli rol oynar. Cephesel faaliyetler Akdeniz Bölgesi’nde yaz
a y la m d a çok azalır, Karadeniz kıyı şeridinde ise azalm akla birlikte yaz
aylarında da sürer. Bu durum yöredeki yağışlı gün sayısının A kdeniz’e göre
yüksek olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında yağışlı gün sayısı üzerinde
orografik uzanışlar da etkili olm aktadır. Ö rneğin, Teke ve A ntakya
yöresinin, çevrelerinden daha fazla yağışlı gün sayısına sahip olmaları
orografik koşullar ile ilgilidir. Yine aynı şekilde Karadeniz kıyısında Batı
Karadeniz’in Orta Karadeniz’e göre fazla yağışlı gün sayısına sahip olması,
Trabzon’un çevresinden az yağışlı gün sayısına sahip olm ası ve yine
A ntalya’nın M ersin’den daha fazla yağışlı gün sayısına sahip olması
orografik koşullar ile ilgilidir.
III. II. 10.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerin sıklık dağılışları
Ü lkem izde 10.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerin dağılışına
bakıldığında bunun 0.1 m m ’den oldukça farklı olduğu görülür (Şekil: 2). Bu
şiddetteki yağışların dağılışında enlem sel dağılış ortadan kalkm ış ve
topografik uzanışlar, yükselti ve denizel etkilerin kıyı kesim lerinden iç
kesimlere girememesi etkili olmuştur.
İncelenen istasyonların 10.0 mm ve daha fazla yağışlı gün sayılarının
ortalaması 19.0 gündür. Ülkemizin çok büyük bir bölümünün ortalamadan
(19.0 gün) düşük yağışlı gün olasılığına sahiptir. Ülkemizde 10.0 mm ve
daha fazla yağışlı günlerin 30 günden fazla olduğu yerler beş yörede
toplanmıştır. Doğu Karadeniz Bölümü 10.0 mm ve daha fazla yağışların
düşme olasılığının en yüksek olduğu yöredir. Bu yağışın ortalaması Rize’de
yılda 66.6 gündür. Yani R ize’de her 5.4 günde bir düşen yağışın 10.0 ve
daha fazla gerçekleşme olasılığı vardır. Zonguldak ve çevresinde de yılda
30 günden daha çok 10.0 mm ve üzerinde yağış düşebilir. Yani her 12
günün birinde bu değerde veya daha yüksek yağış olabilir. Diğer bir yöre
ise Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevresindeki Güneydoğu Toros D ağları’mn
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yüksek kesim leridir. Bu yörede bu basamaktaki yağışın frekansının fazla
olm ası K aradeniz kesim indeki gibi tam am iyle cephesel faaliyetlere
bağlanamaz. Bu yörede yağış miktarının şiddetini arttıran en önemli etken
yükseltidir. Diğer iki yöre ise Güneybatı Anadolu ve Antakya çevresidir.
Buralarda da 10.0 ve üzerindeki yağışın yıllık sayısı 30 günün üzerindedir.
M uğla ve Antakya çevresi yağışlı gün bakımında (0.1 mm >) ülkemizin az
yağışlı yöreleri içinde kalsa da 10.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerde ise
yüksek frekanslı yöreler içerinde kalm aktadır. Yani M uğla ve Antakya
çevresinde az sayıda ancak yüksek şiddetli yağışlar görülm ektedir. Bu
oluşum üzerinde Akdeniz’den gelen cephe sistemlerinin yüksek dağlar ile
seklüzyona uğratılması etkili olmaktadır.
Karadeniz kıyı şeridinde (Sinop ve çevresi hariç), Marmara Bölgesi’nin
kuzeyinde, Ege Bölgesi’nin kıyı kesiminde, Mersin hariç Akdeniz Bölgesi
kıyı kesim inde ve Güneydoğu T oroslar’ın yüksek kesim lerinde yılda
ortalama 20 gün üzerinde 10.0 mm ve daha fazla yağış düşebilmektedir.
Yani buralarda her 18 günden daha az bir sürede 10.0 mm ve üzerinde yağış
düşme olasılığı vardır.
Ülkemizin büyük bir kesiminde bu basamaktaki yağış şiddetinin yıllık
ortalaması 20 günden azdır. Bu alanların büyük bir çoğunluğu ülkemizin iç
kesimlerinde yer alan ve kıyı dağlarının uzanışı doğrultuları nedeniyle nemli
hava kütlerinden az etkilenen alanlardır. Bunun yanında Mersin ve Sinop
gibi kıyıda yer alıp da yağış gölgesinde kalan bazı istasyonlarda da 10.0 mm
ve üzerindeki yağışın yıllık ortalaması 20 günden azdır. Yine Trakya’nın iç
kesim leri, Güney M arm ara Bölümü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin
alçak kesimlerinde de bu yağış yılda 20 günden az düşmektedir.
İç Anadolu Bölgesi’nin büyük bir kısmında, Erzincan ve Bayburt gibi
depresyonlarda yer alan istasyonlarda ve İğdır’da 10.0 mm ve üzerindeki
yağışın yıllık ortalaması 10 günden azdır. İğdır dışındaki yörelerde bu değer
çoğunlukla 9 gündür. Yani buralarda bu yağış ancak her 40 günde bir
düşebilmektedir. İğdır, bu şiddetteki yağışın en düşük olduğu yöredir.
Burada ancak yılda 4.88 gün yağış 10.0 mm ve üzerinde düşebilir. İğdır’da
bu yağışın görülebilm esi için
iki ayı aşkın bir sürenin geçm esi
gerekm ektedir (73.7 gün). İç Anadolu B ölgesi’nde yarı kurak alanların
yayılış ile 10.0 mm ve üzerindeki yağışın 10 günden düşük olduğu sahaların
yayılışı arasında yakın bir benzerlik bulunmaktadır. Bu yöreler yağışlı gün
sayısı (0.1 mm >) bakımından Akdeniz Bölgesin’deki istasyonlardan daha
yüksek ortalam aya sahip olm alarına rağm en 10.0 mm ve daha fazla
yağışlarda daha düşük ortalam alara sahiptirler. Yani buralarda yağışın
büyük bir bölümü 0.1 ile 9.9 mm arasında düşmektedir.
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III.III. 25.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerin sıklık dağılışları
25.0 mm ve üzerindeki günlük yağışlar, ülkemiz koşullarına göre
sağnak yağış olarak kabul edilm ektedir (Dönmez 1979, Hoşgören 1983,
Koçman 1989, 1993). Bu şiddetteki yağışın önemli hidrolojik sonuçlan
vardır. Bu şiddetteki yağışlar taşkın, sel, ürün tahribati, barajlara aşırı su
gelm esi, erozyonun artm ası, ulaşım , haberleşm e ve enerji dağıtım
sistemlerinin hasar görmesi gibi pek çok fiziki ve beşeri problemi ortaya
çıkarmaktadır.
Ülkemizinde 25.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerin ortalam ası 4.3
gündür. Yani bu şiddetteki yağışın yaklaşık olarak 3 ayda bir tekrarlama
olasıhğı vardır. (84.8 gün). Ülke ortalam asını oluşturan yılda 4 günlük
eşgün eğrisinin uzanışı incelendiğinde, bu değerin kabaca yüksek dağ
sıralarının uzanışı ile yakın ilgili olduğu görülür. Kıyı dağlarının denize
bakan kesimleri (Sinop ve çevresi hariç) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
ülke ortalamasının üzerinde yağışlı gün sayısına sahipken, karasal yöreler
ortalam adan az yağışlı gün sayısına sahiptir. Bu durum yağışlı gün
sayılarının dağılışında orografyanın ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğu
gösterir.
25.0 mm ve daha faz la y ağışlı günlerin yıllık ortalam aları
incelendiğinde, eşgün eğrilerinin kıyı kesim lerinde ve dağlık yörelerde
sıklaştığı görülür (Şekil:3). Yani dağ sıraları 25.0 mm ve bunun üzerindeki
yağış şiddetinin kıyı kesimlerinde yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Batı
ve Doğu Karadeniz B ölüm leri, Güneybatı Anadolu, Antalya Bölüm ü,
İskenderun Körfezi çevresi ve Bingöl,Tunceli, Bitlis çevresinde bu yağışın
yıllık ortalaması 8 günden fazladır. Bu değer Doğu Karadeniz Bölüm ü’nde
29.22 güne kadar çıkar (R ize’de). Yani buralarda 15 günden daha kısa
zamanlarda bu yağış tekrarlayabilir. Diğer yörelerde bu şiddetteki yağış
ancak 20-45 günde bir görülebilir.
Dağ sıraların gerisinde kalan iç kesimlerde bu şiddetteki yağışlar yılda
2 günden az düşm ektedir. Bu alarmlar tam am iyle denizel etkilerden
korunmuş, genellikle oraj yağışlarına bağlı olarak bu şiddetteki yağışı alan
ve karasallığın kuvvetli olduğu yörelerdir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bu yağış şiddetinin frekansının iç bölgelerden fazla olması ilgi çekicidir. Bu
durum buraları etkileyen Akdeniz kökenli sıcak hava kütlelerinin daha fazla
nem içermesi ile ilgilidir.
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îç Anadolu Bölgesi’nin büyük bir kısmında, Kızılırmak, Çoruh, Karasu
gibi büyük ve derin vadilere sahip akarsularda ve depresyonlarda yer alan
istasyonlarda 25.0 mm ve daha üzerindeki yağışların görülme olasılığı bir
yıldan daha fazladır. Bu değer genelde 1.5 yıl civarındadır. Ancak bu değer
İğdır’da 5 yılda biri geçer.
III. IV. 50.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerin sıklık dağılışı
Ü lkem izde 50.0 mm ve üzerinde şiddete sahip yağışların yıllık
ortalaması 0.7 gündür. Yani ülkemizde yaklaşık olarak her 1.5 yılda bir bu
şiddetteki yağışın görülme olasılığı vardır. Ancak ülke ortalamasını veren bu
değer çok yanıltıcıdır. Çünkü ülkem izin orografik koşulları
yağış
şiddetlerinin dağılışında belirleyici unsurdur. Bu nedenle ülke genelinde bu
yağış şiddetinin dağılışında büyük farklılıklar bulunmaktadır (Şekil: 4).
Ülkemizde 50.0 mm ve daha üzerindeki sağanak yağışların dağılışına
bakıldığında yılda birden daha fazla tekrarlama olasılığının olduğu alanların
çok sınırlı olduğu görülür. Trabzon hariç Doğu Karadeniz Bölüm ü,
Zonguldak çevresi, İzmir, Manisa çevresi, M uğla’dan Antakya’ya kadar olan
kıyı kuşağı, Tunceli, Bingöl, Bitlis yöresinde ve M ardin’de 50.0 mm ve
üzerindeki yağışların yılda birden fazla düşme olasığı bulunmaktadır. Bu
alanların yayılışına bakıldığında buraların denizel etkilere açık veya
Güneydoğu Toroslar da olduğu gibi yüksek alanlara karşılık geldiği görülür.
Rize, diğer yağış şiddetlerinde olduğu gibi yine en yüksek sıklığa sahiptir.
Rize’de bu şiddetteki yağışın yıllık ortalaması 7.02 gündür. Bunu yılda 5.52
gün ile A ntalya izler. Yani bu istasyonlarda 50.0 mm ve daha fazla
şiddetteki günlük yağış yaklaşık 2-2.5 ayda bir tekrarlamaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege kıyı ardı kesimi, M armara Bölgesi
ve Orta Karadeniz Bölümü ve bazı kıyı istasyonları gibi denizel koşullara
nispeten açık olan sahalarda bu yağış 1 ile 5 yılda çoğunlukla 2 yılda bir
tekrarlar. Ülkemizin büyük bir kesiminde bu yağışın düşme olasılığı 10
yılda birden daha azdır. Bu alanların tümü kıyı ardındaki denizel etkilere
kapalı karasal alanlarda bulunm aktadır. Afyon, Eskişehir, Kırıkkale,
Aksaray, Niğde, İğdır istasyonlarında incelenen 36 yıl içerisinde 50.0 mm
ve daha üzerinde yağış kaydedilmemiştir. Buralarda bu şiddetteki yağışın
düşme olasılığı 50 yılda birden azdır.
III. V. 100.0 mm ve daha fazla yağışlı günlerin sıklık dağılışları
İncelenen 77 istasyonun yıllık ortalamalarına göre bu şiddetteki yağışın
ülkemizde tekrarlam a olasılığı 16.5 yılda birdir. Fakat bir önceki yağış
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şiddetinde olduğu gibi bu yağışın da iç kesimlerde, inceleme süresi olan 36
yılda hiç görülm emesi, ülke genelinde bu şiddetteki yağış sıklıklarının
dağılışında büyük farklılıklar olduğunu göstermektedir.
Ü lkem izde 100.0 mm ve üzerindeki çok şiddetli sağnak yağışın
dağılışına bakıldığında bu değerdeki yağışın çok sınırlı alanlarda yayıldığı
görülür. İncelenen 77 istasyon içerisinde ancak Antalya’da bu yağışın yılda
birden fazla düşme olasılığı vardır (1.55 gün/yıl). Bu değer dışında tüm
yağış şiddetlerinde önde gelen R ize’nin A ntalya’nın gerisinde kalm ası
ilginçtir. R ize’de bu şiddetteki yağış 1.8 yılda bir görülm ektedir (0.55
gün/yıl). A ntalya’nın, R ize’den daha yüksek ortalam aya sahip olması
Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava kütlelerinin daha çok nem taşıması ile
ilgilidir (Şekil: 5).
Teke Y arım adası, Antalya Körfezi çevresi ve İskenderun Körfezi
çevresinde bu yağışın görülebilm e olasılığı 1 ile 5 yıl arasında
değişmektedir. Mersin hariç Akdeniz kıyısı, Zonguldak çevresi, Trabzon
hariç Doğu Karadeniz kıyı bölümünde bu yağış ancak 5-10 yılda bir
görülebilmektedir.
Ülkem izin yine dağlarla çevrili iç kesim lerinde incelenen 36 yıl
içerisinde 100.0 mm ve üzerindeki yağışlara rastlanm am ıştır. Yani
buralarda bu yağışın görülme olasılığı 50 yılda birden azdır.
Ülkemizin kıyı kesimlerinde çoğunlukla 10 ile 20 yılda bir kez de olsa
bu şiddetteki yağışın görülmesi, bu kesimlerde taşkın önleme yapılarının,
köprülerin bu şiddetteki yağışın göz önüne alınarak yapılmasını ve hızlı
kentleşmenin akarsu yataklarına yayılmasını engelleme konusunda önlem
alınmasını zorunlu kılmaktadır.
IV. YAĞIŞ ŞİDDET SINIFLARININ YILLIK ORANLARI
Klimatoloji çalışmalarında yağış miktarı ve belirli şiddetteki yağışın
belirlenmesi yanında yağış şiddet sınıflarının da belirlenmesi önemli bir
konudur. Çünkü bu konunun araştırılması yıl içerindeki yağış miktarlarının
dağılışını ve tekrarlama olasılığı yüksek sınıfları ortaya çıkarmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde yağışlar beş şiddet sınıfına ayrılmış ve her
sınıfın yıllık ortalam a yüzdeleri bulunmuştur (Tablo: 1). Böylece her bir
istasyonda yağışın hangi sınıflar içerinde daha sık düştüğü ortaya
konmuştur.
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Ü lkem izde günlük yağışların şiddet sınıflarını gösteren tablo
incelendiğinde günlük yağışın düşme olasılığının en fazla olduğu sınıfın
0,1-9,9 mm olduğu görülür. Türkiye’de düşen günlük yağışların % 82.22’si
bu yağış şiddet sınıfı içerisinde kalmaktadır. Tablo incelendiğinde denizel
yörelerden, karasal yörelere doğru gidildikçe bu sınıftaki yağış şiddetinin
arttığı görülür. Afyon, B ayburt, Ç ankırı, Çorum, Erzincan, Eskişehir,
Gümüşhane İğdır, Kars, Kayseri, Niğde ve Sivas istasyonlarında yağışın
% 9 0 ’dan fazlası 0.1-9.9 mm arasında düşm ektedir. Bu oran İğ d ır’da
% 94.48’e kadar çıkar. A ntakya, A ntalya, M uğla, Rize gibi denizel
koşulların hakim olduğu istasyonlarda, Bingöl ve Bitlis gibi yüksek ve
A kdeniz’den gelen nemli hava kütlelerini alan istasyonlarda yağışın % 607 0 ’lik bir kısm ı bu şiddet sınıfında düşm ektedir. Tüm istasyonlar
değerlendiriğinde istasyonların % 15.58’inde % 90 üzerinde, % 50.65’inde
%80-90 arasında, % 25.98’inde %70-80 arasında ve % 7.79’unda % 70’den
az bir oranda günlük yağış 0.1 - 9.9 mm arasında düşmektedir. İncelenen
istasyonların % 65’inden fazla bir kısmının yağışların 10.0 m m ’den düşük
gerçekleşm e olasılığı % 80’dir. Bu durum ülkemizde yağış bakım ından
karasal alanların ne kadar yaygın olduğunu bize göstermektedir. Gerçekleşen
günlük yağışın büyük bir kısm ının bu şiddet sınıfında bulunm ası
ülkemizdeki yağış şiddetinin düşük olduğunu göstermektedir.
Tablo: 1 Yağış Şiddet Gruplarına Göre İstasyonların Ortalama Yağışlı Gün
Oranları (%).
YAĞIŞ ŞİDDET SINIFLARI
İSTASYON

0.1-9.9 mm

10.0-24,9 mm

25.0-49.9 mm

50.0-99.9 mm

100.0 > mm

Adana

72,64

18,24

6,89

1,63

0,60

Adapazarı

79,00

16,82

3,80

038

0

Adıyaman

7932

1435

5,87

0,46

0

Afyon

9037

8,63

1,00

0

0

Ağrı

88,77

10,25

0,86

0,11

0,01

Aksaray

89,42

9,80

0,78

0

0

Amasya

89,05

9,73

1,16

0,06

0

Ankara

89,84

934

0,80

0,02

0

Antakya

62,97

22,02

11,82

2,81

038

Antalya

66,13

1738

8,85

535

2,09

Ardahan

89,71

930

0,89

0,10

0

Artvin

86,09

11,24

231

036

0

Aydın

72,84

20,94

5,49

0,73

0

Balıkesir

80,24

15,61

3,66

0,47

0,02

Bartın

76,17

18,08

4,78

0,91

0,06

Batman

80,63

16,83

235

0,19

0
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Bayburt

90,48

8,98

0,50

0,04

0

Bilecik

89 3 7

9,46

1,13

0,04

0

Bingöl

69,42

22,18

7,35

1,03

0,02

Bitlis

64,08

23,53

10,20

2,17

0,02

Bolu

88,90

10,10

0,94

0,06

0

Burdur

87.03

11,06

1,83

0,08

0

Bursa

80,16

16,32

3,08

0,44

0

Çanakkale

77,92

1730

4,36

0,97

0,05

Çankırı

90,13

9,01

0,79

0,07

0

Çorum

90,00

8,72

1,17

0,11

0

Denizli

79,25

16,5

3,78

0,40

0,02

Diyarbakır

8239

14,37

3,03

0,21

0

3,39

0,20

0

Edime

83,09

1332

Elazığ

88,24

10,46

1,28

0,02

0

Erzincan

90,96

8,37

0,66

0,01

0

Erzurum

89,67

9,85

0,44

0,04

0

Eskişehir

90,84

8,32

0,84

0

0

Gaziantep

79,24

16,92

3,60

0,24

0

Giresun

75,40

18,04

5,51

0,97

0,08

Göztepe (îst.)

82,92

13,58

3,01

0,49

0

Gümüşhane

90,47

8,86

0,65

0,02

0

Hakkari

71,88

20,46

6,95

0,71

0

İğdır

94,48

531

0,21

0

0

İsparta

83,11

12,80

3,53

0,56

0

İzmir

71,97

18,75

7,50

1,67

0,1

İzmit

81,47

15,13

2,92

0,45

0,03

K. Maraş

71,28

22,36

5,99

037

0

Karaman

87,99

10,57

1,42

0,02

0

Kars

91,61

7,69

0,69

0,01

0

Kastamonu

89,91

8,71

130

0,08

0

Kayseri

91,75

7,69

0,55

0,01

0

Kilis

79,79

16,65

3,26

0,40

0

Kırıkkale

89,78

935

0,87

0

0

Kırklareli

82,74

1333

327

0,44

0,02

Kırşehir

88,60

10,50

0,82

0,08

0
0

Konya

89,07

9,83

1,04

0,06

Kütahya

85,82

11,70

2,28

0,20

0

Malatya

87,77

10,25

1,93

0,05

0

Manisa

72,18

19,13

7,07

1,52

0,09

Mardin

72,08

19,78

6,74

133

0,13

Mersin

70,75

20,18

7,46

1,49

0,12
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Muğla

65,04

19,04

11,44

4,00

Muş

7535

18,88

5,08

0,49

0

Nevşehir

89,41

9,73

0,86

0

0

Niğde

91,29

8,10

039

0,02

0

Ordu

77,95

16,53

4,70

0,77

0,05

Rize

62,73

20,91

12,44

3,62

030

Samsun

85,12

11,81

2,67

0,39

0,01

Siirt

7434

20,94

4,39

033

0

Sinop

85,08

12,79

1,76

0,36

0,01

0,48

Sivas

90,08

930

0,60

0,02

0

Tekirdağ

84,58

11,94

3,05

0,43

0

Tokat

89,71

9,45

0,82

0,02

0

Trabzon

8335

13,09

2,97

038

0,01

Tunceli

70,24

21,72

6,62

138

0,04

Urfa

81,40

14,75

3,38

0,41

0,06

Uşak

80,74

17,10

2,11

0,05

0

Van

88.31

10,73

0,91

0,05

0

Yalova

80,13

15,63

3,64

031

0,09

Yozgat

85,28

12,35

2,28

0,09

0

Zonguldak

73,30

19,44

5,99

1,12

0,15

Türkiye (Ört)

82,22

13,79

336

0,58

0,05

Ülkemizde 10.0 ile 24.9 mm arasındaki günlük yağışların oranı bir hayli
düşüktür. Ülke ortalam asında bu şiddet sınıfındaki yağışların oranı
%13.79’dur. Yani yıllık yağışlı gün sayısının ancak 7/1’inde yağış bu şiddet
sınıfında düşmektedir. Ancak dikkati çeken bir nokta istasyonlar arasındaki
bu şiddetteki yağışlı gün oranları arasındaki farklılıklardır. İğdır’da bu oran
yıllık yağışlı gün sayısının % 5.31’i iken, Bitlis’te % 23.53’tür. Yani yağışlı
günlerin sayısındaki fark 4 kattan fazladır. Bu da 10,0 -2 4 ,9 şiddet
sınıfındaki günlük yağışların dağılışında ülke genelinde bir hom ojenlik
olmadığının kanıtıdır. Bu şiddet sınıfındaki yağışlar, incelenen istasyonların
% 29.9’da % 10.0’un altında, % 9 .1 ’inde % 20.0 üzerinde bir orana
sahiptir.
25.0
- 49.9 mm arasındaki yağış şiddet sınıfının ülke ortalam ası %
3.36’dır. Yani yağışların çok küçük bir kısmı az şiddetli sağanak' sınıfına
girm ektedir. Ancak bu sınıf içerisinde de ülkemizde büyük farklılıklar
bulunm aktadır. R ize’de günlük yağışların % 12.44’ü bu şiddet sınıfında
kalırken, İğdır’da bu oran % 0.21’e düşmektedir. Yani bu iki istasyon
arasında bu şiddetteki yağışlı gün sayılarında 60 kata yakın bir fark
bulunm aktadır. K arasal yörelerin büyük bir kısm ında bu yağış şiddet
sınıfındaki yağışların oranı % 1’den azdır.
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Şiddetli sağanak yağışlar sınıfına giren 50.0-99.9 mm arasındaki yağış
şiddet sınıfının ülke ortalaması % 0.58’dir. Ülkemizde Afyon, Aksaray,
Eskişehir, İğdır, Kırıkkale ve Nevşehir istasyonlarında incelenen 1960-1995
döneminde bu şiddetteki günlük yağış kaydedilmemiştir. Bunun yanında
Antalya’da bu oran yıllık yağışlı gün sayısının % 5.35’ini bulur. Bu oranın
gerçekleşm esinde Akdeniz üzerindeki nemli, sıcak havanın büyük etkisi
vardır. Çünkü Rize gibi ülkem izin en yağışlı istasyonunda bu oran
% 3.62’dir. Bu durum bu bölgenin daha serin olması ve havanın doyma
noktasının düşük olması ile ilgilidir. Yine bu iki istasyon arasındaki fark
R ize’de yağışın yıl içerisinde daha homojen bir yayılışa sahip olduğunu
gösterir.
Ülkemizde incelenen istasyonların ancak % 36.36’sında 100.0 mm ve
üzerindeki çok şiddetli sağanak yağışlara rastlanır. Yani ülkemizin 2/3’lik
bir kısm ında bu şiddet sınıfındaki günlük yağışlar incelem e dönem i
içerisinde kaydedilm em iştir. Bu şiddette günlük yağış alan alanlar
çoğunlukla denizel yörelerdir. A ntalya’da yıllık ortalam a yağışlı gün
sayısının % 2.09’unu bu şiddetteki yağışlar oluşturmaktadır. Antalya bu
şiddet sınıfındaki yağışların oranının % 1.0’ın üzerinde gerçekleştiği tek
istasyondur. Yıllık yağışlı gün sayıları içerisinde bu şiddetteki yağışın payı
% 0.9 ile 0.1 arasında değişen istasyonlar Adana, Antakya, M uğla, İzmir,
Mardin, Mersin ve Rize’dir. İlk üç istasyonun oranı Rize’den daha yüksektir.
Bu durum havanın sıcaklığı ve nem taşıma kapasitesi ile ilgilidir.
V. SONUÇ
Ü lkem izde yağışlı gün sayılarının, yağış şiddetinin ve bunların
sıklıkları üzerinde, m atematik konum belirleyici bir faktördür. Cephesel
sistemlerin geliş yönleri ve etkinlikleri matematik konum ile ilgilidir. Ancak
ülkemizde yağış şiddetleri ve sıklıklarının dağılışı üzerinde bir yarımada
oluşunun, dağ sıralarının uzanışı, depresyonların dağılışının, bakının ve
yükseltinin belirleyici etkileri vardır. Kıyıdaki dağ sıraları yağışlı hava
kütlerinin kıyı bölüm lerinde tutulm alarına ve buralarda yağışlı gün
sayılarının ve şiddetinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu alanlarda
yağışlı gün sayısının ve şiddetin yüksek olmasının bir diğer nedeni de bu
yörelerin sürekli nem kaynağının yakınında bulunmasıdır. Sıcak denizler
üzerindeki hava kütlerinin mutlak nem miktarları da yüksek olmakta ve bu
da yağışlı gün sayısının ve şiddetin yüksek olmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde yağışlı gün sayısının dağılışında enlem etkisi belirgindir.
Kuzeye doğru çıkıldıkça yağışlı gün sayısı artar. Bu durum kuzeyde
cephesel faaliyetlerin yaz aylarında da
sürdüğünü gösterm ektedir.
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Ülkemizin kuzeyinde her iki günde bir yağış düşme olasılığı varken bu
güneyde dörtbuçuk günde birdir.
Fiziki etmenler yağış şiddetinin artması ve bunların dağılışında etkindir.
Bu durum 10.0 mm ve üzerindeki yağışların dağılışında belirgin olarak
görülm ektedir. Ülkemizin denizel kesim lerinde bu şiddet basamağından
yüksek yağış 12 günde bir görülürken, iç kesimlerde bu değer 40 günde bire,
İğdır’da yaklaşık olarak 75 günde bire düşer. 0.1 mm ve 10.0 m m ’den fazla
yağışları gün sayılarının dağılışındaki tezat iç bölgelerde düşük şiddetli
yağışların çoğunlukta olduğunu göstermektedir.
Yöreler arasındaki farklılıklar, sağnak yağış olarak nitelendirilen 25.0
mm ve üzerindeki şiddete sahip yağışlarda daha da belirgindir. R ize’de her
15 günden az bir sürede bu şiddetteki yağışın tekrarlama olasılığı varken, bu
değer İğ d ır’da 5 yılda bire çıkar. Bu şiddetteki yağışların dağılışında
topografya ve denizellik belirleyici olmaktadır. Toros ve Kuzey Anadolu
Dağları’nın denize bakan yamaçlarında bu şiddet basamağının sıklığı yüksek
iken iç kesim lerde özellikle derin vadi ve depresyonlarda sıklık çok
düşüktür.
50.0
mm ve üzerindeki yağışlı günlerin tekrarlam a olasığı ülke
genelinde 1.5 yılda birdir. Ancak burada da kıyı kesimler ile iç kesimler
arasında b e lirg in fark lılık lar görülür. Ö rneğin, T orosların güney
yamaçlarında 2-2.5 ayda bir bu şiddetteki günlük yağış tekrarlanabilirken bu
dağların kuzeyindeki Niğde ve A ksaray'da 50.0 mm ve üzerindeki günlük
yağışlar incelem e döneminde kaydedilm em iştir. Bu da dağılış üzerinde
topografya ve denizelliğin belirleyici etkisini kanıtlamaktadır.
Ülke genelinde 100.0 mm ve üzerindeki yağışlara çok sınırlı bir alanda
rastlanmakta ve bunlarında sıklıkların da düşük olduğu görülmektedir. Bu
şiddetteki yağışların Antalya’da yılda birden daha fazla tekrarlama olasığı
varken, bu değer R ize’de 1.8 yılda bire çıkar. Yani ülkemizin en yağışlı
yerinin 100.0 mm ve üzerindeki yağış sıklığı A ntalya’ya göre daha
düşüktür. Bu durum Antalya’nın yağış şiddetinin Rize’den yüksek olduğunu
kanıtlar. A kdeniz’den gelen sıcak
hava kütlelerinin m utlak neminin
yüksekliği bu durumun sebebidir. Ülkemizin büyük bir kesiminde bu yağışın
tekrarlama olasılığı 20 yılda birden fazladır.
Yağış şiddet grublarma düşen oranlar ülkemizde yağışlı günlerin % 80
den büyük bir kısm ının 0.1 mm ile 9.9 mm arasında gerçekleştiğini
g österm ek ted ir. D enizel yörelerde bile bu değer % 6 0 ’m altına
düşmemektedir. Yani ülkemizdeki günlük yağışların şiddeti düşüktür. 10.0
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- 24.9 mm arasındaki yağışlı günlerin oranı %22 ile % 8 arasında
değişmektedir. Bu iki grup birlikte yağışlı günlerin yaklaşık olarak % 9095’lik bir kısmını oluşturmaktadır. Yani ülkemizde yağışların çok büyük bir
kısmı normal yağışlar içerisinde kalmaktadır. Ancak sadece şiddeti düşük bu
yağışların sıklığına bakılarak yapılacak imar çalışm alarının başarıya
ulaşması mümkün değildir. Tekrarlam a sayısı düşük ama şiddeti yüksek
günlük yağışlar dikkate alınmadan özellikle vadi tabanlarına yayılan
yapılaşmalarda can ve mal kaybı olması kaçınılmazdır. Bu durumun çarpıcı
örnekleri yakın zamanda yaşanan pek çok taşkında görülmüştür. Örneğin’in
İzm ir’de 100.0 mm üzerindeki yağışın gerçekleşme olasılığı 10 yılda bir
iken, 100.0 mm üzerindeki bir sağnak yağışta 61 can kaybı olmuştur. Bu
örnekten de anlaşılacağı gibi yağış şiddetleri ve bunların sıklıklarını tespiti
klimatolojik , hidrolojik ve ekonomik açıdan çok önemlidir.
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