
TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

Bulutluluk ve Nemlilik: Güneşlenme 
ve ışıma koşullarını etkileyerek sıcaklık 
koşulları üzerinde dolaylı bir rol oynar.
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• Kentleşmenin Etkisi: Kentlerin ısıtılması sonucunda açığa çıkan enerji, sıcaklık 
koşulları üzerinde rol oynayan mikro klima unsurları arasında yer alır. Kentlerde 
ortalama sıcaklık, çevrelerinden 1°C kadar daha yüksektir. Bu fark, kışın daha da 
belirgin bir hale gelir ve özellikle günlük minimum sıcaklıkların kentlerde daha yüksek 
olması ile dikkati çeker.
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Bütün bu etkenler dikkate 
alındığında daha önceki 
bahislerde de değinildiği 
üzere, yeryüzünde 
sıcaklığın dağılışı 
bakımından farklılık 
gösteren üç kuşak veya 
bölgeden söz edilebilir. 

1. Tropikal Kuşak - Yıllık 
sıcaklık ortalamasının 
20oC den yüksek olduğu 
alanları kapsar.

2. Orta Kuşak - Yıllık 
ortalama sıcaklığın 20oC 
den düşük olduğu ancak, 
en sıcak ay 
ortalamasının 10oC nin 
altına inmediği alanlar.

Tropika
l KuşakTermik 

Ekvator

Orta 
Kuşak

Kutup 
Kuşağı

3. Kutup kuşağı veya bölgeleri - En sıcak ay ortalamasının 
10°C den az olduğu alanlar bu kuşağa girerler.
Bu kuşaklardaki sıcaklık değişimini daha yakından 
inceleyebilmek için sadece izoterm haritaları değil, bunlarla 
birlikte paralellerin ortalama sıcaklıklarını da 
değerlendirmek gerekir. Paralellerin ortalama sıcaklıkları 
izoterm haritalarından yararlanılarak hesaplanabilir.
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Tablo: Paralellerin ortalama sıcaklıkları

Enlem 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

Kuzey Yarımküre 26.3 26.8 25.3 20.3 14.0 5.8 -1.1 -10.7 -18.1 -22.7

Güney Yarımküre 26.3 25.4 23.0 18.4 12.0 5.6 -2.0 -12.8 -20.8 -30.0

Fark +1.4 +2.3 +1.9 +2.0 +0.2 +0.9 +2.1 +2.5 +7.3

1- Kuzey yarımkürenin bütün enlemlerde güney yarıküreden daha sıcak olduğu 
görülür. 
2- Bu fark yıllık ortalama 2oC yi bulmaktadır. 
3- Yarımkürelerin ısınma ve soğuma dereceleri arasında büyük farklılık göze 
çarpmaktadır. 
4- Karaların daha yaygın olduğu kuzey yarımküre yazın daha fazla ısınmakta aksine 
kışın daha fazla soğumaktadır. 
5- Güney yarıkürede ise denizsel karakterli bir sıcaklık rejimi göstermektedir. Bu 
nedenle dünyanın yıllık ve mevsimlik ortalama sıcaklıkları üzerinde kuzey 
yarımkürenin etkisi daha ağır basmaktadır.



TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

Tropikal 
KuşakTermik Ekvator

Orta Kuşak

Kutup Kuşağı

Termik ekvator
Boylamlar üzerinde sıcaklığı en yüksek noktaların belirlenerek birleştirilmeleri sonucunda 
oluşturulan çizgiye Termik  ekvator adı verilir. Bu çizgi üzerindeki bütün noktalarda sıcaklık aynı 
değildir. Genellikle karalar üzerinde denizlerden daha yüksektir. Termik ekvator, Büyük Okyanus 
üzerinde coğrafi ekvatora yaklaşır, hatta Büyük Okyanusun ortasında çok dar bir alanda coğrafi 
ekvatorun güneyine iner. Bunun dışında hemen bütün yıl boyunca kuzey yarımküresinde kalır ve 
kıtalar üzerinde çok daha kuzeye çıkar. Bunun nedeni, aynı enlem üzerinde karaların denizlerden 
çok daha sıcak olmasıdır.
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ATMOSFERDE SU BUHARI, NEMLİLİK, YOĞUNLAŞMA, SİS, BULUT VE YAĞIŞ

Atmosferde Su Buharı, Evaporasyon ve 
Evapotranspirasyon

- Gerçekten de su, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir 
parçası olmasına rağmen, onun, doğada ayrıcalık 
taşıyan özelliklere sahip ender bileşiklerden 
olduğu çoğu kez dikkatimizden kaçar. 

- En iyi eritken durumundadır. 

- Normal halde elektriği ileten suyun saf halde iken 
aksine iyi bir yalıtkan olduğu görülür. 

- Özgül ısı ve ısı kapasitesinin yüksekliği nedeniyle 
geç ısınır, geç soğur. 
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- Doğada katı, sıvı ve gaz 
halinde bulunan bileşiklerin 
en önde gelenidir. 

- Katı haldeyken yoğunluğu 
daha az olan belki de tek 
bileşiktir.

- Nitekim su, bu nadir özelliği 
sayesinde yüzeysel 
sulardaki yaşamın devamını 
sağlamaktadır. 

GAZ

SIVI KATI

Buharlaşma

Yoğunlaşma

Erime

Donma

Süblimasyon

Suyun Faz Değiştirmesi
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- Eğer suyun katı hale dönüştüğünde yoğunluğu 
azalmasaydı suların donan kısımlarının 
yüzeyde oluşturduğu koruyucu örtü olmayacak 
ve tabana kadar donmaya devam eden su 
kütlelerinde akuatik yaşam sona erecekti.
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• Su buharı hava halleri ve iklim koşulları 
bakımından oynadığı önemli rol nedeniyle 
havanın diğer bileşenlerinden ayrı bir 
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 
Nemlilik, bulutlar, yağış ve görüş uzaklığı gibi 
meteorolojik unsurlar hep atmosferdeki su 
buharı tarafından oluşturulmaktadır.

• Atmosferdeki su buharının kaynağı; 
okyanusların, denizlerin, göllerin, 
bataklıkların, buzulların ve nihayet toprağın 
yüzeyinden Evaporasyon (buharlaşma) ile 
bitkilerin Transpirasyon undan 
(terlemesinden) oluşmaktadır. İşte 
buharlaşma ve terleme olaylarının birlikte 
cereyan ettiği bu oluşumu Evapotraspirasyon
terimi ile tanımlamaktayız. Bu oluşum iki 
şekilde gerçekleşebilir.

• Zeminde devamlı ve yeterli miktarda su 
bulunması halinde buharlaşma ve terleme en 
yüksek boyutlara ulaşır buna Potansiyel 
Evapotranspirasyon denir.

• Buna karşılık toprakta herhangi bir anda 
mevcut su içeriğinin karşılanan buharlaşma 
ve terlemeye de Aktüel veya Gerçek 
Evapotranspirasyon denir.
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Nemlilik

Havanın nemliliği, hava içerisinde her hangi bir anda mevcut su buharının miktarını 
ifade eden bir terimdir.

Mutlak Nem (buhar yoğunluğu) - 1 m3 havanın ihtiva ettiği su buharının gram 
cinsinden ağırlığına Mutlak Nem (Buhar Yoğunluğu) adı verilmektedir. 

Havanın ihtiva ettiği su buharı miktarı sıcaklığına bağlıdır.

Tablo. Farklı sıcaklık derecelerinde 1 m3 havanın tutabileceği en yüksek su buharı 
miktarları.

Sıcaklık (oC) Su buharı (gr) Sıcaklık (oC) Su buharı (gr)

-40 0.120 0 4.847

-35 0.205 5 6.797

-30 0.342 10 9.401

-25 0,559 15 12.832

-20 0.894 20 17.300

-15 1.403 25 23.049

-10 2.158 30 30.371

-5 3.261 35 39.599

40 51.117
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Doygunluk Nemi:
1 m3 havanın belirli bir sıcaklık derecesinde tutabileceği en yüksek su buharı miktarı 

Doygunluk Nemi olarak da tanımlanabilir. 
Mutlak nem buharlaşma olanaklarına bağlıdır. Mutlak nem;

- Ekvatordan kutuplara, 
- Kıyılardan iç kısımlara ve yükseklere doğru azalır. 
- Yazın kışdan, gündüzleri de gecelerden fazladır.

Özgül Nem - Su buharı kütlesinin, içinde bulunduğu hava kütlesine oranına Özgül Nem
denir. Daha açık bir ifade ile 1 kg lık nemli havanın kaç gram su buharı ihtiva ettiğini 
gösterir.

1 kg.lık nemli hava

7,4 gr su buharı
10 oC’de maksimum 10,4 gr su 
buharı taşıyabilir

7,4 gr/1 kg 
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Bağıl (Nisbi) Nem

Belli sıcaklıktaki bir hava kütlesinin ihtiva ettiği su buharı miktarının (n), o sıcaklıktaki 
hava kütlesinin tutabileceği en yüksek su miktarına (N) oranına Bağıl Nem denir. 
İfadeyi kolaylaştırmak için % ile gösterilir.

Bn = (n/N) * 100

Burada; 

Bn bağıl nem (%), 

n havanın o anda ihtiva ettiği nem (mutlak nem), 

N o andaki sıcaklıkta tutabileceği en yüksek nem miktarı yani doygunluk nemidir.

Bağıl nem, havanın doyma, dolayısıyla yoğunlaşma noktasından ne kadar uzak 
olduğunu ifade eder. 

Örnek; Bağıl nem % 60 ise, havanın doyması için gereken su buharı miktarının % 60 ını 
ihtiva ediyor demektir.

Bağıl nem havanın sıcaklık derecesi ile ters orantılı olarak değişir.

Su Buharı Basıncı

Havadaki bütün gazlar gibi su buharı da basınç yapar. Havadaki diğer gazlardan ayrı 
olarak, su buharının yaptığı kısmi basınca Su Buharı Basıncı denir. Bu, hava basıncının 
çok az bir kısmını (% 3-4) teşkil eder.
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Yoğunlaşma
• Havadaki su buharının sıvı 

veya katı haldeki suya 
dönüşmesine Yoğunlaşma
denir. Yoğunlaşma ancak 
doyma noktasına erişilmesi 
ve aşılması halinde olur.

• Örneğin 30oC sıcaklıkta 1 m3

havanın tutabileceği en 
yüksek su miktarı 30.37 
gramdır. Bu anda bağıl nem % 
100 dür. Bu hava kütlesinin 
sıcaklığı 10 oC ye indiği 
takdirde, bağıl nem % 100 ü 
aşacağından su buharının bir 
kısmı yoğunlaşır. Çünkü 10 oC 
sıcaklıktaki havanın 
yüklenebileceği en yüksek su 
miktarı 9.4 gramdır. O halde 
burada fazla gelen 20.97 
gram su buharı 
yoğunlaşacaktır.

Doymuş Hava

Bağıl Nem
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Doymamış Hava

Bağıl Nem

Havada mevcut su buharı miktarı 
değişmemek şartı ile, soğuma 
sonucunda yoğunlaşmanın 
başladığı sıcaklık derecesine 
Yoğunlaşma Noktası Sıcaklığı denir. 
Yoğunlaşma noktası sıcaklığı 
havanın içinde mevcut su buharını 
taşıyabileceği en düşük sıcaklık 
derecesidir.

Havanın alabileceği su buharı 
miktarı sıcaklığa bağlı olarak 
artacağından doygun haldeki bir 
hava kütlesinin sıcaklığı ne kadar 
yüksek ise, bunun soğuması 
halinde yoğunlaşacak su buharı 
miktarı da o kadar fazla olacaktır.  

Örneğin; Sıcak bölgelerde ve sıcak 
cephe yağışlarında yağış şiddetinin 
fazla oluşu bunu doğrulamaktadır.
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Yoğunlaşma noktasına başlıca iki yoldan ulaşılabilir;

1. Havadaki nem miktarının artışı

2. Hava sıcaklığının düşmesi

Hava sıcaklığının düşmesi sonucu meydana gelen 
yoğunlaşma, doğada en çok görülen şeklidir. 

Havanın yoğunlaşma noktasına erişmesi muhtelif 
sıcaklık derecelerinde olabilir. 

Bu nedenle su buharı ya sıvı halde (çiğ, sis, bulutların 
büyük çoğunluğu ve yağmur) veya katı halde (kırağı, 
kar, bazı bulutlar) yoğunlaşır. 
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Yoğunlaşmanın temel nedenlerinden 
biri havanın adiyabatik yolla 
soğumasıdır. 

Yükselerek soğuyan bir hava kütlesi 
yoğunlaşma ve yoğunlaşma ürünleri 
bakımından belli başlı dört safhadan 
geçer.

Dolu
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Kuru Safha

• Yükselen hava kütlesi ilk önce, 
yoğunlaşma noktasına 
erişilinceye kadar her 100 
metrede 1 oC olmak üzere Kuru 
adiyabatik soğumaya maruz kalır. 
Yukarıya doğru yoğunlaşma 
seviyesi ile sınırlandırılmış olan 
bu safhaya yağış sağlamadığı için 
Kuru safha denir.

Yağmur Safhası

• Yoğunlaşma seviyesine ulaştıktan 
sonra, yoğunlaşma nedeni ile bir 
miktar saklı ısı enerjisi açığa 
çıkacağından, yükselen hava 
artık eskisi kadar soğuma 
gösteremeyecektir. Doygun 
adiyabatik soğuma denilen bu 
olayda hava her 100 metrede 
0.5°C soğuyarak yükselmeye 
devam eder.

• Bu sırada oluşan su damlacıkları 
hava hareketi ile yukarıya doğru 
taşınırlar.

Bunların miktar ve 
boyutları artar ve 
düşecek boyuta 
ulaştıklarında yağmur 
şeklinde yağış başlar. 
Kuru safhanın üstünde 
ve donma noktasına 
ulaşılan düzeyin altında 
kalan bu safhaya Yağmur 
safhası adı verilir.

Dolu
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Dolu Safhası
Yükselen hava kütlesi içinde yukarıya doğru taşınan 
su damlacıkları, sıcaklığın O oC olduğu seviyeye 
erişince donmaya başlar. Ancak, bu donma 
esnasında su damlacıkları çevrelerine önemli ölçüde 
enerji verirler (gr başına 80 kal). Bu sıcaklıkta 
havadaki bütün su donacağından açığa çıkan ısı, 
enerjisi donma olayı sona erinceye kadar 
yükselmekte olan havada sıcaklık düşüşünü önler. 
Yağmur damlalarının donarak doluya dönüştüğü bu 
safhaya da Dolu Safhası denir. Dolu safhasında 
havanın sıcaklığı sabit kalır.

Kar Safhası
Yağmur ve dolu safhalarının aşılmasına rağmen, 
havada yoğunlaşmadan bir miktar su buharı arta 
kalır. İşte dolu safhasının aşılmasından sonra 
yükselme ve soğuma devam edecek olursa, arta 
kalan su buharı doğrudan doğruya buz kristalleri 
halinde yoğunlaşır ve bu safhaya da Kar Safhası adı 
verilir.
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Yoğunlaşma Ürünleri

Çiğ

Yeryüzünün veya özellikle 
bitkilerin fazla soğuyan 
kısımlarına temas eden en alt 
hava tabakalarının O°C nin 
üzerinde doyma noktasına 
erişmesi halinde oluşan su 
damlacıklarıdır. Günlük sıcaklık 
farklarının fazla olduğu 
mevsimler ve bölgeler çiğ 
oluşumu için elverişlidir. Ancak 
kurak bölgelerde nem 
koşullarının buna uygun olması 
gerekir.

Özellikle, kurak ve yarı kurak 
bölgelerde çiğ oluşumu ayrı bir 
önem taşımaktadır. Hatta bu 
yerlerde çiğ ayrı bir yağış şekli 
olarak kabul edilmekte ve çiğ 
yağışlarından söz 
edilebilmektedir. 
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Çiğleri oluşum şekillerine göre üç grupta 
toplamak mümkündür: 

• (1) Çiğ yağışı veya yüzey çiği Atmosferik 
nemin yüzeyde yoğunlaşması ile oluşur,

• (2) Destilasyon (Toprak çiği) Topraktaki 
su buharının, toprak içerisinde sıcaklığı 
fazla olan kesimlerden az olan kesimlere 
doğru akması sonucu, aşağıdan yukarıya 
doğru yükselerek yoğunlaşmasıyla 
meydana gelir. Bu olgu gündüzleri aşırı 
derecede ısınan toprakta üst 
katmanların geceleri ışıma yoluyla daha 
fazla ısı kaybederek alt katmanlardan 
daha soğuk duruma gelmeleri 
sonucunda gerçekleşir.

• (3) Gutasyon

• Fizyolojik bir olaydır. Bitkilerin hızlı bir 
şekilde topraktan emdikleri suyun, 
transpirasyonu azaltıcı bazı koşullar 
altında yaprak yüzeylerinde damlacıklar 
oluşturmasıdır. Gutasyon özellikle 
ilkbahar sonlarında sıcakça bir günü 
izleyen soğuk gecelerde oluşur.
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Kırağı

Yine zeminde meydana gelen bir yoğunlaşma şeklidir. Ancak burada yoğunlaşmanın O°C nin 
altında gerçekleşmesi söz konusudur. Nitekim Kırağı buz kristallerinden oluşur. Çiğ oluşumuna 
uygun koşullar, kırağı için de elverişlidir.

Kırç
Oluşum şekli diğerlerinden farklı bulunan Kırç, iki 
ayrı safhada gerçekleşir. Önce hava tabakası içinde 
yoğunlaşma sonucu su damlacıkları oluşur, sonra 
bu damlacıklar ağaç dalları, telgraf ve telefon 
direkleri, teller ve demir çubuklar gibi fazlaca 
soğumuş cisimlerle temas ederek buza dönüşür ve 
bu cisimlerin üzerini kaplayarak kırç adı yerilen bir 
buz tabakasının oluşmasına yol açar.
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Sis ve Bulut

Havadaki su buharının 
değişik koşullar 
altında 
yoğunlaşması 
sonucu meydana 
gelerek asılı halde 
kalan su 
damlacıkları veya 
buz kristallerinden 
oluşurlar.

Dolu
Kuvvetli düşey hareketler sonucu hızla yükselerek aniden 
soğuyan su damlacıklarından oluşur. Düşey hareketlerin 
kuvvetli olduğu hava kütleleri ve mevsimler dolu 
oluşumu için uygun koşullardır. Bu nedenle dolu yağışı 
ekseriya yazın ve geçiş mevsimlerinde (ilkbahar, 
sonbahar) görülür. Bu gibi düşey hareketler genellikle 
kümülonimbüs  tipi bulutlarda meydana gelmekte ve bazı 
hallerde yükselme hızı 12-30 metre/saniye gibi çok büyük 
değerlere ulaşabilmektedir.
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Yağmur ve Kar

Bilindiği üzere su damlacıkları 
halinde oluşan yağışlara yağmur, 
buz kristalleri şeklinde oluşan 
yağışlara ise kar denilmektedir. 

Araştırmalar atmosferde 
yoğunlaşma sonucu meydana 
gelen su damlacıkları veya buz 
kristallerinin çok küçük zerrecikler 
yahut nüveler üzerinde 
oluştuklarını ortaya koymuştur. 
Bunlara Yoğunlaşma çekirdekleri
veya nüveleri denir. 

Yağmur veya kar yağışının nasıl 
oluştuğunu bilimsel olarak ilk kez 
1933 yılında Norveç'li bir 
meteorolojist olan Tor Bergeron
tarafından açıklanmıştır. Bergeron 
İşlemi (Process) adı verilen bu 
açıklamaya göre doğal koşullarda 
bir yağışın oluşabilmesi için su 
buharı, buz kristalleri ve aşırı 
derecede soğumuş su 
damlacıklarının bir arada 
bulunmaları gerekir. 

Bulutu oluşturan taneciklerinin 
birleşmesi sonucu büyüyen damlalar 
yeryüzüne yağmur olarak düşer.
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Böyle bir ortamı oluşturan bulutlarda 
yağışın başlayabilmesi ise, bulut 
içerisinde termodinamik olarak iki 
önemli evrenin ardışık bir şekilde 
gerçekleşmesine bağlıdır. Bu evrelerden 
ilki 

1. Buz kristallerinin ve aşırı derecede 
soğumuş su damlacıklarının oluşmasıdır. 

2. Bu damlacıkların birleşmesidir. Böylelikle 
giderek büyüyen, ağırlaşan ve düşme 
hızları artan tanecikler sonuçta buluttan 
ayrılarak (yerçekiminin etkisi ile) yağışa 
dönüşürler. 
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Terminal Hızın Şematik Olarak Meydana Gelişi
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Yağışa dönüşen tanecikler 
serbest atmosfer 
koşullarında 
sürdürdükleri düşme 
hareketinde yer çekimi 
nedeniyle hız 
kazanırlar. Ancak, 
hızları arttıkça 
çevrelerinde onları 
etkileyen havanın 
sürtünme gücü de 
artacağından kısa bir 
süre sonra yerçekimi ve 
sürtünme güçleri 
dengelenir ve değişmez 
bir hıza diğer bir 
anlatımla Terminal Hıza
ulaşırlar.
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• Erozyon olgusunda  ormanların 
koruyucu işlevleri açısından 
baktığımız zaman ; Burada olaya 
dışarıdan bakıldığında toprağı 
genellikle ağaçların tepe çatısının 
koruduğu sanılır. Bu yaklaşımla 
yapılan arazi kullanım 
planlamalarında, meyve bahçeleri, 
zeytinlik vb. ağaç örtülerinin 
hidrolojik işlevleri bakımından 
ormanlarla aynı kefeye konularak 
hatalı politikalar geliştirdiğini 
görmekteyiz. Ormanların erozyona 
karşı koruyucu etkileri ağaçların 
tepe çatısından çok, tabanda 
oluşturdukları Ölü Örtü adı verilen 
kuru yaprak ve humus 
tabakalarından kaynaklanmaktadır.

• Bulut su buharı ile doymuş bir 
ortamda yüzen su damlacıkları ile 
buz kristalleri ve kirletici bazı 
partiküllerden oluşur. Bunların bir 
araya gelerek büyümeleri çekim ve 
çarpışma yoluyla olur.
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• Çekim veya Yakalanma (Capture)
yoluyla birleşmede, bu zerreciklerin 
farklı elektrik yüküne sahip olmaları 
veya yanyana düşmekte olan aynı 
boyuttaki iki zerreciğin aralarında 
basınç azalmasına yol açarak 
birbirilerine doğru çekilmeleri veya 
farklı boyuttaki zerrelerin birbirilerini 
yakalanmaları büyük rol oynar.

• Zerreciklerin tümü sıvı halde ise 
bunlar, Birleşim (Coalescense) yoluyla 
bir araya gelirler ve yağmur yahut 
çisenti (ince yağmur) oluştururlar.  

• Zerreciklerin tümü kristal halde ise 
Kümelenme (Aggregation) yoluyla bir 
araya gelirler ve lapa lapa veya kuşbaşı 
kar yağışı oluşur.  

• Su ve buz zerreciklerinin yani sıvı ve 
kristal haldeki zerreciklerin bir arada 
bulunmaları halinde birleşmeleri 
Kaynaşma (Accretion) yoluyla olur ve 
kar taneleri yakut dolu oluşur. 
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Hava Modifikasyonu
Günümüzde Hava modifikasyonu çalışmaları, doğal oluşum sürecinde özellikle aşırı 
derecede soğumuş bulutlarda düşecek boyuta ulaşamamış daneciklerin gelişimlerine 
yardımcı olmak suretiyle yağışı başlatmak veya zarar verecek şekilde gelişen atmosferik 
koşullarda bu gelişimi erken başlatarak zararın önlenmesi biçiminde gerçekleşmektedir. 

Yoğunlaşma çekirdeklerinin eksikliğini giderme işlemi olarak tanımlayabileceğimiz 
Bulut Tohumlama uygulamalarında ise gümüş iyodür (AgI) veya kuru buz (katı 
karbondioksit) kullanılmaktadır. Yoğunlaşma çekirdeği oluşturmak üzere kullanılan 
gümüş iyodür, aktivitesini -4oC nin altında, kuru buz ise yaklaşık -80oC de
sürdürmektedir.
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Günümüze kadar 30 u aşkın ülkede sürdürülen bu çalışmaların büyük çoğunluğunda başarılı 
sonuçlar alınmış ve mevcut teknolojik olanaklarla yağışlarda % 20-30 civarında bir artışın 
kolaylıkla sağlanabileceği ortaya çıkmıştır. 

Uygulamalarda en başarılı sonuçlar, kalınlıkları en az 1000 m olan ve ayrıca, tepe ve tabanları 
arasındaki büyükçe bir kesitinde sıcaklığı -4oC ile -20oC arasında değişen konvektif tipli 
kümüliform yani düşey gelişimli bulutlarda alınmıştır. Bulutlarda düşey hızların yataya göre çok 
daha fazla oluşu, tohumlama sonrasında açığa çıkan ısı miktarını arttırdığından bulutun düşey 
gelişimini kolaylaştırmakta ve fazla yağış artışı sağlayabilmektedir.
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Atmosferde Optik Olaylar
Hale

Güneş veya ayın 
çevresinde oluşan 
beyaz ışıklı halkalara 
Hale adı 
verilmektedir. İnce 
bir tül gibi gelişen 
yüksek bulutlardan 
sirostratusların söz 
konusu olduğu 
zamanlarda ortaya 
çıkan bu olgu 
ışınların bulutu teşkil 
eden buz kristalleri 
tarafından farklı 
şekilde kırılmaları ve 
yansıtılmaları 
sonucunda 
oluşmaktadır. 

Kuzey ülkelerinde ve soğuk mevsimlerde daha sık rastlanan bir 
olgudur.
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Gökkuşağı

Gökkuşağı güneş veya nadir de olsa aydan 
gelen ışınların yağış esnasında yağmur 
damlaları tarafından yansıtılma ve 
kırılmaları sonucunda oluşmaktadır. 
Genellikle güneş ve sağnak yağışların 
birlikte izlendiği günlerde güneşe arkasını 
dönen bir kişi uzaktaki bir sağnak yağışa 
doğru baktığında Gökkuşağı Olgusu ile 
karşılaşır. 
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Serap

Optik olaylar atmosferde bulunan su damlacıkları ve buz 
kristallerinin neden olduğu kırılma ve yansımalar 
sonucunda meydana gelmekteydi. Qysa ki ışık, yayılma 
hızı, içerisinden geçtiği ortamın yoğunluğuna bağlı olarak 
değiştiğinden daha yumuşak bir biçimde kırılmaya diğer 
bir deyimle eğilmeye de maruz kalabilmektedir. 

Bazen uzaktaki binaların 
veya tepelerin 
olduklarından daha 
yukarıda veya aşağıda 
görülmeleri yahut aslında 
olmadıkları halde birden 
karayolunda önümüzde 
bir su kütlesi, bir bahçe, 
gölet vb. bir objenin 
görüntüsüyle 
karşılaşabilmek mümkün 
olmaktadır. Özellikle 
çöllerde ve büyük 
düzlüklerde sıcak iklim 
koşullarının söz konusu 
olduğu hallerde 
karşılaşılan bu olgu Serap 
olarak adlandırılmaktadır.
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Atmosfer içerisinde yoğunluğun en fazla olduğu tropopoz katmanının alt kesimlerinde, 
sıcaklık ve basınç farklılıklarının neden olduğu yoğunluk değişmeleri de daha belirgin 
şekilde ortaya çıkabilmektedir. Gözümüz ışığı doğrusal olarak algılamaktadır. Qysa ki 
yeryüzüne yakın hava tabakalarında özellikle düşey doğrultuda meydana gelen 
yoğunluk farklılıkları (normal olarak yükseldikçe havanın yoğunluğu azaldığından) 
ışınların eğilmesine neden olarak objeleri gerçekte bulunduklarından biraz daha 
yüksekte algılamamıza yol açmaktadır.
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Sis Oluşum Şekilleri
Yeryüzüne yakın hava tabakaları içerisindeki su buharının, bu kısımlarda meydana 

gelen soğuma sonucunda yoğunlaşarak boşlukta duran su damlacıkları haline 
dönüşmesiyle sisler meydana gelir. Sis ve bulutların oluşum mekanizmaları aynıdır. 
Sisler oluşumları itibariyle bulutlardan ayırma olanağı yoktur. Zira, sis zeminde veya 
zemine çok yakın bir seviyede meydana gelen bir stratus bulutundan başka bir şey 
değildir. Nitelim yüksek dağlar üzerindeki bulutlar, dağların üst kısımlarında bu 
bulutlar içinde yaşayanlar tarafından sis olarak kabul edilir.

Sis bir yoğunlaşma ürünü 
olduğuna göre, oluşumu 
için gerekli ilk koşul yine 
doyma noktasına ulaşılma 
ve aşılması olacaktır. Bu da 
kuramsal olarak iki şekilde 
gerçekleşebileceğine göre, 
ya havanın soğuması yahut 
da hava içindeki su buharı 
miktarının artması 
gerekecektir. 
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Sislerin Sınıflandırması
Radyasyon ve sıcaklık inversiyonu sonucunda oluşan sisler

Sakin ve nemli bir hava tabakasının kuvvetli 
radyasyon veya kondüksiyonla soğuması 
sonucunda oluşan sislerdir. Karalar üzerinde 
geceleri meydana gelen şiddetli radyasyon 
en alt hava tabakalarında kalınlığı az fakat 
oldukça yoğun bir sis tabakasının 
oluşmasına yol açar. 

Burada sıcaklık inversiyonu büyük rol 
oynar. Gündüzün inversiyon etkisi 
ortadan kalktığından bu sisler öğle 
saatlerine doğru kaybolurlar. 
Yurdumuzun iç kesimlerinde soğuk 
mevsimlerde oldukça sık görülürler.

Karasal radyasyonla 
(kondüksiyon) enerji 
alışverişi

Su buharı ihtiva eden 
havanın soğuyarak 
yoğunlaşması

Sıcak olan 
kısımlardan soğuk 
olan kısımlara 
enerji verilir.

Sıcak Hava

Soğuk Hava
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Adveksiyon Sisleri

Yatay doğrultuda hareket eden bir hava 
kitlesinin soğuk bir zemin üzerinden 
geçerken oradaki soğuk hava ile 
karışması sonucunda oluşurlar. 
Denizler, göller, nehirler ve kıyı 
kesimlerde görülen sislerin ekserisi bu 
yolla oluşmaktadır. Soğuk KaraSıcak Deniz

Yatay doğrultuda hareket eden 
hava kütleleri soğuk bir zemin 
üzerinden geçerken oradaki 
soğuk hava ile karışır ve sis 

oluşur.
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Frontal (Cephesel) Sisler

Genellikle farklı hava kütleleri arasındaki 
sınırlarda yani cephe bölgelerinde oluşan bu 
sisler genellikle yağış alanlarında görülürler. 
Soğuk hava kütleleri üzerinde yükselen sıcak 
hava kütleleri içerisinde meydana gelen 
yağışların, alttaki tabakasını kat ederken 
burada sıcaklık  düşmesine neden olmaları 
sonucunda oluşurlar. 

Sis

Bu tip sisler, cephe 
yağışlarının başlaması ile 
hızla meydana gelebilir ve 
cephenin o bölge üzerinde 
oyalanışına bağlı olarak 
bazen uzun süre devam 
edebilirler.
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Bulutların Oluşumu ve Bulut Tipleri
Bulutlar genel olarak havanın soğuması 
ile içerisindeki su buharının 
yoğunlaşması sonucunda oluşurlar. 
Bulutların şekilleri yoğunlaşmanın 
meydana geldiği yükseklik ve sıcaklık 
derecesine bağlı olarak değişim gösterir. 
Oluşum nedenlerine göre iki esas tipten 
söz edilebilir:
1. Yükselen hava akımları etkisinde 
oluşan bulutlardır. Yığınlar halinde küme 
küme bir görünüşe sahip olan bu 
bulutlara yığılmış veya birikmiş 
(Accumulated) anlamına gelen Kümülüs
adı verilir.
2. Bir hava tabakasının vertikal hareket 
olmadan doyma noktasının altına kadar 
soğumasıyla oluşan bulutlardır. Bunlar da 
sise benzer tabakalar halinde 
olduklarından tabakalı anlamına gelen 
Stratus adı ile tanımlanırlar.
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Bulutları oluşmuş oldukları yüksekti ve istikametleri esas 
alınarak bir sınıflama yapıldığında:
1.Yüksek bulutlar (Sirüs, Sirokümülüs, Sirostratus)
2. Orta bulutlar (Altokümülüs, Altostratus)
3. Alçak bulutlar (Stratokümülüs, Stratus, Nimbostratus)
4. Dikine gelişen bulutlar (Kümülüs, Kümülonimbos)

olmak üzere başlıca dört grupta toplamak mümkündür.
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Sirüs (Cirrus) Bulutları (Ci)-
- 8-12 km yükseklikler arasında 
gelişir.
- Atkuyruğu şeklindedir.
- Buz kristallerinden 
oluşmaktadır.
- Gölge yapmazlar
- Yağışlarla ilişkileri yoktur.

1.Yüksek Bulutlar: Yaklaşık 6-12 km. yükselti basamağında yer alırlar.
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Sirokümülüs (Cirrocumulus) Bulutları (Ce)
- Sirüslerle aynı yükseltide bulunurlar.
- Beyaz renklidirler.
- Uskumru balığının sırtına benzer.
- Siklonik fırtınaların habercisidir. 

http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/cirrocumulus 800.htm
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/cirrocumulus 800.htm
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Sirostratus (Cirrostratus) Bulutları (Ca)
- Sirüslerin yükseltisinde bulunurlar.
- İnce beyaz tülbente benzerler.
- Güneş ve ayı perdeledikleri zaman buz kristalleri nedeni ile, bunlar 
çevresinde geniş haleler yahut ışıklı dairelerin oluşmasına yol açarlar.

http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/Cirrostratus 800.htm
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/Cirrostratus 800.htm
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2. Orta Bulutlar: Yaklaşık 3-6 Km. yükselti basamağında yer 
alırlar.

Altokümülüs (Altocumulus) Bulutları (Ac)
- 3-6 km yükseklikte oluşurlar.
- Büyük kümeler teşkil eder (kümeler 
sirokümülüsten büyük)
- Su damlalarından oluşmuştur (buz kristali yok)

http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/Altocu 800.htm
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/Altocu 800.htm
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/mackerel800.htm
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/mackerel800.htm
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Altostratus Bulutları (As)
- 3-6 km yükseltide 
- Kül renginde veya mavimsi renkte 
- Helezoni veya lif şeklindedir.
- Gölge yaparlar.
- Havanın bozacağının habercisidir.
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Nimbostratus Bulutları (Na)
- Yeryüzünden 2-5 km yükseltide 
oluşur.
- Koyu gri renklidir.
- Asıl yağmur bulutlarıdır.
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3. Alçak Bulutlar: Yaklaşık 1,5 km. yüksekliğe kadar gözlenebilirler.

Stratus Bulutları (St)
- Yeryüzü ile 1200 metre arasında oluşurlar.
- Çisenti halindedirler.
- Sise benzer ama zemine çökmezler.
- Kış mevsiminde oluşurlar.



TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

Stratokümülüs (Stratocumulus) Bulutları (Sc)
- Yeryüzü ile 1,5 km Arassında oluşurlar.
- Koyu renkli, paralel uzanırlar.
- Bazen bütün gökyüzünü kaplarlar.
- Ağır ve yüklü bir hava oluştururlar.
- Bu durum kışın olur.
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4. Dikine Gelişen Bulutlar: Bu bulutlar düşey doğrultuda gelişirler. 
Yaklaşık 450–2500 metre yükselti basamağında yer alırlar.

Kümülüs (Cumulus) Bulutları (Cu)
- Bir tarafı gölgeli diğer tarafı parlak beyaz olur.
- Devamlı şekil değiştirirler.
- Konveksiyon hareketleri ile meydana gelirler.
- Karalar üzerinde gündüzleri ısınarak yükselen 
hava ile oluşurlar.
- Yağmur getirmezler.

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/images/atmosphere/clouds/cumulus.jpg
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/images/atmosphere/clouds/cumulus.jpg
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/Towering Cu1.htm
http://web.ukonline.co.uk/mark.shufflebottom/Towering Cu1.htm
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Kümülonimbus (Cumulonimbus) Bulutları (Cb)
- Orta bulutlarla alçak bulut yükselti sınırlarında oluşurlar.
- Koyu renklidirler.
- Sağanak ve dolu yağışlarına sebep olurlar.
- Şimşek ve yıldırım bu bulutlara eşlik eder.

http://epod.usra.edu/archive/images/cumulonimbus_052301_sjr.jpg
http://epod.usra.edu/archive/images/cumulonimbus_052301_sjr.jpg
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Atmosferde Elektrostatik Yüklenme

Dünya, Kendisini saran atmosfer katmanlarıyla birlikte küresel bir 
kondansatöre benzetilebilir. Atmosferin özellikle yeryüzüne yakın 
katmanlarındaki dinamik yapısı bu katmanlar içerisinde veya 
arasında değişik boyutta elektrik yüklenmeleri, iletim ve 
boşalmalarına yol açmaktadır. Kuru hava iyi bir yalıtkandır. Ancak 
hava içerisindeki su damlacıkları, buz kristalleri veya çeşitli 
partiküllerin bulunması halinde bu yalıtıcı özelliğin ortadan kalktığı 
görülür. Dolayısıyla bulutlar, atmosferik elektriğin yüklenme, iletim 
ve boşalmasında uygun bir ortam teşkil ederler. Bu tip yüklenme 
ve boşalmalar genellikle hızlı düşey hareketlerin söz konusu olduğu 
kümülonimbus tipi bulutların varlığı ile gerçekleşir. 
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YAĞIŞLAR, ÖZELLİKLERİ, DAĞILIŞI, ZAMANA BAĞLI 
DEĞİŞİMİ VE YAĞIŞ REJİMİ TİPLERİ

Oluşumları Bakımından Yağışlar

Bir yoğunlaşma ürünü olan yağışların meydana gelebilmesi için, 
nemli hava kütlelerinin herhangi bir nedenle yükselerek 
soğuması ve doyma noktasının aşılması gerekmektedir. 
Yağışların miktarı, süresi ve dağılışı havanın ihtiva ettiği su 
buharı yanında, bilhassa soğumanın derecesi, hızı ve şekline 
bağlı olarak değişir. 

Başlıca üç tip yağıştan söz edilir:

1. Konveksiyonel Yağışlar

2. Orografik Yağışlar

3. Siklonik ve Frontal Yağışlar
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Konveksiyonel Yağışlar

- Bu tip yağışlar, çevresine 
nazaran fazla ısınarak 
hafifleyen hava kütlelerinin 
yükselmesi sonucunda 
meydana gelir. 

- Yoğunluğu kendi 
yoğunluğuna eşit bir düzeye 
gelinceye kadar yükselir ve 
sıcaklığı da o düzeydeki 
sıcaklığa düşer. 

- Böylece doyma noktasına 
ulaşılır ve yağış oluşur. 

- Bu tip yağışlar genellikle 
sağnak şeklinde düşerler. 

- Ilıman bölgelerde daha 
ziyade yaz mevsimlerinde 
dikkati çekerler.



TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

Orografik Yağışlar

Nemli hava kütlelerinin dağlarla 
karşılaştıkları alanlarda bu dağları 
aşmak üzere yükselme ve ona bağlı 
olarak soğumaları sonucunda 
oluşurlar. Bu tip yağışların 
sağladıkları nem miktarı:

1. Hava kütlesinin nemlilik derecesine 
ve sıcaklığa

2. Dağların yüksekliğine

3. Bakıya göre değişir.

Türkiye’nin kuzey ve güneyinde yer 
alan kenar bölgelerinde dağların 
denize bakan yamaçlarının fazla 
yağış alması ve yağış haritası ile 
topoğrafya haritası arasındaki genel 
benzerlik, yoğunlaşma ve bulutların 
oluşumu ile topoğrafik yapı 
arasındaki sıkı bağlılığın bir 
sonucudur.
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Siklonik ve Frontal Yağışlar

Yeryüzündeki yağışların büyük 
çoğunluğu siklonlara ve değişik 
hava kütlelerinin temas yüzeyleri 
yani cepheler boyunca meydana 
gelen düşey hareketlere bağlı 
olarak oluşurlar. Siklonik yağışlar, 
siklon merkezine doğru yatay 
istikamette yaklaşan hava kütleleri 
tarafından neden olduğu soğumalar 
sonucunda meydana gelir ve daha 
bol yağışlar şeklinde oluşmaları ile 
dikkati çekerler.
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Yağış Özellikleri

Yağış Şiddeti ve Sürekliliği

Bir yağışın belli bir zaman aralığında düşen miktarı (mm/dakika 
veya mm/saat vb.) Yağış Şiddeti veya Yoğunluğu olarak tanımlanır. 

Yağışlar yeryüzüne ulaştırdıkları su miktarı dakikada 2.2 mm veya 
saate 17.3 mm ve daha fazla ise Şiddetli Yağış olarak adlandırılırlar.

Ülkemizde günümüze kadar karşılaşılan en şiddetli yağış 
Zonguldak’ta 24 saatte 432 mm olarak kaydedilmiştir.

6 saat aralıksız süren ve saatte en az 0.5 mm su bırakan yağışlar 
Sürekli Yağışlar olarak tanımlanmaktadır.

Şiddetli yağışlar tarımsal verim üzerinde olumsuz etkiler yapar. 
Erozyon ve sel sorunlarının başta gelen etkenleri arasında yer 
alırlar.

Sürekli yağışlar  genellikle yavaş yavaş ve sindire sindire 
yağdıklarından bitkiler için daha yararlıdırlar.

Ancak hem şiddetli hem de sürekli olan yağışların erozyon, sel ve 
taşkın zararlarını daha da artıracağı açıktır.
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Yağışlarda Tekerrür (Yineleme) ve Yağış Olasılığı

-Yağışların toplam miktarı ve şiddeti yıllar boyunca değişim gösterir. 
Gözlemlerde elde edilen maksimum değerler gelecek yıllar içerisinde aşılabilir. 
Bu bakımdan sel ve taşkın kontrolünde ve özellikle tekrarlanabilme olasılıklarının 
ve hangi sıklıkla ne büyüklükte oluşabileceklerinin bilinmesi büyük önem taşır. 
Bu konudaki ilişkiler yağışların frekans analizine tabi tutulmalarıyla açıklığa 
kavuşturulabilir.

- Yağışların frekans analizinde şiddet-
süre-tekerrür bağıntısı üzerinde 
durulur. Bu konuda matematik-
istatistik esasa dayanan değişik 
yöntemlerle geliştirilen formül ve 
abaklardan yararlanılmaktadır.
-Yöresel veya yerel olarak hazırlanan 
bu abaklarda o yörede 
gerçekleşebilecek herhangi bir şiddet 
ve süredeki yağışın yinelenme olasılığı 
yanında, belli şiddet ve yinelenme 
olasılığındaki bir yağışın şiddetini de 
kolaylıkla görmek mümkün 
olabilmektedir.
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Yağış Etkenliği
Canlıların özellikle bitkilerin yaşamı ile yaşadıkları ortamın almış olduğu yağış 
miktarı arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yağış etkenliği yeryüzüne 
ulaşan yağış sularının buharlaşma ve yüzeysel akıştan artan kısmıyla toprağa 
sızan su miktarına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu değerlendirme biçimi 
ile iklim tiplerinin belirlenmesinde, tarım ve ormancılıkta karşılaşılan sorunların 
çözümünde konu edilen yağış etkenliği yağışın şekli, şiddeti ve sürekliliğinden 
büyük ölçüde etkilenmektedir.
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Kuraklık

Kuraklık genel anlamda yağış azlığı olarak 
tanımlanır. Ayrıca yağış azlığına yüksek 
sıcaklık nedeniyle aşırı buharlaşma da 
eklenirse kuraklık daha da belirgin bir 
biçimde ortaya çıkar. Öte yandan sıcaklığın az 
olduğu bazı yerlerde de yağış azlığı bitkilerin 
yaşamını engelleyerek soğuk çöllerin 
(tundralar) oluşumuna neden olabilmektedir.
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Yağışların Dağılışı
Yeryüzünde yağışların coğrafi dağılışı bölgeden bölgeye büyük farklılık 
gösterir. Bu konuda rol oynayan faktörler;

Rejyonal Etkenler:
Herhangi bir yerin, hava 
kütlelerine, cephelere ve 
siklonlarına nazaran gerek bu 
yerde, gerekse yeryüzünün 
tümünde yıllık yağış çizgilerini 
tayin eder.

Reliyef: Arazinin şekli yağış dağılışı 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
Dağlık alanlarda hava yükselmeye 
zorlandığından, bu alanların 
çevrelerine nazaran daha fazla yağış 
almalarına neden olur. Buna karşılık 
yüksek dağlarla çevrili alanlar daha 
az yağış alırlar.

Bakı: Hava kütleleri ile 

karşılaşarak onların 
yükselmesine neden olan 
rüzgara maruz yamaçlar genel 
bir kural olarak daha fazla yağış 
alırlar.

Yamaç Eğimi: Dik yamaçlar, 

daha kuvvetli ve sürekli 
yükselmelere neden 
olduklarından daha bol ve 
şiddetli yağış sağlarlar.
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Yükselti: Yağış miktarı 

genellikle yükselti ile doğru 
orantılı olarak artar. Zira, 
yükseldikçe sıcaklığın azalması 
doyma noktasına daha kolay 
erişilmesini sağlar. 

Ormanlar: ormanlık alanlarda 

havanın orografik olarak yükselmeye 
zorlanması ve orman havasının daha 
fazla nem taşıması nedeniyle yağış 
esnasında ve yere düşmekte olan su 
damlacıklarının daha az buharlaşması 
sonucu yağışların az da olsa (% 3-6) bir 
artış göstermektedirler.

Denizden Uzaklık: Yağışların 

kıyılardan içerilere doğru gidildikçe 
azalmaktadır. Hava kütleleri daha 
sıcak iç bölgelere doğru ilerledikçe 
alttan ısınma yoluyla oluşan 
konveksiyonal yağışlar kütlelerin 
içerdiği nem miktarına paralel 
şekilde giderek azalır.

Deniz Akıntıları: Sıcak 

denizler veya sıcak deniz akıntıları, 
üzerlerindeki hava kütlelerinin 
ısınarak nem kapsamlarının 
artmasına neden olurlar. Nem 
yüklü bu hava kütleleri serin 
karalar üzerine yöneldiklerinde 
yağış bırakırlar.
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Kar Yağışı, Kar Erimesi ve Daimi Kar Sınırı

Kar yağışları, kar yağışlarının başlangıç sona eriş tarihleri, 
kar örtüsünün kalınlığı, süresi ve karların erimesi sadece 
meteorolojik ve klimatolojik yönden değil, bir yerdeki 
hidrolojik ilişkiler bakımından da büyük önem taşımaktadır.

- Kar yağışının ekvatoral sınırı kuzey yarımkürede yaklaşık 
30o paralelini izler. Güney yarımkürede ise 25o-30o

paralelleri arasında uzanır.

- Nemli rüzgarlara maruz yamaçlara ve yüksek düzlüklere 
daha fazla kar düştüğü halde, bunlar genellikle burada 
kalmaz, rüzgarlarla savrularak daha kuytu  yamaç veya 
alanlarda birikirler.

- Normal koşullar altında devamlı bir kar örtüsünün 
oluşumu için sıcaklığın 0o ile -5oC arasında bulunması 
gerekirken, nemli yamaçlarda bu oluşum, sıcaklık 0oC ye 
düşmeden de görülebilir. Düzlük alanlarda kar örtüsü 
günlük sıcaklığın 0oC yi aşması halinde ortadan kalktığı 
halde bol yağışlı dağlar üzerinde 5oC ye kadar
kalabilmektedir.
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Karların Erimesinde Rol Oynayan Etkenler

4.Hareket eden hava kütlelerinin 
temas yüzeylerinde adveksiyonla 
kar örtüsüne ilettikleri enerji

5.Yer altında daha yüksek olan 
ısının kondüksiyon yoluyla kar 
örtüsüne geçişi ve kar örtüsü ile 
temas halinde bulunan hava 
içerisindeki su buharının 
yoğunlaşması sırasında açığa 
çıkan saklı enerji

6.Yükselti
7.Bakı 
8.Enlem 
derecesi

1.Sıcaklık
2.Güneşlenme Süresi
3.Yağmur halindeki 
yağışlar
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Topoğrafik yapının uygunluğu nedeniyle 
karların erimeden kalıcı kütleler oluşturduğu
OROGRAFİK DAİMİ KAR SINIRI dır.

Yükselti arttıkça kar örtüsünün kalınlığı fazlalaşmakta, yerde kalış süresi 
uzamakta ve nihayet yerel değişimler göstermekle beraber belli bir 
yükseltiden sonra yeryüzü sürekli olarak karla kaplı bulunmaktadır. Sürekli 
kar örtüsünün başladığı bu yükselti kademesine DAİMİ KAR SINIRI
denir.
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Kar Ölçmeleri

Kar ölçmeleri belli bir sürede (genellikle) yüzeyde biriken 
taze kar örtüsü esas alınarak yapılır.

Kar Derinliğinin Belirlenmesi

Kar yağışı sonucunda yüzeyde biriken kar örtüsünün 
savrulma veya sürüklenmeye maruz kalmadığı yerlerde, 
yeterli sayıda yapılan düşey derinlik ölçümleri ortalama kar 
derinliği olarak değerlendirilmektedir. Bu ölçümlerde ölçüm 
değerlerinin sadece yeni düşmüş taze karı kapsaması 
esastır.

Karda Su Eşdeğerinin Belirlenmesi

Karda su eşdeğeri belirlenirken tartı veya eritme esasına 
dayanılmaktadır.

Standart yağış ölçerlerinden yararlanılmaktadır. Gözlem 
saatleri arasında toplanan taze kar üzerine belli miktarda su 
koyarak eritilmekte ve ölçüm yapılmaktadır. Ölçülen 
değerden ilave edilen su miktarı çıkarılarak o sürede düşen 
taze karın su eşdeğeri belirlenmektedir.
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BASINÇ ve RÜZGAR

Atmosfer Basıncı

Bilindiği üzere havanın bir ağırlığı vardır. 
Bu ağırlık hava ile temas halinde 
bulunan her şey üzerinde kendini 
gösterir ve atmosfer basıncı veya 
barometrik basınç olarak tanımlanır.
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-Atmosfer basıncı birimi olarak 
daha çok milibar kullanılmaktadır.

- Milibar güç birimi olan din’den 
türetilmiştir. 1 din, 1 gramlık bir 
kütleyi 1 saniyede 1 santimetre  
uzaklığa götürmeye yeterli kuvvet
olarak tanımlanır.

-Basıncı ifade etmede 1 milyon 
din, 1 bar olarak alınır.

- Basınç farklarını göstermek 
için 1 barın 1/1000 i olan milibar 
(mb) kullanılır.
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Normal Atmosfer Basıncı
Normal atmosfer basıncı 45o coğrafi enlemde, deniz seviyesinde 1 cm2lik 
yüzeye 760 mm yüksekliğindeki civa sütununun yaptığı ağırlık (76*13,6 = 1033 
gr) olarak kabul edilir. 
760 mm civa basıncı ise 1013,3 milibara eşittir.

- Bu değerlerin 
üzerindeki basınçlar 
yüksek basınç,
-Bu değerlerin 
altındaki basınçlar 
ise alçak basınç
değerlerini teşkil 
ederler. 
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Bölgeler üzerinde basınç dağılımını gösterebilmek için, deniz seviyesine 
indirgenen basınç değerleri aynı olan noktalar birleştirilmek suretiyle 
İZOBAR (EŞ BASINÇ ÇİZGİLERİ) HARİTALARI düzenlenir. 
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Basınç Dağılımı
Yeryüzünde basınç ve sıcaklığın yatay dağılımı ele alındığında bunlarda görülen 
farklılıkların benzer ve büyük ölçüde enlem derecesi ve kara-deniz ilişkilerine 
bağlı bulunduğu dikkati çeker.

-Kutuplarda yüksek basınç 
(antisiklon) zonları

-60o-70o kuzey ve güney 
enlemleri arasında sub-
polar alçak basınç zonu

-25o-35o kuzey ve güney 
enlemleri arasında ise sub-
tropik yüksek basınç zonu

-Sıcaklık dağılışına uygun 
olarak ekvatorda hemen 
hemen değişmez alçak 
basınç (siklon) zonları
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Rüzgar
Rüzgar, hareket halinde bulunan bir hava kütlesidir.

Atmosferdeki basınç farkları rüzgar adı verilen bu hava hareketleri ile ortadan 
kaldırılmaya çalışılır.
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Yüksek basınç 
alanlarında ise 
aynı olgu tersine 
işler. Hava akımı 
aşağı doğru 
hareket ederek 
merkezden kaçar 
ve UZAKLAŞMA 
(DİVERJANS) 
BÖLGELERİ ni 
oluşturur.

Alçak basınç alanlarında hava akımı saat yelkovanının tersi 
yönünde dönerek çevreden merkeze doğru hareket eder ve 
merkezde yüzeyden üst tabakalara doğru yükselmeye zorlanır, bu 
nedenle alçak basınç  alanlarına YAKLAŞMA (KONVERJANS) 
BÖLGELERİ denir
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YEREL RÜZGAR SİSTEMLERİ

Deniz ve Kara 
Meltemleri

- Meltem rüzgarları kara ve 
denizlerin gün içerisinde farklı 
ısınma ve soğumalarından oluşur. 

-Gündüz serin olan denizler 
üzerinde basınç daha yüksektir. 
Meltem denizden karaya doğru 
eser. 

- Gece karalar soğur, ılık kalan 
deniz üzerinde basınç düşer ve 
meltemin yön değiştirerek 
karadan denize doğru esmesine 
yol açar.
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Yamaç Rüzgarları

- Daha çok vadilerin yamaçlarında ve nispeten dik eğimli vadi tabanlarında 
oluşur. 

- Gündüz fazla ısınan yamacın veya vadi tabanının üzerindeki, hava yükselir, 
bunun yerini doldurmak üzere atmosferdeki hava yamaca doğru alçalır. 

- Buna karşılık geceleri yamaçlar üzerindeki hava çok soğuduğu ve ağırlaştığı 
için vadi tabanına doğru alçalarak, nispeten sıcak havayı kovar.  
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Dağ ve Vadi Meltemleri

- Vadiler boyunca eserler, ilgili bulundukları hava tabakasının kalınlığı nispeten 
fazladır. 

- Bu suretle harekete geçen hava, hemen bütün vadiyi doldurur. 

- Bu rüzgar serbest atmosferin, vadilerin ve ovaların üzerine rastlayan kısımları 
arasındaki ısınma farkından doğan basınç değişimleri sonucunda oluşurlar. 

- Bunlara daha geniş dağlık alanları kapsadıkları takdirde TAVİZ RÜZGARLARI
adı verilmektedir.

Güneşlenme ile 
yamacın ısınması

Işıma ile yamacın 
soğuması

Vadi Meltemi (gündüz) Dağ Meltemi (gece)
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Drenaj Rüzgarları

-Etrafı dağlarla çevrili yüksek platoların çevrelerinde görülür.

-Kışın bu platolar üzerinde büyük ölçüde soğuk hava birikir.

-Bu havanın bir kısmı platonun çevresindeki dağların gediklerinden taşar ve 
vadilerde toplanarak çevredeki alçak alanlara akar.

-Sakin ve orta şiddette bir rüzgar olabildiği gibi dar alanlarda kanalize olarak 
vadilerden aşağıya doğru büyük bir şiddette esen bir fırtına halini de alabilir.

-Soğuk ve ağır havanın yüksek alanlardan aşağıya doğru yerçekiminin etkisinde 
oluşturduğu bu korkunç rüzgarlara KATABATİK RÜZGARLAR da denir.

-Örnek olarak Bursa’da Uludağ’dan inen kuvvetli lodos fırtınaları muhtemelen 
böyle bir oluşum sonucudur.
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Fön Rüzgarları

- Yamaçlarda yukarıdan aşağıya doğru kuru ve sıcak bir rüzgar halinde ortaya 

çıkan hava hareketlerine genel olarak FÖN adı verilir.

Yağış esnasında 
yoğunlaşma sonucu 
saklı ısı havaya geçer.

Hava kütleleri dağın 
arka yamacına 
inmeye zorlanır.

Soğuk havanın 
yerini sıcak ve 
kuru hava alır.
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Bu alçalma sırasında hava 
adiyabatik olarak ısınır ve hava 
hareketi kuru ve sıcak bir 
güney rüzgarı karakteri kazanır. 
Bu basınç şartları bilhassa 
soğuk mevsimde gerçekleştiği 
için Doğu Karadeniz kıyılarında 
fön karakterindeki güney 
rüzgarları Ekim’den Nisan 
sonuna kadar sürer.

Örnek olarak Doğu Karadeniz dağlarının 
güneyindeki yüksek iç platolar üzerinde 
yer alan yüksek basınca karşılık, aynı 
dağların eteğinde Karadeniz kıyılarında ve 
buna deniz üzerinde alçak basınç 
bulunması halinde, hava kütleleri Doğu 
Anadolu platolarından kuzeye doğru ilerler. 
Bu sırada Doğu Karadeniz dağlarını aşar ve 
bu dağların kuzey yamaçlarında alçalır. 
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RÜZGAR GÖZLEMLERİNDE YÖN, FREKANS VE REJİM 
KAVRAMLARI

Rüzgar Yönü

Rüzgarlara esiş 
doğrultularının tekabül 
ettiği ara ve ana yönlere 
göre isim verilir.
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Rüzgar Frekansı

Rüzgarın belli süre içerisindeki 
esme sayısına RÜZGAR FREKANSI
denir.

Rüzgar frekansı aylık, mevsimlik 
veya yıllık olabilir.

Bir yerde rüzgarın esiş durumu 
hakkında fikir edinmek o yerde 
rüzgarın, her bir yönde ne kadar 
estiğinin bilinmesi ile mümkündür.

Bunları ifade etmede RÜZGAR 
FREKANS GÜLÜ denilen şekillerden 
yararlanılır.
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Rüzgar Hızı

Genellikle metre/sn olarak ifade edilir.
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METEOROLOJİK GÖZLEMLER ve 
DEĞERLENDİRİLMELERİ

Meteorolojik Gözlemler

Günümüzde meteorolojik gözlemler;

1. Hava tahmini amacıyla sürdürülen gözlemler veya SİNOPTİK GÖZLEMLER

2. Diğer amaçlara hizmet eden gözlemler veya KLİMATOLOJİK GÖZLEMLER

amaçlarına hizmet edecek biçimde sürdürülmektedir.
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Klimatolojik amaçlı istasyonların kurulabilmesi için genellikle; düz ve etrafı aşık 
olan, kolay gidilip gelinebilen ve bütün gün boyunca gölge düşmeyecek
yerler tercih edilir.

Bir meteoroloji istasyonu için uygun olmayan koşullar

1. Bina, ağaç gibi engellerle çevrili olan yerler,

2. Dar ve derin vadi ağızları,

3. Su baskınına maruz kalan yerler,

4. Bina üstleri,

5. Yüksek duvar veya etrafı çitlerle kapalı yerler,

6. Bayır ve yamaçlar,

7. Göl kenarları, bataklık ve deniz kumsalları,

8. Çevresine ısı yayan fabrika vs. gibi tesislere çok yakın yerler,

9. Zemini asfaltlanmış yerler,

10.Yol kenarlarına yakın yerler.
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Meteorolojik Gözlemlerin Değerlendirilmesi

Meteoroloji istasyonlarında 7, 14 ve 21 saatlerinde günlük olarak sürdürülen 
gözlemlerin sonuçları belirli sürelerle (günlük, haftalık, aylık, yıllık vb.) 
yayınlanır.
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Gözlemlerin Değerlendirilmesi

Sayısal Değerlendirme

Sıcaklık

1) Günlük Ortalama Sıcaklık: Gün ,çerisinde 7, 14 gözlemlerinde ölçülen 
değerlerle 21 gözleminde ölçülen değerin iki katı alınarak aşağıdaki biçimde 
hesaplanır.

Örnek: Sıcaklık Değeri 7 de 3.8 oC

14 de 10.6 oC

21 de 5.4 oC olarak ölçülmüştür.

Günlük ortalama sıcaklık: (3.8 + 10.6 + 2*5.4) / 4 = 25.2 / 4 = 6.3 oC

2) Aylık Ortalama Sıcaklık: Bir ay içindeki günlerin ortalama sıcaklıkları toplanır 
ve gün sayısına bölünür.

3) Yıllık Ortalama Sıcaklık: Sadece belirli bir yıl için hesaplanması istenen yıllık 
ortalama sıcaklık, yılın on iki ayına ait ortalama sıcaklıkların toplanarak 12 ye 
bölünmesiyle elde edilir. Uzun süreli gözlemlerden yararlanılarak saptanan yıllık 
ortalama sıcaklık, uzun süreli gözlem yıllarında saptanmış olan sıcaklık 
değerlerinin aritmetik ortalamasıdır.
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Yağış 

1) Günlük Yağış Miktarı: Saat 7 den, ertesi gün 7’ye kadar ki, geçen 
yağış 24 saatlik süre içinde düşen yağışların toplamıdır. Milimetre
veya kg/m2 olarak ifade edilir.

14 gözlemi + 21 gözlemi + 7 gözlemi = Günlük Yağış

2) Aylık Yağışlar: Bir yılın belirli bir ayına ait yağış miktarı , o ay düşen 
yağışların toplanması ile bulunur. 

3) Yıllık Yağış: Bir yıl boyunca düşen bütün yağışların toplamıdır. Başka 
bir deyimle bir yılın on iki ayına ait yağışların toplamıdır. 
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Grafik Değerlendirme
Tablo şeklinde sunulan verilerde daha çok sayısal bir listeleme söz konusudur.

Grafik değerlendirme şekillerinin başında KLİMA DİYAGRAMI veya İKLİM 
DİYAGRAMI nın çizimi gelir. 

İklim diyagramına Walter Yönteminin uygulandığı basit ve kolay bir gösterim 
tekniği ile oluşturulan bir örnek yan tarafta bulunmaktadır. 

-Burada apsiste aylar, ordinat 

eksenlerinde sıcaklık ve 
yağış değerleri yer almaktadır. 

-Bu değerlerin gösterildiği 
noktaların birleştirilmesi ile 
oluşturulan eğriler yandaki 
diyagramda görüldüğü gibi 
birbirilerini keserek bazı alanlar 
meydana getirirlerse bunlarda 
üst sınırı yağışların oluşturduğu 

alanlar nemli, sıcaklığın 

oluşturduğu alanlar ise kurak 
devreyi gösteriyor.
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Öte yandan iklim diyagramlarının bir diğer şekli olan KLİMOGRAF lar 
HYTERGRAF veya KLİMOGRAM gibi adlarla da anılmaktadır.

Bu grafikler değerlendirme şekilleri aynı iklim koşullarına sahip alanları 
belirlemek amacıyla kullanılırlar. Genellikle sıcaklık, yağış ve bağıl nemin yer 
aldığı bu grafik değerlendirmesinde meteorolojik parametreler kapalı tek bir eğri 
halinde gösterilmektedir.

Klimograf çiziminde konu 

edilen istasyona ait 

veriler (aylık ortalama 

sıcaklık, yağış vb.) apsis 

veya ordinatta alınarak 

karşılaştırılırlar. 12 aya ait 

kesişme noktaları şekil 

üzerinde işaretlenir ve bu 

noktalar birleştirilerek 

kapalı eğriden oluşan 

klimograf elde edilir. 
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Yangın Meteorolojisi
Orman yangınları, çözümüne ormancılık 
uygulamalarıyla meteorolojik veriler 
arasında ilişki kurularak yaklaşımda 
bulunulabilecek bir sorundur.

Orman yangınları ile savaşın temel öğeleri 
arasında YANGIN TEHLİKE TAHMİN 
SİSTEMLERİ nin geliştirilmesi büyük bir 
önem taşır.

Bu sistemlerde ormanlar veya doğal 
otlaklarla kaplı alanlardaki bakılar, yangın 
tehlikesine göre değerlendirilerek yangının 
hangi nedenle çıkabileceği ve tahminin 
yapıldığı yer ve süre içinde çıkacak bir 
yangının etkinlik derecesi belirlenmeye 
çalışılmaktadır.

Yangın tehlikesi, çıkış nedeni, rüzgar ve 
yanacak emvalin nem kapsamı bağlı olarak 
günden güne değişebilmektedir. 
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Meteorolojik veriler, orman yangınlarından korunmada ve yangınların kontrol 

altına alınmasında büyük önem taşır. 

Engebeli bir topoğrafyaya sahip olan ülkemizde, ormanların genellikle dağlık 
alanlarda yayılış göstermesi bu önemi daha da arttırmaktadır.

Ulaşımı güç kesimlerdeki orman yangınlarının tehlike tahminlerinde ve kontrol 
altına alınmalarında, yangın gelişim desenlerini ortaya koyacak nitelikte 
meteorolojik verilere ihtiyaç duyulur.

Genelde yüksek ve ulaşılması güç kesimlerde yayılış gösteren ormanlık alanlarda 
rutin gözlemler yapılamadığından, bu alanları temsil edecek meteorolojik veriler 
yok denecek kadar azdır.

Karmaşık topoğrafik yapı nedeniyle hava tahmini açısından yapılan gözlemlerle 
sağlanan sayısal simulasyonların bu tip yaklaşımlar için yetersiz kaldığı da bir 
gerçektir.
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Yangın Meteoroloji İstasyonları

Halen orman yangınlarından korunma ve mücadelede mevcut sinoptik amaçlı 
istasyonların verilerinden büyük ölçüde yararlanmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde yangın meteoroloji istasyonları hizmet amaçlarına göre sürekli ve 
geçici istasyonlar iki ana grupta toplanmaktadır.

Sürekli yangın meteoroloji istasyonları genellikle yangın tehlike amacına yönelik 
verileri,

Geçici yangın meteoroloji istasyonları ise herhangi bir yangın olayında yangının 
davranış biçiminin saptanmasında ihtiyaç duyulan verileri sağlamak üzere 
kurulmaktadır.

Uydu ve bilgisayar sistemlerindeki gelişmelerin sağladığı olanaklardan 
yararlanılarak kurulan bu istasyonlarda mevcut cihazlar güneş enerjisi ile çalışan 
pillerle donatılmıştır. Ölçüm sonuçları sinyallere dönüştürülerek uydu aracılığıyla 
değerlendirme merkezlerine ulaştırılmaktadır. Böylelikle en uzak kesimler 
hakkında dahi sürekli meteorolojik veri sağlamak mümkün olabilmektedir.

Her ne tipte olursa olsun yangın meteoroloji istasyonlarından sağlanan verilerin 
öncelikle güvenilir ve karşılaştırmaya imkan verecek nitelikte olması istenir. Bu is 
öncelikle gözlemlerin belirli standartlara göre yapılarak değerlendirilmelerine 
bağlıdır. 
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Yangın Meteoroloji İstasyonlarının Yer Seçimi ve Kuruluşu

a) İstasyonun yeri, bitki örtüsü, topoğrafik yapı, yükselti, iklim ve yerel hava 
koşulları bakımından temsil etmesi istenen sahadaki koşullar uygun olmalıdır.

b) Gelişme planlarında yol, bina, otopark kurulma, bitkilerin büyüyerek engel 
teşkil etme olasılığı, sürekli gözlemci bulabilme imkanları vb. özellikleri 
dikkate alınarak uzun süre değişmeden hizmet verebilmelidir.

c) İstasyonlar yol, otopark vb. toz kalkan yerlerden rüzgar yönünde en az 30 m 
uzakta kurulmalıdır.

d) Sulanan çim, otlak ve bahçeler, göller, bataklık ve nehirler gibi nemli yüzey 
oluşturan alanlardan kaçınılmalıdır.

e) Beyaza boyanmış binalar gibi geniş yansıtıcı yüzeylerden kaçınılmalıdır.

f) Büyük binalar, boylu ağaçlar ve sık bitki örtsünün bulunduğu yerlerde 
kaçınılmalıdır.

g) Sırtlar, zirve, çukur, dik yamaç, dar vadiler vb. topoğrafik yapının belirgin 
biçimde değiştiği yerlerden kaçınılmalıdır.

h) Bir yamaç üzerinde yer alma zorunluluğu varsa yangın tehlike standartları 
bakımından güney veya batı bakılarda yer alması arzulanır.
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Yurdumuz koşulları dikkate alındığında özellikle 
ormanların yayılış gösterdiği dağlık alanlardaki 
yerel farklılıklar yangın-meteoroloji istasyonlarının
önemini daha da arttırmaktadır.

Bu bakımda mevcut meteorolojik gözlem şebekesi 
gözden geçirilerek yangın hassas yörelerimiz 
zaman yitirilmeden eksiklik hissedilen
istasyonlarına kavuşturulmalıdır.
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Yanan 
Ormanlık 

Alan

Ormanlık 
Alan
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Hava Kütleleri:

-Yatay istikamette sıcaklık ve nemlilik bakımından yeknesaklık gösteren geniş 
atmosfer parçalarına denir.

-Çok geniş alanlar kaplarlar.

Menşe Sahası (Kaynak Alanı):

-Atmosferin büyük bir parçasının belli özellikler kazanarak bir hava kütlesi haline 
dönüştüğü alanlara denir.

-Bu alanlar sıcaklık ve nemlilik bakımından yeknesak ve az değişkendir.

Yeryüzünde hava kütlelerinin oluşumuna en uygun yerler yani menşe sahaları, 
yüksek basınç koşulları gösteren büyük diverjans bölgeleridir.

Örnek olarak; -Kara ve denizler üzerinde uzanan subtropikal yüksek basınç 
yüksek basınç kuşakları ile kutup takkeleri ile

-Kışın devamlı birer yüksek basınç ve diverjans alanı haline geçen 
kuzey karalarının iç kısımları (Sibirya, Doğu Avrupa, Kanada)

HAVA KÜTLELERİ ve CEPHELER
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Hava kütleleri zaman zaman yatay doğrultuda geniş ölçüde yer değiştirmelere 
maruz kalırlar. Buna HAVA AKIMI denir.

Hava kütleleri menşe sahalarının esas alındığı genel bir sınıflama ile dört ana 
grupta toplanmaktadır.

1 Ekvatoral Hava Kütleleri E

2 Tropikal Hava Kütleleri T

3 Kutupsal (polar) Hava Kütleleri P

4 Arktik Hava Kütleleri A

Hava kütleleri;

Deniz menşeli iseler esas gösterildikleri harfin soluna konan (m) harfi ile,

Kara menşeli iseler esas gösterildikleri harfin soluna konan (c) harfi ile,

Geçtikleri zeminden daha sıcak iseler esas gösterildikleri harfin sağına konan 

(w) harfi ile,

Geçtikleri zeminden daha soğuk iseler esas gösterildikleri harfin sağına konan 
(k) harfi ile gösterilirler.
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Hava Kütleleri
İfade Edildikleri 
Harfler

Maritim (Denizel) Ekvatoral mE

Maritim Tropikal (Sıcak) mTw

Maritim Tropikal (Soğuk) mTk

Kontinental (Karasal) Tropikal (Sıcak) cTw

Kontinental Tropikal (Soğuk) cTk

Maritim Polar (Sıcak) mPw

Maritim Polar (Soğuk) mPk

Kontinental Polar (Sıcak) cPw

Kontinental Polar (Soğuk) cPk

Kontinental Arktik cA

Antarktik AA
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Örneğin dünyanın en soğuk hava kütlelerinden biri olan 
kontinental polar hava kütlesi (menşe sahası Sibirya, Rusya, 
Finlandiya, Japonya) kışın batı Avrupa Türkiye’yi etkisi altına 
aldığında kuru ve soğuk bir hava tipi hüküm sürer.

Bu hava kütleleri HAVA TİPLERİ ni meydana getirir. Hava 
kütlelerinin durumuna göre başlıca dört hava tipi vardır:

3.Soğuk ve kuru hava tipi
4.Soğuk ve yağışlı hava tipi

1.Sıcak ve kuru hava tipi
2.Sıcak ve yağışlı hava tipi
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Türkiye’yi Etkileyen Hava Kütleleri ve Hava Tipleri
Yeryüzünde belli alanları etkisine alan belli hava kütleleri vardır.

Hava 
Kütlesi

Menşe Sahası
Etkili olduğu 

Mevsim

cPk
Sibirya, Rusya ve Fenno Skandinavya 
(Finlandiya-Japonya)

Soğuk Mevsimde

Pw Güney Rusya, Balkanlar
Nispeten daha 
sıcak mevsimlerde

mPk Kuzey Atlantik Bütün yıl

mPw Kuzey Atlantik Soğuk Mevsimlerde

mTw Subtropikal denizler (Asorlar, Akdeniz) Bütün yıl

cTw
Subtropikal kara kütleleri (Kuzey Afrika, 
Güney Balkanlar, Orta Doğu)

Bütün yıl
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Atlantik doğuşlu hava kütleleri mP 

denizsel soğuk Karayel Tipi
Sibirya doğuşlu hava kütlesi cP

karasal soğuk Poyraz Tipi

Akdeniz doğuşlu hava kütleleri mT

denizel sıcak Lodos Tipi
Basra körfezi doğuşlu hava kütlesi cT

karasal sıcak Samyeli Tipi
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CEPHELER
Farklı karakteristiklere sahip hava kütlelerinin birbirileri ile temas ettikleri sınırlar 

veya geçiş zonları bulunmaktadır.

Hava kütleleri arasındaki temas yüzeylerine veya sınırlara yahut geçiş zonlarına 
CEPHE denir.

Cepheler belirli koşullar altında oluşur (Frontojenez) ve zamanla karakterlerini 
kaybederek silinir veya ortadan kalkarlar (Frontoliz).

Cephelerin genel karakteristikleri

1. Cepheler yeryüzüne eğik olarak temas ederler. Yoğunlukları farklı ve 
yekdiğeri ile karışmayan iki sıvı kütlesi birbirinden eğimli bir yüzeyle ayrılır.

2. Cepheler çok yükseklere çıkamazlar. Cephelerin oluşumunu sağlayan koşullar 
genellikle atmosferin alt tabakalarında gerçekleşir.

3. Cepheler bir diskontinüte (inkita-kesinti) yüzeyidir. Cepheler boyunca 
sıcaklık, rüzgar yönü, basınç gradyanı gibi fiziksel özellikler, ani değişme veya 
kesintiler gösterir.

4. Cephelerde düşey hareketler meydana gelir.

5. Cepheler genellikle hareket halindedir.
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Cephelerin Sınıflandırılması

Sıcak Cephe: Cephenin 

hareketi sonucunda bir alan 
üzerinde soğuk havanın yerine 
sıcak hava gelirse, bu cepheye 
sıcak hava denir.
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Soğuk Cephe: Sıcak 

havanın yerine, cephe geçtikten 
sonra soğuk havanın hakim 
olduğu cepheye soğuk cephe 
denir.

Altostaratus



TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

Stasyoner Cephe: Cephe hattı veya sınır çizgisi yer 

değiştirmiyorsa yani sabitse, buna stasyoner cephe denir.
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Okklüzyon Cephesi: Soğuk cephenin daha 

hızlı hareket ederek sıcak cepheye kavuşması 
sonucunda meydana gelen cepheye de okklüzyon 
cephesi veya okklüzyon adı verilir.
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Polar Cephe: Orta kuşak iklimleri için çok 

önemli olan bu cephe kuzey doğuya doğru 
yönelen tropikal hava kütlesi ile, güney batıya 
yönelen polar hava kütlesi arasında bir 
diskontinute (kesinti) yüzeyidir. Kışın 40. coğrafi 
enleme kadar indiği, yazın da 60. coğrafi 
enleme kadar çıktığı için, bu enlemler arasında 
kalan ülkeler zaman zaman polar ve tropikal 
hava kütlelerinin etkisinde kalırlar.

İntertropikal Cephe: İntertropikal cephe, 

kuzey ve güney yarım küreleri alizelerinin 
karşılaşma alanlarında meydana gelir. Görünüşte 
birbirine benzeyen bu iki hava kütlesi (alizeler) 
arasında bir cephenin bulunması zor 
düşünülebilirse de sıcak karakterdeki alizeler ile 
(yaz mevsiminde güney yarımküre alizesi), soğuk 
karakterdeki alizeler (kış mevsiminde güney 
yarımküre alizesi) intertropikal cephenin 
oluşmasını sağlarlar. Bu cephenin yer 
değiştirmesi sıcak bölge iklimlerinin düzeni 
bakımından büyük bir önem taşır.



TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

Erinç Yağış Etkenliği İndisi
Erinç herhangi bir yerde su bilançosunu oluşturan gelir-gider unsurları 
arasındaki oranın belirlenmesini ifade eden yağış etkenliğini şu şekilde 
ifade etmiştir;

Im = P / Tom

Burada;

Im Yağış etkenliği indisi

P Yıllık ortalama yağış (mm)

Tom Ortalama maksimum sıcaklık (oC)

Formülde yıllık ortalama yağış ile diğerlerinden farklı olarak ortalama 
maksimum sıcaklık değerleri esas alınmıştır. Evapotranspirasyonu en 
fazla etkileyen sıcaklık değerinin kullanıldığı bu formülün 
uygulanmasında, ortalama maksimum sıcaklığın sıfır derecenin altına 
düştüğü aylar dikkate alınmamaktadır. Bu uygulamayla, diğer 
formüllerde, karasal koşulların hakim olduğu yörelerde indis 
değerlerinin olduğundan daha nemli bir sonuç vermesi şeklinde 
beliren ve katsayı yahut düzeltme faktörü vb. kullanılarak giderilmeye 
çalışılan sakınca ortadan kalkmaktadır. 
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İklim Tipi İndis Değeri Bitki Örtüsü

Tam Kurak < 8 Çöl

Kurak 8 - 15 Çölümsü Step

Yarı Kurak 15 - 23 Step

Yarı Nemli 23 - 40 Park Görünümlü Orman

Nemli 40 - 55 Nemli Orman

Çok Nemli > 55 Çok Nemli Orman 

Erinç yağış etkenliğine göre belirlenen iklim tipleri
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Türkiye’de Makroklima Tipleri

1.Step İklimi: Yarı kurak koşullar hakimdir. Yağış rejimi Akdeniz 
kıyılarındakine benzemekle beraber, yıllık yağış miktarının hemen yarı yarıya, 
hatta daha az olması ve karasal sıcaklık karakteristikleri göstermesi ile 
farklılık gösterir. Sıcaklık karakteristikleri ve yaz kuraklığının derecesine göre 
iki alt tipe ayrılabilir.

1. İç Anadolu Step İklimi: yaz mevsimi daha sıcak (20-25oC) kışlar ise daha 
soğuktur (0-(-3)oC). Yağışların yaz mevsimine rastlayan kısmı daha 
fazladır (Yıllık yağışın % 10’u veya daha fazlası). 

2. Güneydoğu Anadolu Step İklimi: Yazları çok sıcak (30oC ve daha fazla), 
kışları daha az soğuk (0-5oC), yazlık yağış çok daha az. Çok şiddetli yaz 
kuraklığı ve buharlaşma (yılda 1000-2000 mm den daha fazla). Düşük 
nemlilik ve bulutluluk.

İç Anadolu 
Step İklimi

Güneydoğu 
Anadolu Step 

İklimi
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2.Karadeniz İklimi: Her mevsimi yağışlı olup, denizsel sıcaklık 
karakteristikleri gösterir. Gerek Köppen, gerekse Thornthwaite sistemleri 
uygulandığında belirlenen yayılış alanları birbirine çok benzeyen bu tip, yağış 
miktarı ve sıcaklık koşullarına göre 3 alt tipe ayrılabilir.

1. Doğu Karadeniz İklimi: Yağış miktarları çok yüksek, yazları nispeten fazla 
sıcak, kışları ılık.

2. Orta Karadeniz İklimi: Orta derecede yağış miktarları. Hissedilir derecede 
Akdeniz etkisi ve yaz yağışlarının yıllık yağışlar içerisindeki payında 
azalma.

3. Batı Karadeniz İklimi: Nispeten daha az yağış. Gerek kış ve yazın daha 
düşük sıcaklıklar.



TOPRAK İLMİ ve
EKOLOJİ ABD 

3. Akdeniz İklimi: Oldukça yüksek yıllık yağış miktarlarına rağmen 
karakteristik ve şiddetli yaz kuraklığı, sıcaklık koşulları ve yaz kuraklığının 
şiddetine göre 2 alt tipe ayrılabilir.

1. Asıl Akdeniz İklimi: Kar yağışı ve don olayı nadiren görülür. Çok yüksek 
yaz sıcaklığı, çok şiddetli buharlaşma ve düşük bulutluluk oranı 
karakteristiktir.

2. Marmara İklimi: Oldukça soğuk kışlar. Kar yağışı normal olup, daha sık 
don olayı görülür. Daha az şiddette yaz kuraklığı ve buharlaşma. Bağıl 
nem ve bulutluluk daha fazla.

Asıl Akdeniz İklimi

Marmara İklimi
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4. Doğu Anadolu İklimi: Şiddetli karasal iklim. Karlı, donlu çok soğuk 
ve uzun kışlar. Yağış rejimine göre 2 alt tipe ayrılabilir.

1. Her Mevsimi Yağışlı Tip: Karakteristik ılıman karasal iklim tipini temsil 
eder. Yağışların en yüksek (maksimum) olduğu devre, yaz başlarına veya 
yaza, en düşük olduğu devre ise kışa rastlar.

2. Yazı Kurak Tip: En yüksek yağış kışın ve ilkbaharda en az yağış ise yaz 
mevsimlerinde görülür. Sıcaklık özellikleri diğerinden büyük bir farklılık 
göstermez.

Her Mevsimi 
Yağışlı Tip

Yazı Kurak 
Tip
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