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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu ders Fiziki Coğrafya alanının önemli konularından biri olan Klimatoloji’nin bir alt
disiplini olarak, iklim etmen ve süreçleri ile iklim değişikliklerinin doğal mekanizmalarını
anlamaya yönelik bir alt yapı oluşturmaktadır. Aynı zamanda güz dönemi klimatoloji dersinin
devamı ve tamamlayıcısıdır.
İklim ve hava durumu birer ayrı kavram olmakla birlikte bu derste günlük, mevsimli ve
yıllık hava hareketlerinin, özellikle basınç, rüzgar, genel atmosfer sirkülasyonu, hava kütleleri
ve cepheler ile nem ve yağışın anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede bir yandan günlük
hava olaylarının nasıl geliştiği, yıldan yıla olan salınımların nasıl şekillendiği anlaşılırken, diğer
yandan hava olaylarının uzun süreli ortalaması olan iklim sürecinin de nasıl karakter kazandığı,
farklı iklim bölgelerinin oluşmasına neden olan etmen ve süreçlerin nasıl şekillendiği ortaya
konulmaktadır.
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
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KISALTMALAR
•

Mb: Milibar

•

Mm: Milimetre

•

A: Alçak basınç

•

Y: Yüksek basınç

V

YAZAR NOTU
Bu ders aynı zamanda pratik çalışma ve gözlemi de içeren bölümlere sahip olduğundan,
çevrenizde bulunan meteoroloji istasyonlarına gidilerek çalışmaları hakkında bilgi alınması
faydalı olacaktır.
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1. BASINÇ VE BASINCI ETKİLEYEN ETMENLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Basınç ve basınçla ilgili genel kavramlar ile alçak ve yüksek basınçla ilgili tanımlar.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınçla ilgili örnek verileri araştırın.
2. Basınç kavramının nasıl geliştiğini araştırın.
3. Yeryüsüzünde basıncın genel dağılışını araştırın.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Basınç ve Basıncı
Etkileyen Etmenler

Basınç kavramını
kavrayabilir.

Ders notu, anlatım ve araştırma

Basıncı etkileyen etmen ve
süreçleri anlayabilir

Ders notu, anlatım ve araştırma

Basınç kuşakları hakkında
bilgi edinebilir

Ders notu, anlatım ve araştırma

Alçak ve yüksek basınç
kavramını anlayabilir

Ders notu, anlatım ve araştırma

4

Anahtar Kavramlar
•

Basınç

•

Aklimatizasyon

•

Deklimatizasyon

•

Sinoptik

•

Dinamik Basınç

•

Termik Basınç

•

Mb

5

Giriş
Bu bölümde basınç kavramı ve basınç kavramının ortaya çıkışı ile basıncın nasıl
ölçüldüğü gibi konulara yer verilmektedir. Bununla birlikte alçak ve yüksek basınçlar, termik
ve dinamik basınç yapıları ile genel basınç kuşakları ve genel atmosfer sirkülasyonu ile ilgili
ilk açıklamalar da bu bölümde yer almaktadır.
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BASINÇ VE BASINCI ETKİLEYEN ETMENLER
Basınç, en yalın anlatımla havanın ağırlığıdır. Atmosferi oluşturan gazlar belirli bir
ağırlığa sahip olarak zemin üzerinde bir basınç şeklinde kendini göstermektedir. Havanın
yeryüzü üzerinde oluşturduğu bu etkiye “hava basıncı” ya da “basınç” denir. Hava basıncı 45o
enleminde, deniz seviyesinde ve 0oC sıcaklıkta gösterdiği değer normal basınç olarak kabul
edilir. Bu değer normal hava basıncı olarak adlandırılmaktadır1013 mb’a eşittir. Buna göre
havanın 1 cm2 lik alana yaptığı ağırlık veya basınç gram cinsi olarak da 1033 gr’dır.
Yerçekiminin de etkisiyle bu gazlar altta ağır olanların ve üste daha hafif olanların
bulunması suretiyle bu dizilim gerçekleştirmektedir. Bu şekilde havanın yoğunluğu nedeniyle
yeryüzüne yapılan basınç ya da havanın ağırlığı daha fazladır. Yukarılara çıktıkça bu etki
azaldığından atmosferin üst kesimlerinde basınç daha azdır. Yükseldikçe basıncın azalması ve
buna bağlı olarak basıncın canlılar üzerindeki etkisi de bu şekilde değişmektedir. Yükseldikçe
basıncın azalması yanında basıncın azalma oranı da artmaktadır. Başka bir ifadeyle atmosfer
içersinde yükseldikçe basıncın azalma oranı artar. Bu oran deniz yüzeyinde 8 metrede 1 mb.,
3000m yükseklikte 15 metrede 1 mb ve 6000 m yükseklikte 20 metrede 1 mb şeklinde
görülmektedir (Erol, 2004). Genel olarak bakıldığında deniz seviyesinde 1013 mb. olan standart
basınç, 1000m de 900 mb., 3000 m de 700 mb., 5000 m de 540 mb ve 10.000 m de 260 mb.
seviyesindedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki yerden yaklaşık 5000 m yukarıda standart basınç
seviyesi yarı yarıya azalmaktadır.
Havanın yeryüzünden ısınması veya soğuması sonucu yerel basınç seviyelerinde veya
büyük basınç kuşaklarında farklı basınç özellikleri oluşması neticesinde, teorik olarak yerden
yükseldikçe her yerde aynı basınç azalması beklenmesine karşın, yükseldikçe basınç değişimi
yerden yere farklı özellikler göstermektedir. Bu farklılık, farklı topografya ve yüzey özellikleri
neticesinde atmosferin zemin ile ısı alış verişinde ortaya çıkan farklara bağlı olarak bazı
yerlerde havanın ısınıp yükselmesi, yani seyrelmesine, bazı yerlerde ise soğuyup alçalması yani
yoğunluğunun artmasına neden olur. Dolayısıyla ortaya zeminle ilgili ısı alış verişi farkından
oluşan farklı basınç değişimleri çıkmaktadır. Bununla birlikte atmosferi yeryüzüne bağlı tutan
yer çekimi kuvvetinin de Ekvator’dan kutba doğru giderek artması neticesinde de enleme bağlı
basınç değişiklikleri görülebilmektedir.
Bu gibi nedenlere bağlı olarak deniz seviyesindeki basınç her yerde aynı olmamaktadır.
Yine aynı nedenlere bağlı olarak yükseldikçe de basıncın azalma oranı artmaktadır. Bu açıdan
yukarıda tanımı verilen “normal basınç” değeri kullanılmaktadır. 45o enleminde, deniz
seviyesinde ve 15oC’de 1013 mb. olarak kabul edilen normal basınç değerinin üzerindeki basınç
değerleri “yüksek basınç”, 1013 mb altındaki değerler ise “alçak basınç” olarak
adlandırılmaktadır.
Hava basıncı ilk kez İtalyan bilim adamı Torriçelli (1607 – 1648) tarafından 1643’de
civalı bir barometre ile ölçülmüştür (Resim 1, Şekil 1). O tarihte Torriçelli tarafından yapılan
deneyde ilk defa civa kullanılarak bugün basıncı ölçmek için kullanmış olduğumuz “barometre”
de kullanılmış oldu (Resim 2).
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Resim 1: Torriçelli (1607 – 1648)

Şekil 1: Torricelli tarafından kullanılan civalı barometrenin çalışma prensibi

Resim 2. Meteorolojide kullanılan barometreler.
Meteorolojik ölçümlerde kullanılan barometrelerin yanında basıncı hem ölçen hem de
yazan adına barograf denen aletler de kullanılmaktadır (Resim 3).
8

Resim 3: Basıncı hem ölçüp hem de yazan barograf.
Barograf, barometrenin çalışma prensibi ile çalışan ancak anlık basınç değerlerini
resimde görülen (resim 3) silindir üzerindeki milimetrik kağıda aktaran bir alettir. Ancak son
yıllarda otomatik meteoroloji istasyonlarının gelişmesiyle bu aletlerin kullanımına son
verilmiştir. Otomatik meteoroloji istasyonları insanlar tarafından periyodik gözlem ihtiyacı
hissetmeden üzerindeki alıcılar vasıtasıyla ölçümlediği tüm meteorolojik parametreleri
bilgisayar ve uydu bağlantısıyla merkeze aktarabilen istasyonlardır (Şekil 2).

Şekil 2: Otomatik meteoroloji istasyonu (www.mgm.gov.tr)
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Resim 2’de verilen ve meteoroloji istasyonlarında kullanılan barometrelerin yanında
günlük hayatta da kullanılan barometreler bulunmaktadır. Metal olan bu barometreler genel
olarak havanın nasıl olacağını da belirtmektedir (Resim 4).

Resim 4: Metal barometre. Üzerindeki ifadelerle havanın nasıl olacağını bildirmektedir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi normal basınçta 1 cm2lik yüzeye etki eden
basınç 760 mm, yani 1013 mb’dır. Milimetre cinsinden ifade edilen basıncı milibara çevirmek
için 4/3 ile, milibarı milimetreye çevirmek için ise ¾ ile çarpmak gerekir. Buna göre;
mb= mm x 4/3 veya,
mm= mb x ¾ ile çarpılmalıdır.
Normal basınç 760 mm x 4/3 = 1013.3 mb. veya 1013.3mb x ¾ = 760 mm. olur.
Örnek olarak, 1020 mb basınç değerinin mm cinsinden karşılığını bulmak için 1020
mb’ı ¾ ile çarpmak gerekir. Buna göre 1020 mb x ¾ = 765 mm yapar.
Bununla birlikte yeryüzünde yaşayan tüm canlılar atmosfer basıncı ya da ağırlığı
altındadır. Deniz seviyesinde farklı olan bu basınç (ağırlık) yükseldikçe azalmaktadır. Deniz
seviyesindeki normal veya ortalama basınç 1013 mb / 760 mm olmakla birlikte ağırlık olarak
gram cinsinde 1033 grama karşılık gelmektedir. Diğer bir ifadeyle yeryüzünde her cm2 ortalama
1033 gr ağırlığın altındadır. Ya da 1 m2 lik bir alan üzerindeki atmosfer ağırlığı yaklaşık 10 ton
kadardır. Ortalama bir insan vücudunun yaklaşık 1,5 m2 olduğu düşünülürse, deniz seviyesinde
ortalama ölçülerde bir insan üzerindeki atmosfer basıncı yaklaşık 15 tondur. Ancak
vücudumuzun karşı kan basıncı bu ağırlığı dengelemektedir. Bu nedenle deniz seviyesinden
yükseldikçe azalan atmosfer basıncına karşılık kan basıncımızın dengelenmesi gerekmektedir.
Aksi durumlarda iç ve dış basınç arasında kurulan denge bozulmakta ve kan basıncı fazla
gelerek ölümlere kadar gidecek komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu nedenle örneğin
dağcılık sporu ile uğraşanlar yüksek dağlara tırmanırken belirli seviyelerde kamp kurarak, o
seviye basıncına alışmak kaydıyla yollarına devam etmektedirler. Aynı durum iniş için de
geçerlidir. Bununla birlikte yükseldikçe oksijen azalması da söz konusudur ki bu da nefes
10

almayı zorlaştırır. Belirli seviyelerde dinlenerek yapılan tırmanışlarda vücut bu yeni oksijen –
basınç koşullarına adapte olmaya çalışır ki buna aklimatizasyon denir. Bu adaptasyon süreci
birkaç gün sürebilir. Bu durumun tersine de, yani iniş sırasındaki süreç ise deklimatizasyon
olarak adlandırılır. Bu nedenle yüksek irtifa tırmanışları ve uçuşlarında dağcılar da, pilotlar da
oksijen tüpü kullanırlar.
Basınçla ilgili açıklamalar çerçevesinde basınç ve bir noktada basıncı etkileyen
etmenleri şöyle ifade etmek mümkündür: Basınç, birim alan üzerinde atmosferin ağırlığı olarak
tanımlanmaktadır. Yeryüzünde basıncın dağılışını etkileyen etmenler bulunmaktadır. Buna
göre;
1)
Yeryüzünden uzaklaştıkça basınç değeri azalmaktadır. Çünkü yükseldikçe birim
alan üzerindeki hava sütununun yüksekliği azalmaktadır. Bu azalım, diğer bir ifade ile
yükseldikçe basıncın azalma hızı gittikçe artan oranda görülmektedir. Çünkü havanın alt
tabakaları daha yoğun, üst tabakaları ise daha az yoğunluğa sahiptir. Böylece atmosfer
içerisinde yükseldikçe basınç azalmaktadır. Deniz seviyesinde 1013 mb olan standart basınç,
5000 m’de ise 540 mb seviyesindedir. Buna göre kalınlığı sıcaklık veya kimyasal özelliklerine
göre değişmekle birlikte ortalama 80 km yükseltiye sahip iç atmosfer yükseltisi göz önüne
alındığında basınç değeri ilk 5 km içerisinde yeryüzüne göre yarı yarıya azalmaktadır.
2)
Atmosfer basıncının değeri havanın yoğunluğu ile ilişkili olmakla birlikte,
yoğunluk aynı zamanda sıcaklıkla ilgili bir durumdur. Genel olarak bakıldığında ısınan havanın
hafifleyerek yükselmesi, ya da soğuyan havanın ağırlaşarak alçalması zeminde basıncın
değişimlerine neden olmaktadır. Dünya üzerinde sıcak ve soğuk bölgeler bu özellikleri ile
basınç yapıları üzerinde etkili olabilmektedirler. Ancak bu yapıyı sadece ısınma ve soğumayla
açıklamak yeterli değildir.
3)
Hava sıcaklığı ile basınç arasındaki ilişki özellikle yükselen hava sütunu
içerisindeki değişimde kendini daha fazla hissettirmektedir. Genel olarak sıcak hava içerisinde
yükseldikçe basıncın azalması soğuk hava içerisindeki yükselime oranla daha az olmaktadır.
Bu nedenle soğuk hava sütunu içerisinde yükseldikçe hava basıncının azalma hızı sıcak havaya
göre daha hızlı olmaktadır. Bu durum termik yüksek basınç alanlarının sığ olmasını da
açıklamaktadır.
4)
Basınç değeri ayrıca yerçekimi ile de ilgili bir durumdur. Aynı yükseltide ve aynı
yoğunluktaki havanın basıncı yerçekimi kuvvetine göre değişebilir ki bu durum enlemler
arasında farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Ekvatordan kutuplara doğru giderek artan yerçekimi
kuvvetine bağlı olarak basınç değerleri de diğer şartlar aynı kalsa da farklılık
gösterebilmektedir.
Yükselime bağlı olarak basıncın azalması serbest atmosfer içerisinde görülmekle
birlikte kara yüzeyinde yükseltiye bağlı olarak da ortaya çıkan bir değişim söz konusudur. Yani
deniz seviyesi ile 1000 m yükseklikteki bir nokta arasında da serbest atmosferde olan değişim
görülmektedir. Aralarında yaklaşık 1000 m fark olan iki nokta arasındaki basınç farkı 120 mb’ı
bulabilmektedir. Bu fark gerçek değerlerle yapılan karşılaştırmaları güçleştirmektedir. Bu
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nedenle aralarında yükselti farkı bulunan istasyonların basınç karşılaştırmasını yapmak için
basınç değerlerinin deniz seviyesine indirgenmesi yapılır. Ancak bu indirgeme, yükseldikçe
basınç değişiminin farklı şartlardan etkilenmesi nedeniyle belli bir standarda bağlı olamaması
nedeniyle belli bir yükseltiden sonra güvenilir mukayese değeri vermesi beklenmemelidir. Bu
nedenle indirgemeyi deniz seviyesine göre değil de belirlenecek başka bir sabit değere göre
yapmak daha kullanışlı olabilir.
Basıncın yeryüzünde dağılışını başlıca iki seviyede ele alıp incelemek mümkündür;
deniz seviyesinde ve yüksek seviyede. Gerçekte, yeryüzünde basıncın dağılışını dinamik ve
termik koşullar belirlemektedir. Bu çerçevede dinamik ve termik koşulları etkileyen her türlü
etken aynı zamanda basınç dağılışı üzerinde de etkili olmaktadır.
Küresel ölçekte deniz seviyesinde basıncın dağılışına bakıldığında yıllık ortalamalar
açısından iki alçak basınç zonu, iki de yüksek basınç zonu bulunmaktadır. Termik ve dinamik
kökenli olarak oluşan bu basınç kuşaklarından termik alçak basınç ekvator çevresinde, dinamik
alçak basınç ise yaklaşık 60o enlemleri civarındadır. Buna karşılık termik yüksek basınç alanı
kutuplar üzerinde, dinamik yüksek basınç alanı ise yaklaşık 30o enlemleri civarında yer
almaktadır. Genel atmosfer sirkülasyonu açısından da önemli olan bu dağılış, ileriki konularda
daha detaylı olarak ele alınacaktır. Bu genel basınç dağılışı yaz ve kış mevsiminde veya soğuk
ve sıcak dönemde dünyanın hareketlerine ve güneşten alınan enerjideki değişimlere göre kuzeygüney yönünde yer değiştirmektedir (Şekil 3).

Şekil 3: Genel basınç kuşakları
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Soğuk dönemde (Kuzey Yarım Küresi için) soğuyan hava koşullarına bağlı olarak
kutup civarındaki dinamik yüksek basınç alanı genişlemektedir. Buna bağlı olarak 60o
enlemlerinde yer alan dinamik alçak basınç alanı da orta enlemlere doğru genişlemektedir. Orta
enlemlerde, 30o civarında yer alan tropikler arası yaklaşım kuşağı da Ekvator’a doğru çekilerek
alanını daraltmaktadır.
Sıcak dönemde ise bu eğilim Ekvator’dan kutba doğru olmakta, sıcak ve ılıman kuşakla
birlikte basınç alanları kuzeye doğru gelişerek 60o enlemindeki dinamik alçak basınç ile kutup
bölgesindeki termik yüksek basınç alanları daralmaktadır.
Üst atmosferde basıncın dağılışına bakıldığında gerek yıl içerisinde ve gerekse
mevsimsel değişimlerde zemine göre daha sade ve muntazam bir dağılışı göstermektedir.
Bunda basınç dağılışında zemin özelliklerinin etkisinin ortadan kalkması, üst atmosferdeki
sıcaklık değişimleri ile zemin arasında farklar gibi hususlar etkili olmaktadır.
Atmosfer içinde sıcaklık ve yoğunluk farkına göre ortaya çıkan sonuçlara göre
yeryüzünde basıncın dağılışı düzenli olmamakta ve zamana göre hızlı değişimler
gösterebilmektedir. Ayrıca yükseltinin de etkisi ile bu dağılışın daha da karışık bir hal aldığı
görülmektedir. Atmosfer basıncının yataydaki dağılışını tıpkı sıcaklık haritalarında olduğu gibi
bir harita üzerinde göstermek mümkündür. Eş basınç eğrileri, basınç değerleri aynı olan
noktaların birleşiminden oluşan kuramsal bir çizgidir ve belirli seviyelerde (yeryüzü ve üst
atmosfer içersinde) basıncın dağılışını göstermek için çizilir (Şekil 4).

Şekil 4: Eşbasınç (İzobar) haritası. A: Alçak basınç alanını, Y: Yüksek basın alanını
göstermektedir.
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Yeryüzünde veya üst atmosferde iki nokta arasındaki basınç farkına “basınç gradyanı”
veya “barometrik eğim” denir. Aradaki basınç farkının kuvvetli olduğu noktalar arasında
izobarlar sık, az olduğu noktalar arasında ise seyrek geçer (Şekil 5). İzobarların sıklaştığı
yerlerde rüzgarlar daha kuvvetli eser (Şekil 6).

Şekil 5:Basınç farkına göre izobarların dizilişi. A ve B noktaları arasındaki basınç farkı
C ve D noktasına göre daha kısa mesafede görüldüğünden izobarlar daha sıktır.

Şekil 6:Basınç farkının fazla olduğu yerlerde rüzgar daha hızlı eser.
Klimatoloji çalışmalarında aylık ve yıllık basınç haritaları kullanılmaktadır. Bununla
birlikte hava tahmini çalışmalarında günlük basınç haritalarından faydalanılmaktadır. Bunun
için belli saatlerde alınan eş zamanlı (sinoptik) verilerle “sinoptik basınç haritaları” çizilerek
hava tahminlerinde kullanılmaktadır. Bu haritalar gün içersinde daha çok 6 saatte bir
hazırlanmakla birlikte özellikle uçuşlar için artık saatlik olarak da çizilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölümün daha iyi anlaşılması açısından konu ile ilgili farklı kaynakların araştırılması
faydalı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

Basınç ve onu etkileyen etmen ve süreçlerle ilgili ne öğrendik?

2)

Basınç kuşakları nasıl gelişiyor?

3)

Basıncın dağılışını etkileyen etmenler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Atmosferin (havanın) yeryüzüne yapmış olduğu ağırlık basınç olarak ifade
edilmektedir. 45o enleminde deniz seviyesinde 0oC sıcaklıkta havanın gösterdiği basınç değeri
normal değer olarak kabul edilmektedir. Mb cinsinden bu değer 1013 mb dır.
Sıcaklık, yükselti ve yer çekimi gibi etkenlere bağlı olarak basınç değerleri yerden yere
farklılık göstermektedir. Bu basınç farklılıkları kuşaklar halinde yer küre üzerinde dağılım
göstermekte, aynı zamanda genel atmosfer sirkülasyonunun da motoru durumunda olmaktadır.
Sonuç olarak havanın ağırlığı olan basınç sıcaklık, yükselti, enlem derecesi gibi
süreçlere bağlı olarak dünya üzerinde farklı yayılışa sahiptir. Basınç ve basınç farkı (gradyan)
rüzgar oluşumu nedeniyle özellikle genel atmosfer sirkülasyonu açısından önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ortalama (normal) basınç değeridir?
a) 1009
b) 1010
c) 1013
d) 1015
e) 1017
2) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki basıncın dağılışını etkileyen etmenlerden
değildir?
a) Hava sıcaklığı ile basınç arasındaki ilişki yükselen hava sütunu içindeki değişimde
görülmektedir.
b) Atmosfer basıncının değeri havanın yoğunluğu ve sıcaklıkla ilgili bir durumdur.
c) Serbest atmosferde alçaldıkça basınç değeri de azalmaktadır.
d) Yeryüzünden uzaklaştıkça basınç değeri azalmaktadır.
e) Basınç değeri yerçekimi ile ilgilidir.
3) Yeryüzünde veya üst atmosferde iki nokta arasındaki basınç farkı aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
a) İzobar
b) Aklimatizasyon
c) Barometre
d) Gradyan
e) Sinoptik
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4) Havanın 1 cm2 lik alana yaptığı ağırlık veya basınç gram cinsi olarak da …. gr’dır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 1013
b) 1000
c) 1033
d) 1103
e) 1003
5) Basınç değerleri aynı olan noktaların birleşiminden oluşan kuramsal çizgiye verilen
isim aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Eş yükselti eğrisi
b) Basınç gradyanı
c) Barometrik gradyan
d) Eş basınç eğrisi
e) Basınç yapısı
6) Yeryüzünde basıncın dağılışını oluşturan etmen ve süreçler nelerdir?
7) Dinamik basınç kuşaklarını nasıl oluşmaktadır?
8) Termik basınç kuşakları nasıl oluşmaktadır?
9) Basıncı ölçen ve yazan alet hangisidir?
10) Alçak ve yüksek basınç nedir?
Cevaplar (Çoktan seçmeli sorular): 1c

2c

3d

4c

5d
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2. YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇ MERKEZLERİ, HAVA
HAREKETLERİNİN DOĞUŞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yüksek ve alçak basınç merkezlerinin doğuşu, termik ve dinamik kökenli
basınç merkezleri ve buralardaki hava hareketleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yüksek ve alçak basınç merkezlerinin oluşum koşullarını araştırın.

2)

Termik ve dinamik basınç oluşumlarını tartışın.

3)

Alçak ve yüksek basınçta havanın yatay ve dikey hareketleri hakkında bilgi

edinin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yüksek ve Alçak Basınç
Merkezleri, Hava
Hareketlerinin Doğuşu

Alçak ve yüksek basınç
merkezleri ile ilgili
terminolojik kavramları
anlamak

Konu anlatımı, görsel materyal
ve diğer yazılı kaynaklar
yoluyla.

Alçak ve yyüksek basınç
merkezlerinin oluşum ve
gelişimlerini anlamak

Konu anlatımı, görsel materyal
ve diğer yazılı kaynaklar
yoluyla.

Alçak ve yüksek basınçlarda
Konu anlatımı, görsel materyal
yatay ve dikey hava
ve diğer yazılı kaynaklar
hareketlerini anlamak
yoluyla.
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Anahtar Kavramlar
•

Rüzgar

•

Basınç

•

Adveksiyon

•

Diverjans

•

Konverjans

•

Sübsidans

•

Konveksiyon
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Giriş
Özellikle farklı ısınma ve soğuma koşullarına bağlı olarak yeryüzünde oluşan farklı
basınç yapıları bulunmaktadır. Bu şekilde oluşan siklon ve antisiklon alanları termik ve dinamik
oluşumlarına göre sınıflandırılabilmektedir. Termik doğuşlu basınçlar, ısınmaya bağlı olarak
siklonları, ya da soğumaya bağlı olarak antisiklonları oluşturmaktadır. Buna karşılık atmosferik
hareketlere bağlı olarak dinamik doğuşlu siklon ve antisiklonlar da oluşmaktadır.
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YÜKSEK VE ALÇAK
HAREKETLERİNİN DOĞUŞU

BASINÇ

MERKEZLERİ,

HAVA

Yeryüzünde basınç merkezlerinin oluşumu ve dağılışı üzerinde birçok etmenin etkili
olduğu belirtilmiştir. Yüksek ve alçak basınç merkezlerinin oluşumunda önemli faktörlerden
biri termik koşullardır. Hava ısındığı zaman hafifler, genişler ve yükselir. Yeryüzü üzerinde
alçak basınç alanı yaratır. Aksine hava soğuduğunda yoğunlaşır, ağırlaşır ve yer çekiminin de
etkisiyle aşağıya, yeryüzüne doğru çöker.
Buna göre bir yerde hava ısınıp yükselir ve basınç azalırsa yada soğuyup alçalır ve
basınç artarsa çevresi ile bir dengesizlik yaratmış olur. Diğer bir ifade ile o yerle çevresi
arasında bir basınç farkı yada basınç gradyanı doğmuş olur. Ortaya çıkan bu dengesizlik yada
farkın giderilmesi hava hareketleri ile mümkün olmaktadır. Diğer bir ifadeyle iki nokta arasında
ortaya çıkan basınç farkının giderilmesi için oluşan yatay harekete rüzgar denilmektedir. Bu
hareket yüksek basınçtan alçak basınca doğru olmaktadır. Tıpkı akarsuların dağlardan ova ve
kıyılara akması gibi hava da yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket etmektedir. Bu
hareket şekli 7’ye göre şöyle açıklanabilir (Erol, 2008):

Şekil 7: Isınma-soğuma sürecine bağlı olarak basınçların oluşumu (Erol 2008).
Zeminden üst atmosfere doğru basınç değişiminin düzgün hatlarla ilerlediği bir
bölgede, alttan ısınma süreci başladığında hava genişleyerek yukarı doğru hareket eder. Bu
nedenle o bölgede atmosferin alt tabakalarında izobarlar seyrekleşirken, yani basıncın üst
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atmosfere doğru değişimi daha azalırken, üst hava tabakalarında bir yığılma, sıkışma meydana
gelecektir. Şekil 7’de görülen 1. ve 2. periyot bu döngünün başlangıç halini temsil etmektedir.
Burada hava zeminden itibaren termik şartlarla ısınmış ve alçak basınç koşulları oluşmaya
başlamıştır. Termik şartlarla ortaya çıkan bu gelişim sırasında civar bölgelerde hava basıncı
değişikliği yaşanmadığından o bölgelerde üst atmosferde basınç değerleri hareketin olduğu
bölgeye göre daha düşük kalır. Göreceli olarak ortaya çıkan bu durum neticesinde üst
atmosferde, ısınan bölgeden komşu bölgeye doğru oluşan yatay hareketle o bölgede bir yığılma
ve dolayısıyla basınç yükselmesi görülür. Bununla birlikte ısınan bölgede hava yükselerek
komşu bölgeye geçtiği için o bölgede hava daha da genişleme imkanı bulur ve bunun
neticesinde basınç daha da düşer. Bu gelişimin devamında ısınan bölgede zeminde basınç
azalırken, komşu bölgede zeminde yüksek basınç koşulları oluşmaya başlar. Böylece yüksek
basınç sahası haline gelen komşu bölgeden ısınan bölgeye doğru yatay hava akımı yani
rüzgarlar oluşmaya başlar. Şekil 7’nin 3. ve 4. periyodu bu süreci açıklamaktadır.
Yukarıda açıklanan sistem ile yerden havanın ısınmasıyla termik kökenli bir hava
hareketi oluşmaktadır. Bu hareket yerden yukarı doğru, dikey bir hava hareketi halinde gelişir.
Oluşan bu dikey akım üst atmosferde çevreye doğru yayılır ve komşu alanlarda yoğunlaşarak
ağırlaşan havanın aşağı doğru hareketini doğurur. Zeminde ısınarak yükselen hava bir alçak
basınç alanı oluştururken (Şekil 8), üst atmosferde birikerek aşağıya doğru hareket eden hava
zeminde bir yüksek basınç alanı oluşturur (Şekil 9).

Şekil 8: Isınmaya bağlı yükselim

Şekil 9: Yoğunlaşarak alçalım

Yeryüzünde sıcaklığa, yani termik nedenlere bağlı oluşan alçak basınca karşılık komşu
bölgede oluşan yüksek basınç, hava hareketlerine bağlı, yani dinamik doğuşludur.
Yukarıda açıklanan süreç çerçevesinde bir yerde ısınma nedeniyle oluşan alçak basınca
doğru çevreden rüzgar esmesi beklenir. Bu esiş bir süre gecikmeye uğrayabilir. Diğer bir ifade
ile alçak basınca doğru bir hava hareketi, yani rüzgarın oluşumu hemen gerçekleşmez. Bununla
birlikte eğer alçak basınç gittikçe derinleşir, ancak rüzgar hareketi daha da gecikirse, fırtına
şeklinde rüzgarların gelişmesi söz konusu olur. Yani bir bölgede basınç ne kadar düşer ve
rüzgar da gecikirse, o ölçüde fırtına gelişmesi söz konusu olur. O nedenle barometrelerde
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görülen ani düşüşler yaklaşan bir fırtınanın habercisidir. Yüksek basınçlarda ise hava
hareketleri durgun olur.
Klimatolojide alçak basınçlara barometrik depresyon veya siklon, yüksek basınçlara ise
barometrik sırt yada antisiklon denir.

2.1. Hava Hareketleri
Sıcaklık ve yoğunluk nedeniyle oluşan basınç farklarından doğan hava hareketleri
özellikleri bakımında farklı adlarla tanımlanmıştır. Genel olarak yeryüzüne paralel olan tüm
yatay hava hareketlerine adveksiyon denir. Adveksiyonun, yani yatay hava hareketinin yönü
belli ise buna rüzgar adı verilir. Rüzgarlar siklon alanlarında olduğu gibi çevreden merkeze
doğru estiğinde buna yaklaşım, yani konverjans (Şekil 10), antisiklon alanlarında olduğu gibi
merkezden çevreye doğru eserse buna da uzaklaşım yani diverjans (Şekil 11) denir.

Şekil 10: Alçak basınçta konverjans

Şekil 11: Yüksek basınçta diverjans

Diğer yandan tüm dikey hava hareketlerine, yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya,
konveksiyon denir. Ancak kullanımda genel olarak zeminden yukarıya doğru olan hava
hareketleri konveksiyon olarak tanımlanmaktadır. Buna karşılık yukarıdan aşağıya doğru olan
hava hareketlerine ise sübsidans denir.
Hava yükselirken, yani konvektif hava hareketinde üst atmosferde soğuma görülmesine
bağlı olarak o hava kütlesi içinde bağıl nem artar ve önce bulutlanma, ardından da yağış görülür.
Buna karşılık sübsidans sırasında ise hava dışarıdan ısı alış verişinde bulunmadan (adyabatik
olarak) ısındığı için bağıl nem düşer, hava giderek kuraklaşır, bulut ve yağış görülmez, açık bir
gökyüzü oluşur.
Konvektif hareketler sadece alttan yani zeminden ısınma ile gerçekleşmemektedir.
Konveksiyonun farklı nedenleri bulunmaktadır. Alttan ısınma ile oluşan konveksiyon
(yükselim) hareketine termik konveksiyon denmektedir. Isınmanın kuvveti ölçüsünde termik
konveksiyonlar üst atmosferde kümülünimbüs bulutlarının oluşmasına ve güçlü sağanak
yağışlara neden olurlar. Ekvatoral bölgelerde görülen güçlü sağanak yağışlar bu tarz bir
yükselim hareketinin sonucunda gerçekleşmektedirler. Orta enlemlerde de zaman zaman
görülen bu hareketler Ekvatoral bölgeler kadar olmasalar da özellikle karasal iç gölgelerde
sıcak ve kurak dönemlerde sağanak yağışlar getirebilmektedir. Bununla birlikte yatay hava
hareketleri bir dağ engeli ile karşılaştıklarında, onu aşmak için dağ yamacı boyunca yükselirler.
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Böylece orografik konveksiyonlar oluşmaktadır (Şekil 12). Ayrıca sıcaklık ve nem
bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip hava kütleleri birbirleriyle karşılaştıklarında da
sıcak ve hafif olan havanın soğuk ve ağır olan hava üzerine tırmanması neticesinde cephesel
(frontal) konveksiyonlar oluşur (Şekil 13).

Şekil 12: Orografik konveksiyon

Şekil 13: Cephesel konveksiyon
Alçalıcı hava hareketleri, yani sübsidans oluşumunun da çeşitli nedenleri
bulunmaktadır. Soğuk bölgelerde ya da soğuma neticesinde termik oluşumlu sübsidans
görülürken, dağların rüzgara kapalı olan dulda yamaçlarında orografik alçalımlar, yani
sübsidans görülebilmektedir (Şekil 14).

Şekil 14: Orografik sübsidans

29

Atmosfer içerinde yatay ve dikey yönlü hareketler çoğu zaman düzgün bir akım hattı
oluşturmaktan uzaktırlar. Farklı etkenlerin etkisi altında dalgalanmalar, girdap vb. hareketler
göstermektedirler. Yatay ve dikey hava hareketlerinin bu karmaşık durumu türbülans olarak
adlandırılmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi türbülans hem yatay, hem de dikey hava
hareketlerinin bir arada görüldüğü, onların karışımından doğan bir harekettir. Bu karmaşık hava
hareketi adveksiyon ve konveksiyonları doğuran nedenlere (termik ve dinamik) bağlı olarak
görülebileceği gibi, ileriki konularda açıklanacağı üzere, yere yakın hava tabakalarında hareket
sırasında oluşan sürtünmeye bağlı olarak da oluşabilmektedir.

2.2. Alçak Basınçlar
Normal ya da ortalama basınç değeri olan 1013 mb’dan daha az değere sahip basınçlara
alçak basın (siklon), alçak basıncın oluşturduğu alanlara da alçak basınç merkezi
denilmektedir. Siklonlarda hava hareketi yükselici yani konveksiyonel bir özellik gösterir.
Yeryüzünde ise hareket çevreden merkeze doğrudur (Şekil 15).

Şekil 15: Kuzey Yarım Küre’de alçak basıncın (Siklon) hareketi
Alçak basınç alanlarında izobarlar şekil 15’deki gibi düzenli daire şeklinde değil daha
çok oval görünümlü bir hal alırlar (Şekil 16).
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Şekil 16: Alçak basınç merkezinde izobarların görünümü.
Isınmaya bağlı olarak oluşan termik doğuşlu siklonlarda havanın alt tabakalarında
sıcaklık yüksek ancak basınç düşüktür. Buna karşılık termik doğuşlu siklonların üst katları
soğuk olur ve bu nedenle termik doğuşlu siklonların üst atmosfer bölümünde yüksek basınç
alanı vardır (Şekil 17).

Şekil 17: Termik doğuşlu siklonlarda basıncın değişimi
Bu özelliklerine bağlı olarak termik siklonların kalınlığı azdır ve sığ siklonlar olarak
adlandırılırlar. Bu siklon alanları aynı zamanda çevrelerine göre sıcaktır. Böylece sıcak ve sığ
olan bu siklonlara sıcak çekirdekli siklonlar denilmektedir.
Termik doğuşlu sığ ve sıcak çekirdekli siklonların yanı sıra dinamik doğuşlu siklonlar
da mevcuttur. Bu tip dinamik doğuşlu siklonlarda basınç normalden fazla düşük olmayabilir.
Ancak bu tip alçak basınç merkezlerinin varlığı üst atmosfere kadar uzanabilir. Bu nedenle
dinamik çekirdekli alçak basınçlar derin siklonlardır. Bununla birlikte dinamik doğuşlu alçak
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basınç merkezlerinin oluşmasında sıcaklık etkili olmadığı için bu tip siklonlar çevrelerine
oranla çok sıcak olmayabilirler. Bu nedenle bu tip siklonlar soğuk çekirdekli siklon olarak da
adlandırılırlar. Derin olan bu siklonlar özelliklerini üst atmosfere kadar taşırlar. Ancak
hareketleri sırasında yeryüzüne sürtünmenin de etkisiyle alt kesimler ile üst kesimler aynı
eksende olmayabilir. Siklonun üst merkezi hareket yönünde birkaç yüz kilometre ileride
olabilir. Bu durumda hava akımları yükselici olmakla birlikte yükseldikçe ileriye doğru kayma
gösterebilir. Bu tip siklonların en belirgin örneklerinden biri yaklaşık 60o enlemlerinde oluşan
polar cepheye bağlı dinamik doğuşlu gezici siklonlardır. Türkiye’de de özellikle kış
koşullarının şekillenmesinde etkili olurlar.

2.3. Yüksek Basınçlar
Yüksek basınçlarda hava hareketi alçalıcı yani sübsidans şeklindedir. Yüksek basınç
(antisiklon) alanlarında yeryüzünde hareket merkezden çevreye doğru uzaklaşım (diverjans)
şeklindedir (Şekil 18).

Şekil 18: Kuzey Yarım Kürede yüksek basınç (Antisiklon) hareketi
Antisiklonlarda da izobarlar siklonlarda olduğu gibi yeryüzünde oval bir görünüm
almaktadırlar (Şekil 19). Bununla birlikte sırt, boyun ve oluklar da basınç alanlarının izobar
tipleri olarak görülmektedirler (Şekil 20). Antisiklon alanlarında hava alçalıcı bir özellik
gösterdiği için, alçalan hava adyabatik olarak ısınmakta, dolayısıyla yoğunlaşma, bulut
oluşumu ve yağış hadiseleri görülmemektedir. Buna karşılık hava açık, güneşli ve rüzgar
şiddeti az ya da hemen hemen yok gibidir. Eğer antisiklon termik doğuşlu değilse çevresine
göre her mevsim sıcak bir etki bırakır.
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Şekil 19: Yüksek basınç merkezinde izobarların görünümü

Şekil 20: Eş basınç eğrilerinin (izobarlar) tipleri (Erol, 2008).
Termik doğuşlu antisiklonların oluşumunda zeminden (yeryüzünden) soğuma etkili
olduğu için buralarda hava soğuktur. Termik antisiklonların dikey kesitinde izobarlar alt
seviyede kabarık görülürler. Yaklaşık 3-4 km sonra bu görünüm değişmeye başlar. Önce bir
denkleşme yüzeyi, yani izobarların yeryüzüne paralel olduğu bir görünüm, sonrasında da
antisiklon şartlarının yerini siklon şartlarına bırakmasıyla izobarlarda çökme görülür. Termik
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antisiklonlar soğuma ile oluştuğu için soğuk çekirdeklidirler. Aynı zamanda antisiklonik şartlar
atmosferin üst kesimlerine kadar taşınmadığı için de termik antisiklonlar sığ antisiklonlardır.
Termik antisiklonlara iyi örneklerden biri Türkiye’yi de kış koşullarında etkileyen Sibirya
Antisiklonu (yüksek basınç merkezi)dur. Kuzey yarım kürede kış koşullarında etki alanının
genişleten Sibirya antisiklonu dönem dönem Türkiye üzerinde soğuk ve karlı havaların da
oluşmasının nedeni olmaktadır.
Termik doğuşlu antisiklonlara karşılık dinamik doğuşlu antisiklonlarda basınç çok
yüksek olmayabilir. Dinamik antisiklonların oluşumunda zeminden soğuma değil, üst
atmosferdeki alçalıcı hava hareketleri etkili olduğu için yeryüzünde hava sıcaktır. Bu nedenle
dinamik doğuşlu antisiklonlar aynı zamanda sıcak çekirdekli antisiklonlardır. Bununla birlikte
dinamik doğuşlu antisiklonlarda yüksek basınç koşulları tropopavza kadar devam edebilir. Bu
nedenle dinamik doğuşlu antisiklonlar aynı zamanda derin antisiklonlardır. Bu antisiklonların
iyi örneklerinden biri de özellikle yaz koşullarında Türkiye’yi de etkileyen Asor Yüksek Basınç
Merkezi’dir. 300 enlemlerinin ve subtropikal dinamik yüksek basınç kuşağının bir parçası
olarak Asor antisiklonu, Afrika’nın batısında, Asor adaları üzerinde oluşmaktadır.
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Uygulamalar
Basınç merkezlerinin oluşum ve gelişimlerini çeşitli kaynaklardan araştırarak ve çizim
yoluyla tekrar ediniz. Yer ve üst atmosfer basınç haritalarından (www.mgm.gov.tr adresinde
bulunabilir) ayırt etmeye çalışınız.
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Uygulama Soruları
1)

Termik doğuşlu alçak basınç merkezi neden sıcak çekirdeklidir?

2)

Havanın yatay hareketine ne denir?

3)

Diverjans ve konverjans nedir?

4)

Kaç çeşit konveksiyon vardır, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerküre üzerinde özellikle farklı ısınma ve soğuma süreçleri neticesinde oluşan yüksek
ve alçak basınçlar etkiledikleri alanlarda farklı meteorolojik etkiye de sahiptirler. Zeminden
ısınma ve soğumanın etkisiyle termik kökenli basınç merkezleri oluşmaktadır. Zeminden
ısınma termik alçak basınç merkezlerinin, soğuma ise termik yüksek basınç merkezlerinin
oluşumuna neden olmaktadır.
Termik nedenler dışında dinamik etkenlere de bağlı olarak basınç merkezleri
oluşmaktadır. Yine atmosferik süreçlerle alçalan hava hareketleri antisiklonları oluştururken,
yükselici hava hareketleri de siklon alanlarının oluşturmaktadır.
Özellikle farklı ısınma ve soğuma koşullarına bağlı olarak yeryüzünde oluşan farklı
basınç yapıları bulunmaktadır. Bu şekilde oluşan siklon ve antisiklon alanları termik ve dinamik
oluşumlarına göre sınıflandırılabilmektedir. Termik doğuşlu basınçlar, ısınmaya bağlı olarak
siklonları, ya da soğumaya bağlı olarak antisiklonları oluşturmaktadır. Buna karşılık atmosferik
hareketlere bağlı olarak dinamik doğuşlu siklon ve antisiklonlar da oluşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Yeryüzüne paralel hava hareketine verilen ad aşağıdakilerden hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
a) Diverjans
b) Sübsidans
c) Adveksiyon
d) konverjans
e) Konveksiyon
2) Alçalan veya yükselen havanın dışarıdan ısı alışverişi bulunmadan gerçekleştirdiği
sıcaklık değişimini anlatmak için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dinamik oluşum
b) Termik gelişim
c) Sıcak çekirdekli siklon
d) Adyabatik
e) Konveksiyon
3) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Hava yükselirken mutlak nemi artar.
b) Dikey yöndeki hava hareketlerinin tümüne konveksiyon denir.
c) Kuzey Yarım Kürede siklon hareketi saat istikametinin tersi yönündedir.
d) Güney Yarım Kürede antisiklon hareketi saat istikametinin tersi yönündedir.
e) Dinamik doğuşlu antisiklonlar aynı zamanda sıcak çekirdekli antisiklonlardır.
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4) Dinamik doğuşlu antisiklonlar aynı zamanda ……………… antisiklonlardır.
Yukarıdaki ifadede noktalı yere gelmesi gereken tanım aşağıdaki hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
a) Sıcak çekirdekli
b) Soğuk çekirdekli
c) Alçalıcı
d) Yükselici
e) Diverjans hareketli
5) Yatay ve dikey hava hareketlerinin karmaşık durumu verilen isim aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Sübsidans
b) Diverjans
c) Konverjans
d) Türbülans
e) Konveksiyon
6) Dinamik doğuşlu antisiklonlar neden sıcak çekirdeklidir?
7) Havanın dikey yönlü hareketi nasıl oluşur?
8) Sübsidans nedir ve hangi basınç yapısında görülür?
9) Türbülans nedir?
10) Denkleşme yüzeyi nedir?

Cevaplar (Çoktan seçmeli sorular): 1c, 2d, 3a, 4a, 5d
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3. BASINCIN DAĞILIŞI VE DÜNYA ÜZERİNDEKİ DURUMU İLE
RÜZGARLARIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde şunlar öğrenilecektir: Basıncın yıllık ve mevsimlik dağılışı sıcaklığın
küresel dağılışı ile ilişkili olarak gelişmektedir. Ekvator ve çevresi sürekli alçak basınç alanı
olurken, kutup bölgeleri de yüksek basınç sahası halindedir. Küresel rüzgar sistemleri de
basıncın dağılışı süreçleri çerçevesinde mevsimsel dağılış göstermektedirler. Bu çerçevede
basıncın yerküre üzerindeki dağılışı ve rüzgarla ilgili kavramlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yerküre üzerinde basıncın dağılışı hnagi koşullara göre değişmektedir?

2)

Rüzgar nedir? Belirgin özellikleri nelerdir?

3)

Hakim rüzgarlar hangi özelliklerine göre belirir, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Basıncın Dağılışı ve
Dünya Üzerindeki
Durumu İle Rüzgarların
Belirgin Özellikleri

Yıllık ve mevsimlik basınç
dağılışı hakkında bilgi
edinebilmek.

Konu anlatımı, görsel materyal
ve ilgili kaynak araştırması ile.

Rüzgarla ilgili temel
kavramlar hakkında bilgi
edinebilmek

Konu anlatımı, görsel materyal
ve ilgili kaynak araştırması ile.
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Anahtar Kavramlar
•

Basınç dağılışı

•

Bofor skalası

•

Knot

•

Hamleli Rüzgar
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Giriş
Bu bölümde basınç dağılışıu incelenmiştir. Basıncın yıllık ve mevsimlik dağılışı
sıcaklığın küresel dağılışı ile ilişkili olarak gelişmektedir. Ekvator ve çevresi sürekli alçak
basınç alanı olurken, kutup bölgeleri de yüksek basınç sahası halindedir. Küresel rüzgar
sistemleri de basıncın dağılışı süreçleri çerçevesinde mevsimsel dağılış göstermektedirler. Bu
çerçevede küresel ölçekte basınsın dağılışı yanında, yerel koşullarda belirgin olarka hissedilen
rüzgar ve rüzgarla ilgili hız, frekans gibi özellikler de bu bölümde ele alınmıştır.
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BASINCIN DAĞILIŞI VE DÜNYA ÜZERİNDEKİ DURUMU İLE
RÜZGARLARIN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Basıncın yeryüzündeki dağılışı ve basınç kuşaklarının özelliklerini ortaya koymak için
yerküre üzerinde basıncın dağılışına etki eden faktörleri eşitlemek, diğer bir ifade ile aynı ya
da benzer duruma getirmek gerekir. Bu açıdan basıncın dağılışına etki eden önemli faktörlerden
yüzey şekillerinin, özellikle yükseltinin etkisini ortadan kaldırmak için gerçek basınç
değerlerini deniz seviyesine indirgemek gerekir.
Bu şekilde teorik olarak belli bir taban seviyesine göre ele alınan basınç dağılışı
yeryüzünde yıllık, Temmuz ve Ocak ortalamaları olarak değerlendirilmektedir.
Yıllık basınç dağılışını gösteren bir haritada (Şekil 20) Ekvatorun kuzey ve güneyinde
uzanan bir alçak basınç alanının bulunduğu görülmektedir. Basıncın bu özelliği Ekvator ve
çevresinin yıl boyunca yüksek sıcaklığa sahip olmasıdır. Bununla birlikte her iki yarım kürede
subtropikal kuşağın okyanus üzerin gelen bölümlerinde ve Afrika’nın kuzeyinde bir yüksek
basınç alanı bulunmaktadır. Kutuplara doğru ilerledikçe, özellikle 60o enleminde alçak basınç
kuşağı ye almaktadır. Kutup noktalarına doğru ise basınç termik koşullarla yüksektir. Böylece
küresel yıllık basınç dağılışına bakıldığında ekvatordan kutuplara doğru alçak ve yüksek
basınçların birbirini takip ederek yer değiştirdiği görülmektedir.

Şekil 20: Deniz seviyesine indirgenmiş yıllık basınç dağılışı (Kallberg vd. 2005)
Soğuk dönemin basınç dağılışına bakıldığında (Şekil 21), Ekvator çevresinin yıl boyu
yüksek sıcaklıklar nedeniyle alçak basınç sahası olmaya devam ettiği görülmektedir.
Türkiye’yi de ilgilendiren Akdeniz havzası yerel bir alçak basınç sahası haline gelmişken, orta
enlemi bir kuşak boyunca dolaşan yüksek basınç kuşağı bulunmaktadır. Termik yüksek basınç
sahası olarak Sibirya etkisini arttırmıştır. Bununla birlikte kuzey Atlantik bir alçak basınç alanı
görülmektedir. Güney yarım kürede ise okyanuslar üzerinde yüksek basınç şartları gelişmiştir.
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Şekil 21: Ocak ayında basıncın dağılışı (sea level: average sea-level atmospheric
pressures
in
January.
Map/Still.
Britannica
Online
for
Kids.
<http://kids.britannica.com/comptons/art.)
Sıcak dönemde basıncın dağılışı ise güney Asya’da gelişen bir alçak basınç alanı ile
Atlantik üzerinde gelişen yüksek basınç alanı Türkiye’yi ilgilendiren temel basınç merkezleri
olmaktadır (Şekil 22). Bununla birlikte güney yarım kürede 20-40o enlemleri arasında bir
yüksek basınç sahası gelişmiştir.

Şekil 22: Temmuz ayında basıncın dağılışı (sea level: average sea-level atmospheric
pressures
in
July.
Map/Still.
Britannica
Online
for
Kids.
<http://kids.britannica.com/comptons/art-143376>.)
Basınç dağılışında görülen yıllık ve mevsimlik bu değişimler, basınç merkezlerinin
varlığına bağlı olarak gelişen rüzgarlar oluşumunu da etkilemektedir. Basınç süreçleri ile
birlikte rüzgarların oluşumu da bu süreçler bağlı olarak gelişir. Rüzgar durumunu açıklamaya
geçmeden önce rüzgarla ilgili temel kavramları açıklamak gerekir.
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Rüzgar, havanın yönlü hareketidir. Başka bir ifade ile rüzgar yatay yönde yer değiştiren
hava kütlelerinin hareketi olarak da ifade edilebilir. Bu hareket ortamlarda farklı şekilde
görülmekte veya hissedilmektedir. Yani doğada, açık havada bitkiler üzerinde, yada kentlerde
farklı cisimler üzerinde, kısaca görsel olarak hissedilebilen bir harekettir.
Rüzgar, sıcaklık, nem gibi etkileri doğrudan hissedilen meteorolojik bir elemandır. Esiş
sıklığı yada şiddeti veya yönü ile kendini hissettirir. Bu açıdan rüzgarın belirgin özelliklerini
hızı, esiş sıklığı ve yönü olarak 3 şekilde ifade etmek mümkündür.

3.1. Rüzgarın Belirgin Özellikleri
3.1.1. Rüzgarın yönü
Rüzgarın yönü aslında bulunduğumuz yere doğru geldiği yöndür. Yani bulunduğumuz
yere hangi yönden esiyorsa rüzgar yönü o yöndür. Bu yön genel olarak coğrafi yönlerle ifade
edilmektedir. Örneğin, kuzey yada kuzey batı rüzgarı gibi (Şekil 23). Genel olarak dört ana yön
ve dört ara yönler en çok kullanılan ifadeler olmakla birlikte çalışma detayına göre alt ara yönler
de kullanılabilir. Coğrafi yönlere göre verilen bu tanımlamaların yanında yerel olarak kullanılan
isimler de vardır. Aslında bu isimler yerden yere farklılık göstermekle birlikte genel kabul
görmüş isimler de mevcuttur. Ancak özellikle detaylı, bilimsel çalışmalarda daha çok coğrafi
yönlerin kullanıldığı bilinmektedir. Detaylı çalışmalarda daha çok pusula dereceleri
kullanılmaktadır. Bununla birlikte coğrafi yönlerin yanında kullanılan isimler de şekil 23’de
gösterilmiştir. Rüzgar yönlerini ve özellikle hakim rüzgar yönlerini göstermek için çizilen
şekillere ise rüzgar gülü denilmektedir.
Rüzgar yönleri meteorolojik hadiseler için önemlidir. Çünkü rüzgarlar estikleri yönden,
o yöne ait hava koşullarını da beraberlerinde getirirler. Örneğin Türkiye için kuzey rüzgarları
genellikle soğuk, serin, güneybatı rüzgarı ise arkasından yağış getiren bir rüzgardır. Bununla
birlikte rüzgar yönünün özellikle denizciler ve havacılar için de ayrı bir önemi vardır. Bilindiği
gibi karadan denize doğru esen rüzgarlar dalgaya neden olmazken, denizden karaya doğru esen
rüzgarlar dalga getirirler. Benzer şekilde uçuculukta da rüzgar yönü uçağın güvenli ve daha
ekonomik uçuşu için önemlidir.
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Şekil 23: Rüzgar yönleri ve Türkiye’de kullanılan yerel rüzgar isimleri.
Bunun dışında rüzgar yönleri çiftçiler için ya da orman yangınları açısından da
önemlidir. Geldiği yön açısından kurak esen rüzgarlar tarladaki ürünü etkileyebildiğini gibi
yine kurak esen rüzgarlar orman yangını riskini de arttırırlar. Bu açıdan Türkiye’nin güney
kıyılarında, kuzeyden esen rüzgarlar, dağlardan aşağı doğru eserken bir yandan hız kazanır,
diğer yandan daha sıcak ve kurak hale gelerek orman yangını riskini arttırmaktadır. Bu nedenle
güney kıyılarımızda esen kuzey rüzgarları çeşitli riskleri de beraberlerinde getiriler.
Rüzgar ve rüzgar yönünün önemi açısından, rüzgarın hangi yönden estiği iklim
çalışmalarında üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Böylece bir bölgede yada alanda
belirli süreler dahilinde en çok esen rüzgar yönü saptanmaya çalışılır ki bu rüzgarlara hakim
rüzgarlar denir. Her bölgenin hakim rüzgar yönü o bölgede genel atmosfer sirkülasyonuna
bağlı hava kütlelerinin etkilerine, yükselti, bakı ve orografi gibi temel fiziki coğrafya
özelliklerine göre şekillenir. Hakim rüzgar yönünü bulmak için rüzgarların estikleri yöne göre
esiş sayılarına (frekans) bakılır. Ancak aynı zamanda hakim rüzgar yönünü bulmak için
frekansla birlikte hızı da hesaba katan yöntemler de mevcuttur.
Rüzgar yönü meteorolojide rüzgar okları ile bulunur (Şekil 24). Ayrıca rüzgar oku ile
birlikte rüzgar hızını ölçmek için anemometre de birlikte yer alır (Şekil 24). Meteorolojide
kullanılan bu aparatların dışında hava alanlarında veya karayollarında rüzgar hızını ifade
edebilmek amacıyla rüzgar torbaları da kullanılır (Resim 5). Ayrıca karayollarında da rüzgarlı
bölgeleri işaret etmek üzere kullanılan tabelalar vardır. Bugün meteorolojide kullanılan
otomatik istasyonlarda da rüzgar sensörü olarak bu aparat kullanılmaktadır (Resim 6).
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Şekil 24: Rüzgar oku ve anemometre.

Resim 5: Havaalanı yada karayollarında kullanılan rüzgar torbaları
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Resim 6: Otomatik meteoroloji istasyonunda rüzgar oku
Yerde yapılan bu rasatlara karşın üst atmosferde balonla yapılan rasatlarda rüzgar
yönleri de saptanmaktadır.

3.1.2. Rüzgar hızı
Rüzgar hızı aynı zamanda bir yerden bir yere doğru hareket halinde olan havanın
hızıdır. Hızın ifade edilmesi saniyede metre (m/sn) ya da saatte kilometre (km/saat) şeklinde
olur. Ancak bazı ülkelerde ve özellikle denizcilikte saatte mil (mil/saat) olarak da ifade
edilmektedir. Rüzgar hızı meteorolojik hadiselerin gücünü gösterebilen önemli bir işarettir.
Rüzgar hızının yüksek olduğu zamanlar “fırtına” olarak adlandırılmakta ve etkileri daima
dikkat çekmektedir. Çünkü fırtınalar can ve mal kayıpları yaratan önemli doğal hadiselerdir.
Rüzgarın hızı aynı zamanda yüzeye yaptığı basınç ile doğru orantılı olarak değişir.
Başka bir ifade ile hızlı (şiddetli) rüzgarlar yüzeyler üzerinde daha fazla yıkıcı etki yapma riski
taşımaktadırlar. Rüzgarın bu yıkıcı etkisi yüzey üzerinde oluşturduğu basınçtan gelir. Çarpma
basıncı ise rüzgar hızı artışının karesi ile doğru orantılı olarak artar. Örneğin 1 m/sn hızla esen
bir rüzgarın 1 m2 lik yüzeye yaptığı basınç 0.076 kg olduğu hesaplanmıştır (Erol, 2008). Rüzgar
hızı 2 m/sn olduğunda ise yüzeye yapılan basınç 0.3 kg olur ki bu 1 m/sn’lik rüzgar etkisinin 4
katı kadardır. Bu nedenle çok şiddetli rüzgarların yıkıcı etkisi de o derece yüksek olur. Zaman
zaman ağaçları yerinden söken, araçları deviren ya da savuran rüzgarlara ilişkin haberler
basında yer almaktadır.
Rüzgarlar meteorolojik ölçümlerde düzenli bir hava akımı gibi algılansalar da gerçekte
yön ve hız bakımından düzenli bir seyir izlemezler. Bir rüzgar gülü izlenecek olursa, sürekli
yön değiştirdiği, hızın ise azalıp çoğaldığı görülebilir. Rüzgar hamleler yaparak eser ki buna
rüzgar hamlesi ya da hamleli rüzgar denir. Bu tarz rüzgarlar daha çok karalar üzerinde ve
zemine yakın tabakalarda görülür. Çünkü kara yüzeyindeki morfolojik şekiller rüzgar hızı ve
yönü üzerinde etkiye sahiptirler. Ancak açık denizlerde ve serbest atmosferde bu tarz bir
etkiden bahsetmek mümkün değildir.
Rüzgarların hızı anemometre denilen aletle ölçülür (Resim 7). Anemometreler resim
7’de görüldüğü gibi kepçe şeklinde rüzgarla birlikte dönen ve rüzgar hızına göre dönüş hızı
değişen aletlerdir.
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Resim 7: Anemometre
Anemometrelerde bulunan sistem sayesinde o andaki rüzgar hızını tespit etmek
mümkündür. Bununla birlikte anemometre prensibinde çalışan, ancak ölçtüğü hızı milimetrik
bir kağıt üzerine işaret eden (yazan) aletler de vardır ki bunlara anemograf denir (Resim 8).
Anemograflar anemometrelerin ölçtüğü rüzgar hızını özel bir mekanizma ile milimetrik kağıt
üzerine çizerler. Ancak son yıllarda gelişen otomatik meteoroloji istasyonlarında bu işler artık
dijital olarak yapılmakta ve kaydedilmektedir.

Resim 8: Anemograf
Rüzgar hızını belli bir sınıflandırma altında tanımlamak üzere geliştirilmiş ölçekler
vardır. Bunların en çok bilinen ve yaygın kullanılanlarından biri ise Bofor ölçeğidir. Bofor
ölçeği (veya ıskalası) rüzgar hızını kara ve deniz üzerindeki etkilerine göre tahmin etmek için
kullanılmaktadır (Tablo 1, Erol 2008).
Rüzgarın yön ve hızı özellikle meteorolojik çalışmalarda birlikte gösterilir.
Meteorolojide kullanılan yer ve üst atmosfer kartların rüzgar yön ve hızını gösteren bu kartlar
meteoroloji istasyonunun konumuna göre yerleştirilir. Bu sayede o istasyonda o rasat saatinde
rüzgarın yönü ve hızı belirtilmiş olur (Şekil 25.).
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Şekil 25: Meteoroloji haritalarında rüzgarın yön ve hızının gösterilmesi (Erol, 2008).
Şekildeki yuvarlak alan meteoroloji istasyonunu, o yuvarlağa doğru gelen uzun çizgi
rüzgar yönünü ve çizginin diğer ucundaki kanatçıklar da rüzgar hızın gösterir. Tam kanatçık 2
bofor hızını, yarım kanatçık 1 bofor hızını, knot olarak ise içi dolu kanat 50, tam çizgi 10 ve
yarım çizgi 5 knot’ı gösterir. Sağdaki şekilde ise bir meteoroloji istasyonunda çeşitli yönlerden
esen rüzgarların yön, frakans ve hızları bir arada gösterilmektedir.
Hız

Rüzgar Etkisi İle Oluşan Olaylar

Bofor
No:

Rüzgarın
Adı

m/sn

Km/saat

0

Durgun

0-1

0-4

Duman dikine
yükselir

Deniz çarşaf gibi

1

Hafif Esinti

1-2

4-6

Duman biraz eğimli
yükselir

Çok hafif, köpüksüz
dalgacıklar

2

Hafif Briz

2-4

6-12

Rüzgar yüzde
hissedilir

Hafif, köpüksüz
dalgalar

3

Zayıf Briz

4-6

12-19

Yapraklar sallanır
bayraklar dalgalanır

Dalga sırtları
çatlamaya başlar

4

Mutedil
Briz

6-8

19-27

Tozlar, sokaktaki kâğıtlar
havalanır, küçük dallar
sallanır

Biraz uzun, yer yer
köpüklü dalgalar

5

Sert Briz

8-10

27-35

Küçük ağaçlar
eğilir, sallanır

Uzun dalgalar,
köpük sıraları

6

Kuvvetli
Rüzgar

10-12

35-45

Telgraf direkleri ses
çıkarır

Büyük dalgalar çok
köpüklü sırtlar

7

Şiddetli
Rüzgar

12-15

45-55

Ağaçlar tamamen
sallanır

Deniz kabarmış, köpükler
parçalar halinde

Karada

Denizde
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8

Fırtınamsı
Rüzgar

15-18

55-66

İnce dallar kırılır
yürümek güçleşir

Yüksek dalgalar, büyük
parçalar halinde köpükler

9

Fırtına

18-21

66-77

Binalarda küçük zararlar
olur, baca kapakları uçar

Çok yüksek dalgalar,
savrulan köpükçükler

10

Şiddetli
Fırtına

21-25

77-90

Ağaçlar
kökünden sökülür, evlerde
büyük zararlar olur

Çok yüksek
dalgalar, deniz tamamen
köpüklü

11

Orkanımsı
Fırtına

25-30

90-105

Her yerde büyük
zararlar olur

Okyanuslarda gemilerin
görünemeyeceği kadar
büyük dalgalar

12

OrkanKasırga

30’dan
Fazla

105’den
Fazla

Çok büyük zararlar

Deniz yüzü köpüklerle
dolar, göz gözü görmez

Tablo 1: Bofor Ölçeği
Şekil 26, bir yer kartında meteoroloji istasyonuna göre rüzgar yön ve hızının
gösterilişini ortaya koymaktadır.

Şekil 26: Yer kartında meteoroloji istasyonlarında rüzgar yön ve hızının gösterilişi.
Örnek alan kırmızı oval şeklin içinde yer almaktadır.

3.1.3. Rüzgârın Esme Sıklığı (Frekansı)
Rüzgar yönleri hava koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Bu koşullar hava
kütlelerinin geliş yönüne bağlı olarak getirdikleri havanın karakterlerinin taşınması açısından
da önemlidir. Bu açıdan rüzgar hızı ve yönü kadar esme sıklığı yada frekansı da bilinmelidir.
Buna göre rüzgar frekansı belirli bir yönden esen rüzgarın esiş sıklığına denmektedir. Bu
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rakam frekansı bulunmak istenen rüzgar yönünün esme sayısının biz zaman ölçü birimine göre
yüzdesel oranını ifade etmektedir. Bu zaman dilimi yapılacak çalışmanın içeriğine veya
ölçeğine göre gün, ay, yıl veya farklı bir dilimi ifade edebilir. Elde edilen rüzgar frekansları
rüzgar gülü yardımı ile gösterilebilmektedir (Şekil 27). Rüzgar gülünde esen rüzgarların
frekansları veya sıklıkları belli bir oran dahilinde gösterilir ve böylece o alanda esen hakim
frekans yönüne sahip rüzgar bir diyagram üzerinde gösterilmiş olur.

Şekil 27: Örnek rüzgar gülü diyagramı
Rüzgar gülü diyagramları tek bir meteoroloji istasyonu için çizilebileceği gibi bir
harita üzerinde çalışılan alanda yer alan tüm istasyonlar için de çizilebilir. Böylece ortaya
hakim rüzgar yönleri çıkmış olur.
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Uygulamalar
Karayollarında veya havaalanlarında rüzgar yön ve hızı için kullanılan araçları yerinde
araştırın. Meteoroloji istasyonlarından bu konuda bilgiler alın. Bir küre üzerinde basınç
kuşaklarının dağılışını inceleyin.
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Uygulama Soruları
1)

Dünyada basıncın dağılışını etkileyen etmenler nelerdir? Araştırın.

2)

Rüzgarın hız ve yönü ile ilgili kullanılan aletleri araştırın.

3)

Bofor skalasına göre çevrenizdeki rüzgar hızlarını tahmin etmeye çalışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ele alınan konular şöyle olmuştur: Basıncın yıllık ve mevsimlik dağılışı
özellikle rüzgar hatları üzerinde etkili bir süreçtir. Basıncın dağılışında güneş ışınlarının geliş
açısına bağlı olarak ortaya çıkan mevsimlik sıcaklık farklarının etkisi yanında kara ve deniz
dağılışını da değerlendirmek gerekmektedir.
Bununla birlikte basınç süreçlerinin etkisi altında gelişen rüzgarlar da farklı bölgelerin
iklim şartlarını başka alanlara taşımaktadır. Rüzgarın hızı, yönü ve frekansı da bir alandaki
iklim özelliklerinin anlaşılmasında bilinmesi gereken bir diğer atmosferik koşuldur.
Basıncın yıllık ve mevsimlik dağılışı sıcaklığın küresel dağılışı ile ilişkili olarak
gelişmektedir. Ekvator ve çevresi sürekli alçak basınç alanı olurken, kutup bölgeleri de yüksek
basınç sahası halindedir. Küresel rüzgar sistemleri de basıncın dağılışı süreçleri çerçevesinde
mevsimsel dağılış göstermektedirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi havanın yönlü hareketidir?
a) Sübsidans
b) Konveksiyon
c) Rüzgar
d) Adveksiyon
e) Diverjans
2) Rüzgar hızını ölçen ve yazan alet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barometre
b) Anemometre
c) Pliviyometre
d) Termometre
e) Anemograf
3) Ülkemizde güneybatıdan esen rüzgara verilen isim aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Poyraz
b) Kıble
c) Keşişleme
d) Yıldız
e) Lodos
4) Bofor Skalasına göre “fırtına” şeklinde esen rüzgarın minimum hızı aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
a) 17 m/sn
b) 16 m/sn
c) 18 m/sn
d) 19 m/sn
e) 15 m/sn
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5) Rüzgar frekansını gösteren şekle aşağıdakilerden hangi isim verilir?
a) Rüzgar oku
b) Rüzgar torbası
c) Rüzgar gülü
d) Rüzgar grafiği
e) Rüzgar hamlesi
6) Kış mevsiminde yer küre üzerindeki belirgin yüksek basınç alanları nerelerdir?
7) Yerküre üzerinde yıl içerisinde basınç özelliği değişmeyen alanlar nerelerdir?
Neden?
8) Hamleli rüzgar yada rüzgar hamlesi ndir?
9) Anemometre ve anemograf arasındaki fark nedir?
10) Rüzgar gülü hangi amaçla çizilir?

Cevaplar (Çoktan seçmeli sorular): 1)c, 2)e, 3)e, 4)c, 5)c
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4. RÜZGAR VE ONU ETKİLEYEN ETMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öğrenilecek konular rüzgarla ilgili etmen ve süreçleri ilgilendirmektedir.
Rüzgar oluşumu üzerinde etkili olan basınç gradyanı, koriolis kuvveti, merkezkaç etkisi ve
sürtünme, yerel ve küresel rüzgarların yön ve hızları üzerinde etkili olmaktadır. Basınç
merkezlerinki rüzgar hareket yönü yada genel atmosfer sirkülasyonu ile yerel ve bölgesel
rüzgarlar bu etmenlerin etkisi altında özelliklerini geliştirmektedirler. Böylece ortaya çıkan
günlük, mevsimlik, yıllık basınç ve rüzgar hareketleri, dinamik klimatolojinin temelini
oluşturmaktadırlar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Rüzgarı etkileyen etmenler nelerdir?

2)

Rüzgarın günlük değişimleri nelerdir?

3)

Rüzgarın mevsimlik ve yıllık değişimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Rüzgar ve Onu Etkileyen
Etmenler

Rüzgarı etkileyen temel
faktörlerin anlar

Ders notları, görsel sunumlar ve
ilgili kaynaklardan.

Günlük, mevsimlik ve yıllık
rüzgar değişimlerinin
açıklayabilir

Ders notları, görsel sunumlar ve
ilgili kaynaklardan.
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Anahtar Kavramlar
•

Delk

•

Koriolis

•

Merkezkaç

•

Gradyan

•

Geostrafik rüzgar

•

Ageostrafik rüzgar
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Giriş
Rüzgar oluşumu üzerinde etkili olan basınç gradyanı, koriolis kuvveti, merkezkaç etkisi
ve sürtünme, yerel ve küresel rüzgarların yön ve hızları üzerinde etkili olmaktadır. Basınç
merkezlerinki rüzgar hareket yönü yada genel atmosfer sirkülasyonu ile yerel ve bölgesel
rüzgarlar bu etmenlerin etkisi altında özelliklerini geliştirmektedirler. Böylece ortaya çıkan
günlük, mevsimlik, yıllık basınç ve rüzgar hareketleri, dinamik klimatolojinin temelini
oluşturmaktadırlar.
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RÜZGAR VE ONU ETKİLEYEN ETMENLER
Havanın yönlü hareketi olan rüzgarı kontrol eden etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler
rüzgarın yönü kadar hız ve frakansı üzerinde de etkilidirler. Bu etmenlerin başında basınç
alanları gelmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi gerek küresel sistemler içersinde ve
gerekse yerel koşullara bağlı olarak gelişen basınç yapılarının temel işlevlerinden biri de hava
sirkülasyonuna motor görevi görmektir. Bu açıdan hava sirkülasyonu ya da daha geniş
anlamıyla atmosferik sirkülasyon temel olarak bu basınç farklarının ortaya çıkardığı yatay hava
hareketinden başka bir şey değildir. Bu hareketin temelini oluşturan yüksek ve alçak basınçları
dağ ve ovalara benzetmek mümkündür. Akarsuyun dağların üst kesiminden ovalara doğru
akması gibi hava hareketleri de yüksek basınçtan alçak basınca doğru akmaktadır. Nehirlerin
akışlarını kontrol eden eğim ve kayaç özelliklerine bağlı olarak bir akış yönü belirmesi gibi
havadaki bu hareket de küresel ve yerel koşullar altında şekillenmektedir. Nasıl ki yüksek bir
dağdan ovaya doğru akan bir nehir dümdüz bir çizgisel akış göstermezse, yüksek basınçtan
alçak basınca doğru hareket eden bir hava da dümdüz bir hat boyunca ilerlemez. Bu durum
ancak kısa mesafelerde ve kısa sürelerde görülebilecek bir hadisedir.
Havanın ya da rüzgarın hareketini kontrol eden veya yönlendiren bazı etmenler
bulunmaktadır. Bu etmenler hepsi bir ararda süreç üzerinde etkili olurlar. Bu etmenleri
sıralayacak olursak:


Barometrik Gradyan (Basınç Farkı)



Dünyanın Dönmesi



Merkezkaç Gücü



Sürtünme (Delk)

4.1. Barometrik Gradyan (Basınç Farkı)
Rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru estiği düşünülürse aradaki basınç farkı
öncelikli olarak rüzgar hızı ve şiddeti üzerinde etkili olacaktır. Bununla birlikte o rüzgarın yönü
de izobar eğrilerine dik olacaktır (Şekil 27). Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hava
hareketini başlatan bu güce barometrik gradyan ya da barometrik eğim denilmektedir. Lokal de
olsa sadece bu güce göre oluşan rüzgarlara sapmamış rüzgarlar ya da barostrofik veya
ageostrofik rüzgarlar denir.
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.
Şekil 27: Basınç gradyanı ile oluşan hava hareket yönü.
Ancak bu çeşit rüzgarlar, rüzgarı etkileyen diğer etmenler nedeniyle yerel ve kısa süreli
olarak görülürler. Yerelde meltem rüzgarları (kara-deniz ve dağ-vadi) kısa süreli rüzgarlar
olarak ageorstrofik rüzgarlara tipik örneklerdir. Bu konudaki tek istisna Ekvator’un hemen
kuzey ve güneyinde, 4o enlemleri arasında esen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar da ageostrofiktir.

4.2. Dünyanın Dönmesi
Dünya dönen bir cisim olarak belirli etkileri olan bir kütledir. Bu etkiler içersinde rüzgar
hareketleri üzerinde sapma etkiye sahiptir. Bu sapma etkisine bağlı olarak rüzgarlar kuzey
yarım kürede sağa, güney yarım kürede ise sola saparlar (Şekil 28). Rüzgarları saptıran bu güce
ise koriyolis gücü denir.

Şekil 28: Koriolis etkisine bağlı olarak rüzgar yönlerinde oluşan sapma
(http://dictionary. reference.com/illus/illustration.html/ahsd/Coriolis%20effect/coriol)
Koriolis gücünü etkisi (D) şu formülle gösterilir:
D = d.V.2ω sin φ
Burada (d) hareket halindeki cismin yoğunluğunu, (V) hareket hızını, (ω) yerin açısal
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hızını, (φ) coğrafi enlemi göstermektedir. Buna göre koriolis kuvvetinin etkisi coğrafi enleme
göre artmaktadır. Ekvatorda 0 (sıfır) olan bu etki kutup noktalarında 1 (bir)dir. Ekvator
civarındaki rüzgarlar bu nedenden dolayı sağmaya uğramazken, kutuplara doğru bu etki
giderek artmaktadır. Bununla birlikte koriolisin etkisi hıza bağlı olarak da artmaktadır. Ancak
hızı, dolayısıyla koriolisin gücünü etkileyen bir başka güç ise yüzey şekilleri, daha doğrusu
sürtünmedir. Basınç gradyanı ile birlikte koriolisin etkisi altında olan rüzgarlar bu iki kuvvet
arasındaki bileşkenin yönü doğrultusunda eser (Şekil 29). Bu şekilde yönü basınç gradyanı ve
koriolis gücünün etkisi ile belirlenen rüzgarlara “geostrofik rüzgar”lar denir. Bu rüzgarlar daha
çok büyük rüzgar sistemlerinde ve sürtünmenin etkisinin olmadığı okyanus üzerlerinde daha
çok görülürler.

Şekil 29: Koriolis kuvvetinin etkisi ile sapmış (Geostrofik rüzgar)
Burada basınç gradyanına bağlı olarak yüksek basınçlardan alçak basınçlara doğru
oluşan hareket, koriolis gücünün karşı etkisi ile yön değiştirmektedir. Yüksek atmosferde yada
sürtünme etkisinin görülmediği yerlerde 90o açıyla sapma görülmektedir. Bu şekilde bu
alanlarda geostrofik rüzgarlar izobarlara paralel eserler. Buna karşılık sürtünme etkisini arttığı
yüzeylerde sapma yönü alçak basınç alanına doğru dönmüştür. Böylece sürtünmenin etkisinin
arttığı yeryüzünde 90olik açı ile sapma görülmemektedir. Bu şekilde oluşan rüzgarlara ise “yarı
sapmış rüzgar”lar denilmektedir. Öte yandan geostrofik rüzgarın hızı gradyan değeri ile enlem
derecesine bağlıdır. Bütün bunlar dönen bir cisim olarak dünyanın bu dönüşünün yarattığı etki
neticesinde ortaya çıkmaktadır. Eğer dünya dönmeseydi üzerindeki hareket gradyan gücünün
etkisi ile daha çok meridyonel gelişecekti. Ancak saatte 15o hızla dönen bir dünya üzerinde
süreç farklı gelişmektedir (Şekil 30).
Yukarıda da ifade edildiği gibi eğer dünya dönmeseydi rüzgarlar gradyan doğrultusunda
soğuk ve termik yüksek basınç alanı oluşturan yüksek basınçlardan, sıcak ve termik alçak
basınç alanı oluşturan Ekvatora doğru doğrusal bir hat üzerinde eseceklerdi. Ancak saatle 15olik
açı hızıyla dönen dünyada, ortaya çıkan koriolis etkisiyle rüzgar yönlerinde sapma meydana
gelmektedir.
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Şekil 30: Dönen bir dünya ile dönmeyen bir dünyada rüzgar yönü
(http://kids.britannica.com
/comptons/art-152826/The-path-of-a-rocket-launched-from-theNorth-Pole?&articleTypeId=31)
Sapma olayının rüzgar yönünü etkilemesi dışındaki bir diğer önemi yüksek ve alçak
basınç alanlarında bu yükselim ve alçalım sırasında dikey hava hareketlerinin spiral bir dönüş
(burgaç) halini almasına neden olmaktadır. Böylece örneğin alçak basınç alanlarında yükselen
hava spiral bir dönüşle yükselim göstermektedir (Şekil 31).

Şekil 31: Alçak ve yüksek basınçlarda görülen burgaç (anafor) hareketi
Bu şekilde kuzey yarım kürede yükselici hareket gösteren alçak basınç alanlarında
çevreden merkeze doğru toplanan hava saat istikametinin tersi yönünde spiral bir hareketle
(anafor gibi) yükselim göstermektedir Yüksek basınç alanlarında ise saat istikameti yönünde
bir hareket söz konusudur. Güney yarım kürede ise alçak ve yüksek basınçlarda görülen bir
hareket yönü tam tersinedir. Yani güney yarım kürede alçak basınçlar saat istikametinde,
yüksek basınçlar ise saat istikametinin tersine bir hareket göstermektedirler (Şekil 32).
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Şekil 32:Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde rüzgarın sapması
Siklon ve antisiklonların bu hareketleri genellikle gözle görülmez. Bu hareketlerin çapı
yüzlerce kilometreyi bulmaktadır. Bu nedenle fark edilmeleri pek mümkün değildir. Ancak çap
küçüldükçe daha çok anlaşılabilirler. Örneğin tropikal siklonlar, hortumlar günümüzde
özellikle uydu görüntüleri ile de rahatlıkla görülebilmektedirler (Resim 8).
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Resim 8: İyi belirmiş bir Tropikal Siklon.
Siklon ve antisiklonlarda gradyan ve koriolis kuvvetinin etkisi ile ortaya çıkan bu durum
hava dolaşımını daha da karışık hale getirmiştir. Dünyanın dönüşü olmasaydı gradyan
doğrultusunda doğru bir hatta ilerleyecek olan hava hareketi (rüzgar), koriolis kuvveti ile hem
yatayda hem de dikeyde karmaşık bir hal almıştır. Bununla birlikte rüzgara etki eden bir diğer
etmen olan merkezkaç gücü de devreye girdiğinde süreç daha da karmaşık bir hal almaktadır.

4.3. Merkezkaç Gücü
Rüzgar hareketine etki eden üçüncü kuvvet merkezkaç gücüdür. Bu güç dönen bir
cismin (dünya) etrafında ona bağlı olarak bulunan cisimlerin (atmosfer) bu dönüş sırasında
ileriye fırlama isteği/davranışıdır. Ancak burada özellikle dönüş hareketi gösteren alçak ve
yüksek basınç merkezlerini ilgilendiren bir durum söz konusudur. Dönüş sürati arttıkça ve
dönüş hareketinin yarı çapı küçüldükçe merkezkaç gücünün etkisi de artar. Böylece siklon ve
antisiklonlarda basınç gradyanı, koriolis kuvveti ve merkezkaç gücünün etkisi altında yönünü
belirleyen rüzgarlara ise gradyan rüzgarı denir (Şekil 33).

Şekil 33: Gradyan rüzgarı
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4.4. Sürtünme (Delk)
Delk rüzgarların yeryüzüne sürtünmesi ile hızını azaltan bir etmendir. Bu şekilde hava
tabakalarının zemine değen kesimlerinde hareketin ya da ilerlemenin gecikmesine neden
olduğu gibi hava kütlesi içinde de karmaşık hareketlerin (türbülans, dalga vb.) doğmasına neden
olur. Yerden yükseldikçe sürtünme etkisi de azalmaktadır. Sürtünme etkisi denizlerin üzerinde
bulunmazken kara üzerinde etkilidir. Sürtünmenin etkisini altında gradyan veya geostrofik
rüzgarların hızı yarı yarıya azalabilir.
Bununla birlikte sürtünme nedeniyle rüzgar yönleri de değişebilir. Özellikle kara
yüzeylerinde, vadilerde kanalize olan rüzgar yön değiştirebilir.

4.5. Rüzgarların Günlük ve Yıllık Değişimleri
Rüzgar hareketi günlük ve yıllık olarak belirli değişimler gösterebilmektedir. Günlük
ısınma – soğuma farkından oluşan rüzgarların varlığı gibi dünyanın yıllık hareketine bağlı
olarak devri bir değişim gösteren rüzgar sistemleri de bulunmaktadır. Bu dönemsel
değişikliklerin incelenmesi önemlidir.

4.5.1. Günlük Değişmeler
Gün içerisinde güneşlenme ve sıcaklıkta görülen değişikliklere bağlı olarak yerel
koşullar altında farklı basınç yapıları oluşabileceği gibi, bu basınç farklarından doğan rüzgarlar
da oluşmaktadır. Genel olarak bakıldığında orta enlemlerde gün içerisinde ısınma-soğuma
süreçlerine bağlı olarak basıncın iki düşük, iki de yüksek değer gösterdiği görülmektedir. Bunun
yanında farklı yüzeylerin komşu olduğu yerlerde (kıyı bölgelerinde) ve nispeten kısa
mesafelerde yükselti farkı içeren (dağ-vadi) yerlerde farklı ısınma-soğuma sürecine bağlı olarak
oluşan basınç farkları da günlük hareketlerin doğmasına neden olmaktadır.
Gün içerisinde görülen bu iki maksimum ve minimum basınç seviyeleri genel olarak
günü 6şar saatlik dilimlere de bölmektedir. Gün içerisinde sıcaklık değişimlerine bağlı olarak
gecenin ilk saatlerinde görülen basınç yükselmesi ile öğleden sonraki döneme rastlayan alçalım
yanında gece yarısından sonra görülen düşüş ve gün içerisinde öğlene doğru olan yükselim
yerel koşullarla birlikte gezegensel süreçlerle açıklanabilecek değişimlerdir.
Bununla birlikte yerel fiziki coğrafya faktörlerinin etkisi ile ortaya çıkan kara-deniz ve
dağ-vadi meltemleri de günlük düzenli basınç değişimlerinin ortaya çıkardığı bir sonuçtur.
İleride daha detaylı açıklanacağı gibi günlük basınç farklarının ortaya çıkardığı yerel
sirkülasyon, çoğu zaman yerel iklim özellikleri ile birlikte anılan belirgin bir karakteri
doğurabilmektedir. Buna en iyi örneklerden biri İzmir’de de görülen ve İzmir ikliminin
karakteristik özelliklerinden biri olan Meltem rüzgarıdır.

4.5.2. Mevsimlik veya Yıllık Değişimler
Gezegensel etkenler ile okyanus ve karaların farklı ısınma-soğuma özelliklerine bağlı
olarak ortaya çıkan basınç merkezlerinin yıl içerisindeki periyodik değişimleri, beraberinde
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mevsimlik ve yıllık periyodik rüzgar hareketlerini de getirmektedir. Özellikle orta enlemlerde
kara ve deniz dağılışının ortaya çıkardığı mevsimsel hareket kıyı bölgelerinde adeta bir musonal
döngü oluşturmaktadır.
Farklı sınma ve soğuma süreçleri nedeni ile yazın denizlere oranla daha fazla ısınan
karalar birer alçak basınç sahası halini alırken, nispeten serin kalan denizler ise yüksek basınç
sahasını oluşturmaktadırlar. Böylece genel karakter itibariyle yazın denizden karalara doğru bir
rüzgar hareketi gelişmektedir. Kışın ise durum değişmekte, bu sefer karalar denizlere göre daha
fazla soğuyarak termik yüksek basınç sahası halini almakta, nispeten ılık kalan denizler ise
birer alçak basınç sahası halini almaktadırlar. Böylece kış aylarında ortaya karalardan denizlere
doğru olan bir hava hareketi çıkmaktadır. Bu şekilde mevsimlik hareketlerle periyodik olarak
yön değiştiren bu rüzgarlara “mevsimlik rüzgarlar” denilmektedir. Asya kıtası ile Hint
Okyanusu arasında görülen Muson döngüsü bu sürece örnek olarak gösterilebileceği gibi,
Anadolu’da görülen yıllık hareket de bu döngüye bir örnek olabilmektedir. Gerçekten soğuk
dönemde termik olarak yüksek basınç sahası halini alan Anadolu yanında, Akdeniz ve
Karadeniz birer termik alçak basın sahası olmaktadır. Buna bağlı olarak yüksek basıncın etkili
olduğu Anadolu’dan, Akdeniz ve Karadeniz’e doğru basınç farkının doğurduğu bir hava
hareketi söz konusu olmaktadır. Yazın ise durum değişmekte, Anadolu karasal şartlar altında
nispeten daha ılık bir kara parçası olurken Akdeniz ve Karadeniz daha serin şartlara sahip
olarak, denizden karaya doru olan bir hava hareketinin temel nedenini oluşturmaktadır.

4.5.3. Karmaşık Değişiklikler
Günlük ve mevsimlik basınç değişimleri ve ona bağlı olarak ortaya çıkan rüzgar
çeşitliliği her zaman belli bir sistemin etkisi altında gelişmemektedir. Yerel koşullarla birlikte
gezegensel etkenler özellikle orta ve daha büyük ölçekli alanlarda rüzgar ve onu etkileyen
etmenlerin daha karışık bir hal almasına neden olmaktadır. Bu etmenlerin içersinde yerel fiziki
coğrafyaya ait özellikler olabileceği gibi, soğuk dönemde gelişen birçok gezici depresyonlar da
basınç dağılışı ve rüzgar sirkülasyonu üzerinde etkili olmaktadır.
Genel olarak değerlendirmek gerekirse basınç ve rüzgarların günlük ve mevsimlik
sıcaklık değişimlerine uyum sağladığından bahsetmek mümkünüdür. Özellikle lokal ve yerel
ölçekte görülen ve devrilik gösteren bazı rüzgarlar (örn. Meltemlerden Musonlara kadar farklı
ölçeklerdeki rüzgarlar) yanında dinamik basınç merkezlerinin etkisi ile devrilik sistemleri daha
karmaşık hale getiren yapılar bulunmakla birlikte, genel atmosfer sirkülasyonu tüm bu süreçler
üzerinde etkili olan en önemli sistemdir. Bu sistemin altında gelişen mezo ölçekli rüzgar
yapıları ve diğer mevsimsel sürelere bağlı oluşan rüzgarlara değinmeden önce “genel atmosfer
sirkülasyonu”nu daha iyi ortaya koymakta fayda vardır.
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Uygulamalar
Konu ile ilgili kaynakların araştırılması ve tekrar çalışmaları konusun anlaşılmasını
kalıcı hale getirecektir.

75

Uygulama Soruları
1)

Rüzgarı oluşturan ve yönlendiren etmenler nelerdir?

2)

Koriolis kuvvetinin rüzgar üzerindeki önemi nedir?

3)

Sadece basınç gradyanına bağlı esen rüzgarlara örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Havanın yönlü hareketi olan rüzgarlar temel olarak basınç farklarından doğmaktadırlar.
Bununla birlikte rüzgar oluşum ve şiddetini, süresini belirleyen çeşitli faktörler vardır.
Barometrik Gradyan (Basınç Farkı), Dünyanın Dönmesi, Merkezkaç Gücü ve Sürtünme
(Delk) olarak ayırt edebileceğimiz bu faktörler yerel/günlük rüzgarlar ile mevsimlik rüzgarların
ve büyük ölçüde genel atmosfer sirkülasyonunun gelişimini, etkisini ve süresini
etkilemektedirler.
Rüzgar oluşumu üzerinde etkili olan basınç gradyanı, koriolis kuvveti, merkezkaç etkisi
ve sürtünme, yerel ve küresel rüzgarların yön ve hızları üzerinde etkili olmaktadır. Basınç
merkezlerinki rüzgar hareket yönü yada genel atmosfer sirkülasyonu ile yerel ve bölgesel
rüzgarlar bu etmenlerin etkisi altında özelliklerini geliştirmektedirler. Böylece ortaya çıkan
günlük, mevsimlik, yıllık basınç ve rüzgar hareketleri, dinamik klimatolojinin temelini
oluşturmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi rüzgarı etkileyen etmenlerden biri değildir?
a) Barometrik gradyan
b) Güneş ışınlarının açısı
c) Dünyanın dönmesi
d) Merkezkaç gücü
e) Delk
2) Basınç gradyanı, koriolis kuvveti ve merkezkaç gücünün etkisiyle ortaya çıkan
rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ageostrofik rüzgar
b) Tropikal siklon
c) Gradyan rüzgarı
d) Barostrofik rüzgar
e) Geostrofik rüzgar
3) Barometrik gradyana göre oluşan sapmamış rüzgarlara verilen isim aşağıdaki hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Ageostrofik rüzgar
b) Gradyan rüzgarı
c) Koriolis
d) Geostrofik rüzgar
e) Türbülans
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4) Meltem rüzgarını oluşturan neden aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a) Sürtünme
b) Siklonik hareket
c) Antisiklonikl hareket
d) Günlük ısınma-soğuma farkı
e) Koriyolis kuvveti
5) Delk nedir?
a) Mevsimlik rüzgar
b) Yerel rüzgar
c) Sürtünme
d) Alçalım
e) Yükselim
6) Gradyan rüzgarı nasıl oluşur?
7) Delk hangi koşullarda rüzgar üzerinde etkili olur?
8) Delkin etkisine ülkemizden verilebilecek örnekler varmıdır? Nelerdir?
9) Mevsimlik değişime örnek rüzgarlar hangileridir?
10) Dünyanın dönmesinin rüzgar üzerindeki etkisi nedir?
11)
Cevaplar (Çoktan seçmeli sorular): 1)b, 2)c, 3)a, 4)d, 5)c
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5. YÜKSEK BATI RÜZGARLARI VE GENEL ATMOSFER
SİRKÜLASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel atmosfer sirkülasyonu konusu ele alınacaktır. Genel atmosfer
sirkülasyonunu oluşturan etmen ve süreçler ile sonuçları, klasik ve modern görüşler
çerçevesinde açıklanmaktadır. Bununla birlikte yüksek batı rüzgarları ve jet akımları da bu
bölümün çalışma konularıdır.

81

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Genel atmosfer sirkülasyonunu araştırınız.
2) Klasik ve modern görüşe göre genel atmoısfer sirkülasyonunun temeli nedir?
3) Genel atmosfer sirkülasyonu modelllerinde klasik ve modern görüş arasındaki
farkları araştırınız.
4) Jet akımları ve yüksek batı rüzgarlarını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Yüksek Batı Rüzgarları
ve Genel Atmosfer
Sirkülasyonu

Genel atmosfer sirkülasyonu
ve bununla ilgili teorileri
Ders notu, görsel materyal,
anlatım ve araştırma
öğrenir
Yüksek batı rüzgarları ve
etkilerini öğrenir

Ders notu, görsel materyal,
anlatım ve araştırma

Genel atmosfer
sirkülasyonunun sonuçları
hakkında bilgi edinir

Ders notu, görsel materyal,
anlatım ve araştırma
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Anahtar Kavramlar
•

Rossby dalgası

•

Hedley hücresi

•

Jet akımı

•

Yatay değişim kuramı
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Giriş
İster eski görüşlere göre, ister yeni görüşler çerçevesinde açıklanmış olsun, genel
atmosfer sirkülasyonu özellikle orta enlemlerde iklim özelliklerinin oluşumlarında önemli bir
yer tutar. Genel atmosfer sirkülasyonu Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkını ortaya
çıkarmak için doğmuş olmakla birlikte meridyonel yöndeki sıcaklı gradyanı, dünyanın dönüşü
nedeniyle batı-doğu yönlü bir hava akımına neden olmaktadır.
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YÜKSEK BATI RÜZGARLARI VE GENEL ATMOSFER SİRKÜLASYONU
Genel atmosfer sirkülasyonunu ortaya çıkaran temel etmen daha önce de açıklandığı
gibi Ekvatorda aşırı ısınan hava ile kutuplarda aşırı soğuyan hava nedeniyle yerküre üzerinde
ortaya çıkan sıcaklık dağılışındaki dengesizliği ortadan kaldırmaktır. Daha yalın bir anlatımla
genel atmosfer sirkülasyonu kutuplar ile Ekvator arasındaki sıcaklık farkını gidermek üzere
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla genel atmosfer sirkülasyonunun termik nedenli bir oluşumdur.
Ancak, dönmeyen ve yüzeyi pürüzsüz bir dünyada merdiyonal halde olabilecek bu sirkülasyon,
dünyanın dönmesi ve kara-deniz dağılışı ile karalardaki büyük yükselti farklılıkları nedeniyle
birçok farklı dinamik etkenin de sürece dahil olmasına, dolayısıyla genel sirkülasyonun daha
da karmaşık bir hal almasına neden olmuştur. Bu karmaşık sürecin açıklanması konusunda ilk
eski açıklamalardan günümüze farklı ifadeler kullanılsa da temel özellikler varlığını
korumaktadır.
Genel atmosfer sirkülasyonu konusundaki ilk açıklamalar, o dönemin kısıtlı imkanları
içerisinde yeryüzündeki gözlemler, bulut ve atmosferdeki diğer partiküllerin hareketleri ile
açıklanmaya çalışılmıştır. İlk çalışmalara ait bu görüş, Ekvatorda ısınan hava ile kutuplarda
soğuyan hava arasında bir dengenin sağlanmasına dayansa da, dünyanın dönmesi ve sürtünme
ile bu sürecin birbirine bağlı hücreler halinde geliştiğini ifade etmektedir. Bu hücreler birbirine
bağlı ve dikey yönde gelişmiş dolaşım sistemleri olan alizeler, batı rüzgarları ve kutup
rüzgarları sistemleriyle oluşmaktadır. Bununla birlikte özellikle II. Dünya Savaşı ile birlikte
gelişmeye başlayan meteorolojik çalışmalar ve üst atmosfer sondajları vasıtasıyla yeni
yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. Bugün bu sürece yüksek irtifa uçakları ve uydu gözlemleri de
katılmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan görüş ise, genel atmosfer sirkülasyonun
yine kutup ile Ekvator arasında olması gereken sıcaklık taşınımı ilkesine dayanmakla birlikte
bu taşınımın paralel daireleri boyunca uzanan kuşak sistemlerinin arasındaki geçiş bölgelerinde
gerçekleştiğini ileri sürmektedir.
Buna göre genel atmosfer sirkülasyonu paralel kuşaklar arasında, özellikle kutupların
soğuk havasının orta enlemlere ve oradan da Ekvator’a, Ekvator ve tropikal sıcak havanın da
orta kuşak üzerinde kutuplara yaklaştığı yatay hava akımları ile oluştuğu ifade edilmektedir. Bu
süreç “yatay değişim kuramı” olarak da açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre de genel atmosfer
sirkülasyonunun motoru kutuplar ile Ekvator arasındaki ısınma farkı olmakla birlikte dolaşımı
harekete geçiren süreç, yani hava akımlarının başlangıç yeri soğuk hava ile sıcak havanın
karşılaştığı orta enlemlerdir. Orta enlemlerde oluşan sıcaklık farkı sirkülasyonu başlatan güç
olarak değerlendirilmektedir. Ve hareket orta enlemlerden kutba ve Ekvator’a doğru
gelişmektedir. Bu görüşün eski görüşlerden temel farkı hareketin başlangıç yeri ile ilgilidir.
Eski görüşlerde hareketin başlangıç yeri için aşırı ısınan Ekvatoral ve Tropikal bölgeler işaret
edilmişken, sonradan şekillenen görüşler süreci orta enlemlerden başlatmaktadırlar. Bu genel
açıklamaları daha detaylı ele alarak eski ve yeni görüşler arasındaki farkları da ortaya koymak
genel atmosfer sirkilasyonunu daha anlaşılır hale getirebilecektir.

5.1. Genel Atmosfer Sirkülasyonu
Dünyanın şekli nedeni ile Ekvator ve çevresi diğer alanlara göre daha fazla ısınmaktadır.
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Eksen eğikliği bu kuralı bir ölçüde etkilemiş olsa da bu süreç devam etmekte, Ekvator ve çevresi
yıl içersinde daha çok güneş enerjisine maruz kalmaktadır. Buna karşılık daha az enerji alan
kutuplar ve çevresinde ise belirgin bir soğuma dikkat çekmektedir. Kutuplar ile Ekvator
arasında ortaya çıkan bu ısınma farkı, bu alanlarda farklı hakim basınç yapılanın da ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Ekvator ve çevresi daha çok ısındığı için termik bir alçak basınç
sahası halini alırken, kutuplar ve çevresi ile aşırı soğuma nedeni ile termik bir yüksek basınç
sahası halini almaktadır. Böylece kutuplar ile Ekvator arasında hem yüzeyde ve hem de üst
atmosferde bir basınç farkı ortaya çıkmaktadır.
Dönmeyen ve dağlık alanların olmadığı bir dünyada, kutuplar ile Ekvator arasında bir
engelin ortadan kalmış olduğu bir durumda kutuplardaki yüksek basınçlar ile Ekvatordaki alçak
basınç arasında zeminde meridyonel uzanışlı hava akımlarının olması beklenebilir (Şekil 34).
Tıpkı dağ-vadi veya kara-deniz meltemlerinde olduğu gibi sadece basınç gradyanın ortaya
çıkaracağı bir sirkülasyon dünya üzerinde ve zeminde kuzey-güney yönlü bir hava akımının
doğmasına neden olabilecektir. Bu basit teorik sistem genel atmosfer sirkülasyonunun
mantıksal temelini oluşturmaktadır. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi bu basit ve temel
mantığın yanında dünyanın dönüyor olmasının getirdiği farklı kuvvetler ve engebeli yüzey
şekilleri bu ideal döngüyü değiştirmeye yetmektedir.

5.1.1. Dünyanın Hareketleri ve Basınç Kuşakları
Dünyanın dönüş hareketi nedeniyle daha önce açıklandığı üzere rüzgarlar sapmaya
uğrarlar. Böylece kutuplar ile Ekvator arasındaki dönmeyen bir dünya yüzeyinde oluşması
beklenen ideal meridyonal döngü sapmaya uğrar. Ekvator ve çevresinde ısınarak yükselen hava
üst atmosferde koriolis kuvvetinin de etkisiyle sapmaya uğrar. Bu sapma kuzey yarım kürede
sağa doğru olmaktadır. Üst atmosferde sağa sapan bu akımlar yaklaşık 30o enlemi civarında
artık batı-doğu yönlü hava akımlarına dönüşmektedir. Sağa saparak gittikçe yön değiştiren hava
akımları 30o enlemi civarında artık kuzeye doğru ilerleyemediği için yığılmaya uğrar ve üst
atmosferde dinamik oluşumlu bir yüksek basınç alanı belirmeye başlar. Ayrıca atmosferin
kalınlığının Ekvatordan kutuplara doğru giderek azalması da dönenceler civarında görülen bu
yığılmanın oluşmasında başka bir etkendir. Daha fazla yükselemeyen ve kuzeye doğru hareket
edemeyen hava akımlarının yığılmasıyla oluşan dinamik yüksek basınç alanından yeryüzüne
doğru bir alçalım oluşur. Bu alçalım neticesinde ise yeryüzünde 30o enlemleri civarında
dinamik bir yüksek basınç alanı doğar.
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Şekil 34: Dönmeyen bir dünyada meridyonel sirkülasyon.
Yeryüzünde oluşan bu basınç yapısı bir kuşak gibi 30o enlemlerini sarmaktadır ki bu
kuşağa subtropikal yüksek basınç kuşağı denilmektedir.
Yeryüzünde oluşan Subtropikal yüksek basınç alanlarından hem kuzeye kutba doğru ve
hem de güneye ekvatora doğru hava hareketi oluşur. Zira Ekvator’da yükselim nedeni ile oluşan
alçak basınç kuşağını beslemek üzere subtropikal yüksek basınç alanından bir hava akımı
oluşmaktadır. Ancak bu hareket de sapmaya uğradığından yeryüzünde kuzey doğu rüzgarlarını
oluşturur ki bunlara alize veya ticaret rüzgarı denilmektedir. Aynı hareket Güney yarım
kürede güneydoğuludur (Şekil 35.)
Böylece Ekvator ile 30o enlemleri arasında termik alçak basınç sahası ile dinamik
yüksek basınç sahası arasında bir çember oluşturacak şekilde sirkülasyon gelişir. Zeminde alize
adını alan bu rüzgarların üst atmosferdeki karşılığı ise üst alizelerdir. Bu sistem yıl boyunca
devamlı görülmektedir. Ayrıca ortaya çıkan bu çevrim hücresine Hedley Hücresi de
denilmektedir. Yeryüzünde, 30o enlemlerindeki yüksek basınç kuşağından kutuplara doğru
hareket eden hava kütleleri, her iki yarım kürede de devam eden sapma etkisi ile batı-doğu
istikametini alarak batı rüzgarları olarak anılmaya başlarlar (Şekil 35). Batı – doğu yönlü bu
hareket kutuplardan gelen kutupsal doğu rüzgarlarıyla 60o enlemlerinde karşılaşırlar. Bu
karşılaşma neticesinde orta enlemlerden gelen, nispeten sıcak ve hafif olan hava, kutuplardan
gelen, soğuk ve ağır olan havanın üzerine doğru hareket ederek yükselmeye başlar. Farklı
sıcaklık ve nem karakterlerine sahip bu iki hava kütlesinin karşılaşma alanında devamlı bir
süreksizlik yüzeyi yani cepheler oluşur.
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Şekil 35: Genel atmosfer sirkülasyonu ve yüzey rüzgarları.
Bu alanlar aynı zamanda dinamik bir alçak basınç kuşağını oluşturur ki bu yapıya polar
cephe adı verilmektedir.
Sonuç olarak, yerküre üzerinde Ekvator ve çevresinde termik alçak basınç kuşağı, 30o
enlemleri üzerinde dinamik yüksek basınç kuşağı, 60o enlemleri civarında dinamik alçak basınç
kuşağı ve kutuplar çevresinde termik yüksek basınç kuşağı oluşmaktadır. Bunlar arasında da
hücreler şeklinde belirmiş sirkülasyonlar oluşmuştur (Şekil 36).
Yukarıda açıklanan bu dolaşım modeli dönen bir dünya üzerinde gelişmektedir. Süreç
aynı kalmakla birlikte güneşin mevsimsel döngüdeki etkisine bağlı olarak yarı küreler
üzerindeki bu hücresel oluşumlar daralıp genişleme gibi yapı içerisine girmektedir. (Şekil 37).
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Şekil 36: Basınç kuşakları arasında gelişen hücresel dolaşım sistemleri.

Şekil 37: Güneşin mevsimsel döngüsüne bağlı olarak sirkülasyon hücrelerinde görülen
değişimler.
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Yukarıda verilen basınç ve rüzgar kuşakları güneşin mevsimsel hareketine bağlı olarak
Temmuz’da kuzeye, Ocak’ta ise güneye doğru yer değiştirmektedir. Örneğin Türkiye’yi de
ilgilendiren orta enlemler veya 30 – 40 derece enlemleri yaz mevsiminde subtropikal yüksek
basıncın etki sahasına girerken, kışın ise güneye doğru yer değiştiren polar cephenin etki sahası
altında kalmaktadır. Bu durum dünya üzerinde, özellikle orta enlemlerde mevsimsel iklim
farklılıklarının barizleşmesinde önemli rol oynar.
Bu genel sirkülasyon modeli ilk ortaya konan görüşlerde Ekvator merkezli olarak
açıklanmıştır. Bu görüşlere göre sirkülasyonun motoru Ekvator’da ısınan havadır. Kutuplardaki
soğuma ve bunun neticesinde ortaya çıkan termik yüksek basınç sahası da bu sürece yardım
eden diğer bir unsurdur. Ancak dünyanın dönüşü neticesinde de dolaşım sistemi yukarıda
açıklanan yapıya ulaşmaktadır. Bununla birlikte kuzey yarım kürede kara ve deniz dağılışı ile
nispeten kısa mesafelerde ortaya çıkan büyük yükselti farkları nedeni ile dolaşım sistemi
duraksamalara uğrarken güney yarım küre bu konuda daha yalın bir sisteme sahiptir.
Genel atmosfer sirkülasyonunun açıklamak için ortaya konan bu ilk görüşlere karşın,
gelişen meteorolojik ölçüm ağları ve üst atmosfer gözlemleri ile ortaya çıkan bulgular
çerçevesinde yeni görüşler de belirmiştir.
Ortaya çıkan yeni görüşler de genel atmosfer sirkülasyonunun nedenini Ekvatoral
bölgedeki fazla ısınma ile kutuplardaki aşırı soğuma arasındaki dengesizlik olarak
değerlendirmektedir. Ancak Ekvatoral bölge ile kutuplar arasındaki bu farkı giderecek
sirkülasyon, orta enlemlerde doğan kuvvetli yatay hareketlerin Ekvator ve kutuplara doğru
gelişmektedir. Diğer bir değişle yeni görüşlere göre genel atmosfer sirkülasyonu kutuplar ile
ekvatoral bölge arasındaki kuvvetli sıcaklık gradyanının doğurduğu hava hareketidir. Orta
enlemlerde bu gradyan neticesinde ortaya çıkan yatay hava hareketi Ekvator ve kutuplar
arasındaki sıcaklık dengesini sağlayacak hareketleri geliştirmektedir. Bu hareketler gezici
siklonlarla sıcak Ekvatoral bölgenin sıcak havasını kutuplara, kutupsal bölgenin soğuk havasını
Ekvatoral bölgelere taşımaktadır (Şekil 38).
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Şekil 38: Orta enlemlerde sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi (J. Namias NOAA).
Orta enlemlerde jet akımlarının kontrolü altındaki yatay sirkülasyon, kuzey ve güneyindeki
soğuk ve sıcak hava arasında batıdan doğuya doğru hareket etmektedir (a). Hız kazanan jet
akımı kuzeydeki soğuk havanın güneye, güneydeki sıcak havanın ise kuzeye taşınmasını
sağlayacak dalga hareketini oluşturmaktadır (b). Derinleşen jet akımının dalgaları kuzey
güney yönlü sıcaklık değişimini sağlamaktadır (c). Nihayetinde güneyin sıcak havası kuzeye,
kuzeyin soğuk havası ise güneye taşınmış olur (d).
Yeni görüşler çevresinde Ekvatoral bölge ile kutuplar arasında sıcaklık değişimi yatay
hareketlerle olmaktadır. Bu hareketin oluşmasında yeryüzü ile üst atmosfer arasındaki sıcaklık
farkını da göz önünde bulundurmak gerekir. Üst atmosferdeki dolaşım ve özellikle kuvvetli
rüzgarlar yeryüzündeki sirkülasyonu kontrol eden süreçlerden biridir.
Sonuç olarak genel atmosfer sirkülasyonunun açıklanması hangi şekilde olursa olsun
yeryüzündeki iklim bölgelerinin ve özelliklerinin oluşmasında önemli süreçlerden biridir.

5.2. Yüksek Batı Rüzgarları
Özellikle 2. Dünya Savaşı ile birlikte gelişen üst atmosfer gözlemleri neticesinde ortaya
çıkan önemli sonuçlardan biri, atmosferin üst katlarında esen kuvvetli rüzgarların
anlaşılmasıdır. Uçakların önünden estiğinde hızlarını azaltacak, arkalarından estiğinde ise
hızlarını arttıracak kadar kuvvetli olan bu rüzgarlar özellikle orta enlemlerin üst atmosfer
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bölümünde esmektedir. Bu rüzgarlar dünyanın dönüşü ile de paralel olarak batı yönlüdür. Aynı
zamanda bu yüksek batı rüzgarlarının yeryüzüne kadar indiği bölümdür. Aslında yüksek batı
rüzgarları büyük ölçüde yeryüzündeki rüzgar sistemlerini kontrol etmektedir.
Yüksek batı rüzgarlarının yeryüzüne yakın bölümlerde sürtünme etkisiyle hızı
azalırken, atmosferin üst kesiminde, troposfer sınırında yaklaşık 10-12 km’de çok hızlı
rüzgarlar halini almaktadır. Bu şekilde üst atmosferde hızları saatte 300 km ve üstüne kadar
çıkabilen rüzgarlara jet akımları veya jet rüzgarları denmektedir (Şekil 39).
Orta enlemlerin bu kuvvetli üst atmosfer rüzgarlarının kuzey ve güney bölümleri
arasında sıcaklık gradyanı da kuvvetlidir. Jet akımları aynı zamanda yüksek batı rüzgarlarının
bir parçası olarak yeryüzünde gelişen cephelerin ve özellikle de polar cephenin gelişimini
belirleyen süreçtir. Bu çerçevede jet akımları, yüksek batı rüzgarlarının oluşum ve yıllık
seyrine göre yer değiştirmektedir. Örneğin yaz aylarında, kuzey yarım kürede daralıp kuzeye
çekilen yüksek batı rüzgarları ile birlikte jet akımları da kuzeye çekilmektedir. Kışın ise yine
örneğin kuzey yarım kürede batı rüzgarlarının alanlarının güneye doğru genişlemesiyle
birbirine paralel jet akımları dahi gelişebilmektedir. Polar cephe üzerinde gelişen jet akımları
dışında 30o enlemleri üzerinde de subtropikal jet akımları gelişmektedir.
Yüksek batı rüzgarları, hızlarının artışına paralel olarak batıdan doğuya doğru olan
genel akım yönlerini bir dalga hareketi şeklinde kuzey-güney yönlerini içerecek şekilde
geliştirmektedir. Bu dalga hareketine Rossby Dalgaları da denmektedir. Yüksek batı
rüzgarlarında beliren bu dalgaların Ekvator’a doğru girinti yaptığı kesimlerde alçak basınçlar,
kutba doğru çıkıntı yaptığı kesimde ise yüksek basınç belirir (Şekil 39).

Şekil 39: Orta enlem jet akımı (http://matthugo.wordpress.com).
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Silinmiş: ¶

Uygulamalar
Bu bölümle ilgili olarak görsel materyaller yardımı ile sirkülasyon modelleri üzerinde
çalışılabilir. Web tabanlı araştırmalar da konuyu pekiştirebilir.
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Uygulama Soruları
1. Dönmeyen bir dünyanın atmosfer sirkülasyonu nasıl olurdu, neden?
2. Jet akımlarının zemin rüzgarları ile ilişkisi nedir?
3. Polar hücre gelişimi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyanın şekli nedeniyle Ekvatorda meydana gelen aşırı ısınma ve kutuplarda oluşan
kuvvetli soğumayı dengelemek amacıyla ortaya çıkan genel atmosfer sirkülasyonu, dönmeyen
bir dünya üzerinde kuzey-güney yönlü yani meridyonel olacaktır. Ancak dünyanın dönüşü ve
kara-deniz dağılışı nedeniyle genel atmosfer sirkülasyonu yön değiştirmektedir. Dünyanın
dönüşü ile ortaya çıkan koriolis kuvvetinin etkisiyle kuzey yarım kürede sağa sapan hava
akımları orta enlemlerde batı rüzgarları halini almaktadır. Yüksek batı rüzgarlarının da
yeryüzündeki uzantısı olan bu rüzgarlar kuzeydeki soğuk havanın güneye, subtropikal alanlara,
güneydeki sıcak havanın da kuzeye, polar alanlara sokulmasına neden olmaktadır.
İster eski görüşlere göre, ister yeni görüşler çerçevesinde açıklanmış olsun, genel
atmosfer sirkülasyonu özellikle orta enlemlerde iklim özelliklerinin oluşumlarında önemli bir
yer tutar. Genel atmosfer sirkülasyonu Ekvator ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkını ortaya
çıkarmak için doğmuş olmakla birlikte meridyonel yöndeki sıcaklı gradyanı, dünyanın dönüşü
nedeniyle batı-doğu yönlü bir hava akımına neden olmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Dönmeyen bir dünyada genel atmosfer sirkülasyonu hangi yöndedir?
a) Ekvatora paralel
b) Meridyonel
c) Kara ve deniz arasında
d) Atmosfer içinde dikey
e) Yatay yönde
2) Orta enlemlerin hakim rüzgarları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ticaret rüzgarı
b) Üst Alizeler
c) Kutup rüzgarı
d) Batı rüzgarları
e) Ageostrofik rüzgar
3) Kuzey ve Güney Yarım Kürede rüzgar yönlerini denetleyen temel faktörler
arasındaki farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basınç gradyanı
b) Siklonik hareket yönü
c) Antisiklonik hareket yönü
d) Dikey hava hareketleri
e) Kara ve deniz dağılışı
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4) Subtropikal yüksek basınç alanından Ekvator’a doğru esen kuzey doğulu rüzgarlara
………… denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Jet akımı
b) Batı rüzgarları
c) Alizeler
d) Muson rüzgarları
e) Gradyan rüzgarı
5) Termik basınç kuşakları yerküre üzerinde hangi enlemlerde gelişmiştir?
a)

0o ve 30o enlemlerinde

b)

30o ve 60o enlemlerinde

c)

30o ve 90o enlemlerinde

d)

0o ve 60o enlemlerinde

e)

0o ve 90o enlemlerinde

6) Hedley hücresinin gelişimini açıklayınız.
7) Alt ve üst alize rüzgarları nasıl gelişmektedir?
8) Genel atmosfer sirkülasyonunun batı-doğu yönlü olmasının nedenini açıklayınız.
9) Dinamik yüksek basınç kuşakları iler çöl bölgeleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
10) Rossby dalgası nedir?

Cevaplar (Çoktan seçmeli sorular): 1)b, 2)d, 3)e, 4)c, 5)e
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6. MEVSİMLİK VE GÜNLÜK RÜZGARLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde genel atmosfer sirkülasyonu altında gelişen mevsimlik ve günlük rüzgarları
daha çok yerel ölçekte inceleyeceğiz.

100

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çevrenizde yerel adlarla tanınan rüzgarlar var mı, araştırınız ve bunları diğer
yerel rüzgarlarla karşılaştırınız.
2)

Mevsimlik rüzgarlara örnekler araştırınız.

3)

Günlük rüzgarların oluşum mekanizmalarını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Mevsimlik ve Günlük
Rüzgarlar

Mevsimlik rüzgarların
oluşum mekanizmalarını
öğrenir.

Konu anlatımı, görsel materyal
ve ilgili kaynak araştırması ile.

Mevsimlik rüzgarlara
örnekleri inceler, karşılaştırır.

Konu anlatımı, görsel materyal
ve ilgili kaynak araştırması ile.

Günlük rüzgarların
oluşumlarını öğrenir, yerelde
ve dünyada örneklerini
öğrenir

Konu anlatımı, görsel materyal
ve ilgili kaynak araştırması ile.
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Anahtar Kavramlar
•

Musonlar

•

Polar cephe

•

Fön

•

Yerel rüzgar

•

Meltem
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Giriş
Genel sirkülasyonun altında ancak bağımsız yerel koşulların da etkisi ile gelişen yerel
rüzgarlar, daha çok günlük sirkülasyon çerçevesinde hareket etmektedirler. Bununla birlikte
orta ölçekli atmosfer sirkülasyonunun bir parçası olan ancak yerel şartlarla güçlenen fön gibi
rüzgarlar da günlük sirkülasyondan çok belirli mevsimlerde daha sık rastlanan rüzgar tipidir.
Ayrıca Musonlar gibi yerkürenin önemli bir bölümünde etkili olan rüzgarlar da mevsimlik
rüzgarlara örnektirler. Bu derste bu rüzgarlar örnekleri ile daha da detaylandırılacaktır.
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MEVSİMLİK VE GÜNLÜK RÜZGARLAR
Yeryüzünde büyük basınç alanları ve genel atmosfer sirkülasyonuna bağlı olarak gelişen
rüzgarlarla birlikte, yerel koşullarla da ortaya çıkan, yada şekil alan rüzgarlar da bulunmaktadır.
Aslında yeryüzünde meltem gibi yerel ve basınç gradyanı ile oluşan rüzgarlar dışında çeşitli
alanlarda görülen rüzgarlar, bir yandan mevsimsel değişimlere sahip olmakta, diğer yandan
genel sirkülasyonun bir uzantısı olarak çıkabilmektedir.

6.1. Musonlar
Farklı ısınma – soğuma süreçleri nedeniyle kışın soğuk karalardan nispeten ılıman
denizlere doğru olan rüzgar hareketi, yazın yerini denize göre nispeten daha sıcak karalara
doğru çevirebilmektedir. Yeryüzünde bu tür bir mekanizma ile çalışan örnek rüzgar
alanlarından biri musonların hakim olduğu Güneydoğu Asya’dır. Asya musonları olarak da
anılan bu rüzgar sistemi Asya Kıtası’nın büyük bir bölümü ile Avustralya’ya kadar uzanan Hint
Okyanusu üzerinde etkili olmaktadır. Yaz ve kış aylarında birbirini aksi yönde esen musonlar,
kışın Asya Kıtası’nın soğumasına bağlı olarak oluşan termik yüksek basınç alanından, nispeten
ılık kalan Hint okyanusu üzerinde Ekvatora doğru sapmanın da etkisiyle kuzey doğu rüzgarları
olarak eserler (Şekil 40).

Şekil 40: Kış musonlarının oluşumu.
Kış mevsiminde oluşan bu musonlar Çin ve Hindistan üzerinde kuru ve soğuk bir
karaktere sahipken güneye doğru ilerledikçe ısınıp nem kazanmakta ve Güneydoğu Asya
adalarına, Japonya’nın güney, güney batı kesimlerine yağış getirmektedir.
Yaz aylarında ortaya çıkan musonlar ise ısınan Asya kıtası ile ilgilidir. Bu mevsimde
Basra Körfezi’nden Çin ve Asya’nın içlerine kadar ısınan kara üzerinde termik alçak basınç
alanı oluşmuştur. Buna karşılık nispeten serin kalan Hint Okyanusu üzerinden bu alanlara doğru
yaz musonları esmektedir (Şekil 41).
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Şekil 41: Yaz musonlarının oluşumu
Yaz musonları denizden karaya doğru eserken sapmanın da etkisiyle güneybatı yönünü
almıştır. Bu şekilde nem yüklü olarak Güneybatı Asya, Çin-Hindistan karasına ulaşan kütleler
buralarda yüksek yağışa da neden olmaktadırlar.
Musonal döngü, etki alanı ve mekanizması itibariyle sadece kara ve denizlerin
mevsimsel özelliklerden dolayı ortaya çıkan farklı ısınma-soğuma süreçleri ile oluşan rüzgar
döngüsü olmayıp, aynı zamanda geniş alanları etkileyen ve genel atmosfer sirkülasyonu ile
desteklenen bir döngü olmaktadır. Bu nedenle bu tür mekanizmalara dünyanın başka yerlerinde
de rastlamak mümkündür.

6.2. Yerel Rüzgarlar
Genel atmosfer sirkülasyonu ve ona bağlı olarak yeryüzünde yerel özelliklerle beliren
rüzgarlar oluşmakla birlikte sadece yerel özelliklerden doğan yerel rüzgarlar da bulunmaktadır.
Yerel rüzgarları oluşum özellikleri açısından;
1.

Genel atmosfer sirkülasyonu etkisi altında oluşan yerel rüzgarlar,

2.
Tamamen yerel nedenlerle oluşan rüzgarlar, olarak iki şekilde ele almak
mümkündür.

6.2.1. Genel Atmosfer Sirkülasyonu Etkisi Altında Oluşan Yerel
Rüzgarlar
Genel atmosfer sirkülasyonunun yeryüzünde belli hava akımlarını oluşturduğu ve iklim
özelliklerini geliştirdiği ifade edilse bile bu bölgelerde havanın sürekli aynı özellikler
gösterdiğinden bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan belirgin özelliklere sahip alizeler veya
batı rüzgarlarının etkisi altında dahi farklı koşullar oluşabilmektedir. Özellikle bu hakim hava
akımlarının zaman zaman zayıfladığı dönemlerde yerel etkenlerle oluşan basınç koşullarına
bağlı rüzgarlar gelişebilmektedir. Örneğin orta enlemlerin hakim rüzgarları olan Batı
rüzgarlarının zayıfladığı dönemlerde etkisi ve periyodu artan siklon ve antisiklon alanlarına
bağlı rüzgarlar da oluşabilmektedir.
Orta enlemlerde özellikle soğuk dönemde polar cepheye bağlı olarak gelişen, ve genel
hareket yönüne uygun olarak batı – doğu doğrultusunda bir rota izleyen gezici siklonlar, Kuzey
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Yarım Küre’de kuzeyden soğuk havayı, güneyden ise sıcak havayı kendine çeken bir depresyon
alanıdır. Buna göre gezici siklonlara bağlı olarak oluşan cephe sistemlerinin sıcak sektörü
güneybatılı sıcak havayı çekerken, soğuk cephenin ardından soğuk kuzey sektörlü rüzgarları
getirmektedir. Bu sistem özellikle soğuk dönemde, polar cephenin Kuzey Yarım Küre’de
etkinliğini arttırmasına bağlı olarak orta enlemlerde sıkça rastlanan bir durumdur.
Burada yeri gelmişken polar cepheden de bahsetmek gerekmektedir. Daha önce de
ifade edildiği gibi Tropikal bölgelerden kutuplara doğru yeryüzünde esen sıcak ve nemli batı
rüzgarları yaklaşık 60o enlemleri civarında kutuptan doğu rüzgarı olarak gelen soğuk ve kuru
hava ile karşılaştığında, farklı sıcaklık ve nem özelliğine sahip iki kütle birbirine karışmayarak
bir süreksizlik yüzeyi, yani cephe hattı oluşturmaktadırlar. Güneyin sıcak-nemli havası, kuzeyin
soğuk-kurak havasından daha hafif olduğu için bu hava üzerinde yükselmektedir. Böylece
ortaya 60o enlemleri civarında dinamik alçak basınç kuşağı çıkmaktadır. Bu şekilde polar ve
tropikal kütlelerin karşılaştığı bu kuşağa polar cephe denilmektedir (Şekil 42). Bu kuşakta
oluşan cepheler özellikle soğuk dönemde orta enlemlerde birbirini takip eden fırtınalı, karışık
ve yağışlı meteorolojik koşulların gelişmesine neden olmaktadır. Soğuk dönemde daha çok orta
enlemlere inen bu kuşak, sıcak dönemde yaz koşullarının getirdiği ısınma ile daha kuzey
enlemlere çekilmektedir.
Polar cephenin Türkiye’yi ilgilendiren bölümü açısından ele alındığında, sistemin soğuk
dönemde Atlantik Okyanusunda, İzlanda civarında derinleşip etkinliğini arttırdığı
görülmektedir. Bu alanda doğan gezici depresyonlar ya Avrupa ve Balkanlar üzerinden, yada
Avrupa ve Akdeniz üzerinden Türkiye’ye ulaşarak soğuk, nemli, yağışlı, rüzgarlı kış
koşullarının oluşmasına neden olmaktadır.

Şekil 42: Bir Polar Cephenin oluşumu (http://paoc.mit.edu/labguide_old/fronts/
observations/ synoptic.htm). A’ – A ekseni soğuk cephe kesitini, B’ – B ekseni sıcak cephe
kesitini göstermektedir.

6.2.1.1. Akdeniz Çevresinde Oluşan Yerel Rüzgarlar
Polar cephe koşulları dışında yine gezici depresyonların sıkça görüldüğü Akdeniz’de
genel sirkülasyonun beraberinde belirli yerel özelliklere bağlı yerel rüzgarlar oluşmaktadır
(Şekil 43).
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Şekil 43: Akdenizde görülen yerel rüzgarlar (Erol, 2008). Şekildeki kalın oklar kışın
esen soğuk rüzgarları, kesik çizdili oklar kışın esen sıcak rüzgarları ve noktalı oklar ise yazın
esen serin rüzgarları göstermektedir.
Soğuk dönemde Akdeniz’de etkili olan depresyonlar kuzeyden soğuk havayı, güneyden
de sıcak havayı çekerek bir cephe sistemi oluştururlar. Böylece ortaya serin-soğuk yağışlı hava
koşulları ile sıcak – ılık koşulların birbirini takip ettiği meteorolojik hadiseler çıkmaktadır.
Akdeniz’de güneyden esen rüzgarlar genel olarak Büyük Sahra doğuşludur. Bu
rüzgarlar sıcaklık etkisi yanında gittikleri yerlere kuraklık ve toz da götürmektedirler. Bu tür
rüzgarlara Kuzey Afrika ve İtalya’nın güneyinde Sirocco adıyla anılmaktadırlar. Bu rüzgarlarla
birlikte hareket eden cephe sistemlerinde oluşan yağışlar, Sirocco’nun taşıdığı çöl tozları
nedeniyle adeta çamur şeklinde yağmaktadır. Buna karşılık Doğu Akadeniz’de bu tip güney
rüzgarlarının adı Hamsindir. Hamsin özellikleri itibariyle Sirocco’ya benzer. Anadolu’da sıcak
dönemde güneyli yönlerden esen sıcak ve kurak rüzgara ise Samyeli denilmektedir. Yine Doğu
Akdeniz’de güneybatıdan sıcak cephe rüzgarı olarak esen sıcak-nemli rüzgara ise Lodos
rüzgarı denilmektedir.
Akdeniz’de esen soğuk rüzgarlar, bir depresyonda oluşan cephe sisteminin soğuk cephe
bölümünde görülmektedir. Bu çeşit rüzgarlardan birisi Fransa’da görülen ve isimlendirilen
Mistral’dir. Bu rüzgarlar Fransa’nın dağlık ve soğuk iç kesiminden Akdeniz’e doğru hızlı bir
şekilde ulaşması sonucu oluşmaktadır. İspanya’da bu rüzgara Levante denilmektedir. Bora ise
Adriya Denizi civarında görülen, dağdan aşağıya doğru vadilerde kanalize olarak hızla esen
soğuk ve kurak bir rüzgardır. Yamaç aşağı o kadar hızlı inmektedir ki, fön etkisi yaratacak bir
mekanizma geliştiremeden kıyılara ulaşmaktadır. Romanya’da da benzer koşullarda gelişen
Bora tipindeki rüzgarlara Krivetz denilmektedir.
Anadolu’da ise soğuk dönemde hakim rüzgar, kuzey sektörlü olup Yıldız, Poyraz ve
Karayel olarak adlandırılmaktadır. Kuzey sektörden şiddetli ve soğuk esen bu rüzgar daha çok
kar ve fırtına getirmektedir.
Sıcak dönemde ise Akdeniz rüzgarları farklı bir özellik kazanmaktadır. Çünkü sıcak
dönem Akdeniz’de farklı basınç koşullarının geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde ısınan yarım
kürede Subtropikal basınç kuşağı etkisini kuzeye, kutba doğru genişletirken, soğuk dönemin
hakim yapısı Polar Cephe daha da kuzeye çekilmektedir. Asor antisiklonunun etkisi tüm
108

Akdeniz’de ve Avrupa’da belirgin hale gelmiştir. Buna karşılık Musonların kuzey batı uzantısı
olarak Basra alçak basınç merkezi de özellikle Türkiye’nin güneydoğusundan itibaren etkili
olmaya başlamaktadır. Böylece Avrupa üzerinde kuzeybatı-güneydoğu hatlı bir basınç
gradyanı oluşmaktadır. Diğer yandan Intertropical Konverjanz Zonu (ITCZ) da etkisini kuzeye
doğru genişletmektedir.
Bu basınç yapısı altında Türkiye üzerinde, özellikle batı kesimde poyraz rüzgarı
gelişmektedir. Bunu benzer olarak Ege üzerinde sürekli esen kuzeybatı rüzgarlarının gelişimi
de bu basınç yapısı altında görülmektedir. Bu rüzgara Etesien denilir. Bunun yanında yine
karakteristik olarak Ege kıyılarında görülen meltemler de kara ve denizlerin farklı ısınmasoğuma sürecine bağlı olarak özellikle yaz koşullarında etkinliğini arttıran rüzgarlardır.
İzmir’de bu rüzgara İmbat adı verilmiştir.

6.2.1.2. Fön Rüzgarları
Fön rüzgarı, zemine yada serbest atmosferde alçalıma bağlı olarak esen ve bu alçalım
sırasında adyabatik olarak ısınan sıcak, kuru ve sert rüzgardır (Şekil 44). İlk olarak Alplerin
kuzeyinde etkisi fark edilen Fön rüzgarlarına bu ad bu yöreden verilmiştir. Bununla birlikte bu
mekanizmaya dünyanın farklı bölgelerinde rastlamak mümkündür.

Şekil 44: Fön oluşumu
Fön rüzgarlarının etkileri belirgindir. Özellikle soğuk dönemde estiklerinde etki
alanında sıcaklıkları kısa sürede 5-10 oC arttırabilmektedir. Yamaç aşağı eserken adyabatik
olarak ısınan bu rüzgar, taban seviyesine ulaştığında sıcak, kuru ve hızlı bir rüzgar olarak
kendini hissettirir. Kuzey Alplerde çığların oluşum sebepleri arasında olan Fön rüzgarları
karların eriyerek sel sularına dönüşmesine neden olduğu gibi etki alanında zemini kurutarak
orman yangınlarına zemin hazırlayabilmektedir. Akdeniz’in kıyı kesimlerinde soğuk ve nemli
dönemde zaman zaman görülen orman yangınları bu rüzgarlarla ilişkili olarak ortaya
çıkmaktadır. Soğuk dönemde Toros Dağları’ndan aşağıya doğru inerken ısınan ve hızını arttıran
rüzgar, zeminde kurumaya neden olmaktadır. Bu ise orman yangını için elverişli bir koşul
yaratmaktadır.
Oluşum mekanizması itibariyle Mistral ve Bora’ya benzeyen Fön rüzgarını bu
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rüzgarlardan ayıran özellik, Bora ve Mistral rüzgarları ile dağdan aşağıya inen havanın çok
soğuk olması ve alçalımının daha az olmasıdır.
Oluşum mekanizması açısından dağı aşarak oluşan klasik fön rüzgarları (Şekil 44)
dışında başka fön oluşum mekanizmaları da vardır. Serbest atmosferde sübsidans (çökme) ile
oluşan fön rüzgarlarına da rastlamak mümkündür. Veya yine dağlık alanların üzerine bir yüksek
basınç yerleştiğinde oluşan sübsidans, dağ yamacını izleyerek zemine ulaşmaktadır. Bu durum
klasik fön ile karıştırılsa da aslında hareketin itici gücü dağların üzerine yerleşen antisiklondur
(Şekil 45).

Şekil 45: Dağların üzerine yerleşen yüksek basınç etkisiyle oluşan sübsidansa bağlı fön
rüzgarı.
Serbest atmosfer fönünde ise herhangi biz zemine bağlı olmaksızın atmosferin üst
kesimlerinde gerçekleşen sübsidansa bağlı olarak gelişen fön mekanizmasından bahsetmek
mümkündür. Bu tip fönler antisiklon alanların beliren sıcaklık terselmesine bağlı olarak
gelişmektedirler. Etkisi üst atmosferde görülmektedir.

6.2.2. Yerel Nedenlere Bağlı Oluşan Rüzgarlar
Genel atmosfer sirkülasyonunun zayıfladığı yerlerde ve zamanlarda görülen yerel
şartlara bağlı rüzgarlar, ısınma-soğuma farkıyla meydana gelen kısa süreli rüzgarlardır. Temel
oluşum mekanizması ısınma-soğuma süreci olduğu için genel olarak gün içersinde
görülmektedir.

6.2.2.1. Kara ve Deniz Meltemleri
Kara ve denizler farklı ısınma-soğuma süreçlerine sahip yerlerdir. Karalar denizlere
oranla gündüz çabuk ısınıp gece ise çabuk soğumaktadır. Buna karşılık denizler karalara göre
daha geç ısınıp daha geç soğumaktadır. Bu şekilde gündüz daha hızlı ısınan karalar denizlere
oranla daha sıcak hale gelip termik bir alçak basınç alanı oluştururlar. Buna karşılık nispeten
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serin kalan denizler ise yüksek basınç alanı haline gelir. Buna karşılık geceleri kara yüzeyleri
daha hızlı ısı kaybederek soğurlar. Ancak denizler ise daha geç soğuyarak, karalara göre
nispeten daha ılık kalırlar. Böylece geceleri termik yüksek basınç sahası halini alırken, denizler
ise alçak basınç sahası halini alırlar. Bu şekilde gündüz denizden karaya doğru esen rüzgar,
gece ise karadan denize doğru bir yön alır. Bu rüzgarlar kısa süreli olup aradaki basınç farkı
giderilene kadar eserler. Rüzgarın yönü denizde olduğunda deniz meltemi, karadan olduğunda
ise kara meltemi olarak adlandırılır (Şekil 46).

Şekil 46: Kara ve Deniz Meltemi
Ülkemiz kıyılarında da görülen bu tip meltemlere İzmir’de İmbat adı verilmiştir.

6.2.2.2. Dağ ve Vadi Meltemleri
Genel atmosfer sirkülasyonundan bağımsız olarak görülen bir başka meltem tipi de dağ
ve vadiler arasında gelişen dağ – vadi meltemidir.
Dağlık alanlarda bir birine komşu vadi ve yüksek alanlar arasında gelişen bu yerel
rüzgar yine farklı ısınma-soğuma sürecine bağlı oluşan yerel basınç farkı neticesinde ortaya
çıkmaktadır (Şekil 47).

Şekil 47: Dağ – Vadi Meltemi
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Dağ yamaçlarının serbest atmosfere oranla gündüzleri daha fazla ısınmasına bağlı
olarak öğleden sonraları sıcak olan vadilerden nispeten serin kalan zirveye doğru yamaç yukarı
oluşan rüzgar vadi meltemi olarak adlandırılmaktadır. Geceleri ise çevresine oranla daha çok
serinleyen yamaçlara doğru zirveden itibaren oluşan rüzgar ise dağ meltemi olarak
adlandırılmaktadır. Bu rüzgarların genel adı ise yamaç rüzgarlarıdır.
Dağ – vadi meltemleri gün içerisinde farklı ısınma – soğuma süreçleri ile meydana
gelmekle birlikte ortaya çıkan hareket vadi ile dağ arasında meydana gelen yerel basınç farkını
da gidermektedir. Bu nedenle bu tür rüzgarlara aynı zamanda denkleşme rüzgarı da
denilmektedir.

6.2.2.3. Ağırlaşma Rüzgarı
Dağlık alanlardan veya çok soğuk platolardan çevredeki çukur sahalara doğru ağırlaşıp
yamaç aşağı doru esen rüzgarlara ağırlaşma rüzgarı denir. Bu tip rüzgar dağ-vadi melteminden
farklı olarak sadece yamaç aşağı doğru esmektedir. Bu rüzgarlar Grönland ve Antarktika gibi
buzul alanlarının iç kesimlerinde görülmektedir.
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Uygulamalar
Çevrenizde yerel adlarla tanımlanan rüzgarların özelliklerini araştırarak dünyada
görülen benzerleri ile bağlantı kurun. Bu rüzgarların oluşum mekanizmalarını araştırın.
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Uygulama Soruları
1)

Günlük rüzgarların oluşumunu etkilen temel faktör nedir?

2)

Türkiye etrafında görülen yerel rüzgarları sıcak ve soğuk oluşlarına göre ayırın.

3)

Musonal döngünün Asya’ya kazandırdıkları ve kaybettirdiklerini araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel atmosfer sirkülasyonuna bağlı olarak gelişen ve yerelde de hissedilen rüzgarlarla
birlikte, genel sirkülasyonun zayıfladığı alan ve yerlerde ortaya yerel şartların etkisi altında
gelişen rüzgarlar çıkmaktadır.
Mevsimlik döngüye sahip yerel rüzgarlar içerisinde en belirgin olanlardan biri
musonlardır. Bunun yanında Akdeniz’de olduğu gibi sıcak ve soğuk döneme gelişen yerel
rüzgarlar da bulunmaktadır.
Yerel rüzgarlar, mevsimlik farklarla birlikte, yerel ısınma-soğuma süreçleri ile de
meydana gelmektedir. Muson rüzgarlarında olduğu gibi soğuk ve sıcak dönemde büyük alanları
etkileyen sistemler yanında tamamen yerel şartların etkisi altında gelişen rüzgarlar da
bulunmaktadır. Mevsimsel özelliklere bağlı olarak estiği alanlarda sıcak veya soğuk etkiler
bırakan bu rüzgarlar genel atmosfer sirkülasyonun zayıfladığı yerlerde ve dönemlerde ortaya
çıkmaktadır. Bunun yanında kara-deniz veya dağ-vadi meltemleri gibi günlük periyoda sahip
yerel rüzgarlar da bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’den esen soğuk rüzgarlardan biridir?
a) Hamsin
b) Samyeli
c) Lodos
d) Mistral
e) Sirocco
2) Kara ve denizlerin farklı ısınma-soğuma süreçleriyle oluşan rüzgar aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Fön
b) Etesien
c) Bora
d) Hamsin
e) Meltem
3) Ağırlaşma rüzgarı ile dağ-vadi meltemi arasındaki temel fark aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Basınç farklılığı
b) Sıcaklık farkı
c) Yamaç yukarı esmesi
d) Esiş zamanı
e) Yamaç aşağı esmesi
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4) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz çevresinde esen sıcak yerel rüzgarlardan biri
değildir?
a) Hamsin
b) Mistral
c) Lodos
d) Samyeli
e) Siracco
5) Ülkemizde görülen kara-deniz meltemine verilen yerel isim aşağıda hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) İmbat
b) Samyeli
c) Etesien
d) Lodos
e) Hamsin
6) Ağırlaşma rüzgarı daha çok nerelerde görülür, neden?
7) Dağ-Vadi meltemi hangi koşullar altında gelişir?
8) Mosunların etkisini ve gücünü artıran temel faktör nedir?
9) Fön rüzgarının Türkiye’deki görülüş alanları nerelerdir, neden?
10) Etesien rüzgarının oluşumuna neden olan basınç yapısı nasıl oluşmaktadır?

Cevaplar (Çoktan seçmeli sorular): 1)d, 2)e, 3)e, 4)b, 5)a
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7. ATMOSFERDEKİ NEM VE ANLATIM BİÇİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde atmosferdeki nem ve nem kaynağını, nemle ilgili kavramları ve buharlaşma
ile ilgili temel özellikleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dünyadaki nem ve buharlaşma miktarlarının dağılışlarını inceleyerek, farklı ve
benzer alanların ortak özellikleri araştırınız.
2)

Nem ve buharlaşmanın canlı hayatı üzerindeki etkilerini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Atmosferdeki nem
kavramını öğrenir.

Konu anlatımı, görsel materyal ve
ilgili kaynak araştırması ile.

Nem miktarını değiştiren
süreçleri anlar.
Buharlaşma ve nem
arasındaki ilişkiyi kavrar.

Konu anlatımı, görsel materyal ve
ilgili kaynak araştırması ile.
Konu anlatımı, görsel materyal ve
ilgili kaynak araştırması ile.
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Anahtar Kavramlar
•

Mutlak nem

•

Özgül nem

•

Bağıl nem

•

Evapotranspirasyon

•

Doymuş hava

•

Kuru hava

•

Nemli hava
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Giriş
Ders notlarımızın bundan sonraki bölümleri havadakşi nem ve nem ile ilgili diğer
kavramların öğrenilmesi ile ilgili olacaktır. Canlı hayatı kadar cansız ortamlar açısından da
önamli olan su ve suyun bulunuşluluk halini ilgilendiren tüm etmen ve süreçler, bundan sonraki
konularda ele alınacaktır.
Öncelikle nem ve nemle ilgili kavramların öğrenilmesi, atmosferdeki nem miktarını
etkileyen etmen ve süreçlerin anlaşılması, canlı hayatı açısından büyük önemi olan suyun ve
hidrolojik döngünün açıklanması bu başlıklar altında ele alınmıştır.
Yer sisteminin önemli bileşenlerinden biri de su küre yada hidrosferdir. Hidrosfer,
atmosfer ve litosfer ile karşılıklı etkileşim halinde yer sisteminin işlemesini, devamını sağlayan
bir unsur olması yanında, aynı zamanda canlı hayatını temsil eden biyosferin de vazgeçilmez
bir parçasıdır. Hem biyosfer hem de litosfer ve atmosfer açısından önem taşıyan su’yun
atmosferde bulunuş şekli ve varlığının oluşturduğu etkilerin bilinmesi de ayrıca önem
taşımaktadır.
Su ortamda üç halde bulunabilmektedir; katı, sıvı ve gaz. Suyun ortamda bulunuş hali
hem iklim açısından ve hem de canlı ve cansız varlıklar açısından önemlidir. Donma – çözülme
veya fiziksel parçalanma süreçlerinde suyun katı hali ile sıvı hali önemliyken, kimyasal ayrışma
sürecinde sıvı hali önem taşımaktadır. Bununla birlikte suyun farklı halleri insan ve canlı
yaşamı için de önemlidir. Bu açıdan suyun atmosfer içerisinde hal değişimi, yada faz değişimi
de bilinmesi gereken bir diğer süreçtir.
Su buharı max. % 4 oranı ile atmosfer içinde yüzdesel olarak küçük bir bölümü
oluşturmaktadır. Ancak bulunuşu ve değişen oranı diğer meteorolojik süreçler için önem
taşımaktadır. Su buharı gözle görülmemekle birlikte, sıcaklığın düşmesi ile soğuyup
yoğunlaşması neticesinde damlacıklar haline dönüşmesi suretiyle gözle görülür hale
gelebilmektedir. İleride de açıklanacağı gibi bu tanecikler bir arada olduklarında sis veya bulut
olarak adlandırılmaktadır. Ağırlığı artarak farklı şekiller halinde yeryüzüne düşmeye
başladığında ise yağmur, kar veya dolu olarak adlandırılmaktadır. Yeryüzüne ulaşan yağış
ürünleri ise yeniden buharlaşarak atmosfere dönmekte, bu şekilde oluşan döngüye ise hidrolojik
döngü denilmektedir (Şekil 48).
Hidrolojik döngü, gerçekte yeryüzünde bulunan suyun faz ve yer değiştirmesidir.
Bilindiği gibi yeryüzünde su deniz, göl ve okyanus gibi farklı büyüklükteki çanaklarda, dağların
üzerinde ve soğuk kutupsal bölgelerde kar ve buz olarak, akarsularda ve yeraltındaki haznelerde
yer altı suyu olarak bulunmaktadır. Bu suyun yaklaşık % 96’lık bölümü okyanus ve denizlerde
bulunurken yaklaşık % 1.7’si kar ve buz olarak, yine yaklaşık % 1.7’si yer altında bulunurken,
geri kalan küçük bir miktarı da atmosfer dahil geri kalan ortamlarda bulunur.
Hidrolojik döngü, suyun faz değiştirerek hidrosfer ile atmosfer arasındaki hareketini
tanımlamaktadır. Şekil..da görüldüğü gibi yeryüzündeki su buharlaşma yoluyla atmosfere
karışmakta, atmosfer içindeki dinamik süreçlerin etkisiyle yoğunlaşma ile önce damlacıklara
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dönüşmekte, havanın soğukluğuna göre bu damlacıklar, yağmur, kar ve hatta dolu halinde
tekrar yeryüzüne düşmektedirler. İşte bu basit ama hayati çevrime, hidrolojik döngü
denilmektedir.
Hidrolojik döngü iklim süreci için de önemlidir. Çünkü örneğin, su buharlaşırken ısıyı
içine almakta, üst atmosferde yoğunlaşma sırasında tekrar açığa bırakmaktadır. Önceki
konularda da açıklandığı gibi “gizli ısı” olarak adlandırlan bu olayla atmosferin zemin ve üst
seviyelerinde görülen ısı tranferine etki yapmaktadır. Yine üst atmosferde yoğunlaşma
neticesinde oluşan bulutlanma güneş ışınlarının yer yüzüne ulaşımını etkilemekte, bu da yerin
enerji bilançosu üzerinde etkili olmaktadır.

Şekil 48: Hidrolojik Döngü
Bu ve benzer nedenlerle hidrolojik döngü, diğer doğal etkilerinin yanında, iklim
üzerinde de önemli etkileri olan doğal bir süreçtir.
Öte yandan suyun hal yada faz değişimi atmosfer içinde enerji transferi açısından
önemli olup kuvvetli hava hareketlerine, fırtına veya daha kuvvetli atmosferik hadiseler neden
olmaktadır. Bunun nedeni yukarıda da ifade edildiği gibi suyun faz değişimi sırasında aldığı,
taşıdığı yada geri verdiği ısıdır. Çünkü su katı halden, yada buz halinden sıvı durumuna geçmesi
için 80 kalori almaktadır. Yani, diğer bir ifade ile 0 oC’deki buzun su yada sıvı haline dönüşmesi
için 80 kalori alması gerekmektedir. Bu şekilde sıvı haline geçen su 600 kalori daha alarak gaz
haline yani su buharına dönüşmektedir. Buna karşılık gaz halindeki su, 600 kalori kaybederek
yoğunlaşmakta ve sıvı olarak (yağmur) yer yüzüne dönmektedir.
Yeryüzüne düşen yağmur soğumanın fazla olduğu hallerde eğer 80 kalori daha
kaybediyorsa katı duruma (buz) geçer. Bununla birlikte bazı hallerde su katı halden
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80+600=680 kalori alarak doğrudan su buharına yani gaz fazına, gaz halinden 600+80=680
kalori kaybederek de doğrudan katı hale (buz) dönüşebilir. Bu olaya sublimasyon denir (Şekil
49).
Bu süreçte su buharlaşırken yada katı halden sıvı hale geçerken içine ısı alır. Buna gizli
ısı (Latent heat) denilmektedir. Aynı şekilde gaz halden sıvı hale yada sıvı halden katı hale
geçerken içine aldığı bu ısıyı kaybetmektedir. Bu kayıp sırasında hava görece olarak
ısınmaktadır. Bu sıcaklık transferi bazı hallede ise atmosfer içinde kuvvetli hareketlerin,
fırtınaların doğmasına neden olmaktadır.

Şekil 49: Suyun Faz Değişimi ve Sublimasyon
Suyun faz değişiminin zamansal gidişi şekil 50’de gösterilmektedir. Şekil 50’de de
görüldüğü gibi su, katı halden sıvı hale geçişini 0 oC’de tamamladıktan sonra +100 oC’de
buharlaşarak gaz haline dönüşmektedir. Ancak hidrolojik çevrimde de görüldüğü gibi ısınan
havanın yükselimi ve soğuması ile yoğunlaşma görülmekte, biriken ısı (Gizli Isı) açığa çıkarak
tekrar sıvı hale gelebilmektedir.
Atmosferde suyun hareketi ve faz değişimi aynı zamanda atmosfer nemliliği açısından
da önemlidir. Nem miktarı ısınma, dikey hareketler, bulutlanma, yağış, hava kütlelerinin
kararlılığı gibi atmosfer hadiselerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Nemli havanın dinamik
süreçlere etkisi ilerleyen konularda örnekleriyle açıklanacaktır.
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Şekil 50: Suyun Faz Değişiminde Zamansal Değişim
Atmosferdeki su buharı hava nemliliği olarak da ifade edilmektedir. Hava nemliliği çeşitli
özellikleri açısından farklı tanımlar altında ifade edilmektedir.

7.1. Mutlak Nem
Mutlak nem, havanın hacim olarak m3 başına içerdiği su buharının gram cinsinden
ağırlığına denir. Başka bir ifade ile 1 m3 hava içindeki su buharının gram olarak ağırlığıdır.
Buhar yoğunluğu olarak da ifade edilen mutlak nem, pratik bir ifade şekli olmasına rağmen
havadaki nemi ifade eden diğer tanımlamalara göre daha az kullanılmaktadır. Mutlak nem,
doğrudan doğruya buharlaşma ile doğru orantılıdır. Yani buharlaşmanın varlığı ölçüsünde
mutlak nem miktarı değişim gösterir. Buharlaşmayı kontrol eden yada sağlayan etmen ise
sıcaklıktır. Yani sıcaklık havanın su buharı alma kapasitesini belirler. Sıcaklık arttıkça havadaki
nem miktarı da artmaktadır. Bu açıdan Tropikal ve Ekvatoral bölgelerde havanın sürekli sıcak
olmasına bağlı olarak, eğer nem kaynağı da bulunuyorsa (deniz, okyanus, göl vb.) mutlak nem
yüksek değer gösterir. Buna karşılık kutuplara yaklaştıkça havanın soğumasına bağlı olarak
nem alma kabiliyeti azalacağından mutlak nem değerleri azalmaktadır. Bunun yanında mutlak
nem, kıyılardan iç bölgelere yada deniz seviyesinden yüksek kesimlere doğru göreceli olarak
azalım göstermektedir. Ayrıca mevsimler arasında da ve hatta gün içinde de mutlak nem
değerleri değişim göstermektedir. Yaz aylarında ve gündüz mutlak nem değerleri daha
yüksektir.
Mutlak nemin atmosferik olaylar açısından önemi özellikle hava kütlesinin
yağdırabileceği yağış miktarını belirlemesi ile ilgilidir. Yani yağış getiren bir hava kütlesinin
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bırakacağı yağış miktarı içindeki nem miktarı, diğer bir ifade ile mutlak nem miktarı ile
doğrudan ilgilidir. Nem miktarı ne kadar fazla ise, o ölçüde fazla yağış bırakabilmektedir. Bu
açıdan nemli alanlardan gelen hava kütleleri daha çok yağış bırakırken, karasal-soğuk
alanlardan gelen hava kütleleri daha az yağış bırakmaktadır.

7.2. Özgül Nem
Atmosferdeki nemin ifade biçimlerinden biri de özgül nem’dir. Özgül nem1 kg
havadaki su buharının gram cinsinden ağırlığıdır. Özgül nem sabit bir değer olarak sıcaklık
değişimi ve/veya havanın dikey hareketlerinden etkilenmemektedir.

7.3. Bağıl (Nisbi) Nem
Havadaki nem miktarı ile ilgili olarak çok yaygın kullanılan bir tanım olan bağıl (nisbi)
nem, havadaki su buharı miktarının, hava doymuşken alabileceği miktara oranına denmektedir.
Doymuş hava, havanın belli koşullar altında taşıyabileceği max. nemi ifade etmektedir. Ancak
hava her zaman bu miktarda neme sahip olmamaktadır. Bu anlamda havadaki su buharı miktarı
ile doyma miktarı arasında oluşan fark doyma açığı olarak ifade edilmektedir. Nisbi nemin
gösterilmesi % olarak verilir. Yani doymuş hava % 100 olarak kabul edilirken, havadaki o anki
miktarına oranlanarak ifade edilir. Örneğin bağıl nemi % 60 olarak ifade edilen bir hava
kütlesinden pratik olarak doyma açığı % 40 olarak düşünülebilir. Hava bu kadar daha nem
aldığında, yada sıcaklığı düştüğünde bağıl nemi % 100’e yaklaşmakta, bu da yağış hadisesini
oluşturabilmektedir.
Bağıl Nem =

Mutlak Nem
X 100
Maksimum Nem

Buna göre havadaki bağıl nem miktarı bir yandan mutlak nem ile ilişkili iken, diğer
yandan havanın sıcaklık derecesi ile de ilgilidir. Diğer bir ifade ile havadaki su buharı
miktarının azalıp çoğalması bağıl nemi etkilemektedir. Örneğin Ekvatoral bölgelerde mutlak
nem yüksek olduğu için, bağıl nem değerleri de yüksektir. Bununla birlikte mutlak nem
değişmese de hava sıcaklığının değişimine bağlı olarak bağıl nem oranı değişmektedir.
Doğrusal bir ifade ile sıcaklık azaldıkça bağıl nem oranı % 100’e yaklaşmaktadır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde bağıl nem oranı hava sıcaklığı ve mutlak nemin kontrolü altında
gelişmektedir.
Havanın doyma miktarına ulaşması, yada bağıl nemin % 100’e yaklaşması için sadece
nem miktarının artması ile olmamaktadır. Doyma miktarına yaklaşım için sıcaklığın düşmesi
de yeterli olmaktadır. Sıcaklık değişimleri havanın doyma miktarına ulaşması yada
uzaklaşmasında etkili olan bir diğer etkendir. Yazın havanın nispeten daha kurak, kışın ise daha
nemli olması bununla ilgili bir durumdur. Yazın hava ısındıkça doyma miktarı yükselmekte,
buna göre hava nem alsa bile doyma miktarına ulaşamayabilmektedir. Buna karşılık kışın
havanın soğuk olması ile birlikte doyma miktarı ulaşmak için daha az nem yeterli olmaktadır.
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi mutlak nem miktarı aynı kalsa bile sıcaklığın değişimine
bağlı olarak bağıl nem değerleri değişmektedir. Sıcaklık azaldıkça bağıl nem doyma noktasına
yani % 100’e ulaşmaktadır. Sıcaklığın 0 oC’ye ulaşması ile havanın içindeki su buharı
yoğunlaşmakta ve öncelikle sis veya bulut oluşumu gerçekleşmektedir. Sıcaklığın azalması ile
bağıl nem de %100’e ulaşır. İşte bu su buharının yoğunlaşma derecesi de “yoğunlaşma
sıcaklığı” veya “çiğ noktası” denilmektedir. Yoğunlaşma noktasına ulaşmada havanın sıcaklığı
etkili olduğu kadar hava içindeki mutlak nem miktarı da öenmlidir. Nem miktarının fazla
olduğu hava kütlelerinde çiğ noktasına daha erken ulaşılmaktadır.
Sıcaklık (oC)

Doyma Miktarı Mutlak Nem (gr/m3) Bağıl Nem (%)

Yoğunlaşma
Mikt.

+30

30.40

5

16.44

-

+20

17.32

5

28.86

-

+10

9.42

5

53.07

-

0

4.85

5

100+

0.15

-10

2.35

5

100+

2.65

-20

1.06

5

100+

3.94

Tablo 2: Farklı sıcaklık değerlerinde bağıl nemde görülen değişimler (Erol, 2008).
Havadaki nemin ölçülmesi için kullanılan alete higrometre denilmektedir. Nemi hem
ölçüp hem de yazan alete ise higrograf denilmektedir (Şekil 51).

Şekil 51: Higrometre ve Higrograf
Şekil.. da görülen higrometreler farklı ortamlarda kullanılmaya devam etmekle birlikte
günümüzde bir çok meteroloji istasyonunda artık otomatik sistemlerle birlikte sensörler
vasıtasıyla havadaki nem miktarı ölçülmekte ve kaydedilmektedir.
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Taşıdığı nem miktarı açısından hava kütlelerine belli isimler de verilemtedir. Buna göre,
içinde çok az nem taşıyan havaya kuru hava, doyma noktasına ulaşmasa da içinde su buharı
bulunduran havaya nemli hava, doyma miktarına ulaşmış havaya doymuş hava ve doyma
miktarının üzerinde su byharı taşıyan havaya ise aşırı doymuş hava denilmektedir.
Atmosferdeki su buharının kaynağı kuşkusuz yeryüzüdür. Diğer bir ifade ile yeryüzünde
bulunan su’dur. Daha önce de ifade edildiği gibi yeryüzünde su farklı ortamlarda bulunmaktdır.
Bunların içinde okyanus ve denizler buharlaşma açısından en önemli kaynakların başında gelir.
Bununla birlikte çeşitli büyüklükteki göller, hatta akarsulardaki su, torak nemi ve bitkiler de
birer su buharı kaynağıdır. Bu açıdan havadaki su buharı miktarı;
1.

Buharlaşmayı sağlayacak yüzeyin varlığına,

2.

Buharlaşma koşullarına (özellikle sıcaklık)

3.

Havanın su buharı alabilme miktarına

4.

Hava basıncına, bağlı olarak değişmektedir.

Havadaki su buharı miktarı herşeyden önce buharlaşma ile doğrudan ilgilidir. Bu açıdan
buharlaşma koşulları ve buharlaşmayı etkileyen etmenlerin anlaşılması önemlidir.
Buharlaşmayı etkileyen etmenleri şöyle verebiliriz:
1.
Havanın o anki bağıl nem miktarı. Bu aynı zamanda mutlak nem ile de ilgili bir
durum olup havanın nem alma kapasitesini, dolayısıyla buharlaşmayı doğredan etkileyen
etmenlerden biridir. Bağıl nem değerinin düşük olması buharlaşmayı arttıran bir etkendir.
Çünkü hava doyma noktasından uzaktır ve buharlaşma ile içine daha fazla nem alabilecek
kapasitesi bulunmaktadır.
2.
Sıcaklık.Sıcaklık bağıl nem oranı üzerinde etkili bir etmendir. Sıcaklığın artması
bir yandan buharlaşmayı kolaylaştırdığı gibi, doyma açığının da artmasına neden olarak, daha
fazla buharlaşma imkanı sağlamaktadır. Sıcaklığı artan bir havada daha fazla su buharı
bulunabilmektedir. Bu durumda sıcaklık artışı doğrudan doğruya buharlaşmanın da artışı
anlamına gelmektedir.
3.
Hava hareketleri. Bilindiği üzere hava çeşitli etkenlere bağlı olarak yatay ve
dikey yönde hareket etmektedir. Isınan havanın yükselmesi yada soğuyan havanın alçalması
gibi, birbirine komşu alanlarda oluşan basınç farkına bağlı olarak hava yüksek basınçtan alçak
basınca doğru yatay yönde hareket etmektedir. Rüzgar adını verdiğimiz bu hareket dikey
hareketler gibi buharlaşma üzerinde etkili bir diğer etmendir. Hava durgunken, yada hareketsiz
halde iken oluşan buharlaşma ile hava daha hızlı doyma noktasına ulaşmakta, bu da daha fazla
buharlaşma olmasını engellemektedir.
Ancak yatay ve dikey hava hareketleri ile,
buharlaşmayla atmosfere karışan su buharı başka alanlara taşındığından, doyma noktasına
ulaşamayan hava daha fazla buharlaşmaya imkan verecektir.Bu nedenle buharlaşma hava
hareketleri ile dorudan ilgilidir ve rüzgarlı havalarda buharlaşma daha fazla olabilmektedir.
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4.
Basınç. Basınç ile bağıl nem arasında negatif doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
Diğer bir ifade ile basınç arttıkça bağıl nem azalmaktadır. Bağıl nemim azalaması, yer
yüzünden daha fazla buharlaşmaya imkan vermektedir.
5.
Su kütlesinin yüzeyi ve hacmi. Buharlaşmanın temel kaynağı yeryüzündeki
sudur. Bu açıdan daha önce de ifade edildiği gibi okyanus ve deniz yüzeyleri en önemli
buharlaşma kaynaklarıdır. Çünkü okyanus ve denizler geniş su yüzeyleri olup, aynı zamanda
hacimsel olarak çok büyük su kütlelerdir. Bu nedenle okyanus ve deniz kenarlarında havadaki
su buharı miktarı görece olarak daima daha fazladır. Bununla birlikte göller, akarsular ve diğer
irili ufaklı su kütleleri de buharlaşma kaynakları olmakla birlikte okyanus ve denizler kadar
etkili değillerdir.
6.
Toprağın niteliği. Toprağın özelliği içinde tutabileceği su miktarını
belirlemektedir. Toprağın geçirgenlik, gözeneklilik gibi özellikleri buharlaşma miktarı üzerinde
doğrudan etkilidir. Ancak toprak, sü yüzeyleri kadar buharlaşma potansiyeli olan bir yüzey
değildir.
7.
Bitkilerin terlemesi. Bitkiler hayati fonksiyonlarını sürdürürken terleme yoluyla
atmosfere su buharı verirler. Buharlaşma kaynaklarından biri olan bu durum aynı zamanda,
yoğun ormanlık alanlarda havanın neden çevrelerine göre daha yüksek nem miktarına sahip
olduğunun da açıklamasıdır. Böylece bitki ve onun yetiştiği topraktan olan buharlaşmaya
“evapotranspirasyon” denilmektedir. Evapotranspirasyon aynı zamanda sıcaklık ve nem
dengesini de ifade ettiğinden bazı iklim sınıflandırma metodlarında kullanılan bir parametredir.
Görüldüğü gibi buharlaşma bir çok etmenin etkisi altında gelişmektedir. Bu nedenle
dünya üzerinde buharlaşma koşulları ve miktarları önemli değişimler göstermektedir. Su
kütlesinin varlığı, basınç ve sıcaklık koşulları, atmosfer hareketleri, orman alanlarının varlığı
veya yokluğu gibi bir çok etkenin etkisi altındaki buharlaşma hadisesi yeryüzünde en çok 10o
ile 20o arasında yer almaktadır. Buralar hem buharlaşmaya imkan verecek sıcaklığa sahip
okyanus ve deniz yüzeylerinin genişliği, hem orman alanlarının büyük ölçüde yer kaplaması ve
hem de uygun sıcaklık ve basınç koşullarına sahip alanlardır. Buna karşılık kutup enlemleri
özellikle düşük sıcaklık değerleri nedeni ile yüksek buharlaşma değerlerine sahip olmayan
alanlardan biridir.
Buharlaşma da diğer meteorolojik parametreler gibi ölçülmekte ve takip edilmektedir.
Buharlaşma, meteoroloji istasyonlarında “buharlaşma havuzu” denilen alet vasıtasıyla
ölçülmektedir (Resim 9).
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Resim 9:Buharlaşma havuzu.
Buharlaşmanın ölçülmesi için kullanılan bu aletler vasıtasıyla bir bölgedeki buharlaşma
miktarı, yağış – akış ilişkisi içinde buharlaşmanın payının bulunması gibi iklim çalışmaları
açısından önemli konular hakkında bilgi elde edilebilmektedir.
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Uygulamalar
Yeryüzünde nem miktarlarının dağılışı ile kara - deniz alanların dağılışı ve yükselti
arasında ilişkiyi göstermek üzere bir harita üzerinde çalışma yapın.
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Uygulama Soruları
1)
Yeryüzünde buharlaşma ve nemin dağılışı ile kara ve deniz dağılışı arasındaki
ilişki nedir, açıklayın.
2)

Hidrolojik döngünün önemini araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde atmosferdeki nemle ilgili temel kavramları, atmosferin nem kaynaklarını,
hidrolojik döngüyü, buharlaşma ve onu etkileyen etmenleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yer sisteminin ana bileşenlerinden biri değildir?
a) Litosfer
b) Hidrosfer
c) Termosfer
d) Biyosfer
e) Atmosfer
2) Su, aşağıdakilerden hangisinde en fazla oranda bulunur?
a) Atmosfer
b) Yeraltı
c) Nehirler
d) Göller
e) Okyanus-denizler
3) Aşağıdakilerden hangisi hidrolojik döngünün temel adımlarından biri değildir?
a) Yoğunlaşma
b) Yağış
c) Akış
d) Depolama
e) Buharlaşma
4) Gaz halindeki suyun yağışa dönüşmesi için kaybetmesi gereken kalori miktarı
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 680
b) 600
c) 180
d) 80
e) 0
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5) Sublimasyon için değişmesi gereken kalori miktarı aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 680
b) 600
c) 180
d) 80
e) 0
6) Aşağıda verilen enlemlerin hangisinde buharlaşmanın daha yüksek olması
beklenir?
a) 10o
b) 60o
c) 50o
d) 70o
e) 90o
7) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre bir hava kütlesinin yağdırabileceği yağış
miktarını belirleyen önemli etmendir?
a) Bağıl nem
b) Özgül nem
c) Sıcaklık
d) Mutlak nem
e) Rüzgar
8) Aşağıdakilerden hangisi buharlaşma kaynaklarından biri değildir?
a) Denizler
b) Akarsular
c) Toprak
d) Bitki
e) Atmosfer
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9) Buharlaşma miktarını ölçen alete verilen isim hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
a) Hidrometre
b) Hidrograf
c) Plüviyometre
d) Buharlaşma havuzu
e) Buharlaşma tankı
10) Aşağıdaki iklim elemanlarından hangisi diğerlerine göre buharlaşma miktarını
etkileyen en önemli etmendir?
a) Basınç
b) Nem
c) Rüzgar
d) Yağış
e) Sıcaklık

Cevaplar :
1) c

6) a

2) e

7) d

3) d

8) e

4) b

9) d

5) a

10)e
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8. ATMOSFERDE YOĞUNLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA ÜRÜNLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde atmosfer içinde yoğunlaşma (yoğuşma) hadisesinin nasıl geliştiğini, yoğunlaşma
sonucu oluşan hidro meteorlerı öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yoğunlaşma nedir, nasıl gelişir?

2)

Yoğunlaşmanın hidrolojik çevrim için önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Yoğunlaşma kavramını
öğrenir.
Yoğunlaşma ürünlerini bilir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notu, ppt sunum, video ve
ilgili diğer kaynaklar
Ders notu, ppt sunum, video ve
ilgili diğer kaynaklar

141

Anahtar Kavramlar
•

Yoğunlaşma

•

Hidrolojik döngü

•

Yoğunlaşma ürünleri
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Giriş
Yoğunlaşma, hidrolojik döngünün bir parçasını oluşturmaktadır. Yoğunlaşma
neticesinde atmosferde gaz fazında bulunan su, yer yüzüne sıvı veya katı halde inmektedir. Bu
sayede, bir yandan su döngüsü yada hidrolojşk döngü tamamlanırken, diğer yandan canlı hayatı
ve yeryüzünün şekillenmesi gerçekleşir.
Yoğunlaşmanın ilk ürünü sis ve bulut oluşumudur. Çünkü yoğunlaşan su buharı
genellikle ilk önce havada asılı su damlacıklarına dönüşür ki bunun yere yakın tabakalardaki
adı sis, atmosfer içinde, üst kesimlerdeki adı da buluttur.
Atmosferki yoğunlaşma (yoğuşma) ve yoğunlaşma ürünleri aslında su döngüsünün birer
parçasıdır. Su moleküllerinin atmosferdeki varlığı ve su moleküllerinin yerküreye farklı
biçimlerde ulaşması su döngüsü ile gerçekleşmektedir. Bununla birlikte suyun atmosferik süreç
içindeki çevriminin okyanuslardan başladığı kabul edilir. Okyanuslardan buharlaşma ile
başlayan su döngüsü çeşitli süreçlerden geçerek tekrar başladığı noktaya geri döner.
İklim değişikliğinin neden olabileceği dünyanın su döngüsündeki potansiyel
değişiklikler, toplumların karşı karşıya kaldığı en ciddi çevre sorunlarından biri haline
gelmiştir. Bilim camiası günümüzde, güneş etkinliğindeki değişimler ve artan sera gazı, aerosol
konsantrasyonları da dahil olmak üzere dünya ikliminin atmosferdeki değişime bir tepki olarak
değiştiğini düşünmektedir. Dahası, bu değişikliklerin atmosferdeki su buharı
konsantrasyonlarını, bulutları, yağış şekillerini, akışı ve akış modellerini derinden
etkileyebileceği konusunda görüşler vardır. (http://earthobservatory.nasa.gov).
Yerkürede üzerinde yağışın dağılışı hiç bir zaman tek tip olmamıştır. Bazı bölgeler
yüksek yağış miktarlarına sahipken bazı bölgeler yağış yoksunu alanlar olarak nitelendirilebilir.
Gelecek iklim koşulları için ise birçok projeksiyon ve senaryolar kullanılmaktadır. Bu
senaryoların sonuçlarına göre ısınan dünyanın, yağışlarındaki değişikliklerinde tek yönlü
olmayacağı vurgulanmaktadır (Bazı bölgelerde yağış artışı olurken bazı hassas bölgelerde
azalma görülebilecektir.). Küresel karbondioksit artışını dikkate alan (RCP8.5) senaryoya göre;
bu yüzyılın sonuna kadar yüksek enlemlerde ve Ekvatoral Pasifik’te yıllık ortalama yağış
miktarında artış, orta enlem ve subtropikal kurak bölgede ortalama yağış miktarında olası bir
azalış, pek çok orta enlem nemli bölgesinde ortalama yağış miktarında olası bir artış söz konusu
olacaktır. Ayrıca, küresel ortalama yüzey sıcaklığı arttıkça orta enlem karalarının çoğunda ve
nemli tropikal bölgelerde ekstrem yağış olaylarının şiddeti ve frekansında artışlar olacaktır.
Bunula birlikte küresel ölçekte etkisi olan El-Nino Güneyli Salınımı ve Muson yağışlarında
önemli değişiklikler olması öngörülmektedir (IPCC, 2014). Bu senaryolar ve günümüzde de
gerçekleşen atmosferik hadiseler nedeniyle dünyanın tümü için küresel ısınma = kuraklık
demek mümkün görülmemektedir.

8.1. Atmosferde Yoğunlaşmış Su
Atmosferde yoğunlaşmış halde bulunan suyu, su döngüsü ya da hidrolojik çevrim ile
açıklamak mümkündür. Su çevriminin herhangi bir başlama noktası olmadığı için genel olarak
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okyanuslardan başlayan bir su döngüsü ifade edilebilir (Şekil 52). Su döngüsünü başlatan
sistem güneştir. Güneşten alınan enerji ile okyanus yüzeyi ve okyanus suyu ısınmaya başlar.
Isınan okyanus suyu buharlaşır ve su atmosfere taşınır.

Şekil 52: Su döngüsünün bileşenleri (USGS).
Su buharı yüzeyden buharlaşma- terleme yoluyla, atmosfer içinde üst katmanlara doğru
taşınır. Uygun koşullar geliştiğinde yoğunlaşarak bulut oluşumu gerçekleşir. Atmosferdeki
sirkülesyon ile su buharı atmosfer içinde hareket halinde olur. Su zerrecikleri yoğunlaşma
çekirdekleri üzerinde bir araya gelerek büyür. Yerçekimine yenik düştükleri büyüklüğe
eriştiklerinde yağmur, kar vb. şekillerde yağış olarak yeryüzüne düşerler. Yüksek dağ
zirvelerinde ya da kutuplara yakın olan enlemlerde gerçekleşen kar şeklindeki yağışlar yüzeyde
uzun süre kalır. Bu yağışların erimeden üst üste gerçekleşen yağışlar ile birikmesiyle oluşan
buzullar binlerce yıl kalabilecek şekilde önemli bir su kaynağını oluştururlar. Daha sıcak
iklimlerde ise yağışların büyük bir kısmı sızma, yüzey akışı ya da sıcak olan dönemde erime
yoluyla yüzey ve yeraltı suyunu oluşturur. Yerküreye düşen yağışın çoğu, alansal olarak
karalardan fazla olan okyanuslara düşmektedir.
Kara alanlarına düşen yağışın da önemli bir bölümü yüzey akışıyla akarsuları
oluşturmaktadırlar. Akarsular da nihai alıcı ortam olan okyanus ve denizlere ulaşırlar. Bazı
akarsular ise kapalı havzalarda bulunan göllere suyunu boşaltmaktadırlar. Kara alanlarındaki
sızma, buharlaşma gibi kayıplardan sonra su okyanus, deniz ya da karasal alanlardaki su
kütleleri olan göllere ulaşır. Karalar üzerinde yağışın geçirimli alanlar ya da çatlak yüzeyler
boyunca yeraltına sızması önemli bir su kaynağını oluşturur. Bu sular, bazı alanlarda yüzey
akışında olan akarsulara ya da göllere karışırlar. Bu durumun akarsu akışlarını beslemesi
anlamında büyük bir önemi vardır. Yeraltı suyunun bitki hayatı üzerinde önemi büyüktür. Bu
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suların sığ olanları bitkiler tarafından kökleri vasıtasıyla kullanılır. Ayrıca bu suyun önemli bir
kısmı da toprak nemini de oluşturur. Toprak neminin de hidrolojik döngüde önemli bir rolü
vardır. Bitkiler tarafından kullanılabilen bu su, yine bitkiler tarafından terleme yoluyla
atmosfere taşınır.
Yeraltı sularının, insan müdahalesi ya da doğal süreçler (fay, çökme vb.) olmadan
yüzeysel akışa karışamadıkları alanlar da söz konusudur. Bu alanlardaki yeraltı sularından
akifer olarak bahsedilir. Akiferlerin büyük bir kısmı yıl içinde gerçekleşen yağışlarla
beslenmesini sürdürür. İhtiyaç halinde sığ ya da derin sondajlar ile akiferlere ulaşılır. Akifer
olarak sınıflandırılan bu yeraltı suları, gelecek yıllarda önemi daha da artacak olan su
kaynaklarımızın başında gelir. Bu su kaynakları artan iklim değişikliği etkileri nedeniyle su
yoksunu olan birçok ülke için paha biçilemez kaynaklardır.

8.2. Yoğunlaşma (Yoğuşma)
Yukarıda ifade edildiği gibi su çevriminin önemli bir bölümünü oluşturan bu hadise,
buharlaşarak atmosfere karışan suyun çeşitli etkenlerin etksi altında yeniden yeryüzüne
dönmesidir. Genel ifadesiyle yoğunlaşma olarak adlandırılan bu süreç atmosferin doyma
miktarına ulaşmasıyla gerçekleşmektedir. Diğer bir ifade ile bağıl nem % 100’e ulaştığında su
buharı yoğunlaşarak küçük su damlacıkları veya buz taneciklerine dönüşmektedirler. Bu
dönüşüm sonucunda atmosfer içinde bulunan ve aslında gözle görülemeyen su buharı, gözle
görülür bir hale gelmekte ve sis, bulut ve yağış gibi meteorolojik hadiseleri oluşturmaktadırlar.
Yoğunlaşma, bu şekilde atmosferdeki su buharının su damlacıklarına yada buz haline geçmesi
olayıdır.
Bu süreçte temel faktör su buharının dönüşümünü sağlayan bağıl nem oranındaki
artıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi bağıl nem % 100’e ulaştığında yoğunlaşma süreci
başlamaktadır. Bunun için, yani bağıl nemin artması için ise iki koşuldan biri, yada bazı hallerde
ikisi yardımcı olmaktadır. Bunlar, havanın yada hava kütlesinin nem kazanması ve/veya hava
sıcaklığının düşmesidir. Havadaki nem artışı, buharlaşma yoluyla atmosfere su buharının
katılmasıyla oluşur. Aslında bu artış aynı zamanda mutlak nemin de artışı anlamına
gelmektedir. Atmosfer buharlaşma yoluyla nem kazandıkça, bağıl nem % 100’e ulaşır ve hava
daha fazla nem alamaz. Bu durum yoğunlaşmanın hazırlayıcı unsuru olmakla birlikte,
yoğunlaşma için asıl beklenen hava sıcaklığındaki düşüştür. Daha soğuk bir bölgeye hareket
ettiği için alttan soğuyan veya yükselim neticesinde soğuyan hava içerisinde doyma noktasına
erişen su buharı yoğunlaşarak, damlacıklar haline dönüşmektedir. Daha önce de ifade edildiği
gibi soğuma fazla ise buz parçaları haline dönüşümü görmek de mümkündür. Özellikle
sublimasyon olayı bu kuvvetli dönüşüme bir örnektir.
Bu şekilde atmosferde görülen yoğunlaşma sonucunda öncelikle bulut veya sis oluşumu
gözlenmektedir. Yoğunlaşma ile birlikte bulut veya sis oluşturan su taneciklerinin çapları
oldukça küçük olup havada uzun süre kalacak ağırlıktadırlar. Bu taneciklerin çapları 1-40
mikron (mikron; bir metrenin milyonda biri veya milimetrenin binde biri) arasında
olabilmektedir. Ancak yoğunlaşarak küçük su ve/veya buz taneciklerine dönüşen su buharı, bir
sonraki adımda bu küçük taneciklerin birleşmesiyle büyüyüp ağırlaşır ve havanın
145

taşıyamayacağı bir ağırlığa ulaştığında ise yağış olarak yeryüzüne düşmeye başlar.
Bununla birlikte her bulut yağış getirmediği gibi, her yoğunlaşma neticesinde yağış
oluşmasını beklemek doğru değildir. Doğal süreçler içerisinde atmosferde gerçekleşen
yoğunlaşma neticesinde yağış oluşumu için bazen farklı bir destek de gerekli olabilmektedir.
Bağıl nemin % 100’ü geçtiği aşırı doymuş hava halinde sıcaklık azalsa da zaman zaman yağışın
oluşmadığı gözlemlenebilmektedir. Buna karşılık özellikle atmosferin kirli olduğu, kirletici
partiküler madde yönünden zengin olan atmosfer içerisnde, bağıl nem % 100’e ulaşmasa da
yağış yada sis görülebilmektedir. Özellikle büyük, kalabalık ve hava kirliliği yönünden ağır
koşullar altında kalan kentlerde bu süreç belirgin olarak görülebilmektedir. Burada
yoğunlaşmayı tetikleyen mekanizma kirli hava içerinde olan küçük taneciklerin varlığıdır. Bu
tanecikler etrafına toplanan ve bu taneciklere yapışarak büyüyen su zerrecikleri, bu süreç
sonunda su damlacıklarına dönüşmektedirler (Şekil 53 ve 54).

Şekil 53: Yoğunlaşma (Yoğuşma) Çekirdeği ve etrafında biriken su buharı zerrecikleri
Buna göre, atmosferdeki su buharının yoğunlaşması ve damlacıkların oluşmasında;
a-

Mutlak nemin artışı ve havanın doyma noktası yaklaşması

b-

Hava sıcaklığının düşmesi

cAtmosferde yoğunlaşma çekirdeklerinin (condensation nuklei) varlığı rol
oynamaktadır.
Havanın doyma noktasına yaklaşması için havanın nem kazanması gerekmektedir. Bu
ise buharlaşma yolu ile atmosfere su buharı katılması ile mümkün olmaktadır. Hava kütlesi
daha sıcak bir deniz üzerine ulaştığında yada buharlaşma açısından uygun hacim ve genişlikte
su kaynakları üzerinden geçtiğinde (deniz, göl gibi), alttan nem kazanarak doyma noktasına
ulaşabilmektedir. Bu aynı zamanda havadaki mutlak nemin de artması anlamına gelmektedir.
Hava sıcaklığının düşmesi ise havanın daha soğuk bir bölgeye ulşaması neticesinde
alttan soğuması yada yükselim nedeniyle soğuması yoluyla gerçekleşebilir. Böylece hava çiy
noktasına daha kolay erişmekte ve yoğunlaşma gerçekleşmektedir.
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Şekil 54: Yoğunlaşma (Yoğuşma) ve damlacık oluşumunda katı parçacıkların varlığı
Atmosferde yoğunlaşma çekirdeği görevi gören maddeler, tozlar, fosil yakıt artıkları,
polenler, deniz tuzu gibi maddelerdir. Bu açıdan atmosferdeki her katı yada partiküler madde
aynı şekilde yoğunlaşma çekirdeği işlevi görmemektedir. Bu maddelerin yoğun olduğu yerler
daha fazla bulutlu ve/veya yağışlıdır.

8.3. Yoğunlaşma Ürünleri
Yoğunlaşma ile birlikte havadaki su buharının önce küçük tanecikler yada zerrecikler
halini aldığını, sonrasında bunların birleşerek damlacıklara dönüştüğünü yukarıda
değerlendirmiştik. Burada, bu şekilde yoğunlaşma neticesinde ortaya çıkan hadiseleri detaylı
olarak ele alacağız.
Bu çerçevede yoğunlaşmanın ilk ürünlerini sis-pus ve bulut olarak ifade etmek
mümkündür. Sis ve pus benzer mekanizma ile oluşan, aralarında daha çok görüş mesafeleri
açısından fark bulunan hadiselerdir. Soğuk bir zemine dokunan hava tabakası içinde oluşan
yoğunlaşma neticesinde ortaya çıkan hadiseye sis denilmektedir. Aslında sis aynı zamanda
zeminde oluşan stratüs tipi bulut olarak da değerlendirilebilir. Sis oluşumunda havanın
rüzgarsız ve durgun olması ile birlikte kararlı bir yapıda olması önemlidir. Çünkü bu tarz hava
içerisinde sis oluşumu daha kolay olmakta ve oluşan sis kolay kolay dağılmamaktadır.
Sisler güneş ışınlarının dağılmasına ve dolayısıyla etrafı yeteri kadar aydınlatamaması
nedeniyle görüş mesafesini azaltan hadiselerdir. Sisin yoğunluğu arttıkça görüş mesafesi de o
derece kısalmaktadır. Görüş mesafesinin kısalığı aslında yatay yöndeki görüş mesafesinin
kısalığını ifade etmektedir. Dikey yönde sisler ince bir tabaka halinde olabilmektedirler.
Ülkemizde özellikle kış aylarından bahar aylarına geçiş dönemlerinde daha fazla görülen sis
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hadisesi özellikle ulaşımda önemli sorunlar yaratmaktadır. İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz sahil
kesimi ve gerisindeki dağlık alanlar, Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi sis hadiselerinin
yoğun olarak görüldüğü yerlerdir.
Sis hadisesinde görüş mesafesi havada yoğunlaşmış su taneciklerinin yoğunluğu
ölçüsünde azalmaktaır. Görüş mesafesi 1000 m.nin altına düşmesi ile sis hadisesi
gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak görüş mesafesi açısndan sisleri de farklı sınıflara ayırmak
mümkündür. Eğer görüş mesafesi 500 m – 1000 m arasında ise buna “hafif sis”, 200 m – 500
m arasında ise “sis”, 200 m’nin altında ise “kuvvetli sis” denilmektedir (Resim 10 ve 11).

Resim 10: Hafif sis görünümü.

Resim 11: Yoğun sis görünümü.
Bununla birlikte görüş mesafesinin sis hadisesi kadar azalmadığı durumlar da söz
konusu olabilmektedir. Havada asılı kalarak sis oluşumuna neden olan su tanecikleri dağınık
veya yoğun bir durum göstermiyorsa, görüş sis kadar kısa olmasa da bir bulanıklılık söz konusu
olabilmektedir ki bu hadiseye de pus denilmektedir. Pus’larda görüş mesafesi 2000 m.ye kadar
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olabilir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi sis hadisesi sonuçları itibariyle insan faaliyetleri üzerinde
etkili bir meteorolojik olaydır. Özellikle ulaşımın farklı şekillerinde farklı etkilenme söz konusu
olmakla birlikte en çok etkilenen ulaşım sektörlerinin başında şüphesiz hava ve deniz ulaşımı
gelmektedir.

8.4. Sisin Oluşum Nedenleri
Sis oluşumunun ana kaynağı yoğunlaşmadır. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşma
koşulları daha önce açıklanmış olmakla birlikte sis oluşumunda daha çok havanın soğuması
etkili olmaktadır. Diğer bir ifade ile sis, buharlaşma yoluyla atmosfere nem katılması
sürecinden çok, havanın bir nedenden dolayı soğuması neticesinde oluşan yoğunlaşma
ürünüdür. Bu soğuma yükselimden dolayı olabileceği gibi daha çok alttan yani zeminden
soğuma yoluyla oluşmaktadır. Bu şekilde havanın zeminden soğuyarak yoğunlaşması ve
neticede sis oluşumu için o havanın kararlı bir yapıda ve durgun bir özellikte olması
gerekmektedir. Güçlü konvektif hareketler içeren yada kuvvetli rüzgarların görüldüğü
alanlarda, havanın soğuması sis oluşumuna yeterli olsa bile, oluşan sis çabuk dağılır ve görüş
mesafesi artar.
Bu genel ifadelerin altında, sisleri oluşumları itibariyle gruplara ayırmak istersek iki
temel gruptan bahsedebiliriz:
1.

Hava Kütlesi Sisleri

2.

Cephe Sisleri

Bu her iki tip sis oluşumlarıda kendi içlerinde gruplara ayrılabilmektedir.
1.

Hava Kütlesi Sisleri

a.

Radyasyon Sisi.

Karalar içinde görülen bu tip sis oluşumunda sıcaklık terselmesinin rolü bulunmaktadır.
Sıcaklık terselmesi nedeniyle belli bir seviyenin üzerinde yükselim gösteremeyen hava, alttan
da soğuyarak sis oluşumuna neden olmaktadır (Şekil 55, Resim 12).
Bu tür sis oluşumları sıcaklık terselmesi ile birlikte zeminin aşırı soğuması nedeniyle
ortaya çıkmaktadır. Zeminin bu şekilde soğuması daha çok kara yüzeylerinde olduğu için, deniz
yüzeylerinin bu derece sıcaklık kaybı olmadığı için bu tip sisler kara yüzeylerinde görülürler.
Bu nedenle bir diğer adı da kara sisleridir.
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Şekil 55: Radyasyon sisi oluşumu.

Resim 12: Radyasyon sisi
Bu tür sis oluşumunda kara yüzeyleri önemli bir etkenken, yüzey şekilleri, yani düz,
tepelik yada çukur alanların durumu da bu sürece etki ederler. Özellikle vadiler yada vadi içleri
bu tür radyasyon sislerinin olulşumuna elverişli yerlerdir. Geceleri szeminden ısı kaybı
nedeniyle çevrelerine göre daha çok suğuyan vadi içlerinde radyasyon sisi oluşumu
görülmektedir. Terselme hadisesi vadi alanlarında daha etkili olmakta, böylece güçlü radyasyon
sislerinin oluşumuna imkan vermektedir. Vadilerde terselmenin etkisi ile oluşan güçlü sisler,
bazen gündüz saatlerinde de güneş ışınlarının vadi zeminini ısıtmasına engel olmaktadır. Böyle
bir durumda, alttan ısınma yaşanmadığı için sisler dağılmaz ve uzun süreler boyunca vadi içinde
etkili olabilirler (Şekil 56 ve Resim 13).
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Şekil 56: Vadi sisi oluşumu.

Resim 13: Vadi sisi
Bununla birlikte özellikle son yıllarda ortaya çıkan hızlı kentleşme sürecinde atmosfere
salınan gaz ve partiküler madde nedeniyle, oluşan sisler hem sağlık açısından risk yaratmakta,
hem de oluşan sisin yoğunluğunu arttırmaktadır. Böylece son yıllarda ortaya “kent sisi”
kavramı çıkmıştır. Özellikle sanayileşme sürecinde kentler bu tür hadislerin etkisi altında
kalmakta, bu durum alt ve üst solunum yolları hastalıklarında artışa, hatta ölümlere neden
olmaktadır (Resim 14).
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Resim 14: Kent sisi
Bu şekildeki sis oluşumlarına, yani radt-yasyon sislerini ülkemizde de sıkça
rastlanmaktadır. Özellikle Anadolu’nun karasal iç bölgelerinde soğuk dönemde, yüksek
basıncın da etkisi altında açık gökyüzünün görüldüğü gecelerde, zeminden ışıma ile ısı kaybının
fazla olması nedeniyle bu tip sisler sıkça görülmektedir. Bu sisler zaman zaman kent sisi
şeklinde İstanbul gibi kıyı şehirlerinde de görülmektedir. Gün içinde güneş ışınlarının zemine
ulaşarak, burayı ısıtması neticesinde, alttan ısınan hava bu tip sislerin öğlen saatlerinden itibaren
dağılmasını sağlamaktadır.
b.

Adveksiyon sisi

Bu tip sis oluşumu sıcak ve nemli hava kütlelerinin yatay hareketleri sonucunda, diğer
bir ifade ile advektif hareketi sonucunda soğuk bir zemin üzerine gelmesi ile gerçekleşmektedir
(Şekil 57). Bu tür bir sis hadisesinin oluşması için sıcak ve nemli rüzgarların sıcak denizlerden
soğuk karalar üzerine, sıcak denizlerden serin-soğuk denizlere veya sıcak karalardan soğuk
denizlere doğru hareket etmesi ile oluşur (Resim 15 ve 16). Böyle bir durumda sıcak ve nemli
olan hava, kendisinden daha soğuk bir zemin üzerine gittiğinde alttan soğumaya başlayacak ve
bu de yoğunlaşmayı tetikleyerek sis oluşumuna neden olacaktır.
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Şekil 57: Adveksiyon sisinin oluşumu.

Resim 15 ve 16: Adveksiyon sislerine örnekler.
Bununla birlikte bu tarz sis oluşumlarına soğuk denizlerde, özellikle buralarda hareket
eden buzdağlarının etraflarında da rastlamak mümkündür (Resim 17).

Resim 17: Buzdağlarının etrafında da sisler oluşmaktadır.
c.

Orografik sisler

Bu tip sis oluşumunda havanın alttan soğuması ile oluşan yoğunlaşma etkili değildir.
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Bu tip sis hadisesinde esas etken, havanın hareket halinde iken yükselime zorlanması
neticesinde oluşan yoğunlaşma ve sis oluşumudur. Bu durumda bu tip sislerin oluşumunda ana
etken yer şekilleridir (Şekil 58).

Şekil 58: Orografik sisin oluşumu.
2/3’ü dağlık olan ülkemizin hemen her dağlık alanında bu şekilde orografik sis oluşumu
görülmektedir. Ancak en çok bilineni ve en sık gerçekleşeni, Karadeniz dağlarının kuzeye
bakan yamaçlarında olanlardır. Karadenizden gelen nemli hava kütleleri, kıyıdan itibaren adeta
bir duvar gibi yükselen Karadeniz dağlarının kuzey yamaçları boyunca yükselime
zorlanmaktadırlar. Bunun neticesinde yükselmeye başlayan hava, üst atmosfere doğru
soğumakta ve içindeki su buharı yoğunlaşmaktadır. Böylece yükselen hava içinde sis oluşumu
görülmektedir. Her ne kadar orografik yükselim neticesinde oluşan sisler deniz seviyesinden
bakıldığında bulut gibi görünse de, aynı mesafeye ulaşıldığında bunların aynı zamanda bir sis
olduğu görülmektedir. Bu nedenle sis ile bulutun ayrımında en önemli etkenlerden biri bizim
bulunduğumuz seviyedir. Deniz seviyesinde oluşan bir adveksiyon sisi, bir dağ yamacında
yükselime zorlandığında, kıyıdan bakan birisi için artık buluttur.
2.

Cephe sisleri

Cepheler, birbirlerinden sıcaklık ve nem koşulları açısından farklı hava kütlelerinin
birbirleri ile karşılaştıklarında ortaya çıkan bir durumdur. Bu şekilde sıcaklık ve nem
bakımından birbirinden farklı hava kütleleri, adeta su ile zeytinyağı örneğinde olduğu gibi
birbiri içerisine girip karışmazlar, sıcak ve hafif olan hava kütlesi soğuk ve ağır olanın üzerine
doğrı hareket eder. İşte bu yükselim sırasında da sis oluşumları görülmektedir (Şekil 59).
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Şekil 59: Cephe sisi oluşumu
Şekil 59’da da görüldüğü gibi daha sıcak ve dolayısıyla daha hafif olan hava kütlesi
soğuk ve ağır olan havanın üzernde yükselirken sıcak havanın içindeki nem, soğumanın
etkisiyle yoğunlaşmaya başlar. Önce sis oluşumu görülürken, yükselimin devamı ölçüsünde sis
önce buluta sonrada diğer koşullarında oluşmasıyla yağışa dönüşmektedir.
Bu şekilde oluşum mekanizması farklı olan sisler, zaman ve yere bağlı olarak farklı
sıklıkta görülmektedirler. Genel olarak ifade etmek gerekirse radyasyon sisleri günlük devrilik
gösterirken, adveksiyon sisleri daha uzun süreli olabilmektedir. Radyasyon sisleri özellikle
zeminin sıcaklık kaybetmesi nedeniyle oluştuğu için, gece boyunca ve sabaha karşı
oluşmaktadırlar. Güneşin yükselimine bağlı olarak öğlene doğru zeminin ısınmasıyla oluşan
konvektif hareketle sis dağılmaya başlamaktadır. Buna karşılık adveksiyon sisleri bir hava
tabakası şeklinde yatay hareketle zemin üzerinde etkili olmakta, yoğunluğu ve kalınlığı
ölçüsünden güneş ışunlarının zemine ulaşması engellendiğinden, daha uzun süreli
kalabilmektedir.
Dünyanın farklı alanlarında, özellikle soğuk ve sıcak su akıntılarının karşılaştığı
alanlarda, sıra dağların özellikle denize bakan yamaçlarında, sisler yoğun olarak
görülebilmektedir.
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Uygulamalar
Ülkemizde sisin oluşum koşulları ve sis hadisesinin sıkça görüldüğü alanları nedenleri
ile birlikte araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Sis nedir?

2)

Ülkemizde sisler neden belli bölgelerde daha fazla görülmektedir?

3)

Sis ile pus arsında benzerlik ve farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hidrolojik çevrimin önemli bir bölümünü oluşturan yoğunlaşma ve sis
hadisesinin oluşum koşullarını ve nedenlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hidrolojik döngünün nereden başladığı kabul edilir?
a) Karadan
b) Topraktan
c) Yeraltı suyundan
d) Atmosferden
e) Okyanustan
2) Su döngüsünü başlatan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buharlaşma
b) Güneş enerjisi
c) Yoğuşma
d) Yağış
e) Yoğunlaşma
3) Yoğunlaşan damlalar ne zaman yere düşmeye başlarlar?
a) Her zaman
b) İlk yağışla
c) Ağırlığı yer çekimine yenik düştüğünde
d) Yükselimde
e) Kristalize olduğu anda
4) Aşağıdakilerden hangisi barındırdığı su açısından diğerlerinden daha fazla hacme
sahiptir?
a) Okyanuslar
b) Denizler
c) Göller
d) Akarsular
e) Yeraltı suları
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5) Yağışın olması için bağıl nem oranının genel olarak % kaç olması beklenir?
a) 85
b) 90
c) 95
d) 100
e) 105
6) Sis için maksimum görüş mesafesi kaç metredir?
a) 200
b) 500
c) 1000
d) 1500
e) 2000
7) Aşağıdakilerden hangisi sisler ile ilgili doğru bir ifade değildir?
a) Kent sisi
b) Vadi sisi
c) Cephe sisi
d) Yamaç sisi
e) Orografik sis
8) Yüzeysel akışa ulaşamayan yeraltı sularının bulunduğu alanlara verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fay
b) Çöküntü alanı
c) Dehliz
d) Akifer
e) Akaçlama
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9) Yoğunlaşmayı başlatan temel süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğuma
b) Yükselim
c) Nem kazanma
d) Yoğuşma
e) Güneşlenme
10) Aşağıdakilerden hangisi sis hadisesinden en az etkilenir?
a) Havayolu
b) Karayolu
c) Demiryolu
d) Denizyolu
e) Göl taşımacılığı

Cevaplar:
1)e

6)c

2)b

7)d

3)c

8)d

4)a

9)a

5)d

10)c
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9. BULUT OLUŞUMU VE BULUT TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yoğunlaşmanın ürünü olan bulut oluşumu ve bulut türleri öğrenilecektir.
Bulutların seviyelerine göre ayırımları ve neden farklı sevyelerde yer aldıkları açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bulut oluşumu nasıl gerçekleşir?

2)

Başlıca bulut tipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Bulut kavramını öğrenir
Farklı bulut tiplerinin olduğunu
kavrar
Bulutların seviyelerine göre
dağılışını bilir

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notu, ppt sunum, video
anlatım ve diğer yazılı-görsel
kaynaklar
Ders notu, ppt sunum, video
anlatım ve diğer yazılı-görsel
kaynaklar
Ders notu, ppt sunum, video
anlatım ve diğer yazılı-görsel
kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
•

Bulut

•

Bulut oluşumu

•

Bulut türleri
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Giriş
Hidrolojik döngünün bir fazını oluşturan yoğunlaşmanın önemli ürünlerinden biri de
bulutlardır. Bulutlar, havanın dikey yönde hareketi, yada yükselimi neticesinde soğumasına
bağlı olarak içindeki su buharının yoğunlaşmasıyle yükseklerde oluşan meteorolojik bir
hadisenin ürünüdür. Aslında oluşum mekanizması itibariyle sis oluşumuna benzemektedir.
Zemindeki sisler yükseklerde bulut olarak görülmektedir.
Bu bölümde iklimin önemli unsurlarından biri olan bulutlar, oluşum ve türleri itibariyle
ele alınacaktır.

9.1. Bulut Oluşumu
Bulutlar sis, pus, yağış gibi atmosferdeki yoğunlaşma ürünlerinden biridir. Havadaki su
buharının dikey hava hareketleri neticesinde adiyabatik olarak soğumasıyla oluşan
yoğunlaşmanın bir ürünü de bulutlardır. Bulut oluşumu yerden yüksekte gerçekleşmekte ve her
zaman bulut alt seviyesi ile zemin arasında açık bir hava tabakası bulunmaktadır.
Bulut oluşumunun temelinde yoğunlaşma yatmakla birlikte, bulutu oluşturan farklı
faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında havanın yükselim yoluyla soğuması neticesinde
bulut oluşumu gelmektedir. Gerçekten, daha önceki bölümlerde de açıklandığı gibi yükselimle
oluşan soğuma nisbi nem değerlerini maksimuma doğru yükseltmektedir. Böylece ortaya çıkan
durum öncelikle bulut oluşumu, sonrasında ise yağıştır. İleriki konularda ele alınacağı üzere
atmosferde oluşan her yağış türü bulut ile alakalıdır.
Bulut oluşumuna neden olan yükselimin nedenlerinden biri konveksiyon ile yükselimdir
(Şekil 60).

Şekil 60: Isınan havanın yükselimi ile bulut oluşumu.
Zeminden ısınan hava içerisinde konveksiyonel hareketler oluşmaktadır. Bu şekilde
yükselen hava içindeki su buharı yoğunlaşarak önce bulut oluşturmakta, sonrasında da
koşullara göre yağış oluşumu görülmektedir.
Yükselim ile soğumaya neden olan süreçlerden biri de orografik yükselimdir.
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Ülkemizde de örnekleri görülen orografiye bağlı yükselim neticesinde oluşan yoğunlaşmanın
ürünü olan bulut oluşumuyla sıkça karşılaşılmaktadır (Şekil 61).

Şekil 61: Orografik yükselim ile bulut oluşumu
Karadeniz kıyı dağlarında da olduğu gibi deniz üzerinden gelen nemli ve nispeten sıcakılık hava, dağların rüzgar üstü yamacında yükselmeye başladığında içindeki su buharı
yoğunlaşmaya başlamaktadır. Bunun neticesinde dağların üst kısımlarına doğru önce bulut
oluşumu gerçekleşir, sonrasında da diğer koşulların elverişliği ölçüsünde yağış
gerçekleşmektedir.
Bulut oluşumuna neden olan bir diğer hava hareketi cepheler boyunca yükselimdir.
Sıcaklık ve nem bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip hava kütlelerinin karşılaştığı
yerlerde, sıcak ve hafif olan havanın soğuk ve ağır olan havanın üzerine doğru hareketi sırasında
da bulut oluşumu gerçekleşmektedir (Şekil 62).

Şekil 62: Cephesel yükselim sırasında bulut oluşumu
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Bulut oluşumu ile havanın kararlılık – kararsızlık durumu arasında doğrudan bir ilişki
bulunmaktadır. Havanın alt katmanları ile üst katmanları arasındaki sıcaklık farkı her zaman
aynı olmamaktadır. Bazen bu fark yüksek olabileceği gibi bazen de az olmaktadır. Bu şekilde,
havanın alt ve üst katmanları arasındaki sıcakkık farkı az ise , diğer bir ifade ile hava kararlı ise
bu koşullar altında konveksiyonel hareketler (dikey hareketler) fazla gelişememektedir. Bu
koşullar altında nemin de fazla yükselememesi nedeni ile bulut oluşumu alt katmanlarda
görülmekte ve gökyüzünü adeta bir tabaka gibi kaplayan, bir bulut oluşumu görülebilmektedir
ki bu tip bulutlara “Tabaka Bulutlar” yada Stratüs bulutları denmektedir. Stratüsler genelde orta
seviyede görülen, zaman zaman güneş ışınlarının da zemine ulaşmasına engel olabilen, sürekli
ama çisenti yağışlar bırakabilen bulutlardır (Resim 18).
İleride de görüleceği üzere Stratüs tipi bulutların bir çok alt tipi olmakla birlikte, genel
olarak tabaka bulut olarak anılan bu bulutlar, gökyüzünü aralıksız kaplayan, yağış getirdiği
taktirde sürekli ve çisenti şeklinde olabilen bulutlardır.

Resim 18 : Stratüs tipi bulut.
Buna karşılık kararsız hava kütlelerinde, yani zemin ile üst atmosfer arasındaki sıcaklık
farkının çok olduğu durumlarda oluşan güçlü yükselim hareketlerine bağlı olarak Kümülüs tipi
bulutlar oluşmaktadır. Küme halindeki görünümleriyle beliren bu tip bulutlarda kuvvetli
konvektif hareketlerin sonucunda sağanak şeklinde yağışlar görülebilmektedir (Resim 19)
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Resim 19: Kümülüs tipi bulut.
Kümülüs tipi bulutların oluşumunda kuvvetli konvektif hareketlerin olması ile birlikte
bu tip bulutlar gökyüzünü stratüsler gibi tamamiyle kaplamazlar. Şekilleri itibariyle tabanı düz,
üst kesimleri kabarık bir görünüm arzederler. Tabanın düz olması aynı zamanda yoğunlaşma
seviyesini de gösterir. Diğer bir ifade ile yoğunlaşma seviyesinin üstünde bulut oluşumu
gerçekleşmekte, altında ise herhangi bir yoğunlaşma süreci yaşanmadığından gökyüzü açık
görülmektedir.
Bir diğer temel bulut türü ise Sirrüslerdir. Sirrüsler atmosferin üst seviyelerinden
görülen, ince, tül biçimli bulutlardır (Resim 20).

Resim 20: Sirrüs tipi bulut
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Bu temel üç tipi oluşturan bulutlar genel olarak yüksekliklerine göre sıralanmaktadırlar.
Buna göre en yüksekte olan bulut tipine Sirrüs, orta seviyedekilere Stratüs, alt seviyedekilere
ise Kümülüs denilmektedir. Kümülüs ve Stratüsler seviye olarak birbirleri ile karışmış olsalar
da Sirrüsler sürekli yüksek bulutlar olarak görülmektedirler.
Bu üç temel bulut tipi dışında yoğunlaşmanın mutlak olduğu ve yağışın görüldüğü
bulutlara genel olarak nimbüs bulutları da denilmektedir. Nimbüsler farklı yükseltilerde
olabilirler. Yoğunlaşmanın kuvvetli olduğu bu tip bulutlar koyu renk görünüme sahiptirler
(Resim 21).
Bulutlar ve bulut tipleri yukarıda verilen bu genel değerlendirmelerin altında, özellikle
yüksekliklerine göre de farklı alt tiplere ayrılmaktadırlar.

9.2. Bulut Tipleri
Bulutlar yükseltiye göre başlıca üç tipe ayrılmaktadırlar. Bunlar;
a.

Yüksek Bulutlar

b.

Orta Bulutlar

c.

Alçak Bulutlar

Resim 21: Nimbüs tipi bulut
Her bulut tipi aynı zamanda bu seviyede görülen bulut tipleriyle anılmaktadır. Şekil
63’de bulutların yükseltiye göre sınıflandırılmaları görülmektedir.
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Şekil 63: Başlıca bulut tipleri
Sirrüs (Cirrus), Sirrokümülüs (Cirrocumulus) ve Sirrostratüs (Cirrostratus) bulutları
yüksek bulutlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bulutlar genel olarak ince, beyaz renkte ve
güneş ışınlarının diğer türlere göre daha rahat içinden geçebildiği bulutlardır.
Altokümülüs (Altocumulus), Altostratüs (Altostratus) ve Nimbostratüs (Nimbostratus)
türü bulutlar ise orta seviye bulutlarıdır. Öncelikle su damlalarından oluşurlar, ancak sıcaklıklar
yeterince düşük olduğunda buz kristallerinden de oluşabilirler.
Kümülüs (Cumulus), Stratokümülüs (Stratocumulus) ve Stratüs (Stratus) türü bulutlar
ise alçak seviye bulutlarıdır ve su damlacıklarından oluşmuşlardır.
Bununla birlikte Kümülonimbüs (Cumulonimbus) tipi bulutlar ise farklı seviyelerde
oluşabilmektedirler.
Bulutlar için tanımladığımız bu seviyeler atmosferin yapısı ve özellikle troposferin
yerküre üzerinde farklı kalınlığa sahip olması nedeniyle yüksek, orta ve alçak bulut seviyeleri
de farklılık göstermektedir (Tablo 3). Bilindiği gibi tropopavz seviyesi Ekvator’da en yüksek,
kutuplara doğru giderek azalmaktadır. Bu nedenle bulut türleri için tanımladığımız yüksek, ota
ve alçak seviyeleri de Tropikal kuşakta, orta kuşakta ve kutup bölgelerinde farklı olmaktadır.
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BULUT SEVİYESİ
Yüksek Bulutlar
Orta Bulutlar
Alçak Bulutlar

POLAR KUŞAK
3 - 8 Km
2 – 4 Km
0 – 2 Km

ORTA ENLEM
5 – 13 Km
2 -7 Km
0 – 2 Km

TROPİKAL KUŞAK
6 -18 Km
2 – 8 Km
0 – 2 Km

Tablo 3: farklı enlemlerde bulut yüksekliklerinin değişimi
Bu gruplandırmaların dışında detaylı meteorolojik çalışmalarda her seviyedeki bulutlar
9 alt tipe ayrılmaktadır (Şekil 64).

Şekil 64: Yeryüzünde görülen bulut tiplerinin işaretleri (ilk sıra Sirrüs, ikinci sıra Stratüs
ve üçüncü sıra ise Kümülüs bulutlarını ifade eder)
Şekil 64’de görülen her bir şekil yüksek, orta ve alçak bulutların alt tiplerini sembolize
etmektedir.

9.3. Yeryüzünün Güneşlenmesi ve Bulutluluk
Bilindiği gibi yeryüzünün temel enerji kaynağı güneş ve güneşten yeryüzüne farklı
dalga boylarında ulaşan güneş ışınlarıdır. Yeryüzündeki tüm canlılar için hayati önem taşıyan
güneşlenme, kayaçlar ve diğer cansız ortamlar için de yeryüzü şekillenmesi açısından önem
taşımaktadır. Çünkü güneşlenme aynı zamanda ortamdaki su ile birlikte kimyasal ayrışma ve
fiziksel parçalanma süreçlerini belirlemektedir.
Yeryüzü açısından bu derece öneme sahip güneşlenme şiddet ve süre açısından
bulutluluk ile yakından ilgilidir. Gece ve gündüz ayrımına bağlı olarak güneşlenme süreleri
zaman ve mekan ölçüsünde farklılıklar göstermektedir. Ancak öte yandan bulutluluk miktarı,
bulut tipi ve bulutlanma süreci de güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması açısından önem
taşımaktadır. Bu nedenle hem meteorolojide ve hem de klimatolojide bulutluluk ve güneşlenme
sürecinin takibi önem taşımaktadır.
Bulutluluğun meteorolojide kayıt şekli 8 üzerinden oranlandırılmaktadır. Yani
gökyüzünün tamamıyla bulutla kaplı olması 8 olarak kabul edilmekte, tamamen bulutsuz bir
gökyüzü ise 0 olarak kaydedilmektedir.
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Bu değerlendirmeye göre bulutluluk oranları şu şekilde tanımlanmaktadır;
Bulutluluk Tanımı

Bulutluluk Oranı

Açık

0/8

Az Bulutlu

1/8 – 2/8

Bulutlu-Parçalı Bulutlu

3/8 – 7/8

Kapalı

8/8

Meteorolojik değerlendirmeler için yapılan ölçümler günümüzde değişim göstermiştir.
Yakın yıllara kadar (halen bazı istasyonlarda devam etmektedir) bulutluluk gözlemleri diğer
meteorolojik ölçümler gibi 07, 14 ve 21 saatlerinde, günde 3 defa yapılmaktaydır. Ancak son
yıllarda kullanımı hızla artan otomatik istasyonlar vasıtasıyla saatlik bulut ölçümleri de elde
etmek mümkün olmuştur. Bu şekilde elde edilen verilerle günlük bulutluk miktarı elde
edilmekte, bunlardan yola çıkılarak aylık ve yıllık ortalamalar oluşturulmaktadır. Bu sürecin
takibi bir yandan insan yaşamının klimatik konforu açısından önemli olmakla birlikte diğer
yandan ekolojik süreçler ve tarımsal faaliyetler açısından da önem arz etmektedir.
Bulutluluk kavramının karşık ifadesi güneşlenmedir. Güneşlenme miktarı ve
güneşlenme süreci de meteorolojide dikkatli bir şekilde takip edilen süreçlerden biridir.
Güneşlenme en basit ifadesiyle güneş ışınlarının bir bölge yada alanda görülme süresini
anlatmaktadır. Mevsimsel şartlara göre gündüz uzunluğunun değişmesine bağlı olarak
güneşlenme süreleri farklılık göstermekle birlikte bulutluluk miktarı da bu süreyi azaltan bir
faktördür. Bu açıdan Türkiye’de aylık ortalama güneşlenme süreleri şekil 65’de verilmiştir
(http://www.eie.gov.tr). Buna göre, yaz ayları 10’ar saatin üzerindeki güneşlenme miktarı ile
en yüksek değere sahip olurken en düşük değer 4 saatin altında olmak üzere Aralık ayında
görülmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de Aralık ayında ortalama güneşlenme süresi 4 saatin
altındadır.
Bu değerin üzerinde güzdüz sürelerinin kısalığı kadar mevsimsel özelliklerden dolayı
sıkça ve yoğun olarak görülen bulutluluk hadisesi etkilidir.
Güneşlenme süresi aynı zamanda alınan güneş radyasyonu açısından da önem
taşımaktadır. Güneş radyasyonu değerleri tıpkı güneşlenme süresi gibi canlı varlıklar üzerinde
etkili olduğu kadar doğal ortamdaki diğer cansız varlıklar için de önem taşımaktadır.
Türkiye’de ortalama güneş radyasyonu değerleri şekil 66’da verilmetedir
(http://www.eie.gov.tr).
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Şekil 65: Türkiye’de güneşlenme süreleri (saat).

Şekil 66: Türkiye’de aylık ortalama radyasyon değerleri (KWh/m2-gün)
Güneşlenme süresi sadece ekolojik açıdan değil enerji üretimi açısından da öenmlidir.
Son yıllarda önemi daha da artan güneş enerjinden gerektiği gibi yararlanabilmek amacıyla
Türkiye için de güneş enerjisi potansiyelini belirleyen atlaslar üretilmiştir (Şekil 67)
(http://www.eie.gov.tr).
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Şekil 67: Türkiye güneş enerjisi potansiyeli atlası (http://www.eie.gov.tr)
Şekil 67’de görüldüğü gibi Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli kuzeyden güneye
doğru artmaktadır. Bu çerçevede güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile orta ve batı Toroslar
civarında en yüksek değerlere ulaşılmaktadır.
Bu harita aynı zamanda Türkiye’nin güneşlenme süresi en yüksek kesimlerini de ortaya
koymaktadır. Bu durum canlı hayatı kadar enerji üretimi ve turizm faaliyetleri için de önem
taşımaktadır.

9.4. Bulutluluğun Dağılışı
Bulutluluk coğrafi anlamda belli koşullar ölçüsünde dağılış göstermektedir.
Bulutluluğun coğrafi dağılışında, onun oluşum özelliklerine bağlı olarak değişimler
görülmektedir. Diğer bir ifade ile yükselti, basınç durumu, karasallık ve denizellik gibi coğrafi
özellikler, diğer koşullarla birlikte bulutluluğun dağılışı üzerinde etkili, olmaktadır.
Yükselti ve dağların varlığı ile uzanış yönleri bulutluluk açısından önamli bir özelliktir.
Ülkemizde özellikle Karadeniz kıyı şeridini ilgilendiren bu durumda, denizden gelen nem yüklü
hava, kıyı gerisinde yükselen dağlar nedeniyle yükselime zorlanmakta, böylece bulut oluşumu
kolaylaşmaktadır. Bu süreç beraberinde yağış getirse de, bulutluluk değerleri bu bölgede daima
yüksektir. Şekil 67’de verilen güneş enerjisi potansiyeli atlası da bu durumu teyid etmektedir.
Diğer yandan yüksek basınç alanları alçalıcı hava hareketleri nedeniyle bulut oluşumu
için elverişli yerler olmamakla birlikte, cephe alanları sürekli yükselim hareketinin varlığı
nedeni ile bulutluluk oranı yüksek alanlardır.
Bununla birlikte deniz kıyıları, sürekli nem kaynağının varlığı nedeni ile, diğer koşullar
da (sıcaklık, rüzgar) uygun olduğu taktirde bulutluluk oranı yüksek alanlardır.
Görüldüğü gibi bulutluluk miktarı ve dağılışı coğrafi faktörlerle belirlenen özelliğe
sahiptir. Bu koşullar altında bulutluluğun küresel dağılışı şekil 68’de verilmiştir
(http://lawr.ucdavis.edu/classes/ers105/LABS/lab5/lab5_2/lab5.2.html).
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Şekil 68: Bulutluluğun küresel dağılışı
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Uygulamalar
Türkiye’nin bulut dağılış haritası ile topografya haritasını karşılaştırınız, nerelerin neden
daha fazla, nerelerin de neden daha az bulutlu olduğunu yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1)

Bulut oluşumunu sağlayan faktörler nelerdir?

2)

Bulutluluk oranları nelerdir?

3)

Güneşlenme etkisi neye bağlıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bulut oluşumu ve bulut tipleri ile güneşlenme ve güneş radyasonu ile ilgili
konular öğrenilmiştir.

180

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinde bulut oluşumu görülmez?
a) Cephelerde
b) Yamaçlarda
c) Atmosferde yükselim sırasında
d) Atmosferde alçalım sırasında
e) Konveksiyonda
2) Karadeniz kıyı dağlarında görülen bulut oluşumunun temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Soğuma
b) Orografi
c) Sübsidans
d) Diverjans
e) Adveksiyon
3) Aşağıdakilerden hangisi “Tabaka Bulutlar” tanımının karşılığıdır?
a) Kümülüs
b) Sirrüs
c) Stratüs
d) Kümülonimbüs
e) Sirrokümülüs
4) Yağış ihtimali diğerlerine göre en yüksek olan bulut tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kümülüs
b) Kümülonimbüs
c) Stratüs
d) Sirrüs
e) Stratokümülüs
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5) Çisenti şeklinde yağış olmasına neden olan bulut tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kümülüs
b) Kümülonimbüs
c) Stratüs
d) Sirrüs
e) Stratokülümüs
6) Aşağıdaki bulut tiplerinden hangisi her zaman için atmosferin en üst seviyesinde
görülür?
a) Sirrüs
b) Kümülüs
c) Stratüs
d) Stratokümülüs
e) Altoümülüs
7) Yükseltiye göre bulut tiplerinin maksimum ve minimum yükseklik seviyeleri
dünyanın her yerinde aynı değildir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyanın şekli
b) Genel atmosfer sirkülasyonu
c) Koriolis kuvveti
d) Tropopavz seviyesi
e) Konveksiyonel hareketler
8) Türkiye’de güneşlenme süresinin en çok hangi ayda olması beklenir?
a) Ocak
b) Haziran
c) Temmuz
d) Eylül
e) Aralık
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9) Türkiye’de ortalama güneş radyasyonu değerinin hangi ayda en düşük olması
beklenir?
a) Ocak
b) Nisan
c) Haziran
d) Ağustos
e) Ekim
10) Aşağıdaki illerden hangisinde güneş enerjisi potansiyeli diğerlerinden daha fazla
olması beklenir?
a) Kayseri
b) Aydın
c) Çanakkale
d) Sivas
e) Van

Cevaplar
1)d

6)a

2)b

7)d

3)c

8)c

4)b

9)a

5)c

10)e
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10. YAĞIŞ OLUŞUMU VE YAĞIŞ TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yağış oluşumu ve yağış türlerini öğreneceğiz. Aynı zamanda yağış ile
yağmur arasındaki farkı ve yağışı oluşturan koşulları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yağış ile yağmur arasındaki fark nedir?

2)
Yağış türleri içinde yerde oluşan yağışların ülkemizde görülen alanlarını
araştırarak, bu oluşumların coğrafi faktörler ile ilişkilerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yağış kavramını öğrenir.

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar.

Yağış türlerini bilir.

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar.

Yağışı oluşturan faktörleri
bilir.

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar.
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Anahtar Kavramlar
•

Yağış

•

Yağmur

•

Yağış türleri
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Giriş
Yağış hadisesi iklimin temel elemanlarından biridir. Genel iklim özlelikleri içinde
önemli bir yere sahip olan yağış hadisesi, sıcaklık ile birlikte iklim sınıflamaları ve iklim
tiplerinin ayırt edilmesinde kullanılan önemli bir iklim elemanıdır.
Diğer yandan yağış, doğrudan canlı hayatını ilgilendiren ve aynı zamanda yüzeyin
şekillenmesinde de etkili olan öenmli bir iklim elemanıdır. Bu açıdan yağış ve oluşum koşulları
ile çeşitlerini öğrenmek, bunların dağılış özelliklerini bilmek iklim çalılmalarının önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır.
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YAĞIŞ OLUŞUMU VE YAĞIŞ TİPLERİ
Yağış kelime anlamı ile yağmur, kar, dolu, çiy gibi tüm hidrometeorları kapsamaktadır.
Ancak genel olarak bakıldığında yağış kavramı içerisinde daha çok yağmur algılanmaktadır.
Bu açıdan yağış ile yağmur kavramlarının ayrı ayrı anlam taşıdıklarının anlaşılması
gerekmektedir. Öte yandan bu karışıklığı doğuran neden de yağışların büyük ölçüde yağmur
şeklinde düşmüş olmalarından kaynaklanmaktadır. Gerçekten küresel olarak bakıldığında
yaklaşık %5 oranında kar yağışı olmaktadır. Diğer yağış türlenin oranı da bundan farklı
değildir.
Yağışı oluşturan damlalar, bulutlar içerisinden yoğunlaşma çekirdeğinin de yardımı ile
oluşmaktadırlar. Buluttaki soğuma gerekli ve yeterli seviyeye ulaştığında (doyma noktası)
yoğunlaşma başlamakta, yoğunlaşma çekirdekleri de damlaların oluşmasında önemli bir görev
üstlenmektedirler. Damlalar yer çekiminin de etkisi ile yeryüzüne düşmeye başladıkları andan
itibaren yağış oluşmaya başlamaktadır. İlk etapta yağmur damlası olarak yeryüzüne doğru
düşmeye başlayan bu damlalar, başka bir süreç gelişmediği taktirde yağmur olarak yeryüzüne
ulaşmaktadırlar. Ancak, ileride de açıklanacağı gibi kuvvetli konvektif hareketler veya soğuma
neticesinde oluşan bu damlaların kar veya doluya dönüşmesi de mümkün olmaktadır. Böylece
yağış, kar veya dolu yağışı halini alabilmektedir.
Yağmur damlaları 0.5 ile 5 mm arasında bir çapa sahip olabilmektedirler. Düşüş hızları
da çaplarına oranla 2-9 m/s olabilmektedir. Yağmurun damla boyutunu belirleyen, yada yağışın
katı veya sıvı olarak yeryüzüne düşmesini sağlayan etken yine bulut içinde görülen konvektif
hareketlerin ne derece kuvvetli olduğudur. İçerisinde kuvvetli konvektif hareketleri barındıran,
kümülonimbüs gibi bulut türleri, yeryüzüne düşmekte olan yağmur damlalarını tekrar yukarıya
doğru yönlendirmekte, böylece bir kaç defa bulut içinde dikine harekete maruz kalan damla, ya
irileşerek kuvvetli sağanakları oluşturmakta yada buz halini alarak dolu yağışına
dönüşmektedir.
Böyle bir durumda, yani sağanak yağış halinde çok miktarda su yeryüzüne ulaşmakta,
drenaj sistemlerinin yetersiz olduğu yerlerde ve özellikle şehirlerde sel ve taşkınlara neden
olmaktadır. Bu nedenle özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği süreci çerçevesinde bu
şekilde kuvvetli görülen yağışlar dünyanın farklı yerlerinde sel ve taşkınlara neden
olmaktadırlar. Bir yağmur tanesinin çapı büyüdükçe ve hızı arttıkça yeryüzüne düştüğünde
oluşturduğu erozyonal etki de artmaktadır (Şekil 69 ve Şekil 70). Şekil 70’de görüldüğü gibi
yer yüzüne ulaşan yağmur damlalarının zemin üzerinde yarattığı çarpma etkisi ile (a ve b),
zemindeki kolay ayrışabilen örtü (toprak) önce ayrışmaya uğramakta, daha sonra eğim boyunca
taşınarak düz alanlarda birikim sağlamaktadır. Özellikle sağanak yağışlar yarattığı sel ve/veya
taşkın etkisi yanında bu şekilde oluşturdupu etki ile de tarım için de faydalı olamamaktadırlar.
Bu tarz sağanak yağışlar önce iri taneler ile başlamakta, daha sonra giderek çisenti şekline
dönüşerek sonlanmaktadırlar. Çünkü ağır olan damlalar yeryüzüne daha erken ulaşırlar.
Genel olarak değerlendirmek gerekirse, hidrolojik çevrimin diğer önemli bir parçası
olan yağış, oluşan yağış ürünleri açısından çeşitlilik göstermektedir. Yağış kavamı içerisinde
ilk akla gelen yağmur olsa da farkı yağış biçimleri ile yeryüzünün su dengesi sağlanmaktadır.
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Şekil 69: Bir yağmur damlasının yüzeye çarpmasıyla oluşturduğu etki.

Şekil 70: Yağmur damlasının erozyonal etkisi

10.1 Yağışların Ölçümü ve İfadesi
Yağış ölçümleri diğer meteorolojik elenmanlar gibi belli periyodik zaman çizelgesinde
yapılmaktadır. Yağış ölçümleri rasat parklarındaki “plüviyometre”ler ile yapılmaktadır (Resim
22 ve 23). Plüviyometreler dar uzun silindirik bir yapıda olup, içine düşen yağışların ağırlığını
ölçmek suretiyle çalışmaktadırlar. Yağış sırasında düşen suyun ölçümü esas olup, diğer
meteorolojik parametlerden ayrılan özelliği toplam değerler üzerinden değerlendirilmesidir.
Bununla birlikte sadece ölçüm yapan değil, ölçümü yazan alete de plüviyograf denilmektedir.
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Resim 22: Yağış ölçümünde
kullanılan Plüviyometre.

Resim 23: Plüviometrelerin rasat parkındaki konumu

Bu nedenle yağış ölçümlerinde en küçük değer olarak günlük toplam yağışlar
alınmaktadır. Gerçi, şiddetli yağışların değerlendirilmesi açısından dakikalık yada saatlik
değerler önem taşısa da, yağışlarda uzun süreli değerlendirmeler günlük yağışlarla
başlamaktadır.
24 saat süresince eğer varsa düşen yağış plüviyometreler vasıtasıyla ölçülmektedir. Bu
ölçüm m/2/ kg veya mm olarak verilmektedir. Aslında 1 m2ye düşen 1 kg suyun düz bir zeminde
1 mm’lik bir kalınlık oluşturmasından yola çıkılarak bu ifade şekli verilmektedir. 24 saatlik
yağış toplamı (eğer olmuşsa) o güne ait yağış olarak kaydeilmekte, bu şekilde her gün
kaydedilen yağışlardan aylık ve yıllık yağış toplamları elde edilmektedir. Bu şekilde elde edilen
yağışlar uzun yıllar üzerinden değerlendirildiğinde, “ortalama toplam” şeklinde ifade
edilmektedir. Örneğin bir meteoroloji istasyonunda 50 yıllık bir ölçüm yapılmışsa, her yıla ait
toplam yağış değerleri toplanıp 50’ye bölündükten sonra o istasyona ait “ortalama toplam
yağış” değeri elde edilmektedir.
Bir günün yağışlı gün olabilmesi için, düşen yağış miktarının 0.1 mm olması
gerekmektedir. Tekrar ifade etmek gerekirse yağış ve yağışlı gün hesabı sadece yağmur olarak
düşen yağış üzerinden değil, katı yada sıvı düşen yağışlar üzerinden hesaplanmaktadır.
Bu şekilde kaydedilen yağış değerleri yukarıda da ifade edildiği gibi günlük, aylık ve
yıllık toplam yağışlar olarak hesaplanmaktadır. Bunun yanında uzun yıllık yağışlar ortalama
toplam yağışlar olarak değerlendirildiği gibi, yıl içerisinde mevsimsel yağış ortalamaları da
hesaplanmaktadır. Bu şekilde ortaya konan yağış rejimleri, belli ortak karakteristikler
göstermektedir. Örneğin Akdeniz yağış rejimi dendiğinde kış aylarının yağışlı, yaz aylarının
kurak geçtiği bir rejim akla gelmektedir. Yada Karadeniz yağış rejimi denince her mevsimi
yağışlı bir rejim düşünülmektedir. Bu şekilde yağışlar günlük, aylık veya uzun yıllık ortalama
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toplamlar şeklinde ifade edilebildiği gibi rejim özelliklerine göre de ifade edilmektedirler.
Yağış ortalamaları ve yağış rejimleri bir bölgenin iklim özelliklerinin anlaşılmasında sıcaklıkla
birlikte başlıca rolü oynamaktadır. Bununla birlikte bir çok iklim sınıflaması da yağış – sıcaklık
ilişkisi üzerinden verilmektedir.
Yağışlar yada yağış ortalamaları istatistiksel şekilde bir tablo halinde verilebildiği gibi,
grafikler halinde de verilmektedir (Şekil 71 ve 72).

Şekil 71: Yağışın grafik ile ifade edilmesi

Şekil 72: Yağışın sütun grafikle ifade edilmesi
Bu şekilde her hangi bir meteoroloji istasyonuna ait yağış verileri görsel bir şekilde
verilebilmekte ve okuyucuya tek bir grafikte bir çok özellik anlatılabilmektedir. Örneğin şekil
72’de yazı yağışlı bir meteoroloji istasyonu örneği verilmektedir. Bu örnekteki istasyonun iklim
karakterinin yazı yağışlı karasal bir tip olduğu anlaşılabilir. Bu grafiklerle yağışın zamansal
dağılışı ortaya konmaktadır.
Bununla birlikte yağışın alansal dağılışını göstermek için de izohiyet (eş yağış) haritaları
çizilmektedir (Şekil 73). İzohiyet haritaları ile bir bölgede yağışın nasıl dağılış gösterdiğini
ifade etmekte, buna göre az ve/veya çok yağış alan bölgeler gösterilebilmektedir.
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Şekil 73: İzohiyet haritası
Şekil 73’deki gibi bir izohiyet haritası, belli bir alanda yağışın dağılışıu hakkında bize
doğru bir fikir verebilmektedir. Buna göre örnek şekilde yer alan bölgede akarsuların da akış
yönüne bakıldığında yüksek yerlerden alçak sahalara doğru yağışın arttığı ifade edilebilir.
Ancak izohiyet haritaları her zaman topografyaya ait unsurları göstermeyebileceği gibi, bazen
de renkli bir lejand ile izohiyet çizgileri olmadan da sonuçlar ifade edilebilmektedir (şekil 74).

Şekil 74: Türkiye yıllık toplam yağış dağılışı haritası (www.mgm.gov.tr)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üretilen haritada (Şekil 74), Türkiye’de
yağışın uzun yıllık ortalamalara göre dağılışı verilmektedir. Temelde bir izohiyet haritası olan
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bir şekilde izohiyet çizgilerinin (kontur) yerini renkler almıştır. Bu gösterim şekli haritayı daha
anlaşılır kılmaktadır.

10.2. Yağışın Oluşum Şekilleri ve Biçimleri
Daha önceki konularda yağışın temel olarak yükselen hava kütlesinin yoğuşması
neticesinde ortaya çıkan bir meteorolojik hadise olduğu belirtilmişti. Bu açıdan bakıldığında
yağışı tetikleyen ana unsurun soğuma, bunu sağlayan nedenin de büyük ölçüde havanın dikey
haldeki yükselimi olduğunu söylemek mümkündür. Yine aynı şekilde yağış şekilleri ve
miktarları açısından da yükselimin seyri ve tabi ki havadaki nem miktarı da önem taşımaktadır.
Bu şekilde elen alındığında atmosfer içinde yükselimi yada dikey hava hareketlerini
tetikleyen etmenleri ve buna bağlı yağış tiplerini başlıca 3 grupta toplamak mümkündür.
Bunlar:
a.

Konvektif (yükselim) yağışlar

b.

Orografik (yerşekli) yağışlar

c.

Siklon (alçak basınç – cephe) yağışları’dır.

a.

Konvektif (Yükselim) Yağışlar

Bu tür yağışlar kararsız hava kütlelerinin kuvvetli yükselimleri neticesinde içinde var
olan nemin yoğunlaşması sonucunda oluşan, bu şekilde ani gelişen ve yüksek miktarda yağış
bırakan yağış türüdür (Şekil 75).
Bu şekilde kuvvetli yükselimle oluşan şiddetli yağış ve fırtına hadisesi oraj olarak
adlandırılmaktadır. Bu hadise sırasında şimşek ve gökgürültüsü görülebilmektedir. Nemli ve
kararsız bir havanın alttan ısınması sorunu yükselime zorlanarak kararsızlığının daha da artması
neticesinde ortaya çıkan orajlar, Ekvatoral bölgelerin yanı sıra karasal iç bölgelerde veya kıyı
bölgelerinde mevsimsel koşullar altında görülebilmektedir. Aynı şekilde, ülkemizde İç Anadolu
bölgesinde de özellikle sonbahar aylarında bu tür yağışlar görülmektedir.
Bu tip yağışlar güçlü olmakla birlikte kısa sürelidirler. Yani sabahtan itibaren ısınmaya
başlayan yer üzerinde oluşan konverktif hareketler, hava kütlesi içindeki kararsızlığı
tetikleyerek orajları oluşurmakta, kısa sürede yüksek miktarda yağış yeryüzüne ulaştıktan sonra
hava tekrar açarak güneşli bir hal almaktadır.
Bu tür yağışlar şiddetli ve kısa zamanda büyük miktarda suyun yeryüzüne ulaşmasına
neden olarak zeminde, sel ve taşkınlar yanında tarımsal ürün kayığlarına da neden olmaktadır.
b.

Orografik (Yerşekli) Yağışları

Yerşekilleri özellikle yatay yöndeki hava hareketleri açısından önemlidir.
Yerşekillerinin uzanış yönleri ve yükseklikleri yatay yöndeki hava hareketleri için sınırlayıcı
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yada yavaşlatıcı bir etken olabildiği gibi, yüksek bir dağ sırasıyla karşılaşan hava kütleleri için
de yükselime zorlayan bir unsurdur.
Gerçekten yatay yönde hareket eden hava kütlelerinin önünü yüksek bir dağ engeli
kestiğinde, hava kütlesi yükselime zorlanmaktadır. Bu şekilde yükselime zorlanan hava kütlesi
içindeki nem, üst atmosfere doğru yükseldikçe soğuyarak yoğunlaşma noktasına ulaşmaktadır.
Böylece öncelikle bulut oluşumu görülmekte, ardından ise yağış gerçekleşmektedir. Bu hadise
sonucu oluşan yağışlar ise orografik (yerşekli) yağışı olarak adlandırılmaktadır (Şekil 76).

Şekil 75: Konvektif (Yükselim) yağış oluşumu
Orografik yağışlar da, yükselen hava kütlesi atmosferik koşullar açısından hızlı bir
yükselime zorlanmışsa, konvektif yağışlar gibi şiddetli sağanaklar oluşturabilir. Bununla
birlikte yavaş yükselimlerde çisenti yağışlar veya hafif yağmurlar da görülebilmektedir.
Orografik yağışlarda dağın rüzgara bakan yamacı bu yağışları almaktadır. Çünkü yükselime
zorlanan hava kütlesi bu yaçamta yoğunlaşma koşullarına ulaşmakta ve yağış bırakmaktadır.
Dağın yada dağ sırasının diğer yamacı ise gölge veya dulda yamaç olarak adlandırılmakta, bu
yamaçlara yağış düşmemektedir.
Bu şekilde orografik yağış şekillerine yüksek bir kütle olarak ülkemizde sıkça
rastlanmaktadır. Ancak bu yağış türünün en tipik örneği sıkça Karadeniz Bölgesinde
yaşanmaktadır. Karadeniz Bölgesinin denize bakan yamaçları, yaz ve kış Karadeniz üzerinden
gelen nemli hava kütlelerinin yükselime zorlanması ile bu tür yağışlara maruz kalmaktadır.
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Şekil 76: Orografik yağış oluşumu
Karadeniz Bölgesinin özellikle kıyıya bakan kesiminin her mevsim yağışlı yağış rejime
sahip olmasının esas nedeni de bu orografik yağışlardır.
c.

Siklon (Alçak Basınç – Cephe) Yağışları

Orta enlemler kutup ve subtropikal bölgeler arasında atmosferik sirkülasyon olarak bir
geçiş zonu oluşturmaktadır. Bu konumu itibariyle orta enlemler, gezici alçak basınçların etki
alanını oluşturnaktadırlar. Orta enlemlerde genel sirkülasyon doğrultusunda batıdan doğuya
doğru hareket eden gezici alçak basınçlar (siklonlar) bu sahalardaki özellikle kış yağışları
açısından önemlidirler.
Orta enlemlerde görülen gezici alçak basınçlar, cephe sistemlerinin özelliklerine göre
farklı yağış özellikleri gösterirler (Şekil 77). Bir cephe sisteminin iki cephesi bulunur, sıcak ve
soğuk cepheler. Sıcak cephe, arkadan gelen sıcak havanın öndeki nispeten serin olan havanın
üzerine hareketi neticesinde oluşur. Bu yükselim sırasında çisenti ve/veya orta, hafif şiddette
sağanaklar görülebilmektedir. Daha çok stratüs tipi bulutların gelişim gösterdiği bu sistemde
uzun ama çisentili yağışlar belirgin bir karakteristik özellik taşımaktadır.
Arkadan gelen soğuk havanın öndeki sıcak ve hafif olan havanın altına girerek onu
yükselime zorlaması neticesinde oluşan soğuk cepheler ise daha sert yağış koşulları
içermektedir. Bu kuvvetli yükselim sırasında oluşan kümülonimbüs tipi bulutlar kuvvetli
sağanaklar ile orajların nedeni olmaktadırlar.
Bu şekilde oluşan cephesel yağışlar orta enlemlerin özellike soğuk döneminin belirtin
yağış türünü oluşturur. Ülkemiz de bir orta enlem ülkesi olarak soğuk dönemde sıklıkla bu tarz
siklon ve cephe yağışlarına maruz kalmaktadır.
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Şekil 77: Alçak basınçta görülen cephe sistemi ve yağış özellikleri

10.3. Yağış Biçimleri
Yukarıda oluşum mekanizmaları açısından yağışın türlerini inceledik. Bu bölümde ise
yağışın biçimlerini ele alacağız. Konunun başından itibaren yağış kavramının yağmur olmadığı,
yağışın yoğunlaşma sonucu yeryüzünde oluşan yada düşen her hidrometeoru kapsadığını ifade
etmiştik. Bu şekilde bu bölümde ise yağış biçimleri değerlendirilecektir. Bunlar;
a.

Yerde yoğunlaşma ile oluşan yağışlar,

b.

Sıvı halinde yağışlar,

c.

Katı haldeki yağışlar’dır.

a.

Yerde yoğunlaşma ile oluşan yağışlar

Yağış denince akla her ne kadar atmosfer içinde düşey doğrultuda yer yüzüne ulaşan
yağışlar gelse de belli koşullarda yeryüzünde de yoğunlaşma oluşmakta ve su buharı
damlacıklara dönüşebilmektedir. Bu şekildeki yağışlarda yeryüzünün aşırı miktarda soğuması
gerekir. Böylece yere yakın, hatta yüzeye değen hava tabakasındaki su buharı aşırı soğuyan bu
zeminden etkilenerek yoğunlaşmakta, atmosfer içerisinde bir düşüş göstermeye gerek
kalmaksızın zeminde damlacıklar halini almaktadır. Sonuç itibariyle bu hadise nedeniyle zemin
su kazanmaktadır. Bu şekilde yerde yoğunlaşma ile oluşan yağışların alt tipleri de mevcuttur.
1.
Çiy; Çiy oluşumu özellikle gecelerin soğuk geçtiği, gün içinde ise daha sıcak bir
sürecin yaşandığı mevsimlerde ve yerlerde görülmektedir. Bitki örtüsü üzerinde damlacıklar
halinde suyun bulunduğu haldir (Resim 24).
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Resim 24: Çiy tanesi
Ülkemizde de özellikle bahar aylarına doğru sıkça görülen bu hadisede gündüz yeteri
kadar nem alan ancak yağışa geçemeyen hava kütlesinin, geceleri açık, bulutsuz gökyüzünün
de etkisi ile zeminden aşırı miktarda ısı kaybı yaşamasıyla gerçekleşmektedir.
2.
Kırağı; Oluşum şekli itibariyle çiy’e benzeyen kırağı, soğumanın daha da fazla
olduğu hallerde görülmektedir. Çünkü bu şekilde havadaki su buharı yoğunlaşma yaşamadan
süblimasyona uğramaktadır. Böylece çiyde olduğu gibi zemin ve zemin örtüsü üzerinde
süblimasyon süreci gerçekleşmekte ve su buharı su damlası yerine kristalleşmeye
dönüşmektedir. Zeminde adeta kar yağmış gibi bir izlenim bırakan bu hadise (Resim 25),
özellike soğuk ve gökyüzünün açık olduğu gecelerin sabahlarında görülmektedir.

Şekil 25: Kırağı oluşumu
3.
Kırç; Kırç hadisesi de yeryüzünde kırağıya benzer bir görünüm oluşturmaktadır.
Bu hadisede de su buharının kristalleşmesi görülmektedir. Ancak kırağıdan farklı bir oluşum
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mekanizması bulunmaktadır. Kırağıda süblimasyon olayı gerçekleşirken, kırç’ta ise aşırı
soğumuş hava içindeki yoğunlaşan su taneciklerinin soğuk bir zemin örtüsüne değdiği anda buz
haline geçmesi ile oluşur. Bu oluşunda sis hadisesi de görüldüğünden, sisin süresi ve şiddeti
kırç oluşumunda ve devamlılığında önemlidir (Resim 26).

Resim 26: Kırç oluşumu
b.

Sıvı halindeki yağışlar

Sıvı haldeki yağışlar, yağmur olarak tanımladığımız yağış türüdür. Bulut içindeki dikey
hava hareketleri sonucu oluşan bu yağışlar, havanın yükselim nedeniyle soğuması ve içindeki
su buharının yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesi neticesinde oluşmaktadırlar.
Ancak yağmur türündeki yağışlar farklı şiddet ve damla tanesi açısından farklı
ölçeklerde olabilmektedirler. Yağışı oluşturan sürecin özelliğine göre çisenti yağışlardan
şiddetli orajlara kadar yağmur yağışları görülebilmektedir (Resim 27).
Yere düşen yağmur tanelerinin çapları genellikle 1 mm kadar olmaktadır. Ancak çisenti
yağışlarda bu çap 0.5 mm ye kadar küçülebilmekte, kuvvetli sağanaklarda ise 4-5 mm’ye kadar
çıkabilmektedir.
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Resim 27: Yağmur şeklinde yağış
Yağmur şeklindeki yağışların 12 saatlik periyoda göre yapılan şiddet sınıflaması
şöyledir (www.mgm.gov.tr);
Yağış Şiddeti
Hafif Yağış:

1- 5 mm

Orta Kuvvette Yağış: 6- 20 mm
Kuvvetli Yağış:

21- 50 mm

Çok Kuvvetli Yağış: 51- 75 mm
Şiddetli Yağış:

76-100 mm

Aşırı Yağış:

100 mm üzeri

c.

Katı haldeki yağışlar

Katı haldeki yağışlar sıcaklığın 0oC’nin altına düşmesiyle, su buharının süblimasyona
uğrayarak doğrudan buz kristallerine dönüşmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu buz kristallerinin
birleşerek ve daha da irileşerek yeryüzüne düşmesi haline kar denilir (Resim 28). Kar’ı
oluşturan kristal taneleri 1-3 mm boyutlarında olabilmektedirler. Havanın soğukluğu ölçüsünde
mutlak nem değerleri de değişeceği için düşen kar miktarı azalmaktadır. Diğer bir ifade ile
nispeten daha sıcak koşullar altında daha fazla kar yağışı görülürken, hava soğukluğunun
artması ölçüsünde kar yağışları da azalmaktadır.
12 saatlik periyotlara
(www.mgm.gov.tr):

göre

kar

yağışı

şiddeti

şöyle

kabul

edilmektedir

Kar Yağışı
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Hafif Kar:

1- 5 cm

Kuvvetli Kar: 5- 20 cm
Yoğun Kar:

20 cm ve üzeri

Şekil 28: Kar yağışı
Meteorolojide kar yağışlı günler ve karın yerde kalma süresi ayrı ayrı rasat edilen
hadiselerdir. Kar yağışlarının yer altı suyu seviyeleri ile akarsu rejimleri üzerinde pozitif etkisi
bulunmaktadır.
Kar yağışları dışında diğer katı yağış türü ise dolu yağışlarıdır. Dolu yağışları da
süblimasyon sonucu oluşmaktadır. Dikine hareketlerin çok kuvvetli olduğu kümülonimbüs
bulutları içerisinde, sublimasyon ile buz kristalleri haline dönüşen su buharı aşağıya düşerken,
bulut içerindeki kuvvetli dikine harketin neticesinde yeniden üst atmosfere doğru atılmaktadır.
Bu hareket sonucu buz kristali adeta bir soğan zarı gibi bir kat daha büyümektedir. Bu hareket
dikine olan yükselim gücünün oluşan dolu tanesini yukarıya taşımaya yetmesine kadar devam
eder. Nihayetinde dolu tanesinin ağırlı artık, bulut içindeki dikine hareketten daha da
ağırlaştığında yer yüzüne dolu tanesi olarak düşmektedir. Dolu tanelerinin genel olarak çapları
2-5 mm iken, kuvvetli konvektif hareketlerin neticesinde bu taneler 10-12 cm’ye kadar
çıkmakta ve dolayısıyla zemindeki her şeye zarar vermektedir (Resim 29, 30 ve 31).
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Resim 29: Dolu yağışı

Resim 30: Dolu taneleri

Resim 31: Ekstrem dolu yağışı
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Bu şekilde yağışların oluşumları iitbariyle türlerini ve yağış biçimlerini değerlendirmiş
bulunuyoruz. Bununla birlikte yağış ve yağış miktarını etkileyen pek çok etmen de
bulunmaktadır. Bunlar içinde hava kütlesinin özellikleri, yükseltinin ve bakının etkisi,
yerşekillerinin yağış miktarı üzerine etkisi, denize uzaklık veya yakınlığın yağış şekli ve
miktarına olan etkisi, deniz akıntılarının yağış miktarı üzerine etkisi ve orman örtüsünün etkisi
gibi pek çok morfolojik, oşinografik ve biyolojik ekten sayılabilir.
Ülkemizde yağış ölçümlerini yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre
bazı yağış değerleri şöyledir:
1970-2016 Yılları Türkiye Yıllık Top. Yağış Ortalaması: 625,4 mm
1970-2016 Yılları Arasında En Yağışlı yıl: 2009, 793,8 mm
1970-2016 Yılları Arasında En Az Yağışlı yıl: 2008, 493,1 mm
EKSTREM YAĞIŞ DEĞERLERİ
Türkiye Aylık Maksimum Yağış(mm): 1970-2016
AYLAR

İSTASYON ADI

MAKS. YAĞIŞ (mm)

MAKS. YAĞIŞ GÜNÜ

OCAK

ANTALYA

180.6

07-01-1985

ŞUBAT

KÖYCEĞİZ

239.2

03-02-1998

MART

EDREMİT

169.0

10-03-2013

NİSAN

ANTAKYA

198.7

16-04-2009

MAYIS

ANTAKYA

432.1

09-05-2001

HAZİRAN

ÜNYE

222.4

15-06-1981

TEMMUZ

ANTAKYA

180.0

12-07-1976

AĞUSTOS

AKÇAKOCA

217.1

12-08-1997

EYLÜL

HOPA

338,7

23-09-2012

EKİM

ŞİLE

199.3

17-10-1985

KASIM

MARMARİS

243.8

14-11-2014

ARALIK

MARMARİS

466.3

20-12-1992
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Uygulamalar
Türkiye’de yağış dağılış haritası ile topografya haritasını inceleyerek aralarındaki
ilişkiyi açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1)
Hangi koşular gerçekleştiğinde atmosferdeki su buharı yağış olarak yeryüzüne
dönmektedir, araştırınız.
2)

Yağmur ile yağış arasındaki farkı anlatmak üzere örnekler geliştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yağışın oluşum koşullarını, yağış ürünlerini ve yağışın dağılış özelliklerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yağış türüdür?
a) Yağmur
b) Çiy
c) Kırağı
d) Kırç
e) Dolu
2) Hangi bulut tipinde dolu oluşması gerçekleşir?
a) Kümülüs
b) Kümülonimbüs
c) Stratüs
d) Altokümülüs
e) Stratokümülüs
3) Yağış ölçümü yapan meteorolojik alet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Helyograf
b) Termometre
c) Barograf
d) Plüviyometre
e) Aktinograf
4) Bir günün yağışlı olabilmesi için olması gereken en az yağış miktarı kaç mm
olmalıdır?
a) 0.1
b) 0.5
c) 1.0
d) 1.5
e) 2.0
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5) Aşağıdaki illerden hangisinin diğerlerine göre daha yağışlı olması beklenir?
a) Muğla
b) Antalya
c) Rize
d) Giresun
e) Artvin
6) Aşağıdakilerden hangisi yerşekli yağışıdır?
a) Konvektif yağış
b) Frontal yağış
c) Siklonik yağış
d) Orografik yağış
e) Konverjans yağış
7) Aşağıdakilerden hangisi sıvı halindeki yağış biçimidir?
a) Çiy
b) Kırağı
c) Kar
d) Dolu
e) Yağmur
8) Aşağıdakilerden hangisi kayı haldeki yağışlara bir örnektir?
a) Çiy
b) Kırağı
c) Yağmur
d) Kar
e) Kırç
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9) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki yağış miktarını azaltan bir etken olabilir?
a) Orman örtüsünün varlığı
b) Denize uzaklık
c) Orografi
d) Cephe sistemleri
e) Konveksiyon
10) Aşağıdakilerden hangisi eş yağış eğrisine verilen addır?
a) İzobat
b) İzohiyet
c) İzobar
d) İzoterm
e) İzohips

Cevaplar
1)e

6)d

2)b

7)e

3)d

8)d

4)a

9)b

5)c

10)b
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11. ORAJLAR, OLUŞUMU VE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde atmosfer içindeki önemli meteorolojik hadiselerden oraj ile ilgili gnel
kavramları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Oraj nedir, orajın görülme nedenleri nelerdir?
2. Ülkemizde oraj oluşumu en çok hangi bölgelerde görülür, neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Oraj kavramını öğrenir
Orajların oluşum nedenlerini
bilir
Oraj tiplerini ve dağılışını
öğrenir

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar
Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar
Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
•

Oraj

•

Oraj tipleri

•

Orajların dağılışı
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Giriş
Orajlar atmosfer içinde gerçekleşen önemli hadiselerden biridir. Atmosfer içindeki
kararsızlığın öenmli bir sonucu olan orajlar ile birlikte görülen meteorolojik hadiseler, şiddetli
yağışlar ve yıldırımlar sonuçları itibariyle doğal süreçlerle birlikte insan hayatı üzerinde de
etkili olmaktadırlar.
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11.1. Oraj Nedir?
Orajlar, gökgürültülü ve şimşekli bir fırtınadır. Bazen bir oraj yüzeyde fırtınalı bir
rüzgar ile kuvvetli yağış ve dolu yağışı oluşturur. Fırtınanın kendisi tek bir kümülonimbüs
bulutu, ya da birkaç oraj bir küme şekline girebilir. Bazı durumlarda oraj çizgileri binlerce km
uzağa erişebilecek kadar gelişebilir. Orajlar, konvektif fırtınalar, havanın yükselmesi ile gelişir.
Orajların doğuşu sık sık koşullu kararsız bir atmosferde sıcak ve nemli bir havanın yükselmesi
ile oluşur (Ahrens, 2007).
Bir orajda her türlü hava olayı en yüksek derecesine erişir. Çünkü oraj bulutlarında
(Kümülonimbüs) çok büyük bir kinetik enerji vardır. Bu enerjinin kaynağı, subuharının
yoğunlaşmasıyla açığa çıkan gizli ısıdır. Kümülonimbüs bulutlarındaki bu enerji, güçlü hava
hareketleri doğurur. Bu hareketler ise yoğunlaşma, şimşek, dolu vb.’nin doğusunda ilk etkendir.
Fakat her konveksiyon oraj doğurmaz. Çünkü enerji hava kararsızlığını dengeye getiriyorsa
olay oraja ya da hortuma dönüşmeden sona erer (Erol, 1999).
Orajlar, yüzeydeki havanın kararsız olduğu (sıcak ve nemli) yerlerde görülmesine
rağmen, yüzeyde sıcaklığının 10 °C’den fazla olmadığında da gelişebilir. Bu durum sık sık kış
mevsiminde Kuzey Amerika’nın batı kıyılarında, soğuk havanın bir bölge üzerine doğru
sokulmasıyla oluşur. Üstteki soğuk hava ile alttaki hava parseli arasında önemli sıcaklık farkı
oluşur ve havanın karasızlığı artar. Üstten soğuk hava sokulumu, kış mevsimlerindeki kar
fırtınasına neden olan orajları oluşturmak için yeterli kararsızlığı sahiptir (Ahrens, 2007).
Orajların ilk aşaması kümülüs evresi olarak bilinir (78a). Sıcak ve nemli olan hava
parseli yükselir ve bir kümülüs bulutuna ya da bulutlar kümesine dönüşür. Bulut tepesi bu
evrede dağılır çünkü bulut damlacıkları etraftaki kuru havanın buluta karışmasıyla buharlaşır.
Bununla beraber, su damlacıkları buharlaşır, hava öncekinden daha fazla nem içerir. Bu yüzden,
yükselen hava başarılı bir şekilde üst seviyelerde yoğunlaşabilir ve sık sık yükselen bir kubbe
ya da kule gibi görünen kümülüs bulutu üst atmosfere doğru uzayabilir (Ahrens, 2007).
Oraj bulutundaki aşağı doğru akımlar olgunluk evresinde başlar (Şekil 78b). Olgunluk
evresinde orajlar çok güçlüdür. Bulut tepesi, atmosferin stabil bir bölgesine kadar erişir
(stratosfere kadar erişebilir), oldukça aygın görülen örs şeklini alır, buluttaki buz kristalleri üst
seviyedeki rüzgarlar ile yatay olarak yayılır (Ahrens, 2007). Bulut, dağılma evresine olgunluk
aşamasından yaklaşık 15 ile 30 dakika sonra erişir (Şekil 78c). Yukarı doğru hareket zayıflar,
aşağı yeryüzüne doğru olan zayıf akışlar ile yağış da giderek azalır. Fırtına diner, atmosferin alt
seviyelerindeki bulut parçacıkları hızlıca buharlaşır, bazen sadece bir sirrüs bulutuna ait bir örs
artakalır. Tek bir oraj bulutu bu üç aşamayı bir ya da daha kısa bir zamanda tamamlayabilir
(Erol, 1999; Ahrens, 2007).
Orajlar şiddetli yağışlara neden olduğu için birçok olumsuz çevresel etkilere sahiptir.
Bazı alanlar üzerinde ise az da olsa olumlu çevresel etkilere sebep olabilmektedirler. Sellerden
dolayı oluşan taşkın yatağı ovasındaki toprakların verimliliği ve çalılık yangınları sonucunda
birçok yerli bitki, orajlar ile atmosferik azotun karışmasıyla filizlenir (Blong, 1992). Orajın
atmosferik azotun karışmasını sağlaması gibi tarım alanları üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
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Bunun yanı sıra, kuvvetli yağış ile tarım ürünleri zarar görmekte, dolu yağışı ile mahsul
kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca, orajlar ile gelişen şiddetli yağışlar toprağın verimli kısmının
kaybedilmesine yol açmaktadır.

a)Kümülüs

b)Olgunluk

c)Dağılma

Şekil 78: Oraj bulutunun gelişimi, olgunluk ve dağılma evrelerinin şematik gösterimi.

11.2. Orajların Coğrafi Dağılışı
Oraj bulutu ya da bulutları, gerekli koşullar oluştuktan sonra yeryüzünün birçok yerinde
oluşabilir. Bu koşullar; yüzeyde nemli bir hava, yeri ısıtacak kadar bol miktarda güneş ışığı,
koşullu kararsız bir atmosfer ve zayıf düşey rüzgar şiri’dir (Ahrens, 2007; Erol, 1999).
Yeryüzünde ekvatoral bölgelerde, yüksek sıcaklık, nem ve hafif rüzgarlar alttan ısınma
konveksiyonları için çok uygun koşullardır. Onun için bu bölgeler yerel ısınma
konveksiyonlarının geliştiği yerlerdir. Orta enlemlerde, cephe orajları vardır. Serin kütleler
sıcak yerlere doğru hareket ederse, alttan ısınma orajları oluşur.
Orajların yeryüzünde dağılışları incelendiğinde en fazla ekvatoral bölgede gözlendiği
görülmektedir (Şekil 79). Afrika kıtasında ekvatoral bölge en sık görüldüğü alandır. Burada yıl
içinde görüldüğü gün sayısı 100 gün üzerinde, bazı alanlarda ise 180 günün üzerindedir.
Madagaskar adası çevresi de orajlı gün sayılarının yüksek olduğu alanlar içinde yer alır. Bu
alanlar dışında Amerika kıtasında özellikle Güney Amerika’nın ekvatoral bölümünde, Meksika
körfezi çevresi ve Kuzey Amerika’nın batı kıyıları boyunca yıl içinde 100 günün üzerinde
görülür.
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Şekil 79: Orajların yeryüzünde görüldüğü alanlar ve yıl içinde görüldüğü gün sayıları
(Britannica, 2000).
Asya kıtasında ise güneydoğu Asya’da, Malezya, Endonezya çevresi orajların sık
görüldüğü alanlardır. Avustralya’nın kuzeybatı kıyıları ile güneydoğu Asya arasındaki alanda
da yıl içinde görülme sıklıkları yüksektir.
Kuzey ve Güney Amerika’da, Afrika’da, sık görülen yerlerin çevresinde, orta ve güney
Avrupa’da, Akdeniz havzasının kuzeyi, Türkiye’de, Avustralya’nın kuzeyinde orajlar, yıl
içinde yaklaşık 60 gün görülmektedir. 60° enlemleri çevresinde görülme sıklığı azalmakta,
kutuplar çevresinde ise görülmemektedir.
Dünya genelinde orajların en sık görüldüğü alanlar Endonezya, Kolombiya, Malezya,
ve Singapur’dur. Bu alanlarda yıl içindeki orajlı gün sayıları 150’nin üzerindedir. Özellikle,
Endonezya’daki Bogor’da 1988 yılındaki orajlı gün sayısı 322’dir. Burası neredeyse tüm yıl
boyunca orajlı günlerin etkisinde kalmıştır. Aynı şekilde Kolombiya’da da orajlı gün sayısı yıl
içinde 275 günden fazladır (Tablo 4).
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Tablo 4: Dünya’da en yüksek orajlı güne sahip alanlar ve orajlı gün sayıları
Dünyadaki Orajlı Günler
Bogor, Endonezya (1988)

322

Cerromatoso, Kolombiya

275-320

Malezya

180-260

Singapur

160-220

Florida, ABD

90-110

Colorado, ABD

65-100

Brezilya

40-200

Arjantin

30-200

Japonya

35-50

Avrupa

15-40

Avustralya

10-70

İngiltere

5-10

11.3. Oraj Tipleri
Orajların dört türü vardır. Bunlar, tek hücre fırtınaları, çok hücre fırtınaları, çok hücre
hat fırtınaları ve süper hücrelerdir. Tek hücre fırtınaları detaylı olarak anlatılmıştır. Bunlar tipik
olarak 20-30 dakika içinde gelişir ve sonlanırlar. Çok hücreli orajlarda, birden fazla hücre bir
grup gibi hareket eder, her bir hücre orajın farklı bir evresindedir. Bu hücreler, orta büyüklükte
dolu, fırtına kabarması ve zayıf tornadolar üretebilecek kapasitededir. Çok hücreli hat
fırtınaları, bir hat boyunca gelişir ve bu hat boyunca hamle cephesi etkili olur. Bu hat, fırtına
hattı olarak da bilinir. Bu fırtınalar, orta büyüklükte dolu, nadiren fırtına kabarması ve zayıf
tornadolar oluşturabilirler. Süper hücre fırtınaları, oraj ile birlikte dönen bir yukarı akış ile
tanımlanırlar. Bu fırtınalardaki güçlü bir aşağı hava akışı büyük dolu taneleri oluşturabilirken,
nadiren fırtına kabarması ve zayıf şiddette tornadolar oluşturabilir (Byers ve Braham, 1948;
Doswell, 2001; Ahrens, 2007).
Tek Hücre Fırtınaları
Bu fırtınalar kısa sürelerde oluşup ortadan kaybolan fırtınalardır. Genellikle yaz
günlerinde karasal alanlardaki ısınma sonucunda konvektif kararsızlık oluşur. Konvektif
kararsızlığa bağlı olarak kısa süreli olarak oluşur, gelişir ve ortadan kalkarlar. Bu tek hücreli
fırtınalar kısa süreli sağanak yağışlara ve yıldırımlara neden olur.
Tek hücreli fırtınalara, “patlamış mısır”, “darbe” ya da “hava kütlesi” orajları olarak da
isimlendirilirler. Kısa sürede oluşup ortadan kalktıkları için çok şiddetli oluşumlara neden
olmazlar. Oluştukları sürede sağanak ve dolu yağışlarına rastlanabilir. Kısa süreli olarak oluşup
geliştikleri için oluşan dolunun büyüklüğü çok fazla büyük değildir. Tek hücreli fırtınalar
220

şiddetli yağmur içerebilir ve nadiren aşağı yönlü hava hareketlerine, küçük dolulara ve oldukça
nadiren zayıf tornadolara sebep olabilirler (Resim 32).

Resim 32: Tek hücreli oraj bulutunun görünümü (http://climate.ncsu.edu/edu/k12/storm).
Çok Hücreli Fırtınalar
Çok hücreli fırtınalar birlikte oluşup ve gelişerek kaybolan fırtınalardır. Bu fırtınaların
başlaması için tek hücreli fırtınalardan farklı olarak daha büyük bir konvektif kararsızlığa
ihtiyaç vardır. Birkaç hücreden oluştuğu için ortadan kalması için de daha uzun bir zamana
ihtiyaç vardır.
Oluşumları nedeniyle tek hücreli olan bulutlardan çok daha güçlü yağışlara neden
olabilirler. Bu nedenle bu bulutlar şiddetli hava olaylarına neden olabilirler. Yukarı yönlü hava
hareketinin çok hücreye bağlı olarak fazla olmasıyla birlikte bulut oluşumu için sıcak nemli
hava girişi de olur. Bu sıcak ve nemli havanın yükselmesiyle bulut oluşumu birden fazla
hücrenin de varlığına bağlı olarak daha da güçlü olur (Şekil 80).
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Şekil 80: Çok hücreli fırtına bulutunun yapısı (http://www.srh.noaa.gov/’den
sağlanarak yeniden düzenlenmiştir).
Çok Hücreli Hat Fırtınaları
Çok hücreli hat fırtınaları yapı itibariyle çok hücreli fırtınalar gibidir. Burada bulutlar,
hat şeklinde uzanırlar. Hat boyunca gelişen fırtına bulutları, şiddetli hava olaylarının geniş bir
yüzey üzerinde sürmesini sağlar. Bu tipte oluşan fırtına bulutları tek hücreli olan fırtına
bulutlarına göre daha uzun ömürlüdürler. Bu nedenle de etkili oldukları alanlar üzerinde önemli
atmosferik afetlere neden olabilirler. Çok hücreli hat boyunca gelişen fırtına bulutları, etkili ve
şiddetli rüzgarlara neden olurlar. Bu rüzgarlar okyanus ya da deniz kıyısında geliştiklerinde kıyı
alanlarında fırtına kabarması nedeniyle sele neden olabilirler (Şekil 81).
Süper Hücre Fırtınaları
Bu fırtınalar yüksek kararsızlık nedeniyle oldukça güçlüdürler. Oluştukları alanlarda
şiddetli yağışlara neden olurlar. Fırtınaların en şiddetli olanıdır. Bu fırtına gelişiminde yükselici
hava hareketleri sürdüğü için fırtınanın gelişimi için gerekli potansiyel enerji sağlanmış olur ve
birçok hücre ile bulutun gelişimi artar. Bu bulut atmosferik olarak şiddetli hava olaylarını
üretecek potansiyele sahiptir. Bu fırtınaların gelişim gösterebilmesi için geniş homojen alanlara
ihtiyaç vardır. Süperhücre fırtına bulutları şiddetli yağışlara neden olur ayrıca bu bulutun
ürettiği dolunun yıkıcı etkisi de oldukça fazladır. Çünkü aşağı ve yukarı hava hareketlerinin
oldukça fazla olması nedeniyle dolu tanelerinin gelişimi ile boyutları oldukça büyük olur (Şekil
82).
Süper hücre fırtına bulutları hortum oluşumunun yaygın olarak görüldüğü
bulutlardandır. Hortumlar, çok dar alanda etkili olan, alçak basınç alanı çevresindeki yükselici
hava hareketlerinin neden olduğu kuvvetli rüzgar oluşumlarıdır. Dönen kuvvetli rüzgarların
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kara ve su yüzeylerinde oluşabilirler. Her iki alan üzerinde de çevresel yıkımlara neden
olabilirler. Etki süresi arttığında çevreye verdiği zarar da artmaktadır. Bazı zamanlarda bir süper
hücre bulutunda birden fazla hortum olayı da gözlenmektedir.

Şekil 81: ABD Indiana eyaletinde yaşanan çok hücreli hat fırtınası(http://www.nssl.noaa.gov).

Şekil 82: Süper hücre fırtına bulutunun özellikleri (http://www.nssl.noaa.gov/education/
yeniden düzenlenmiştir).
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11.4. Orajların Etkileri
Orajlar, büyük ölçüde tehlikeli olan hava olaylarındandır. Orajların oluşumuna neden
olan hava kütlelerinin sıcaklık ve nem içerikleri fazladır. Hava kütlelerinin hızla yükselme
eğilimleri vardır. Oluşan orajların tümünde yıldırım olayı gözlenir. Yıldırım, gökgürültüsü ve
şimşekle görülen bir olaydır. Yıldırım oluştuğunda hava ve yeryüzü arasında bir elektrik
boşalması gerçekleşir.
Yıldırım, orajların görüldüğü alanlar ile büyük benzerlik gösterir. Şekil 83, 1998-2003
yılları arasındaki yıldırım olaylarının alansal dağılışını göstermektedir. Bu dönem içinde
km2’ye düşen yıldırım sayısının en yüksek olduğu alanlar ile orajların en sık olduğu alanlar
arasında anlamlı bir birliktelik vardır. En fazla yıldırım olayı, tropikal alan çevresinde
yaşanmaktadır (Şekil 83). Özellikle Afrika kıtasında tropiklerarası yaklaşım kuşağı boyunca
orajların da fazla olduğu bir alandır. Bu alan boyunca yıldırım olayında da bir fazlalık
görülmektedir. Ayrıca, yine tropiklerarası yaklaşım kuşağının yıl içinde etkili olduğu yerlerde
orajın sayı olarak oldukça yüksek bir dağılış görtermektedir. Her iki yarımkürede de kutup
noktalarına doğru gidildikçe oraj sayısında önemli bir azalma yaşanır. Buna paralel olarak
yıldırım olayında da azalma gözlenir.

Şekil 83: Yıldırımın görüldüğü alanların coğrafi dağılışı
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGlobal_lightning_strikes.png)
Orajlar,şimşek ve yıldırımla karışık sağnaklı, dolulu, ani ve güçlü fırtınalar halinde
belirir. Özellikle, şimşek ve dolu sadece bu tip fırtınaları karakterize eder. Bir orajda her türlü
hava olayı en yüksek derecesine erişir.çünkü oraj bulutunda çok yüksek bir kinamtik enerji
vardır. Bu enerjinin kaynağı subuharının yoğunlaşmasıyla açığa çıkan gizli ısıdır (Erol, 1999).
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Yıldırım olayına çoğunlukla Kümülonimbüs bulutları sebep olur. Bulut içindeki farklı
yüklü tanecikler arasında bir elektrik boşalması gerçekleşir. Yıldırım olayı iki şekilde
gerçekleşir.
1.

Buluttan yere,

2.

Buluttan buluta

Yerkürenin birçok noktasında uydu ve radar görüntüleri yardımıyla yağış oluşturan
sistemler görüntülenmektedir. Oluşan bulutlar ve bu bulutların yol açabileceği yıldırım ve
şimşek olayları için de çeşitli uyarılar yapılmaktadır. Örneğin; 21.03.2017 tarihinde Avustralya
çevresinde etkili olan yıldırım olaylarının alansal dağılışları verilmiştir. Bu alan tropiklerarası
yaklaşım kuşağının etkili olduğu alanlarda atmosferik etkinliğe bağlı olarak gelişen yıldırım
olaylarının alansal dağılışı gösterilmiştir (84).

Şekil 84: Avustralya’da yaşanan yıldırım olayının alansal dağılışı.
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Uygulamalar
Oraj hadisesinin Türkiye’de dağılışını araştırarak, ortaya çıkan sonuçları Türkiye’nin
fiziki coğrafya özellikleri ile karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Oraj nedir, ne şekilde oluşur?

2)

Orajların sıkça görüldüğü alanların ortak fiziksel özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde atmosferdeki önemli hadiselerden biri olan orajların olulum süreçleri,
nedenleri ve tiplerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Oraj nedir?
2) Oraj bulutlarında var olan enerjinin kaynağı nedir?
3) Aşağıdakilerden hangisi oraj bulutunun oluşmasına sebep olan koşullardan
değildir?
a) Yüzeyde nemli bir hava,
b) Güneş ışığı,
c) Koşullu karassız bir atmosfer,
d) Zayıf düşey rüzgar şiri
e) Cephesel yükselme
4) Serin kütleler, sıcak yerlere doğru hareket ederse, ………. orajları oluşur.
5) Orajlar en fazla nerede görülür ?
6) Oraj tipleri nelerdir?
7) Zayıf şiddette tornada oluşturan oraj tipi hangisidir?
8) …………..hücreli fırtına bulutları, ……………hücreli olan fırtına bulutlarına göre
daha uzun ömürlüdürler.
9) Hortum nedir?
10) Yıldırım olayı kaç şekilde gerçekleşir?

Cevaplar :
1. Gök gültülü ve şimşekli fırtına, 2. Su buharının yoğunlaşmasıyla açığa çıkan gizli
ısıdır, 3. e) , 4. Alttan ısınma, 5. Ekvatoral bölge, 6. Tek hücre fırtınaları, çok hücre fırtınaları
ve süper hücreler 7. Süper hücre, 8. Çok, tek, 9. Çok dar alanda etkili olan, alçak basınç alanı
çevresindeki yükselici hava hareketlerinin neden olduğu kuvvetli rüzgar oluşumudur. 10.
Buluttan yere, buluttan buluta olmak üzere iki şekilde…
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12. YAĞIŞI ETKİLEYEN ETMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu Bölümde, yerküredeki yağışı etkileyen ve denetleyen etmenleri inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yağışın dağılışını kontrol eden süreçler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yağışın yere ve zamana göre
dağılışını öğrenir

Ders notu, ppt sunum, video ve
ilgili kaynaklar

Yerküre üzerinde yağışın
dağılış özellşklerini açıklar

Ders notu, ppt sunum, video ve
ilgili kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
•

Yağışın dağılış özellikleri

•

Yağışın dağılışına etki eden faktörler
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Giriş
Yağışın yerküre üzerindeki dağılışı belli etmen ve süreçlerin kontrolü altındadır. Bunlar
genel atmosfer sirkülasyonu başta olmak üzere hava kütleleri, yerel fiziksel özellikler, sıcaklık
etmenleri ve bitki örtüsü gibi etmenlerdir.
Bu etmenlerin varlığı ve etkisi altında yağışlar dünya üzerinde yayılış göstermektedir.
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YAĞIŞI ETKİLEYEN ETMENLER
Yağışların oluşumu ve gerçekleşen yağış miktarı birçok faktörün etkisi altındadır. Bu
faktörlerin en önemli olanları hava kütlelerinin özellikleri, yükselti, yerşekilleri, denize uzaklık,
deniz ya da okyanus akıntıları ve ormanların etkisi olarak sayılabilir.

12.1. Hava Kütlesi Özellikleri
Bir alanı etkileyen hava kütleleri, yağış miktarı üzerinde en fazla önemi olan
faktörlerdendir. Bir alanın yağış özellikleri çoğunlukla o alanın genel atmosfer dolaşımındaki
yerine bağlıdır. Etkili olan hava kütlelerinin bu alan üzerine gelene kadar geçirdiği değişimler
yağış miktarı açısından önemlidir.
Yeteri miktarda nem taşıyan bir hava kütlesinin etki alanında kalan bir alanda yağış
miktarlarının da yüksek olması beklenir. Benzer şekilde nem içeriği yetersiz olan hava
kütlelerinin etkili olduğu alanlarda ise yağış miktarının az olması tamamıyla hava kütlesinin
özelliklerine bağlanabilecek bir sonuçtur.
Genel atmosfer dolaşımı ile yeryüzündeki büyük iklim bölgeleri ve bu iklim
bölgelerinin özelliklerini belirlenmektedir. Yerkürede yaşanan tüm iklim kuşakları ve iklim
tipleri genel atmosfer dolaşımının kontrolünde oluşur ve karakteristik özellikleri atmosfer
dolaşıma bağlı olarak şekillenir.
Genel atmosfer dolaşımı genel olarak küresel ölçekteki enerji farkından oluşur.
Yerkürenin şekli nedeniyle Ekvator ve çevresi, yıl içinde kutup bölgelerinden fazla enerji alır
ve genel dolaşım bu bölgeler arasındaki enerji bilançosu farkına bağlı olarak gelişir. Örneğin;
Türkiye genel atmosfer dolaşımına bağlı olarak Akdeniz yağış rejiminin geniş bir dağılış
gösterdiği bir alandır.
Kıtaların batı tarafında subtropikal kıyı iklimi olan Akdeniz ikliminde, kış mevsiminin
karakteri kutupsal cephenin konumuna bağlıdır. Kış mevsiminde polar cephenin bu saha
üzerine yerleşmesiyle siklonik faaliyet artar ve kış mevsimi boyunca yağışlar meydana gelir.
Yaz mevsiminde ise polar cephe kuzeye doğru çekilir ve saha tropikal hava kütlelerinin işgali
altına girer. Yaz mevsiminde, bazı konveksiyonel yerel yağışlar ve polar cephenin nadiren
sokulmasıyla seyrek yaz yağışları görülür (Erinç, 1996; Erol, 1999).
Atmosfer dolaşımına bağlı olarak Akdeniz havzası çevresinde yakın coğrafyalarda
farklı iklim koşulları gelişmektedir. Örneğin; Kuzey yarımkürede Akdeniz havzası çevresinde
atmosfer dolaşımına bağlı olarak birçok iklim tipi yaşanmaktadır.
Kış ayında Akdeniz havzası ve Kuzey Afrika çevresinde egemen olan dolaşım koşulları
ve bu dolaşım koşullarına bağlı basınç özellikleri, yağış alanları, Akdeniz oluğu ve Muson
oluğunun ortalama konumları ve rüzgar yönleri Şekil 85’de gösterilmiştir. Atmosferik dolaşım
koşulları nedeniyle yağış alan alanlar kış mevsiminde yağışlı yerler nemli hava kütlelerine açık
olan alanlardır.
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Şekil 85: Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasındaki yüzey basıncı, yüzey ve üst atmosfer
rüzgarları ile yağışlı alanların Ocak ayı ortalama durumu. (Barry ve Chorley, 2003’e göre
yeniden düzenlendi ve çizildi).
Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasını içine alan alanın kış mevsimi ortalama basınç ve
rüzgar dolaşımına bakıldığında, Batı rüzgarları kuşağının kuzey Afrika’ya kadar inerek,
İtalya’nın Sicilya adasından başlayarak Kıbrıs adası boyunca Hazar denizine kadar etkili olan
Akdeniz oluğunu besler. Polar cephe ve polar jetin, kış mevsiminde güneye doğru göçüyle
etkisi daha alçak enlemlerde hissedilir. Polar jetin ve subtropikal jet rüzgar kuşağı Akdeniz
havzası çevresinde kış mevsiminde, basınç koşullarını şekillendiren önemli akışlardır.
Tropiklerarası yaklaşım kuşağının (ITCZ), ekvatora doğru kaymasıyla Afrika kıtası üzerindeki
uzantısının Kongo havzasını çevrelediği gözlenebilir. Muson oluğu olarak da nitelendirilen bu
yaklaşım kuşağının Afrika’da kış aylarında daha dar bir alanda yağış oluşumunu sağladığı
gözlenir. Oluklar çevresinde rüzgar akışları, çevreden merkeze doğru, konverjandır. Bu
konverjan akışlar olukları besleyerek alçak basınçların derinleşerek etkinliğinin sürmesini
sağlayabildiği gibi dolmasına da neden olur.
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Şekil 86: Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasındaki yüzey basıncı, yüzey ve üst atmosfer
rüzgarları ile yağışlı alanların Temmuz ayı ortalama durumu. (Barry ve Chorley, 2003’e göre
yeniden düzenlendi ve çizildi).
Yaz mevsiminde, Akdeniz havzasındaki yağışlı kuşak kuzeye doğru yer değiştirir.
Kuzey Afrika üzerinde ise Muson oluğunun daha kuzeye yerleşmesiyle beraber yağışlı kuşak
genişler. Kış döneminde Kongo havzasıyla sınırlı olan yağış alanı, ITCZ’nin kuzeye doğru
dalga yapmasıyla genişler (Şekil 86). Yüksek basınç koşullarının Kuzey Afrika ve Sahra’daki
egemenliği, bu bölgede normalin altında yağışların oluşmasının nedenidir. Yaz mevsiminde,
muson oluğunun etkisiyle güney Sahra ve çevresi yağış ile tanışır. Burada değişen atmosfer
koşullarıyla beraber konvektif etkinlikler artar. Yaz mevsiminde etkili olan atmosferik dolaşım
koşullarına bağlı olarak yağış alan alanlar kışa göre değişiklik gösterir.
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12.2. Yükseltinin Etkisi
Genel olarak yükselti arttıkça yağış miktarında artış yaşanır. Bu faktörün etkisini
görebilmemiz için atmosfer dolaşımı etkilerinin benzer olduğu sadece yükselti bakımından
farklılık gösteren iki alanın yağış miktarları değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılacaktır. Aynı
yağış rejimi bölgesinde bulunan ve konum olarak birbirlerine yakın mesafede bulunan iki
istasyonun yağış ve yükselti değerleri kıyaslandığında önemli bir farklılık görebiliriz. Örneğin;
Türkiye’nin batısında yer alan Çeşme ve İzmir istasyonları aynı yağış rejiminde yer alır. Çeşme
istasyonu 7 m, İzmir istasyonu ise 29 m yükseklikte yer alır. İstasyonların yükseltilerinden
kaynaklanan farklılık nedeniyle yıllık toplam yağış miktarında önemli bir farklılık gözlenir.
Çeşme istasyonu yükseltisinin az olması nedeniyle İzmir’den yıllık 36 mm daha az yağış alır
(Şekil 87).

Şekil 87: Çeşme ve İzmir istasyonlarının yükselti ve yağış miktarlarındaki değişim.
İtalya’nın Sardunya adasında yer alan iki istasyon aynı atmosferik dolaşım koşullarının
etkisi altındadır. Bu iki istasyon Sardunya adasının batısında yer alır. İstasyonlar birbirlerine
çok yakın bir mesafede bulunmalarına rağmen yükseltisi fazla olan Sassari istasyonunun
yağışları Alghero istasyonundan fazladır. İki istasyon yağışları arasındaki yıllık toplam yağış
miktarı olarak sadece 14.9 mm fark bulunması bu istasyonların farklı yükseltilerde yer alması
ile ilgilidir (Şekil 88).
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Şekil 88: Sardunya adasındaki istasyonlarının yükselti ve yağış miktarlarındaki değişim.
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Benzer olarak Hawai’de yer alan istasyonlarda da yükseltiden kaynaklanan farklılığı
görmemiz mümkündür. Hawai birçok ada topluluğundan oluşur. Volkanik adalar birbirlerine
yakın mesafelerdedir. Etkili olan volkanizma özelliklerine göre adaların yükseltilerinde
farklılıklar gözlenir. Oahu adasındaki Honolulu istasyonunun yükseltisi 5 m’dir. Bu istasyonda
yıllık toplam yağış yaklaşık 560 mm’dir. Kauai adasındaki Lihue istasyonunun yükseltisi 32 m
ve yıllık toplam yağış bu istasyonda yaklaşık 1092 mm’dir (Şekil 89).

5
0

0

Honolulu

Lihue

Şekil 89: Hawai adalarındaki istasyonlarının yükselti ve yağış miktarlarındaki değişim.
Coğrafi konum olarak farklılık gösteren alanlarda genel olarak yükseltiye bağlı olarak
yağışlarda değişiklik yaşanmaktadır. Aynı alandaki istasyonların yakın mesafelerde sadece
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yükseltisine bağlı olarak yağış miktarlarında önemli bir değişme sözkonusudur. Yağış
miktarlarındaki değişmede en önemli faktörlerden biri de bulunulan iklim bölgesidir. Akdeniz
yağış rejimine sahip olan alanlarda yükseltiye bağlı yağış değişimi ile tropikal bölgelerdeki
değişim miktar olarak farklılık gösterir.

12.3. Yerşekillerinin Etkisi
Yükselti, yağış miktarının dar alanlı dağılışını kontrol ederken yerşekilleri daha geniş
kapsamda etkili olan faktörlerden biridir. Yerşekillerinin özelliklerine bağlı olarak bir alanda
yağış getiren sistemler topografik faktörlerin devreye girmesiyle yağış miktarında önemli bir
değişikliğe neden olur. Yerşekillerinin etkisiyle orografik yağışlar gerçekleşmektedir.
Yerşekillerine bağlı olarak hava kütlelerine dönük olan yamaçlar yüksek yağış miktarına sahip
olurlar.
Örneğin, Amerika kıtasının batısında Kaliforniya’da yer alan iki istasyonun topografik
özelliklerin etkisiyle yağış miktarlarında anlamlı bir değişiklik gözlenmektedir. Eureka
istasyonu okyanus kıyısında yer alır. Eureka ve Redding istasyonları arasında Kayalık
dağlarının uzantıları olan Sierra Nevada dağları bulunmaktadır (Şekil 90).

Şekil 90: Eureka ve Redding istasyonlarının coğrafi konumu ve topografik özellikleri.
Okyanus kıyısında yer alan Eureka istasyonunda yıllık toplam yağış miktarı 954 mm,
Redding istasyonunda ise 845 mm’dir. Rüzgara dönük olan Eureka’da, yerşekillerinin yağış
miktarını arttırıcı etkilerine karşın, dulda bölgede kalan Redding istasyonunda yağışın
azalmasına neden olur. Yerşekillerinin bu etkisi yağış miktarı açısından oldukça önemlidir. Bu
etki nedeniyle yerkürenin bazı alanlarında önemli çöller gelişim göstermektedir.

12.4. Denize Uzaklığın Etkisi
Denizden uzaklaşıldıkça yağış miktarında önemli değişiklikler yaşanır. Denizden
uzaklaşıldıkça yağışın azalması genel bir kuraldır. Nemli hava kütlesini engelleyecek önemli
bir sıradağ ya da dağlık alan olmasa bile yağış miktarında karaların iç kesimlerine doğru
gidildikçe yağış miktarında anlamlı bir azalma yaşanır.
Kara alanları genel olarak daha hızlı ısınma özellikleri olması nedeniyle gün içinde
güneşten gelen enerji ile hızla ısınırlar. Yerin üzerindeki atmosfer tabakası da yüzeyden
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ısınmaya başladığı için kara üzerinde etkili olan hava kütlesi konveksiyonel hareketlere bağlı
olarak yükselir. Eğer içinde nem varsa bu hava kütlesi yağışa neden olur. Konveksiyonel
yağışlar nedeniyle nemliliğini giderek kaybeden hava kütlelerinin kara içindeki hareketlerinde
yağış özelliği de giderek ortadan kalkar. Bu nedenle, kara alanlarının iç kesimlerine doğru
gidildikçe yağış miktarında önemli bir azalma yaşanır.

12.5. Deniz Akıntılarının Etkisi
Deniz ya da okyanus akıntılarının yağış miktarı üzerinde önemli bir rolü bulunur. Sıcak
akıntılar, üzerindeki havanın nemlenmesine katkı sağlarlar. Nem özelliği artan bu hava kütleleri
serin bir kara alanına doğru girerse ya da topoğrafik etkiler ile yükselirse yağışa neden olur.
Soğuk su akıntılarının etkili olduğu alanlarda atmosferik nem tutma kapasitesi sıcak havaya
göre daha azdır. Bu nedenle soğuk akıntıların etkili olduğu yerlerde yağış miktarı sıcak
akıntıların etkili olduğu alanlara göre daha azdır. Bu etki ile bazı okyanus kıyısında bulunan
alanlarda çöller oluşmuştur.
Örneğin; yaklaşık aynı enlemlerde yer alan Kanada’nın Newfounland istasyonu ve Atlas
Okyanusunun doğu kıyısında yer alan İrlanda’nın Valentia istasyonu kıyaslanabilir. İki
istasyonda okyanus kıyısında yeralmasına rağmen Newfounland istasyonu yıl içinde
çoğunlukla soğuk su akıntısının etkisi altında kalır. Bu nedenle yıllık toplam yağıları yaklaşık
679 mm’dir. Kaynağını ekvatoral bölgeden alan sıcak su akıntısı, Kuzey Amerika kıyıları
boyunca etkili olarak kuzey Avrupa’ya doğru yönlenir. Bu sıcak su akıntısının başlangıçtaki
sıcaklığı Avrupa’ya ulaştığında azalsa da iklim üzerinde etkisi yüksektir. Özellikle bu etkiyi
yağış üzerinde de görmemiz mümkündür. Valentia istasyonu yıl içinde toplam yağışı yaklaşık
1430 mm yağış alır (Şekil 91).

Şekil 91: Gulf-Stream sıcak su akıntısının etkileri.
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12.6. Ormanların Etkisi
Ormanların yağış miktarı üzerindeki etkisi genel olarak türbülans yaratmalarıyla
ilgilidir. Ormanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kuvvetli türbülans oluşur ve hava
kütlesi içindeki nemi bu alana bırakır. Bu etkiyi görebilmek için yerkürenin yıllık toplam yağış
haritası ve bitki dağılış haritası birlikte değerlendirilebilir. Bu değerlendirme ile yağışın fazla
olduğu alanların ormanlık alanlar ile uyumlu olması oldukça anlamlıdır (Şekil 92).

Şekil 92: Yerkürede ağaçların alansal yoğunluğu (%)
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Uygulamalar
Yağışın yere bağlı değişimlerini örnekler ile açıklayınız.
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Uygulama Soruları
İki istasyonun yıllık toplam yağış miktarındaki değişimin nedenini değerlendirip,
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yağışın alansal ve zamansal dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yağışı etkileyen etmenlerdden değildir?

a) Yükselti
b) Ormanların etkisi
c) Denize uzaklık
d) Bitki örtüsü
e) Yerşekilleri
2)
Yeteri miktarda nem taşıyan bir hava kütlesinin etki alanında kalan bir alanda
……………da yüksek olması beklenir.
3)

Genel atmosfer dolaşımı nasıl oluşur?

4)

Akdeniz ikliminde görülen kış mevsimi yağışlarının nedeni nedir?

5)

Yükseltinin yağışa etkisi kısaca nasıldır?

6)

Yerşekillerinin etkisiyle ne tür yağışlar oluşur?

7)
Coğrafi konum olarak farklılık gösteren alanlarda yağışlarda değişiklik
görülmesinin sebebi nedir?
8)

Denizden uzaklaşıldıkça yağışın ………….. genel bir kuraldır.

9)

Sıcak ve soğuk su akıntıları yağışı nasıl etkiler?

10)
ilgilidir.

Ormanların yağış miktarı üzerindeki etkisi genel olarak………….yaratmalarıyla

Cevaplar
1)
d, 2) yağış miktarlarının, 3) kürsel ölçekteki enerji farkından, 4) kutupsal
cephenin konumu, 5) yükseklik arttıkça yağış miktarı da artar, 6) ororgrafik, 7) yükselti, 8)
azalması, 9) sıcak su akıntıları artırır, soğuk su akıntıları azaltır, 10) türbülans
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13. YAĞIŞIN ZAMANA VE YERE BAĞLI DEĞİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu Bölümde, yerküredeki yağışın zamansal değişimleri ile farklı alanlara bağlı
değişimlerini inceleyeceğiz. Yağışın zamansal değişimini kavramış olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yağış zamana göre değişir mi?

2)

Farklı alanlarda yağışın zamana göre değişimleri nasıl gerçekleşmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yağışın zamana bağlı
değişimini öğrenir

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar

Yağışın yere bağlı
değişkenliğini kavrar

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
•

Yağış

•

Yıllararası değişim

•

Alansal değişim
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Giriş
Yağışın küresel ölçekte değişimini belirleyen süreç atmosfer dolaşımıdır. Bununla
birlikte bu dolaşımı denetleyen süreçler yağışı dq denetlemektedir.
Türkiye bu süreçte, yer aldığı akdeniz havzasının özelliklerini taşımaktadır. Bu açıdan
fiziki coğrafya özellikleri Türkiye’de alansal farklılıkları göstermekte, ancak genel belirleyici
özellik, içinde bulunduğu Akdeniz yağış rejimidir.
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YAĞIŞIN ZAMANA ve YERE GÖRE DEĞİŞİMLERİ
Küresel ölçekte yağış, atmosfer dolaşımına bağlı olarak değişim gösterir. En belirgin
değişimi mevsimsel olarak görmemiz mümkündür. Yaz ve kış mevsiminde güneş ışınlarının
geliş açısına göre yarımküreler farklı enerji alır. Bununla beraber dolaşım koşullarında da
önemli değişiklik sözkonusudur. Basınç merkezlerinden dinamik ve termik olarak gelişenler
yaz ve kış mevsiminde bir takım farklılıklar gösterirler (Şekil 92).
Kuzey yarımkürenin kış mevsiminde Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta enlemler
gelişen basınç merkezlerine bağlı olarak yağış getiren cephesel oluşum koşullarına yol açarlar.
Bu nedenle de yüksek yağış toplamları çoğunlukla kış mevsiminde yaşanır. Yaz mevsimine
doğru bu enlemlerde yağışa neden olabilecek önemli büyük bir etkinlik gelişmez. Cephe
oluşum koşullarının da zayıflamasına bağlı olarak bu alan yağışsız bir mevsime girer. Karasal
alanlarda durum farklıdır. Kuzey yarımküre’nin karasal alanlarında konveksiyonel yağışlar
gelişir ve bu mevsimdeki yağışların da yıllık toplam yağışlar içinde oldukça önemli bir payı
bulunur. Yaz mevsiminde ITCZ diye adlandırdığımız tropiklerarası yaklaşım kuşağının küresel
ölçekteki değişikliğine bağlı olarak bazı alanlar yaz mevsiminde karasal alanlarda önemli
yağışa neden olurlar. Örneğin; Kuzey yarımküre’de Muson yağışlarının oluştuğu alanlar
ITCZ’nin Güneydoğu Asya üzerine doğru yerleşmesiyle yakından ilgilidir.

Şekil 92: Yıllık toplam yağışların alansal değişimi.
Ayrıca, atmosferik dolaşımın etkisinin yağışlar üzerinde belirgin olduğu alanlardan biri
Kuzey Afrika çevresidir. Bu alanlar, 30° enlemleri çevresindeki yüksek basınç alanlarına
karşılık gelir. Yüksek basıncın yıl içindeki etkinliğine bağlı olarak bu alanlar yıllık toplam
yağışların oldukça az olduğu alanlardır.
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Bölgesel İklim Projeksiyonlarının (RCP) çeşitli senaryolarına göre Akdeniz havzası ve
Güney Avrupa yağışları kış mevsimini de kapsayan Ekim-Mart döneminde önemli bir azalma
eğilimi içerir. Bu alanda kuraklığın şiddetinde ve frekansında artış olasıdır. Akdeniz havzası
yağışlarındaki azalma eğilimi en ılımlı senaryoya göre bile oldukça dikkat çekicidir. Bu
değişkenlik bazı mevsimlerde gelecek yüzyılın sonunda yağışların doğal değişkenliğinden daha
fazladır (IPCC, 2013). Nisan-Eylül dönemindeki yağışlardaki azalma oldukça belirgindir.
Gelecek yıllarda yağışlardaki değişkenlik Akdeniz havzası ve Güney Avrupa ülkelerinde kritik
boyuta erişebilecek düzeydedir. Bu bağlamda, özellikle kış mevsimi yağışlarının yıllık toplam
yağışlar içinde büyük payının olması ve bu yağış toplamlarında yaşanabilecek azalma oldukça
önemlidir. Bu alanlardaki yarıkurak-kurak alanlar yağışlarda yaşanan ve yaşanabilecek olan
azalmalara bağlı olarak alansal olarak artış gösterebilecektir. Ayrıca, çölleşme eğilimi gösteren
alanların da yayılışında genişleme sözkonusu olabilecektir (Şekil 93a ve b).

(a)

(b)
Şekil 93a ve b: Güney Avrupa/Akdeniz havzasındaki Ekim-Mart ile Nisan-Eylül dönemindeki
yıllararası değişkenlikler.
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13.1. Akdeniz Havzasında Yağışların Zamana ve Yere Bağlı
Değişimleri
Akdeniz havzasında hava tiplerinin meydana gelişi ve hava tiplerinin yazdan kışa
gösterdikleri büyük farkların sebebi bu alandaki hava kütlelerinin karakterlerinde, basınç ve
dolaşım koşullarında ve frontojenez bakımından sunduğu özelliklere bağlıdır (Erinç, 1996).
Akdeniz Havzası’nda 1950, 1980 ve 1990’lı yıllar sıcak yaz mevsimine, 1960’ların
ortasından 1970’li yılların ortalarına kadar olan dönem ise serin yazlara karşılık gelir. Sıcak
yazlar, atmosferik blok etkisi, subsidans ve Akdeniz’deki kararlılık ile açıklanır (Xoplaki vd.,
2003).
Akdeniz havzasında yapılan çalışmalara göre, aylık ya da mevsimsel ölçekte meridyonel
dolaşım yüksek (güneybatılı dolaşım ve güney Asya muson dolaşım) ya da düşük (kuzeybatı,
kuzey ya da kuzeydoğulu dolaşım) sıcaklıklardan sorumludur (Maheras, 1989; Maheras ve
Kutiel, 1999; Ziv vd. 2004). Ayrıca, Akdeniz Havzası’ndaki tüm mevsimlerde gözlenen yüksek
sıcaklıklar çoğunlukla Kuzey Afrika ve Sahra çöllerinden kaynaklanan güneyli bir dolaşımla
getirilen sıcak hava kütleleri ile ilişkilidir (Maheras ve Kutiel, 1999).
Doğu Akdeniz havzasında, yağışlı mevsim normal koşullarda Ekim ayından Nisan’a
kadar sürer. Doğu Akdeniz havzasında yaz aylarında yağış yarı-daimi subtropikal yüksek
sistemin egemenliği nedeniyle nadiren oluşur (Alpert vd., 1990).

13.2. Türkiye Yağışları
Sonbahar mevsiminde Türkiye’de en yüksek yağış Karadeniz Bölgesi’ne düşer.
Özellikle de Karadeniz kıyı kuşağındaki istasyonlar yüksek yağışa sahiptir.
Türkiye, subtropikal karalarının batı kıyılarında oluşan Akdeniz makrokliması alanı
içindedir. Genel olarak yazın tropikal kökenli hava akımlarının, kışın polar kökenli hava
akımlarının etkisi altındadır. Türkiye üzerinde oluşan yere yakın hava akımları, kış mevsiminde
Sibirya antisiklonu, polar cephe depresyonları ve Akdeniz depresyonlarıdır. Yaz mevsiminde
ise Azor antisiklonunun etki alanının ekvatora doğru kaymasıyla beraber, ITCZ kuzey
yarımküreye kayarak güneybatı Asya üzerine yerleşir. Böylece Türkiye ve çevresi yazın,
Muson alçak basıncının etkisi altına girer. Muson alçak basıncındaki doğulu akımlar, genel
hava akımının güneydoğulu ve doğulu olmasına neden olur. Polar cephenin daha kuzey
enlemlere çekilmesiyle Karadeniz bölgesi dışında cephesel yağışların oluşma olasılığı azalır
(Erinç, 1996; Erol, 1999; Koçman, 1993).
Türkiye, kuzeyde “Batı Rüzgarları Sistemi”nin etkisinde olan Orta ve Batı Avrupa’nın
her mevsim yağışlı ılıman iklimi ile Doğu Avrupa’nın karasal iklimi ve güneyde “Subtropikal
Yüksek Basınç Rejimi”nin etkisinde olan, kuraklığın en belirgin özellik olarak şekillendiği
tropikal (sıcak) kuşağın arasında bulunur (Koçman, 1993).
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36-42°K enlemleri arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanan Türkiye’yi kuzey, güney
ve batıdan çevreleyen ılık denizler, yalnızca buharlaşma alanları olmaları nedeniyle değil,
batıdan doğuya doğru yer değiştiren, cephesel depresyonların yol almalarını sağlamaları
açısından da önemlidirler. Öte yandan, Karadeniz ve Akdeniz’in topografik bakımdan elverişli
bölümleri (Doğu Karadeniz ve İskenderun Körfezi- Kıbrıs arasında kalan deniz alanı), yerel
siklonların oluştukları ve bazen de derinleştikleri yerler durumundadır. Anadolu yarımadasını
çevreleyen iç denizler, karaya göre daha ılık olduklarından, hava kütlelerine kararsız bir özellik
kazandırırlar. Türkiye’de, yağışın dağılışında esas olarak fiziki coğrafya etmenleri rol oynar.
En önemli olanlar, yer şekilleri ile cephesel depresyonların yörüngesinde ve yağış getiren nemli
hava akımlarına göre istasyonların yerleridir (Türkeş, 1990).
Kış mevsiminde Türkiye’ye, Baltık ve Atlantik kaynaklı olmak üzere iki tipte denizel
polar (maritim polar (mP)) hava kütleleri ulaşır. Baltık kaynaklı mP hava, Kuzey denizi ya da
Baltık üzerinden kuzey ve kuzeybatılı hava akımlarıyla Karadeniz havzasına ve Anadolu’ya
ulaşır (Erinç, 1996; Türkeş, 1990). Soğuk ve karla kaplı Avrupa kıtası üzerinden Türkiye’ye
sokulan bu hava, nem içeriği bakımından zengindir. Deniz üzerinden geçtiğinde kararsızlığı
artarak Karadeniz kıyı kuşağı ve Ege bölgesi ile kuzey Ege kıyılarına yağış bırakır. Bu hava,
genellikle soğuk cephe arkasından geldiği için (Türkeş, 1990), Ege ve Akdeniz kıyı kuşağı
dışındaki bölgelerde etkili kar yağışlarına neden olur. Atlantik kaynaklı mP hava ise Batı
Avrupa üzerinden güneye doğru ilerlemesiyle batılı ve kuzeybatılı hava akımları ile sokulur.
Bu hava kütlesi, kara üzerinde daha fazla bulunduğu için sahip olduğu nemin büyük bir kısmını
kaybeder. Akdeniz havzasına inen bu polar kaynaklı hava, deniz üzerinde yeni özellikler
kazanır. Akdeniz hava kütlesi olarak da bilinen bu havanın sıcaklık ve nem özelliğinin
artmasıyla birlikte, Ege ve Akdeniz kıyılarında orografik yağışlar oluşur. Türkiye’yi kışın
etkileyen karasal polar (continental polar (cP)) hava kütlesi Sibirya kaynaklıdır. Termik
oluşumlu ve sığ çekirdekli Sibirya yüksek basıncı, Doğu Avrupa, Doğu Akdeniz ve Anadolu
üzerine üst atmosferde gelişen alçak basınç oluğu ile soğuk havanın görece sıcak olan bu
alanlara akmasına yol açar. Türkiye’ye Balkanlar üzerinden sokulan karasal polar hava
kütleleri, şiddetli soğuk ve Trakya ile Marmara bölgesi gibi kuzey kesimlerde etkili kar
yağışlarını oluşturur. Kışın etkisi olan bir diğer hava kütlesi de, Kuzey Afrika çöllerinden
kaynaklanan karasal tropikal hava kütlesidir. Bu hava kütlesi, Akdeniz havzasına ulaşınca
özellikleri değişir. Nem içeriği artarak özellikle Doğu Akdeniz havzasında etkili yağışları
oluşturur. Bu hava kütleleri, Ege denizi boyunca kuzeye doğru hareket ederler ve güney ve
güneybatılı hava hareketleriyle Kuzey Ege kıyılarına bereketli yağışlar bırakırlar.
Yaz mevsiminde yüksek batı rüzgarları ve Rossby dalgalarına bağlı olarak, polar cephe
kuşağı, genel olarak daha kuzey enlemlere çekilme eğilimi gösterir. Polar cephenin daha kuzey
enlemlere çekilmesiyle, Azor antisiklonu Atlantik ve Avrupa üzerinde daha geniş bir alana
yayılır. Yaz mevsimi, kış mevsimine göre daha sade bir özellik gösterir. Antisiklon alanının
genişlemesi, Akdeniz’de cephe oluşum koşullarını zayıflatır. Bu dönemde, kuzey yarımküre
görece olarak daha fazla enerji alır ve ITCZ Güney Asya üzerine yerleşir. Bu bölge üzerinde
gelişen nemli hava güney ve güneydoğu Asya kıyılarına bol yağış bırakırken, bu sahada gelişen
Muson alçak basıncından kaynaklanan doğulu, kurak ve sıcak özellikteki hava akımları
Akdeniz havzasını etkiler. Geniş bir alana yayılan Muson alçak basıncı, kuzeyden (Azor yüksek
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basıncından) görece serin havayı Akdeniz havzasına çeker ve etezyen adı verilen serin rüzgarlar
oluşur. Yazın Akdeniz havzasında, yağış oluşturma özelliği zayıf olan hava akımları hakimdir.
Yağış oluşma olasılığı Azor yüksek basıncının etki alanının gelişmesi ve Muson alçak
basıncının sıcak ve kuru hava akımlarının etkili olmasıyla zayıflar.

13.3. Türkiye Yağışlarının Alansal ve Zamansal Değişkenliği
Yağışın, yere ve zamana bağlı değişimleri incelendiğinde iklim elemanları içinde yağış
en fazla değişkenlik gösteren elemanlarından biridir. Yağışlarda görülen değişkenlik genel
olarak yağışın yıl içindeki değişimlerini izlemek için en önemli parametrelerden biridir. Yağışta
gözlenen değişim gerek yıl içinde gerek uzun yıllık süreçte izlendiğinde önemli bilgiler verir.
Özellikle, kurak ve yarıkurak alanların yıllık yağış değişkenliği incelendiğinde yağışın yıl
içinde ya da yıllararası değişimi oldukça belirgindir.
Türkiye yağışlarındaki değişkenlik incelendiğinde kış mevsiminde, genel bir azalma
eğilimi egemendir. Kış yağışlarındaki önemli azalma, kuraklaşma ve kurak dönemler açısından
da önem taşır. Çünkü Türkiye’nin birçok bölgesi için kış yağışlarının yıllık toplam yağış
miktarında önemli bir payı vardır. Yaz, ilkbahar ve sonbahar yağışlarında artış eğilimi gözlenir.
Bu artış eğilimi, Karasal Doğu Anadolu yağış rejimi bölgesi (özellikle Erzurum-Kars bölümü)
için oldukça önemlidir.
Genel dolaşımda yaz ve kış mevsimlerindeki değişiklik, yaz boyunca Karadeniz ve
Kuzeydoğu Anadolu dışında Türkiye’nin büyük kısmında uzun süreli kuraklıkların
yaşanmasına neden olur.
Kışın, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz kıyı kuşağında 650 mm’den fazla olan toplam
yağışlar iç kesimlere doğru giderek azalır. Kış mevsimi yağış toplamları, karasal İç ve Doğu
Anadolu bölgelerinde 150 mm ve 150 mm’nin altına düşer. İlkbahar mevsimiyle etkili olan
depresyonların sayısındaki azalmaya da bağlı olarak yağış toplamları da azalma gösterir. Bu
mevsimde, Türkiye’nin en yağışlı alanı Karadeniz Bölgesi’dir. Özellikle Doğu Karadeniz
Bölümü, 300 mm ve üzerinde yağış alır. Yaz mevsimiyle birlikte, atmosfer dolaşımındaki
değişikliğe bağlı olarak yağış miktarları da giderek azalır. Yazın bu nedenle, yağış miktarı
oldukça azalır. Örneğin; Suriye sınırına yakın noktalarda 5 mm’nin altındadır. Yaz mevsiminde
ilkbahar da olduğu gibi Türkiye’nin en yağışlı yeri, Doğu Karadeniz Bölümü’dür. Bu alanda
yağış toplamları yaz ayları itibari ile yaklaşık 450 mm’dir. Sonbahar mevsimi yağış özellikleri
bakımından kış mevsimine benzer. Bu mevsimde yağış toplamları Türkiye genelinde artar.
Yağışlar kıyılardan iç kesimlere girildikçe kademeli olarak azalır.
Yağışların yere bağlı değişimleri dışında küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlı
olarak zaman içinde de önemli değişkenlik gösterdiği bilinmektedir. Birinci Ulusal Eylem
Planına göre, 1951-2004 yılları için yapılan eğilim analizlerine göre mevsimlere göre önemli
değişiklikler gözlenmiştir (Şekil 94a,b,c ve d).
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a)

b)

c)

d)
Şekil 94a, b, c ve d: Türkiye’nin mevsimsel yağışlarında 1951-2004 yıllarında gözlenen
eğilimler a) kış, b) ilkbahar c) yaz, d) sonbahar.
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UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2007) raporuna göre, Kış mevsimi
yağışlarında, Türkiye’nin batısında azalma eğilimleri belirgindir. İlkbahar ve yaz
mevsimlerinde karasal alanlarda zayıf artış eğilimleri egemendir. Sonbahar yağışlarında da
Türkiye’nin iç kesimlerinde artış eğilimleri egemendir.
Türkiye istasyonlarının çoğunda, yıllık yağışlar ve kış yağışları, 1960’lı yılların sonuna
kadar genel bir artış eğilimiyle birlikte düşük sıklıklı bir dalgalanma gösterirken, 1970’li
yıllardan başlayarak ortalamanın altındaki yağışların birbirini daha fazla izlediği, daha az
değişken bir gidiş sergilemiştir (Türkeş, 1998). Türkiye yağış rejimi bölgelerini temsil eden 7
istasyonun aylık yağış değişimleri ile bölgesel deniz seviyesi basıncı (DSB) değişimleri
kullanılarak kurak ve yağışlı koşullara karşılık gelen bölgesel DSB desenleri Türkeş vd. (2003),
tarafından belirlenmiştir. Yağış ve basınç arasında, kışın daha kuvvetli, yazın daha zayıf bir
ilişki vardır. İlişki katsayılarının %80 ya da daha fazlası, Şubat ve Mart’ta yaklaşık %6’sı Kasım
ve Nisan’da % 40’ı istatistiksel olarak anlamlıdır. Yazın, anlamlı ilişki katsayılarının oranı
%10’un altına iner. Türkiye yağışları, kışın bölgesel atmosferik dolaşım koşullarına ve basınç
merkezlerine büyük bağlılık gösterirken, yazın, yağış oluşum koşulları yerelleşir ve yağış
sinoptik ve bölgesel ölçekten daha küçük atmosferik sistemlerce kontrol edilir hale gelir (Kutiel
vd., 2001; Türkeş vd., 2003).
Genel olarak, yağışlarda son yıllarda iyice belirginleşen azalma eğilimleri ve yağışlarda
yüksek değişkenliğe sahip Akdeniz yağış rejim bölgesinde, özellikle yaz mevsimlerindeki
belirgin kurak koşullar ile diğer mevsimlerdeki yağış oranlarının da azalmasına bağlı olarak
kurak dönemlerin ve kuraklık sürelerinin artma olasılığını kuvvetlendirmektedir.
Ege Bölgesi Yağışları
Ege Bölgesi değerlendirmeleri için örnek olarak İzmir meteoroloji istasyonunun yağış
verileri kullanılmıştır. Meteoroloji istasyonlarına ait veriler 1970-2011 dönemini kapsar.
İzmir meteoroloji istasyonu, Ege Bölgesi’nin Ege Bölümü’nde yer alır. İstasyonun deniz
seviyesinden yüksekliği 29 m’dir. Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı yönteminin grafiksel
gösterimine göre, İzmir istasyonu aylık toplam yağışlarında 1970-2011 döneminde genel olarak
anlamlı olmayan zayıf bir artış eğilimi vardır. 1970 ve 1980’li yıllar İzmir istasyonunda nemli
dönemlere karşılık gelir. Bu dönemde, 1981 yılı istatistiksel olarak anlamlı en yağışlı yıldır.
1980’lerin ortalarından itibaren yağışlarda önemli azalma eğilimi egemendir. 1990’ların
başından itibaren artış eğilimi belirginleşir. 1990’lardan sonra uzun süreli ortalamadan daha
nemli yıllar birbiri ardına yaşanır. Fakat bu artışlar kuvvetli değildir. Uzun süreli ortalama ve
ortalamanın üzerinde nemli olan dönem şeklindedir (Şekil 95).
İzmir istasyonu aylık toplam yağışlarında kurak ve nemli dönemler birbiri ardına yer
alır. 1970’lerin başı ve 1990’ların ortalarından itibaren uzun süreli ortalamadan daha yüksek
yağışlar gerçekleşirken, 1980’lerin ortaları ve 1990’ların başı ortalamanın altında yağış
toplamlarının olduğu dönemdir. Son birkaç yıldır yağışlarda zayıf bir artış eğilimi belirgindir
(Şekil 96).
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Şekil 95: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
) ve u’(t)
(
) değerlerine göre, İzmir meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış dizilerinde gözlenen
uzun süreli eğilimler.

Şekil 96: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre İzmir Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.
Marmara Bölgesi Yağışları
Marmara Bölgesi değerlendirmeleri için örnek olarak Çanakkale meteoroloji
istasyonunun verisinden yararlanılmıştır. Bu istasyonların bölgeyi temsil edebilme özellikleri
dikkate alınarak seçilmiştir. Meteoroloji istasyonlarına ait veriler 1970-2011 dönemini
kapsamaktadır.
Çanakkale meteoroloji istasyonu, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde
yer alır. İstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 6 m’dir. Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı
yönteminin grafiksel gösterimine göre, Çanakkale istasyonu aylık toplam yağışlarında 19702011 döneminde genel olarak zayıf bir azalma eğilimi vardır. 1971 yılı ve 1975-1976, 19781984, 1986-1989 dönemlerinde gerçekleşen yağış toplamı uzun süreli yağış ortalamasının
üzerindedir. Çanakkale istasyonunda nemli dönemler birbiri ardına yaşanmıştır. Nemli dönemi,
1989’dan sonraki uzun süreli ortalamaya göre daha kurak geçen dönem takip eder. 1990-1997
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yılları, Çanakkale meteoroloji istasyonunda ortalamanın altında yağışların yaşandığı kurak
dönemdir. 1998-2006 yılları, uzun süreli ortalamaya göre kurak geçen dönemin ardından daha
fazla yağışların yaşandığı dönemdir (Şekil 97).

Şekil 97: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
)
ve u’(t) (
) değerlerine göre, Çanakkale meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış
dizilerinde gözlenen uzun süreli eğilimler.
Çanakkale istasyonu aylık toplam yağışlarında uzun süreli ortalamaya göre, en az yağış
2007 yılında, en fazla yağış ise 2010 yılında gerçekleşmiştir. Uzun süreli aylık yağış toplamları
genel olarak zayıf bir azalma eğilimi içerir. 1970’lerin başı, 1980’lerin ortalarından 1990’lı
yılların başı ve 2000’li yılların ortaları, Çanakkale istasyonunda ortalamanın altında yağışın
gerçekleştiği dönemlerdir. 1970’lerin ortalarından 1980’lerin başına kadar, 1990’lı yılların
ortalarından 2000’li yılların başına kadar ve 2010-2011 yılları uzun süreli ortalamanın üzerinde
yağışın yaşandığı nemli dönemlerdir (Şekil 98).

Şekil 98: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre Çanakkale Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.
Karadeniz Bölgesi Yağışları
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Karadeniz Bölgesi yağışları için seçilen örnek istasyon, Zonguldak meteoroloji
istasyonu, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alır. İstasyonun deniz
seviyesinden yüksekliği 135 m’dir. Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı yönteminin grafiksel
gösterimine göre, Zonguldak istasyonu aylık toplam yağışlarında 1970-2011 döneminde genel
olarak artış eğilimi vardır. 1970’lerin başından itibaren Zonguldak yağışlarında artma yönünde
bir eğilim egemendir. 1990’lardan beri ise Zonguldak istasyonunda gerçekleşen yağış
toplamları uzun süreli ortalamanın üzerindedir. 1995-2005 yılları, bu istasyonun en nemli
dönemidir. Son birkaç yıldır toplam yağışlarda zayıf bir azalma eğilimi görülür (Şekil 99).

Şekil 99: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
)
ve u’(t) (
) değerlerine göre, Zonguldak meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış
dizilerinde gözlenen uzun süreli eğilimler.
Zonguldak istasyonu aylık toplam yağışlarında kurak ve nemli dönemler birbiri ardına
yer alır. 1970’lerin başı, Zonguldak istasyonunun uzun süreli toplam yağış ortalamasının altında
yağışların gerçekleştiği görece kurak bir dönemdir. 1990’lardan itibaren ardı ardına nemli
dönemler yaşanmıştır. 2005’ten sonra yağış toplamlarında azalma egemendir (Şekil 100).
İç Anadolu Bölgesi Yağışları
İç Anadolu Bölgesi değerlendirmeleri için Ankara meteoroloji istasyonunun yağış
verilerinden yararlanıldı. Bu istasyona ait veriler 1970-2011 dönemini kapsar.
Ankara meteoroloji istasyonu, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nde yer
alır. İstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 891 m’dir. Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı
yönteminin grafiksel gösterimine göre, Ankara istasyonu aylık toplam yağışlarında 1970-2011
döneminde genel olarak zayıf bir azalma eğilimi vardır. 1971-1972, 1975-1976, 1981-1983,
1987-1991, 1997-2003 dönemlerinde gerçekleşen yağış, istasyonun uzun süreli yağış
ortalamasının üzerindedir. Bu yıllar, Ankara meteoroloji istasyonunda ortalamanın altında
yağışların yaşandığı kurak dönemdir (Şekil 101).
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Şekil 100: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre Zonguldak Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.

Şekil 101: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
) ve u’(t)
(
) değerlerine göre, Ankara meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış dizilerinde
gözlenen uzun süreli eğilimler.
Ankara istasyonu aylık toplam yağış miktarlarında 1970-2011 döneminde zayıf bir
azalma eğilimi egemendir. 1970’lerin başından 1980’lerin sonunda kadar olan dönem uzun
süreli ortalamaya göre daha normal ve nemli sayılabilecek bir dönem etkilidir. 1990’lardan
başından 1990’ların ortalarına kadar ve 2000’li yılların başından 2010’a kadar olan dönem iki
belirgin kurak dönem vardır. 2010 yılı en yüksek yağış toplamına, 2007 yılı ise en düşük yağış
toplamına sahip yıllardır (Şekil 102).
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Şekil 102: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre Ankara Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.
Akdeniz Bölgesi Yağışları
Dörtyol meteoroloji istasyonu, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde yer alır.
İstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 29 m’dir. Mann-Kendall sıra ilişki katsayısı
yönteminin grafiksel gösterimine göre, Dörtyol istasyonunun yağışları 1970-2011 döneminde
genel olarak zayıf bir artış eğilimi içerir. Artış eğilimi, 1975’lerden itibaren etkilidir. 1980,
1981, 1983 ve 1988 istasyonda yağışların istatistiksel olarak anlamlı olduğu yıllardır (Şekil
103).

Şekil 103: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
) ve u’(t)
(
) değerlerine göre, Dörtyol meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış dizilerinde
gözlenen uzun süreli eğilimler.
Dörtyol istasyonunun uzun süreli ortalamasına göre, istasyonun yağışlarında özellikle
son yıllarda nemli bir dönemden bahsedilebilir.1970’lerin başı bu istasyon için önemli bir kurak
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dönemdir. Bu dönemden sonra nemli ve kurak dönemler yaşanmıştır. 1976-1983, 1995-1998
ve 2005-2011 dönemleri Dörtyol istasyonu için nemli olan yıllardır (Şekil 104).

Şekil 104: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre Dörtyol Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.
Doğu Anadolu Bölgesi Yağışları
Erzincan meteoroloji istasyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde
yer alır. İstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 1216 m’dir. Mann-Kendall sıra ilişki
katsayısı yönteminin grafiksel gösterimine göre, Erzincan aylık toplam yağışlarında 1970-2011
döneminde genel olarak zayıf bir artış eğilimi vardır. 1970’lerin başı istasyon için yağışın uzun
süreli ortalamanın altında olduğu dönemdir. İstasyonda, 1973 yılı istatistiksel olarak anlamlı
kurak yıldır. Yaklaşık olarak 1980’lerin ortalarından itibaren yağış ortalama civarında ya da
ortalamanın üzerinde gerçekleşmektedir (Şekil 105).
Erzincan istasyonu yağış miktarlarında 1970-2011 döneminde zayıf bir artış eğilimi
egemendir. 1970’lerin başından 1980’lerin sonunda kadar olan dönem uzun süreli ortalamaya
göre normalin altında yağışların yaşandığı kurak bir dönem belirgin iken bu istasyonda
1980’lerin sonlarından itibaren normal ve normalin üzerinde yağışlar gözlenmiştir. 1995 yılı en
yüksek yağış toplamına, 1984 yılı ise en düşük yağış toplamına sahip yıllardır (Şekil 106).
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Şekil 105: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
) ve u’(t)
(
) değerlerine göre, Erzincan meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış dizilerinde
gözlenen uzun süreli eğilimler.

Şekil 106: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre Erzincan Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yağışları
Şanlıurfa meteoroloji istasyonu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat
Bölümü’nde yer alır. İstasyonun deniz seviyesinden yüksekliği 550 m’dir. Mann-Kendall sıra
ilişki katsayısı yönteminin grafiksel gösterimine göre, Şanlıurfa yağışları özellikle son yıllarda
anlamlı olmayan bir azalma eğilimi içerir. 1974-2004 dönemi istasyon için nemli olan bir
periyodu karşılık gelir (Şekil 107).
Şanlıurfa istasyonunun uzun yıllık yağış değişimi incelendiğinde yıllar arası
değişkenliğin bazı yıllarda yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 1970’lerin başında kurak bir dönem
gözlense de 1970’lerin ortalarından itibaren gerçekleşen yağışlar ortalamaya yakın ya da
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ortalamanın üzerindedir. 2005’ten itibaren yağışlarda belirgin bir azalma yaşanmaktadır. En
yüksek yağış 1996 yılında yaşanırken, en düşük yağış 1973 yılındadır (Şekil 108).

Şekil 107: Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) (
) ve u’(t)
(
) değerlerine göre, Şanlıurfa meteoroloji istasyonunun aylık toplam yağış dizilerinde
gözlenen uzun süreli eğilimler.

Şekil 108: En küçük kareler doğrusal regresyon eşitliğine göre Şanlıurfa Meteoroloji
istasyonunun aylık toplam yağış verilerine uydurulan regresyon çizgisi, (----). Aylık toplam
yağış verilerindeki kısa süreli dalgalanmalar, Gauss süzgeci (____) ile düzgünleştirilmiştir.
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Uygulamalar
Yağışın yere ve zamana bağlı değişimlerini örnekler ile açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Farklı yağış rejimine sahip olan iki istasyonun yağış değişkenliğini değerlendirip,
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye örneği üzerinden yağışın farklı etkenlere bağlı olarak gösterdiği
yere ve zamana göre değişkenlik özellikleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Küresel ölçekte yağış, ……………. bağlı olarak değişim gösterir.
2) Gelecek yıllarda yağışlardaki değişkenlik Akdeniz havzası ve Güney Avrupa
ülkelerinde yağışların değişimi nasıl olacaktır?
a) Bol yağışlı ya da artış eğilimi
b) Az yağışlı ya da azalma eğilimi
c) Bol nemlilik
d) Yarı nemli
e) Hiç yağış almayacak
3) Sonbahar’da Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Marmara
b) Karadeniz
c) Akdeniz
d) İç Anadolu
e) Ege
4) UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2007) raporuna göre, Kış mevsimi
yağışlarında, Türkiye’nin hangi bölgelerinde azalma eğilimleri belirgindir?
a) Batı
b) Kuzey
c) Güney
d) Güney
e) İç
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5) Aşağıdakilerden hangisi yağışın dağılışının sınıflarından değildir ?
a) Yağışlı
b) Yarı yağışlı
c) Nemli
d) Yarı nemli
e) Kurak
6) Türkiye, subtropikal karalarının batı kıyılarında oluşan ............... makrokliması
alanı içindedir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karasal
b) Denizel
c) Ekvatoral
d) Akdeniz
e) Karadeniz
7) Türkiye’nin de içinde yer aldığı orta enlemler kış mevsiminde gelişen basınç
merkezlerine bağlı olarak yağış getiren ...... oluşum koşullarına yol açarlar.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade nedir?
8) Yeryüzünde en az yağış alan bölge hangisidir ?
a) Ekvatoral bölge
b) Muson bölgeleri
c) Orta enlemlerin batı kıyıları
d) Akdeniz havzası
e) Subtropikal basınç kuşakları
9) Bütün yıl yağışlı olan yağış rejimi hangisidir ?
10) Yerkürenin en yağışlı bölgesi neresidir?
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Cevaplar:
1) Atmosfer dolaşımına,
2) b
3) b
4) a
5) b
6) d
7) Cephesel
8) e
9) Okyanusal
10) Ekvatoral
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14. YAĞIŞ REJİMİ VE YAĞIŞ BÖLGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu Bölümde, yerküredeki yağış rejim bölgelerini inceleyeceğiz. Yağışın mevsimsel olarak nasıl
değiştiğini kavramış olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yağış rejimi nedir?

2)

Yağış rejiminin oluşmasını sağlayan faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yağışın aylara ve mevsimlere
göre değişimi hakkında fikir
sahibi olma

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar

Küresel ölçekteki değişimi
anlama

Ders notu, ppt sunum, video ve
diğer kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
•

Yağış rejimi

•

Yağış rejimi bölgeleri
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Giriş
Yağışın mevsimlere göre dağılışına yağış rejimi denilmektedir. Yağış rejimleri bir
bölgenin iklim özelliklerini yansıtmasının yanında oradaki insan faaliyetleri için de önemli bir
etkendir. Son yıllarda, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bazı yağış rejimi özelliklerinde
değişmelerin olduğuna dair sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

12. YAĞIŞ REJİMİ
Yağış rejimi, yıllık toplam yağış miktarının aylara ya da mevsimlere göre dağılışıdır.
Yağışlar, nemli hava kütlelerinin alçak basınç alanlarında orografik, cephe boyunca veya
konveksiyonel yükselmeler ile oluşur. Dünyada birbirinden farklı özellikler gösteren çok sayıda
iklim tipi ve yağış rejimi bulunur.
Makro ölçekte iklim tiplerinin özellikleri ve coğrafi dağılışlarını belirleyen faktörler;
•

Enlem ve enleme bağlı olarak alınan güneş radyasyonu,

•

Hava kütleleri ve cepheler,

Büyük basınç sistemleri ve bu sistemlerin mevsimlik olarak yer değiştirmesi en önemli
faktörlerdir. Bu faktörlere bağlı olarak yakın coğrafyalarda olmasına rağmen birbirinden
belirgin olarak farklı farklı yağış rejimleri ortaya çıkmıştır.

14.1. Yağış Kuşakları
Küresel ölçekte yağışların dağılışı genel olarak genel atmosfer dolaşımına bağlı olarak
oluşan hava kütlelerine ve hava kütlelerinin hareketlerine göre belirlenir. Küresel yağış
modelini detaylı olarak incelemeden önce Şekil 109’da varsayımsal bir süper kıtada yağışın
dağılışı genel olarak 5 sınıfta tanımlanmaktadır. Bunlar: yağışlı, nemli, yarı nemli, yarı kurak
ve kuraktır.
Ekvatoral kuşak, kara üzerinde yağışlı bir kuşak olarak uzanır. Bu kuşak tropiklerarası
yaklaşım kuşağı boyunca konveksiyonel yağışları üretir. Bu kuşak boyunca her iki yarım
kürede ticaret rüzgarları olarak bilinen rüzgarlar etkilidir.
Kutuplara doğru gidildikçe ekvatoral kuşak ve tropikal kuşaktan sonra orta enlemler
gelir. Nemli koşullar orta enlemlerde de devam eder. Orta kuşak boyunca, yaz aylarında
subtropikal yüksek basınç alanlarından kaynaklanan nemli hava kütlelerini güneydoğudan
kıtaya taşımaya devam ederken, orta enlemlerdeki siklonlar batıdan siklonik yağış getirir.
Tropikal batı kıyılardan subtropikal alanlarda ve orta enlemlerin iç kesimleri kurak ve
yarıkurak alanları içerir. Tropikal ve subtropikal alanlar, daimi subtropikal yüksek basınç
merkezleri nedeniyle kurak bir kuşaktır. Bu kuşaktaki kurak alan, yarıkurak iç kesimlerden
kuzeye ve doğuya doğru devam eder. Yüksek dağlık alanlar, nemli havanın iç kesimlere
erişmesini engelleyen bariyer gibi bir etki yapar. Böylece her iki yarımkürede de yağışın
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etkisinin iç kesimlere ulaşamadığı bir alan oluşur. Arktik kuşakta, arktik çöl olarak
isimlendirilen bölgede hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle yağışlarda azdır. Buradaki
soğuk hava az miktarda nem içerir (Şekil 109).

Şekil 109: İdealleştirilmiş bir süper kıta üzerinde yağış dağılışı (http://geography.name/wpcontent/uploads)
Küresel ölçekte yağışın dağılışı varsayımsal olarak üretilen harita ile paralellik gösterir.
Örneğin; yerkürenin en yağışlı bölgesi ekvatoral kuşakta yer alan amazon havzası ve çevresidir.
Tropiklerarası yaklaşım kuşağının yıllık hareketine bağlı olarak Afrika’da Kongo havzası ve
çevresi ile güney ve güneydoğu Asya, Malezya, Endonezya ile Avustralya’nın kuzeyinde kalan
alan en yüksek toplam yağışa sahiptir. Şekil 109’da da belirtildiği gibi kuzey yarım kürede
kurak ve yarıkurak nitelikteki alan oldukça fazladır. Her iki yarım kürede de kutuplara doğru
gidildikçe yarıkurak ve kurak alan fazlalaşır. Genel olarak karaların iç kesimlerinde yağış
miktarında anlamlı bir düşüş gözlenir. Orta kuşak karalarının iç kesimleri yağış miktarının az
olduğu alanlardandır. Dönenceler çevresinde, subtropikal kuşaktaki alanların sübsidans alanı

281

olmaları nedeniyle yağış oluşum koşullarına uygun olmayan bir hava hareketi sözkonusudur.
Orta enlemlerin batı ve doğu kıyıları yarı nemli ya da nemli alanlar içinde sınıflandırılabilir
(Şekil 110).

Şekil 110: Yağışın küresel ölçekte dağılışı (1980-2010 yılları ortalaması) (Ruane vd., 2015)
Yağış bölgeleri iki sınıf içinde gruplandırılabilir;
•

Yağışlı bölgeler; Ekvatoral bölge, orta enlemlerin batı kıyıları, Muson bölgeleri

•

Az yağışlı bölgeler; subtropikal yüksek basınç alanları, kutup bölgeleri, kıta

içleri.

14.2. Yağışlı Bölgeler
Ekvatoral bölge; coğrafi olarak nemli ekvatoral iklim “doldurumlar” olarak
adlandırılan ekvatoral termik alçak basınç ile uyumlu olarak ekvatorun 12° kuzey ve güney
enlemleri arasında Asya, Afrika, Güney Amerika ve Birçok Pasifik adasında (ör: Brezilya,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya ve Filipinler) gözlenir. Bu iklim tipi, muson
ikliminin görüldüğü alanlarda kesintiye uğramaktadır. Bu alan yıl boyunca alınan güneş
radyasyonu miktarının önemli bir etkisi vardır. Yıl boyunca güneşin ufuk üzerindeki
yükseltisinin hemen hemen aynı ve gün uzunluklarının yıl boyunca yaklaşık 12 saat civarında
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olması, ekvatorda bir yıl içinde alınan güneş radyasyonu miktarının çok az değişmesine yol
açar.
Tropikal nemli iklimde yağış yıl içinde genel olarak düzenlidir. Nemlilik oranı yüksek
olup %50-100 arasında değişir. Gün içinde nem miktarı çok yüksektir. Geceleri ise sıcaklığın
15-20°C düşmesi ile doyma noktasına ulaşılır. Yıllık toplam yağış değerleri 1500-2500 mm
arasında değişir. Yağışın tamamı konveksiyonel hareketler sonucunda yağmur şeklinde düşer.
ITCZ boyunca ortaya çıkan tropikal doğulu dalgalar basıncın daha da düşmesine ve
konverjansın artmasına yol açar. Bu durum birkaç gün sürebilen yağışlı dönemler oluşturur.
Georgetown (Guyana) istasyonunda yıllık toplam yağış 2260.3 mm’dir. Yıllık yağışlı gün sayısı
yaklaşık 206 gündür. Yılın önemli bir kısmı bulutlu geçer. Bu nedenle de bulutluluk oranı
yüksektir. Yıllık ortalama güneşlenme süresi 2444 saattir. Sıcaklık ortalamaları yaz ve kış
mevsiminde 1.5 °C’lik bir değişiklik gösterir (Şekil 111).

Şekil 111: Ekvatoral yağış rejiminde bulunan George town istasyonunun klimatogramı.
El Carano (Kolombiya) istasyonunda yıllık toplam yağış 7910 mm’dir. Güneşlenme
süresi Kuching istasyonu ile benzerlik gösterir. Tropiklerarası yaklaşım kuşağının yıl boyunca
bu alan çevresinde etkili olmasıyla sürekli konveksiyonel yağışlar gerçekleşir. Tropikal oluğun
yıl boyunca burada olması nedeniyle yüksek bir yağış miktarına sahiptir (Şekil 112).
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Şekil 112: Ekvatoral yağış rejiminde bulunan El Carano istasyonunun klimatogramı.
Muson bölgesi; bu yağış rejiminde, yazın gündüz yüksek sıcaklıklar tipik olarak 2732℃ arasındadır. Nemli koşullar nedeniyle, gece sıcaklıkları çok düşmemektedir. Yağışa
konveksiyonel etkiler neden olur. Orografik faktörler de yağışların artmasında etkili olur. Bu
yağış rejimi, kış aylarında keskin bir mevsimsel yağış çevrimine sahipken kısa bir kurak dönem
içerir. Muson, Arapça mevsim anlamına gelen “Mausim” kelimesinden gelir. Genel olarak kış
ve yaz mevsimlerinde esiş yönleriyle belirgin farklılık gösteren rüzgar sistemidir. Kuzey
yarımkürede Mayıs-Eylül, güney yarımkürede Aralık-Şubat ayları arasında etkili olan ve yıl
içinde basınç merkezlerinin varlığına bağlı olarak karadan ve denizden etkili olan bir rüzgar
sistemidir. Bu rüzgarlar, Hindistan muson mevsimi boyunca 850 hektopaskal (hPa)’da geniş
ölçekli bir siklonik vortisiti, Umman Denizi üzerindeki aşağı seviyelerde batılı jeti akışları ve
Hindistan çevresindeki yaklaşık 200 hPa seviyesindeki doğulu jet rüzgarları tarafından kontrol
edilir. Kışın, kuzey Asya özellikle Sibirya çok soğur. Alçak seviyelerdeki termik depresyon
kaybolur. Bunun yerine yine alçak seviyelerde olmak üzere Sibirya üzerinde sığ bir antisiklon
gelişir. Aynı zamanda bu mevsimde gezegensel basınç sistemleri de güneye çekilir. Yaz
musonları, kara ve denizler arasındaki termik farklılıklar ve orta enlemlerdeki karaların
denizlere göre daha fazla ısınmalarının yanı sıra yaz mevsiminde tropikal kara kütlelerinin aşırı
derecede ısınması nedeniyle gezegensel basınç kuşaklarının büyük ölçüde yer değiştirmesiyle
gelişir (Şekil 113a ve b).
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(a)

(b)

Şekil 113 a ve b: Muson dolaşımının kış ve yaz mevsimlerindeki basınç değişikliklerine bağlı
rüzgar akış yönleri
Hong-Kong istasyonunda yıllık toplam yağış miktarı 2215 mm’dir. Ortalama 1964 saat
güneşlenme süresine sahiptir. Günlük ortalama güneşlenme süresi 5 saatin üzerindedir. Yaz
mevsiminde gün süresi uzamasına rağmen güneşlenme süresinde büyük bir değişiklik
yaşanmaz. Bu mevsimde bulutluluk miktarının yüksek olması güneşlenme süresinin
artmamasında en önemli engeldir (Şekil 114).
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Şekil 114: Musonal yağış rejiminde bulunan Hong Kong istasyonunun klimatogramı.
Hong-Kong istasyonu ile benzer özellikleri Taipei istasyonunda da görebiliriz. Bu
istasyonda da yıllık toplam yağış miktarı 2100 mm’dir. Ortalama gün süresi 12 saattir. Ortalama
1644 saat güneşlenme süresine sahiptir. Günlük ortalama güneşlenme süresi 4.5 saat
civarındadır. Yaz mevsiminde, özellikle de Haziran ayında güneşlenme süresi azdır. Haziran
ayında bulutluluk miktarının yüksek olması nedeniyle güneşlenme süresi azdır (Şekil 115).
Subtropikal basınç kuşakları; oldukça geniş bir dağılışa sahiptir. Örneğin; en büyük çöl
alanlarının başında gelen Büyük sahra çölü, Afrika’daki Nabip çölü gibi. Bu alanlar,
yeryüzünde en uzun güneşlenme süresinin gözlendiği alanlardır. Bu durum alınan güneş
radyasyonu miktarı ve sıcaklıkların artışında etkendir. Dönenceler çevresinde yeralırlar.
Dönenceler çevresindeki çöllerde güneşlenme süresi yıllık 3500 saati geçmektedir. Potansiyel
buharlaşma ve terlemenin, yağış miktarını aştığı bölgelerdir. Bu yağış rejiminde, Hadley
hücresinin çöken kolu nedeniyle yağış oluşma olasılığı ortadan kalkar. Yağışın yıl içindeki
dağılışı oldukça düzensizdir. Subtropikal kuşakta kıtaların batısında yıl boyunca egemen olan
yüksek basınç koşullarının oluşturduğu açık gökyüzü ve sakin atmosfer ile okyanustan gelen
nemli hava akımları bu alanda sis ve çiy oluşumunu kolaylaştırır. Serin kıyı çöllerinde en sık
rastlanan sis tipi adveksiyon sisleridir. Bu sisler okyanus üzerinden gelen ılık nemli havanın
soğuk su akıntıları ve yükselen dip suları üzerinde yoğunlaşması sonucunda oluşur. Batı kıyısı
çöl iklimi, yeryüzünde en az yağış alan yerlerin başında gelir. Bu koşullarının ortaya çıkmasına
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yol açan mekanizma esas olarak Hadley dolaşımı sırasında subtropikal enlemlerde havanın
sübsidans göstermesidir.

Şekil 115: Musonal yağış rejiminde bulunan Taipei istasyonunun klimatogramı.
Bu yağış rejimine sahip olan Amerika’daki Sacramento istasyonu örnek gösterilebilir.
Sacramento istasyonunda yıllık toplam yağış miktarı 445.1 mm’dir. Ortalama 3470 saat
güneşlenme süresine sahiptir. Günlük ortalama güneşlenme süresi yaz aylarında 12 saatin
üzerindedir. Yaz mevsiminde güneşlenme süresinin artması yağışsız geçen mevsimin en
belirgin göstergesidir. Yaz mevsiminde yağış miktarında önemli bir değişiklik yaşanır.
Örneğin; Temmuz ayındaki toplam yağış miktarı yaklaşık 1.3 mm’dir (Şekil 116).
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Şekil 116: Subtropikal yağış rejiminde bulunan Sakremento istasyonunun klimatogramı.
Orta enlem karasal yağış rejimi genel olarak kuzey yarımkürede gözlenmektedir.
Güney yarımkürede 40° enleminin güneyinde karaların kapladığı alanın çok az olması ve
denizel etkiler nedeniyle bu yağış rejimi gelişmemiştir. Bu yağış rejimi kuzey yarımkürede 40°55° K enlemin üzerinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da kıtaların merkezi ve doğu
kısımlarında gözlenir. Orta enlem karasal yağış rejiminde yıllık ortalama yağışlar 600-900 mm
arasında değişir. Yağışlar, kıyıdan iç kısımlara geçildikçe azalır. Belirgin bir kurak dönemin
olmadığı bu yağış rejiminde, yağış miktarı yaz mevsiminde artmaktadır. Yaz mevsiminde
özellikle kıtaların iç kısımlarında aşırı ısınan zeminler üzerinde kararsızlaşan hava kütleleri
konvektif yağışların oluşmasında etkendir. Buna karşılık kararlı kontinental polar hava
kütlelerinin etkili olduğu kış mevsiminde yağışlar, yaza göre görece olarak azalır.
Orta enlem karasal yağış rejimi için Amerika’nın Nebraska eyaletindeki Omaha
istasyonu örnek gösterilebilir. Bu istasyonda, yıllık toplam yağış miktarı 758.5 mm’dir.
Ortalama 2769 saat güneşlenme süresine sahiptir. Günlük ortalama güneşlenme süresi yaz
aylarında 9 saatin üzerindedir. Yaz mevsiminde güneşlenme süresinin artması yüzeyde
ısınmanın artmasına ve konvektif yağışlara neden olur. Mayıs ayından itibaren yağışlarda
önemli bir artış yaşanır. Mayıs-Ağustos dönemi yağış toplamları yaklaşık 384.6 mm’dir (Şekil
117).
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Şekil 117: Orta enlem karasal tip yağış rejiminde bulunan Omaha istasyonunun klimatogramı.
Türkiye’de orta enlem karasal yağış rejimine sahip olan Kars istasyonunda, yıllık
toplam yağış miktarı 462.9 mm’dir. Günlük ortalama güneşlenme süresi yaz aylarında 12 saatin
üzerindedir. Yaz mevsimindeki ısınma ile artmasına ve konvektif yağışlara neden olur. Mayıs
ayından itibaren yağışlarda önemli bir artış yaşanır. Mayıs-Ağustos dönemi yağış toplamları
yaklaşık 239.9 mm’dir (Şekil 118).
Orta enlem denizel yağış rejiminde bütün yıl yağışlıdır. Yağış miktarı bakımında aylar
arasında belirgin bir fark yoktur. Bu kurak dönemin olmadığının göstergesidir. Bu yağış
rejiminde yağışlar yaz ve kış mevsimlerinde farklı karakterdedir. Yazın konveksiyonel yağışlar
etkili olurken, kış mevsiminde siklonal oluşumlu yağışlar görülür. Bu yağış rejiminde bulunana
İrlanda’daki Valentia istasyonunun yıllık toplam yağışı 1429 mm’dir. Yağışın az olduğu MayısAğustos dönemindeki yağışı 352 mm’dir (Şekil 119).
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Şekil 118: Orta enlem karasal tip yağış rejiminde bulunan Kars istasyonunun klimatogramı.

Şekil 119: Orta enlem denizel tip yağış rejiminde bulunan Valentia istasyonunun klimatogramı.
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Orta enlem denizel yağış rejiminde bulunan Fransa’nın Brest istasyonunda yıllık toplam
yağışı 1109.5 mm’dir. Yağış miktarı bakımında aylar arasında belirgin bir farklılık gözlenmez.
Sadece yaz mevsimi yağışları miktar olarak kışa oranla azdır. Belirgin bir kurak dönemi yoktur.
Yağışın az olduğu Mayıs-Ağustos dönemindeki yağışı 235.3 mm’dir. Yıl içinde yağışın
azaldığı bu dönemdeki yağışlı gün sayısı 55 günün üzerindedir. Yıl içindeki yağışlı gün sayısı
yaklaşık 200 günün üzerindedir (Şekil 120).

Şekil 120: Orta enlem denizel tip yağış rejiminde bulunan Brest istasyonunun klimatogramı.
Kutup bölgesinin yağış rejiminin görüldüğü alanlarda karla kaplı zeminler üzerinde yer
alan termik yüksek basınçlar sis oluşumu için ideal koşulları sağlar. Termik yüksek basınçlarda
gözlenen açık gökyüzü ve durgun hava koşulları zemine temas eden hava tabakalarının aşırı
soğumasına ve radyasyon sislerinin oluşumuna yol açar. Yaz mevsiminde sürekli donan
zeminlerin üst yüzeyinin erimesi ile birlikte havadaki nem miktarı yükselir. Bu nedenle
özellikle alçak alanlarda olmak üzere sis oluşumu kolaylaşır. Subarktik iklim bölgesinde yer
alan istasyonların büyük bir çoğunluğu yıllık 400 mm’nin altında yağış alır.
Bu yağış rejim bölgesinde bulunan Rusya’nın Omsk istasyonunda yıllık toplam yağış
miktarı 389.9 mm’dir. Düşük sıcaklıklar nedeniyle, bağıl nem değerleri yüksektir. Yağış yaz
mevsiminde artış gösterir. Özellikle havanın sakin ve açık olduğu günlerde zeminin geceleri
uzun dalgalı yer radyasyonu ile soğuması ve havanın doyma noktasına ulaşması sonucu
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radyasyon sislerine sıklıkla rastlanır. Yaz mevsimindeki yağış miktarı 169.2 mm’dir (Şekil
121).

Şekil 121: Kutupsal yağış rejiminde bulunan Omsk istasyonunun klimatogramı.
Kanada’nın Flin Flon istasyonu da aynı yağış rejimine sahiptir. Bu istasyonun yıllık
toplam yağış miktarı 484.1 mm’dir. Yaz mevsiminde yağışlarda belirgin bir artış vardır.
Sıcaklıklar kış mevsiminde oldukça düşüktür. Kış mevsimi yağışları 53.7 mm iken, bu miktar
yaz aylarında oldukça artış gösterir. Haziran-Ağustos dönemine ait yağışlar, 211.6 mm’dir
(Şekil 122).
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Şekil 122: Kutupsal yağış rejiminde bulunan Flin Flon istasyonunun klimatogramı.
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Uygulamalar
Bir istasyonun aylık toplam yağış miktarlarını inceleyiniz. Yağışın aylara ve mevsimlere
göre dağılışını değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
Farklı yağış rejimine sahip olan iki istasyonun yağış rejimini değerlendirip, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerküre üzerinde yağşın dağılışı ve yağış rejimlerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Yağış rejimi nedir ?
2) Yağışlar, nemli hava kütlelerinin alçak basınç alanlarında …..........., cephe boyunca
da ……….yükselmeler ile oluşur.
3) İklim tiplerinin özellikleri ve coğrafi dağılışlarını belirleyen faktörler nelerdir?
4) Aşağıdakilerden hangisi yağışın dağılışının sınıflarından değildir ?
a) yağışlı
b) yarı yağışlı
c) nemli
d) yarı nemli
e) kurak
5) Yağışlı bölgeler ………. , ……….. , ………… dir.
6) Az yağışlı bölgeler …………. , …………. , ………… dir.
7) Yeryüzünde en az yağış alan bölge hangisidir ?
a) Ekvatoral bölge
b) Muson bölgeleri
c) Orta enlemlerin batı kıyıları
d) Akdeniz havzası
e) Subtropikal basınç kuşakları
8) Bütün yıl yağışlı olan yağış rejimi hangisidir ?
9) Yerkürenin en yağışlı bölgesi neresidir?
10) ……… , kuzey yarımkürede ………. , güney yarımkürede ……….. ayları arasında
etkili olan bir rüzgar sistemidir.
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Cevaplar:
1) yağış miktarının aylara ya da mevsimlere göre dağılışıdır. 2) orografik,
konvensiyonel 3) enlem ve enlemeb ağlı alınan güneş radyasyonu, hava kütleleri ve cepheler
4) b) yarı yağışlı 5) ekvatoral bölge, orta enlemlerin batı kıyıları, muson bölgeleri 6) subtropikal
yüksek basınç alanları, kutup bölgeleri, kıta içleri 7) e) subtropikal basınç kuşakları 8) orta
enlem denizel yağış rejimi 9 ) ekvatoral kuşakta yer alan amazon havzası ve çevresi 10 ) muson,
mayıs-eylül, aralık-şubat
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