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ÖNSÖZ

Antalya  turizm  potansiyeli  yüksek  bir  ilimizdir.  Turistlere  çok  çeşitli  doğa,  tarih  ve 
dinlenme imkanları sunan eşsiz bir konuma sahiptir. Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini 
(yazın sıcak ve kurak, kışın ılık ve yağışlı) gösterir. Antalya il merkezine yakın yüksek 
dağların  bazıları  kış  turizmine  imkan  sağlayacak  miktar  ve  sürelerde  kar  yağışı 
alabilmektedir.  Turizm  alanındaki  potansiyeli  göz  önünde  bulundurularak  bu  ilimize 
turizm alanında büyük yatırımlar yapılmaktadır. 

Meteorolojik  ölçümler  Antalya’nın kısa zamanda tekrarlanma olasılığı  yüksek şiddetli 
yağışlarda ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir. Acaba bu ilimizin bir yanda pek çok 
alanda büyük imkanlar sunan eşsiz konumu ve topoğrafyası, diğer yanda sel ve taşkın 
üretebilecek şiddetli  yağışlar için zemin hazırlayan bir  yapıya  mı sahiptir? Antalya’da 
meydana gelen şiddetli yağışların bu bölgenin topoğrafyası ve Antalya ilinin konumu ile 
nasıl bir ilişkisi vardır? Bu şiddetli yağış olayları nasıl oluşmaktadır? İşte bu çalışmada 
bu  ve  benzeri  sorulara  en  güncel  bölgesel  atmosfer  modelleri  kullanılarak  cevaplar 
aranmıştır. 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 

3



İÇİNDEKİLER

Özet          5
Abstract          6

1. Giriş          7
2. Bölge ile ilgili genel bilgiler          8

2.1. Bölgenin fiziki özellikleri          8
2.2. Bölgenin iklimi          9
2.3. Şiddetli yağış olayları        10
2.4. Kullanılan veri        11

3. Metod        12
3.1. Model        12
3.2. Kontrol simülasyonları        13
3.3. Duyarlılık testleri        14

4. Sonuçlar        14
4.1. Model performansı        14
4.2. Genel sirkülasyon özellikler        19

4.2.1. 3-6 Kasım 1995 periyodu        19
4.2.2. 24-26 Aralık 2003 periyodu        20

4.3. Antalya’da topoğrafyanın şiddetli yağışlar üzerine etkisi        20
4.3.1. Yağışlardaki değişim        20
4.3.2. 850 mb seviyesi atmosferik parametrelerindeki değişim        21

4.4. Analiz ve çıkarımlar        24

Referanslar        26

Ek. 1. Son 40 yılda Antalya ve Marmaris’i etkileyen en önemli yağış olayları        49

4



Antalya’da Meydana Gelen Şiddetli Yağış Olaylarına Topoğrafyanın Etkisinin bir 
Bölgesel İklim Modeli ile Araştırılması

ÖZET

Antalya, kısa zamanda tekrarlanma olasılığı yüksek şiddetli yağışlara maruz kalan illerin 
başında  gelir.  Bu  durumun  kısmen  bölgenin  topoğrafyasıyla  yakından  ilişkili  olduğu 
bilinmekle  birlikte  bu  ilişkinin  detayları  hakkında  fazla  bir  bilgi  mevcut  değildir.  Bu 
çalışma kapsamında yüksek çözünürlüklü bir bölgesel iklim modeli kullanılarak Antalya 
yöresinin  fiziki  yapısı  ile  bu yörede  meydana  gelen  şiddetli  yağışlar  arasındaki  ilişki 
araştırılmıştır. Seçilen iki şiddetli yağış dönemi (4-5 Kasım 1995 ve 24-25 Aralık 2003) 
modellenerek sel felaketlerine yol açan bu iki olayın atmosferik detayları elde edilmeye 
çalışılmıştır.  Antalya’da meydana gelen şiddetli  yağışların, genellikle  bir  alçak basınç 
merkezinin  güney  Ege  ve  orta  Akdeniz  civarına  konumlanması  ve  bu  sistemin  doğu 
tarafında esen güneyli rüzgarlarının Akdeniz üzerinden Antalya körfezine nem taşıması 
ve burada topoğrafik zorlama ile oluşan konverjans ve Antalya il merkezinin kuzeyine 
doğru  dağların  oroğrafik  etkisi  ile  oluştuğu  söylenebilir.  Kıyı  kesiminde  topoğrafik 
zorlama  ile  oluşan  konverjansın,  iç  kesimlerde  ise  oroğrafinin  nemli  hava  akımını 
yükselmeye  zorlaması  şiddetli  yağışların  oluşmasında  önemli  rol  oynar.  Antalya’da 
şiddetli yağışlar güçlü güneyli rüzgarların olması durumunda gerçekleşmektedir. Antalya 
il merkezi ve civarı, Antalya körfezinin batısında yer alan Batı Torosların bu enlemlerde 
hakim olan batılı hava akımlarına göre rüzgaraltı (Leeward) olarak adlandırılan tarafında 
kalır  ve batılı  hava  akımları  durumunda az yağış  alır  ya  da hiç  yağış  almaz.  Ancak, 
Antalya’nın batılı  hava akımlarına göre korunaklı  sayılabilecek bu topoğrafyası  güçlü 
güneyli hava akımlarına maruz kalması durumunda tam tersi bir etkiyle yağış olaylarını 
güçlendirici  bir  rol  oynar.  Antalya  körfezini  çevreleyen  dağlar  güneyden gelen  nemli 
havayı  koverjansa  dolayısıyla  yükselmeye  zorlar.  Bu  durumda  da şiddetli  yağışlar 
meydana gelir.  Nitekim,  duyarlılık  simülasyonları  körfezin batısında yer alan dağların 
olmaması  durumunda  bu  konverjansın  zayıflayacağına  ve  kıyılarda  yağış  şiddetinin 
azalacağına  işaret  etmektedir.  Ancak,  daha  fazla  nemli  hava  oroğrafik  etkiye  maruz 
kalacağı için iç kesimlere doğru yağışlarda artışların olacağına da işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, şiddetli yağışlar, topoğrafya, bölgesel iklim modeli
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Investigation of the Effects of Topography on the Severe Precipitation Events in 
Antalya Using a Regional Climate Model 

ABSTRACT

Antalya comes at the top of the list of the Turkish provinces that are subject to severe 
precipitation events with relatively short return periods. Although it is known that this is 
in part related to the topography of the region, there isn’t adequate information on the 
details of this relationship. Using a high-resolution regional climate model in this study, 
the relationship between the topography of Antalya region and severe precipitation events 
that take place in this region have been investigated. Modelling two severe precipitation 
periods (November 4-5, 1995 and December 24-25, 2003), atmospheric details of these 
two events that resulted in flood disasters have been tried to be acquired. It can be said 
that  the  occurrence  of  the  severe  precipitation  events  in  Antalya  is  related  to  the 
existence of a low pressure system, which is located around southern Aegean sea and 
middle Mediterrenean sea, whose southerly winds at  its eastern side carries moisture-
laden air towards Antalya Bay where they are forced to converge by topography and are 
subject  to orographic effect.  The topographically  forced convergence over the coastal 
areas and orographic effect over the interior areas that force the moisture-laden air to 
ascend play important role in the occurrence of severe precipitation events. The severe 
precipitation events in Antalya  occur when there are strong southerly winds. The city 
center and surrounding areas of Antalya are located at the leeward side of western Taurus 
mountains with respect to the prevailing westerly winds at these latitudes and these areas 
receive little or no precipitation in case there is westerly air flow. However, the unique 
topography of Antalya, which could be assumed as protective with respect to westerly 
winds, can conversely play a strenghtening role on the severe precipitation events when 
the  area  is  subject  to  strong  southerly  winds.  The  mountain  ranges  surrounding  the 
Antalya Bay can force the moisture-laden southerly air to converge, thus, to rise. This 
results in severe precipitation events. The sensitivity simulations with a topography in 
which  the  mountains  at  the  western  side  of  the  Antalya  Bay  is  removed  point  out 
weakening  in  the  convergence  and  decrease  in  precipitation  at  the  coastal  areas. 
However,  they  also  point  out  increase  in  precipitation  towards  inland  areas  as  more 
moisture-laden air will be subject to orographic effect there.   

Keywords: Antalya, severe precipitation events, topography, regional climate model
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1. Giriş

Meteorolojik  ölçümlere  dayalı  olarak  yapılan  çalışmalar  kısa  süreli  (5,10,15,30  dk) 
yağışlarda  hemen  hemen  tüm kıyı  bölgelerimizin  sel  ve  taşkın  riski  taşıdığını  ancak 
saatlik (1 – 24 saat) şiddetli yağışlarda ise duyarlı alanların özellikle Doğu Karadeniz ve 
Batı  Akdeniz’de  (Antalya  –  Marmaris  hattında)  yoğunlaştığını  göstermektedir 
(http://www.atmosfer.itu.edu.tr/bildiriler/235.pdf; Kömüşcü ve diğerleri, 2003). Kömüşçü 
ve  diğerleri  (2003)  tarafından  hazırlanan  aşağıdaki  tabloda  5,  10,  25,  50  ve  100  yıl 
tekerrür sürelerine göre maksimum şiddetli yağışlar ve gözlendiği yerler verilmektedir. 
Bu tabloya göre 5 ve 10 yıl tekerrür periyoduna sahip 5, 10, 15, 30 dakikalık ve 1, 6, 12 
ve 24 saatlik yağışlarda Antalya (Ant) ön plana çıkmaktadır. 

Şüphesiz, ülkemizin yüksek bir ülke olmasının (>1000m) ve kuzeyde ve güneyde kıyıya 
paralel (batı-doğu yönlü) dağlarla kaplı olmasının kıyı bölgelerimizin genel olarak daha 
fazla yağış almasındaki rolü büyüktür.  Antalya körfezinin dağlarla çevrili olmasının da, 
bölgeyi etkisi altına alan yağışlı hava sistemlerinin geçiş hareketini kısıtlayarak bölgede 
daha uzun kalmasına ve uzun süreli yağışlar bırakmasına sebep olabildiği bilinmektedir. 
Nitekim, Erinç (1984), Toros’ların dış yamaçlarında cephelerin, özellikle sıcak cephelerin 
alıkonmasının  buralarda  yağış  sahasının  genişlemesine,  yağış  süresinin  ve  şiddetinin 
artmasına yol açtığını bildirmektedir. Ayrıca bu alıkonma sebebiyle arkadan gelen soğuk 
cephenin sıcak cepheye yetişerek kenar dağları takiben uzanan bir oklüzyon cephesinin 
oluşmasına  sebep  olduğunun  da  sıkça  gözlenen  bir  durum  olduğunu  belirtmektedir. 
Ülkemiz için yağış dağılımının relief haritasına çok benzemesi, aralarındaki ilişkiye en 
kuvvetli delil olarak gösterilmekle birlikte aralarındaki ilişki ve etkileşimi detaylı olarak 
araştıran  çalışmalar  yok denecek  kadar  azdır.  Son 20-30 yılda  atmosfer  modellerinin 
önemli  oranda  gelişmesi  ile  artık  pek  çok  atmosfer  olayının  bu  modeller  yardımıyla 
derinlemesine araştırılması mümkün olabilmektedir. 

Küresel  Sirkülasyon Modelleri  (KSM) düşük yersel  çözünürlüğe  (tipik  olarak  300km 
civarında) sahip olduklarından dolayı topoğrafik ya da bitki örtüsüne ait pek çok detayı 
içermez ya da yeterince temsil  etmezler.  Örneğin,  Güney Amerika kıtasında Kuzey – 
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Güney doğrultusunda dar bir  şerit  halinde uzanan ve 3 km yüksekliğin altına nadiren 
düşen  And  dağları  300km  yersel  çözünürlük  ile  çalışan  bir  KSM’de  1km’ye  bile 
ulaşmayan bir dağ silsilesi olarak temsil edilirler (Xu et al., 2004). Hava tahminleri içinde 
kullanılan bu tip modellerde ülkemiz genel olarak 4-8 grid hücresi ile temsil edilmekte ve 
bu  nedenle  model  ne  Kuzey  Anadolu  ne  de  Toros  Dağlarını  belirgin  bir  şekilde 
içermektedir.  Bu  nedenle  daha  yüksek  çözünürlükte  çalışabilen  bölgesel  atmosfer 
modelleri geliştirilmiş ve yüzey ve topoğrafyanın atmosfer olaylarındaki etkisini araştıran 
çalışmalarda  kullanılmışlardır.  Bu  tip  modeller  birkaç  kilometre  çözünürlükte  bile 
çalıştırılabilirler. 

Burada Antalya Körfezinde yazları  meydana gelen mezo-beta ölçekli  siklonlarla  ilgili 
yapılmış iki çalışmaya da değinmek gerekir. Atmosfer modelleri kullanılarak yapılan bu 
iki çalışma Karaca ve Dobricic (1997) ve Alpert vd. (1999) ne aittir. Her iki çalışma da 8 
Temmuz 1993 tarihinde Antalya  Körfezi’nde gelişen ve 5-7 saat kadar bir ömre sahip 
olan  mezo-beta  ölçekli  bir  siklonu model  yardımıyla  inceler.  Şiddetli  hava olaylarına 
sebebiyet vermeyen bu siklonla ilgili olarak elde edilen bulgular bu siklonun oluşmasında 
güçlü  batılı  hava  akışını,  Toros  dağlarının  oroğrafik  etkisini  ve  Antalya  Körfezi’nde 
normalden daha sıcak olan deniz suyunu en önemli etkenler arasında gösterir.  

Bu çalışma ile, en gözde turizm illerimizden birisi olmakla birlikte zaman zaman sel ve 
taşkınlara  maruz  kalan  Antalya  ilimiz  ve  civarının  topoğrafik  yapısının  bu  olaylara 
sebebiyet veren hava olayları  ve yağışlara olan etkisinin bölgesel bir iklim modeli  ile 
araştırılması  amaçlanmıştır.  Bu  tip  çalışmalar  dünyanın  çeşitli  yerlerinde  bulunan 
sıradağlar için daha önce yapılmıştır.  Her yerin kendine özgü özellikleri  mevcuttur ve 
Antalya körfezi ve civarını çevreleyen dağlar da kendine özgü bir yapı oluşturmaktadır. 
Bu fiziki yapının bölge iklimi ve hava olayları üzerindeki etkilerinin ayrıntılı bir biçimde 
ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmanın hava tahmini yapanların bölge hakkındaki 
bilgi birikimlerine katkıda bulunacağı açıktır.  

2. Bölge ile ilgili genel bilgiler

2.1. Bölgenin fiziki özellikleri
 
Genel olarak engebeli ve dağlık bir bölge olan Akdeniz bölgesinin büyük bir kısmı Toros 
Dağları  (Batı  ve Orta  Toroslar)  ve yüksek platolarla  kaplıdır  (Şekil  1).  Batı  Toroslar 
Antalya Körfezi'nin her iki yanında yer alır. Bey Dağları, Çiçekbaba ve Barla Dağları 
Antalya Körfezi'nin batısında, hemen hemen güney - kuzey yönünde uzanırlar. Dedegöl 
ve Geyik Dağları Antalya Körfezi'nin doğusunda kuzeybatı - güneydoğu yönlü uzanır. 
Akdeniz Bölgesi'nde yer yer plato alanları da bulunur. Bunlardan biri Antalya Körfezi'nin 
batısındaki Teke Platosu, diğeri de Anamur Burnu'nun gerisindeki Taşeli Plâtosu'dur.
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Şekil 1.  Antalya ili ve çevresinin fiziki özelliklerini gösteren harita (Kaynak: Büyük Dünya Atlası,  
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

2.2. Bölgenin iklimi

Antalya,  Akdeniz  ikliminin  özelliklerini 
taşıyan  bir  ilimizdir.  Şekil  2’den 
görüleceği  gibi,  Antalya  il  merkezinde 
iklim yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 
yağışlı  geçer.  Antalya  ilinin  topoğrafik 
yapısı  nedeniyle  hem  sıcaklık  hem  de 
yağış  önemli  yersel değişkenlik arz  eder. 
Sıcaklık  kıyı  kesimlerinden  iç  kesimlere 
doğru  gidildikçe  yükseltinin  artmasıyla 
azalır. Antalya ili için yıllık yağış dağılımı 
Şekil 3’de verilmiştir. En fazla yıllık yağış 
başta Akseki (1350 mm civarında) olmak 
üzere  Serik-Akseki-Alanya  arasındaki 
alanda  meydana  gelmektedir.  Antalya 
merkez  ise  nispeten  daha  az  yağış 
almaktadır (1050 mm civarında). 

Şekil 2.  Antalya’da aylık sıcaklık ve yağış dağılımı 
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En az yıllık yağış ise 400 mm ile Korkuteli civarına düşmektedir. Korkuteli için aylık 
yağış dağılımı da Antalya’dan (Şekil 2) çok daha az mevsimsellik gösterir. Yıllık yağış 
dağılımından tahmin edilebileceği üzere batılı ve güneybatılı rüzgarlar tarafından taşınan 
nemli hava Batı Toroslar’da yükselmeye zorlanmakta ve bu dağların Akdeniz’e bakan 
yamaçlarında  yüksek miktarlarda  yağış  bırakmaktadırlar.  Antalya  merkez  ise  konumu 
itibariyle  bir  oranda  Teke  Platosu  ve  Bey  Dağları’nın  rüzgaraltı  tarafında  kalması 
sebebiyle  batılı  hava  akımlarından  daha  az  etkilenmekte  ve  bu  nedenle  doğusundaki 
yerleşim yerlerine nazaran daha az yıllık yağış almaktadır. Bununla birlikte, günlük en 
fazla yağış miktarı dağılımına bakıldığında (Şekil 4) Antalya merkezin ön plana çıktığını 
görmekteyiz.  Günlük en çok yağış miktarları Antalya şehrinin de içinde olduğu Kemer-
Gebiz-Serik arasındaki  alanda gerçekleşmektedir.  Bu tip  durumların  gerçekleşmesinde 
nemli  hava akımı sağlayan rüzgarların  esme yönleri  ve şiddetleri  ile  birlikte  bölgenin 
topoğrafik özelliklerinin de önemli olduğunu bu çalışma ile göstermeye çalışacağız.  

Şekil 3 Antalya ili için yıllık yağış dağılımı 

Şekil 4 Antalya ili için günlük en fazla yağış miktarı dağılımı
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2.3. Şiddetli yağış olayları

Daha önce de bahsedildiği gibi Antalya ve civarında zaman zaman şiddetli yağışlar ve 
bunların  neticesinde  sel  ve  taşkın  olayları  meydana  gelmektedir.  Bu  olaylardan  en 
önemlileri 17-18 Ocak 1969, 4-5 Kasım 1995 ve 24-26 aralık 2003 tarihlerinde meydana 
gelen ve can ve mal kaybına sebep olan olaylardır. Bu olaylarla ilgili bilgiler Ek 1’de 
tablo ve hava haritaları halinde verilmektedir. Ek 1’de ayrıca 11 Aralık 1992 tarihinde 
Marmaris’te gerçekleşen şiddetli yağış olayıyla ilgili bilgi yine tablo ve hava haritaları ile 
verilmiştir. Bahsi geçen günlerde Antalya ve Marmaris’te meydana gelen yağış miktarları 
beraberce verilerek bu bölgeyi etkileyen aynı sistemlerin iki yerleşim yerinde bıraktıkları 
yağışlar  arasındaki  büyük farka  dikkat  çekilmiştir.  Dikkat  edilecek  olursa  Antalya’da 
şiddetli  yağışlara  sebep olan sistemler  birbirlerine  çok benzemektedirler.  Ege ve Orta 
Akdeniz üzerinde bir alçak basınç sisteminde siklonik hareket eden hava akımı Akdeniz 
üzerinde topladığı nemi Türkiye’nin güneybatı kıyılarına taşımaktadır. Rüzgarın güneyli 
bileşeninin  güçlenmesi  ve  Antalya  körfezine  nem  yığacak  kadar  uzun  süreli  esmesi 
şiddetli  yağışların  gerçekleşmesinde  önem  arz  etmekte  ama  topoğrafya  oynadığı 
yönlendirici  ve yükselmeye zorlayıcı  rolle  bu yağışların  Antalya  il  merkezi  civarında 
yoğunlaşmasına  sebep  olmaktadır.  11  Aralık  1992  tarihinde  Marmaris’te  gerçekleşen 
şiddetli  yağışta  ise  hava  sirkülasyonu  diğer  günlerden  farklıdır.  Rüzgarların  batılı 
bileşenlerinin daha güçlü olması neticesinde Marmaris doğrudan hedef haline gelirken, 
Antalya,  körfezin batısında kalan Beydağları  ve Teke platosunun (batılı  hava akımına 
göre)  rüzgaraltı  tarafında  kalması  nedeniyle  hemen  hiç  yağış  almamıştır.  Halbuki 
Antalya’nın  şiddetli  yağış  aldığı  zamanlarda  Marmaris’te  de  kayda  değer  yağışlar 
gerçekleşmektedir,  çünkü,  Marmaris  sadece  batılı  değil  aynı  zamanda  güneyli  hava 
akımlarından da etkilenecek bir konumdadır.  

Bu çalışmada, yukarıda kısaca anlatılan 4 olaydan özellikle Antalya’yı etkileyen 1995 ve 
2003 yıllarına ait iki tanesi, hem veri temininin kolaylığı açısından hem de daha yakın 
zamanda gerçekleşmeleri  ve bu sebeple  haklarında  daha kolay bilgi  edinmeye olanak 
vermeleri açısından seçilerek detaylı bir şekilde araştırılmıştır.

2.4. Kullanılan veri

Yağış ve sıcaklık verileri Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel  Müdürlüğü’nden aylık 
ve günlük ortalama veya toplamlar  halinde temin edilmiş ve bu veriler  bir dizi  kalite 
kontrol ve homojenlik testlerinden geçirilerek bir veri tabanı hazırlanmıştır. Veriler, DMİ 
ile enstitümüz (İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü) arasında uygulamaya konulan bir 
protokol çerçevesinde temin edildiğinden DMİ’ye herhangi bir ücret ödenmemiştir. Bu 
veri  setlerinde  herhangi  bir  tarihte,  bir  istasyonda  hiç  yağış  olmaması  durumuyla,  o 
tarihte ölçüm yapılmamış olması durumu, veri setinde aynı şekilde, o tarih kayıtlardan 
çıkarılarak  ifade  edilmiştir.  Böylece  yağış  veri  setlerinde  her  şeyden  önce  hangi 
değerlerin  ‘0’  olduğunu  mümkün  olduğunca  objektif  bir  yöntemle  ortaya  çıkarma 
zorunluluğu doğmuştur.  Zira bir tarihte (ya da bir ay boyunca) bir bölgede hiç yağış 
olmaması  durumunun  son  derece  değerli  bir  meteorolojik  gözlem  olduğu  açıktır.  ‘0 
kontrolü’  olarak  adlandırdığımız  bu  işlemden  sonra,  projede  kullanılacak  olan  yağış 
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verileri  Hanssen-Bauer  yöntemiyle  (Hanssen-Bauer,  1994)  homojenlik  analizinden 
geçirilmiş, analiz sonucu bazı zaman serilerine düzeltmeler uygulanarak, yağış gözlem 
verileri model çıktılarıyla karşılaştırılabilecek niteliğe getirilmiştir.

Devlet  Meteoroloji  İşleri  Genel Müdürlüğü’nden alınan  veri  seti  incelendiğinde  genel 
olarak  Antalya  ve  çevresindeki  meteorolojik  istasyonların  sayısının  ve  dağılımının 
sağlıklı bir yağış dağılımı ve analizi yapabilmek için yeterli olmadığı görülebilir (Şekil 
5).  Bunda  dağlık  alanlarda  hemen  hiç  yağış  istasyonu  olmamasının  etkisinin  büyük 
olduğu açıktır. İstasyonlar genel olarak sahil kesimlerinde mevcuttur. Bu durum model 
simülasyonlarının verifikasyonunda problem oluşturmaktadır. DMİ tarafından hazırlanan 
ve bu raporun “2.2. Bölgenin iklimi” kısmında verilen üç şeklinin de alındığı “Antalya 
İklimi”  adlı  kitapçıkta  verilen  bilgilerden  Antalya’da  daha  fazla  yağış  ölçen  istasyon 
olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu veriye ulaşmak mümkün olamamıştır.

Şekil 5.  5 Kasım 1995 günü istasyonlarda ölçülen yağış miktarları ve istasyonların dağılımı

3. Metod

3.1. Model

Bu  çalışmada  nümerik  modelleme  yöntemleri  kullanılmıştır.  Model  olarak  ilk  defa 
A.B.D.’nin Ulusal Atmosferik Araştırmalar Merkezi (NCAR) tarafından geliştirilen ve 
daha sonra İtalya’da bulunan Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi’deki Hava 
ve İklim Fiziği (ITPC-PWC) bölümünde son şekli verilen bölgesel iklim modelinin en 
son versiyonu  olan  RegCM3 kullanılmıştır.  RegCM3 üç  boyutlu  ve  sigma koordinat 
sistemi  üzerinde  çalışan  bir  modeldir.  Radyasyon  modeli  olarak  NCAR’ın  KSM’i 
(CCM3)  için  geliştirilen  modeli,  yer  yüzeyi  prosesleri  için  de  BATS’ı  (Biosphere 
Atmosphere  Transfer  Scheme)  kullanır.  Konvektif  yağış  modeli  olarak  üç  seçeneğe 
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sahiptir. Bunlar Anthes-Kuo, Grell ve Betts-Miller modelleridir. Konvektif olmayan bulut 
ve yağışlar için ise SUBEX’i (Subgrid Explicit Moisture Scheme) kullanır. Topoğrafya 
haritasını  “Global  30 Arc-Second Elevation”  verisini  kullanarak ve yüzey/bitki  örtüsü 
haritasını  1  km  çözünürlüğe  sahip  “USGS  GLCC”  veri  setini  kullanarak  istenilen 
çözünürlükte  elde  eder.  Bu  model  ile  ilgili  daha  geniş  bilgi 
http://www.ictp.trieste.it/~pubregcm/RegCM3 web sitesinden elde edilebilir. Bu model, 
İstanbul  Teknik  Üniversitesi’nde  yapılan  diğer  bazı  çalışmalarda  da  kullanılmaktadır. 
Modelde sınır ve başlangıç koşulları olarak NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılmıştır.

3.2. Kontrol Simülasyonları

Proje kapsamında iki simülasyon ile bu çalışmaya konu olan şiddetli yağış olaylarında 
topoğrafyanın  etkisi  incelenmiştir.  Bu  simülasyonlar  aşağıda  verilen  tarihleri 
kapsamaktadır:

A. Simülasyon I:  1 Kasım 1995 – 10 Kasım 1995
B. Simülasyon II: 20 Aralık 2003 – 30 Aralık 2003

Simülasyonlarda Şekil 6’de gösterilen alan (domain) kullanılmıştır. Yersel çözünürlük 24 
km  olarak  alınmıştır.  Düşeyde  23  seviye  tanımlanmıştır.  Model  girdi  verisi  olarak 
NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılmıştır. Bu veri seti modele hem başlangıç hem de 
sınır  şartlarını  sağlamıştır.  Model  1 Kasım 1995 ile  10 Kasım 1995 tarihleri  arasında 
çalıştırılmıştır. 

Şekil 6 RegCM3'de kullanılan domain ve topoğrafya
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3.3. Duyarlılık testleri

Antalya’da meydana gelen şiddetli yağışlara topoğrafyanın etkisini daha iyi anlayabilmek 
amacıyla  modelde  kullanılan  topoğrafya  üzerinde  değişiklikler  yapılmıştır.  Şekil  7 
kontrol ve duyarlılık  simülasyonlarında kullanılan topoğrafik haritaları  göstermektedir. 
Duyarlılık simülasyonlarında Antalya Körfezi'nin batısında yer alan Beydağları-Akdağlar 
ve Teke Platosu bölümü değiştirilerek bu kısımdaki yükselti önemli oranda azaltılmıştır. 
Bu değişiklikteki amaç bahsedilen plato ve dağların Antalya’da meydana gelen şiddetli 
yağış olaylarına olan etkisini araştırmaktır. 

4. Sonuçlar

4.1. Model performansı

Model  tarafından  simüle  edilen  günlük  yağış  dağılımı  bölgesel  bazda   genel  olarak 
ölçülen yağışların dağılımı ile uyumlu olmasına rağmen noktasal bazda önemli sapmalar 
meydana gelmektedir. Şekil 8’te 3-5 Kasım 1995 tarihleri arasında ölçülen (1. panel) ve 
RegCM3 tarafından (2.  panel)  simüle edilen günlük yağış  miktarları  gösterilmektedir. 
Model sonuçları ile ölçümler arasında genel bir uyum sözkonusu olmakla birlikte lokal 
olarak bakıldığında bazı önemli farklılıkların da olduğu açıktır. 

Şekil 7 Kontrol (sol panel) ve duyarlılık (sağ panel) simülasyonlarında kullanılan topoğrafya
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Şekil 8.  3-5 Kasım 1995 tarihleri arasında ölçülen (1. panel) ve RegCM3 tarafından (2. panel) simüle 
edilen yağış miktarları

Yapılan  analizlerden  anlaşıldığı  üzere  modeller  daha  güneyli  olması  gereken  hava 
akımını  zaman  zaman  daha batılı  olarak  simüle  etmektedir  ve  bu durumda oroğrafik 
yağışlar  gerçekte  meydana  geldikleri  yerlerin  doğu  taraflarına  kaymış  şekilde  simüle 
edilmektedirler.  Bu durum özellikle  4 Kasım 1995 günü için yapılan simülasyonlarda 
açıkça görülmektedir. 5 Kasım 1995 günü model genel olarak Doğu Akdeniz üzerindeki 
hava akımını NCEP/NCAR verisine yakın bir şekilde simüle etmesine rağmen Antalya il 
merkezinde  kaydedilen  yüksek  yağış  değerlerine  ulaşılamamış  ve  en  yüksek  yağışlar 
biraz doğuya kaymış şekilde simüle edilmiştir. Şekil 9 ve 10’da sırasıyla 4 ve 5 Kasım 
günleri  RegCM3 tarafından simüle edilen yağış dağılımı ve 850 mb yüksekliğe kadar 
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olan ortalama akım (kırmızı kesik çizgiler) gösterilmektedir. Gri olarak çizilen vektörler 
model rüzgar girdisinin (NCEP/NCAR verisi) model gridlerine interpole edilmiş halini 
göstermektedir. Karalar üzerindeki konturlar eş yükseklik eğrilerini göstermektedir. İlk 
panelden  görüleceği  üzere  (4  Kasım  1995)  özellikle  Akdeniz  üzerinde  gözlenen 
(NCEP/NCAR Reanaliz) ve simüle edilen akımlar arasında önemli bir fark vardır. Bu 
fark daha alt seviyelere doğru inildikçe artmaktadır. Halbuki, bir gün sonrasında (ikinci 
panel) model simülasyonları  ölçümler ile büyük oranda uyuşmaktadır. Buna rağmen 5 
Kasım 1995 günü için model tarafından elde edilen yağış miktarları Antalya’da ölçülen 
yüksek yağış miktarlarından oldukça düşük kalmaktadır. Modelde yüksek yağışlar biraz 
doğuya kaymış şekilde simüle edilmektedir. Bu durumun modellemede kaçınılmaz olan 
bazı kısıtlamalarla birlikte NCEP/NCAR verisindeki olası eksiklikler ve yetersizlilerden 
kaynaklandığı  düşünülmektedir.  Ayrıca  modelin  farklı  zamanlarda  başlatılmasının 
yağışlar  üzerinde  önemli  etkisinin  olduğu  da gözlenmiştir.  Örneğin,  3  Kasım  1995 
tarihinden  başlatılan  model  simülasyonlarında  1  Kasım  1995  tarihinde  başlatılan 
simülasyonlara göre daha fazla yağış üretilmektedir.

Şekil 9.  4 Kasım 1995 günü için RegCM3 tarafından simüle edilen yağış dağılımı ve 850 mb 
yüksekliğe kadar olan ortalama akım (kırmızı kesik çizgiler modelden, oklar NCEP/NCAR 

verisinden). Siyah konturlar 200m aralıklarla yükseltiyi göstermektedir.
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Şekil 10.  5 Kasım 1995 günü için RegCM3 tarafından simüle edilen yağış dağılımı ve 850 mb 
yüksekliğe kadar olan ortalama akım (kırmızı kesik çizgiler modelden, oklar NCEP/NCAR 

verisinden). Siyah konturlar 200m aralıklarla yükseltiyi göstermektedir.

Şekil 11’de 24-26 Aralık 2003 tarihleri arasında ölçülen (1. panel) ve RegCM3 tarafından 
(2. panel) simüle edilen günlük yağış miktarları gösterilmektedir. Yine, model sonuçları 
ile ölçümler arasında genel bir uyumun sözkonusu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
lokal olarak bakıldığında bazı önemli farklılıkların da olduğu açıktır. 
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Şekil 11.  24-26 Aralık 2003 tarihleri arasında ölçülen (1. panel) ve RegCM3 tarafından (2. panel) 
simüle edilen yağış miktarları

24 ve 25 Aralık 2003 tarihlerindeki hava akımlarına ayrı ayrı bakıldığında (Şekil 12-13) 
modelin  genel  olarak  NCEP/NCAR  verisine  yakın  simülasyonlar  gerçekleştirdiğini 
görebiliriz. 24 ve 25 Aralık 2003 tarihlerinde yerden 850 mb yüksekliğe kadar olan hava 
akımları  3-5 Kasım 1995 tarihlerindeki aynı tabakadaki hava akımlarına kıyasla daha 
doğuludur.  Bu  sebeple  yağışlar  daha  çok  Antalya  körfezinin  batısına  doğru 
gerçekleşmektedir.  Fakat  burada  da  model  hava  akımlarını  olduğundan  daha  doğulu 
simüle etttiği için yağışlar biraz batıya kaymış şekilde elde edilmiştir. 

Şekil 12.  24 Aralık 2003 günü için RegCM3 tarafından simüle edilen yağış dağılımı ve 850 mb 
yüksekliğe kadar olan ortalama akım (kırmızı kesik çizgiler modelden, oklar NCEP/NCAR 

verisinden). Siyah konturlar 200m aralıklarla yükseltiyi göstermektedir.
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Şekil 13.  25 Aralık 2003 günü için RegCM3 tarafından simüle edilen yağış dağılımı ve 850 mb 
yüksekliğe kadar olan ortalama akım (kırmızı kesik çizgiler modelden, oklar NCEP/NCAR 

verisinden). Siyah konturlar 200m aralıklarla yükseltiyi göstermektedir.

4.2. Genel sirkülasyon özellikleri

Bu  bölümde  3-6  Kasım  1995  ve  23-26  Aralık  2003  dönemlerine  ait  model 
simülasyonlarından elde edilen genel  sirkülasyon özellikleri  verilecektir.  Bu özellikler 
500 mb ve 850 mb seviyelerine ait günlük jeopotansiyel yükseklik, hava sıcaklığı, hava 
nemi ve rüzgar vektörlerini kapsamaktadır. Burada amaç her iki dönem için şiddetli yağış 
olayları  sırasında,  öncesinde  ve  sonrasında  atmosferin  genel  durumu  hakkında  bilgi 
edinmektir. Ayrıca farklı dönemlere ait bu yağış olaylarını oluşturan sistemler arasındaki 
benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmak da amaçlanmaktadır. 

4.2.1. 3-6 Kasım 1995 periyodu

Şekil 14, 3-6 Kasım 1995 günleri için 500 mb ve 850 mb seviyelerindeki jeopotansiyel 
yükseklik  haritalarını  göstermektedir.  Bu  şekilde  hem  500  mb  hem  de  850  mb 
seviyelerinde  Balkanlar  üzerinden  Akdeniz’e  doğru  uzanan  bir  oluğun  etkili  olduğu 
görülmektedir. Şekil 15’de yine aynı günler için 500 mb ve 850 mb seviyelerindeki hava 
sıcaklığı haritaları verilmektedir. Şekil 16 ise bu günlere ait aynı seviyelerdeki hava nemi 
ile  birlikte  rüzgar  vektörlerini  göstermektedir.  Bu  şekillerden  anlaşılacağı  üzere 
Türkiye’ni batısı ve güneybatısında 3-6 Kasım 1995 tarihleri arasında etkili olan yağışlar 
Balkanlar üzerinden Akdeniz’e doğru uzanan oluk (trof) ve alçak basınç sistemine ait 
hava hareketleri  sonucu meydana gelmiştir.  Bu sistem batıda  nispeten soğuk ve kuru 
havayı güneye (Akdenize) doğru taşırken Akdeniz üzerindeki nispeten nemli ve sıcak 
havayı kuzeydoğuya (Türkiye’nin batı ve güneybatı kesimlerine) doğru taşımaktadır. Bu 
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sıcak ve nemli hava Türkiye’nin batı ve güneybatı kıyılarında dağların oroğrafik etkisi ile 
yükselmeye maruz kalarak şiddetli yağış olayları meydana getirmiştir. 

4.2.2. 23-26 Aralık 2003 periyodu

Bir öncekilere benzer olarak şekiller 17-19,  23-26 Aralık 2003 günleri için 500 mb ve 
850 mb seviyelerindeki jeopotansiyel yükseklik, sıcaklık ve rüzgar vektörleriyle birlikte 
nem haritalarını göstermektedir. İlk gün (23 Aralık 2003) Balkanların batısı, Adriyatik 
denizi ve İberya yarımadası üzerinde kuzeyden güneye (Akdenize) doğru uzanan bir oluk 
söz konusudur. Daha sonraki günler bu sistemin hemen hemen kapalı bir alçak basınç 
sistemi  şeklini  alarak  Akdeniz  üzerinden  kuzeydoğuya  (Türkiye’nin  batısına)  doğru 
hareket ettiği görülmektedir. Bu şekliyle, özellikle ikinci ve üçüncü günler (24-25 Aralık 
2003),  Türkiye’nin  güneybatısında  güneyli  rüzgarlara  ve  850  mb  seviyesinde  nemin 
artmasına  sebep  olduğu  görülmektedir.  Bu  durum  dağlık  bir  yapıya  sahip  Akdeniz 
bölgesinin denize bakan kesimlerinde orografik yağışlara sebep olmaktadır.

4.3. Antalya’da topoğrafyanın şiddetli yağışlar üzerine etkisi

4.3.1. Yağışlardaki değişim

Şekil  20,  3-6  Kasım  1995  tarihleri  arasındaki  4  gün  için  duyarlılık  ve  kontrol 
simülasyonları  arasındaki  yağış  farkını  göstermektedir.  Şekildeki  panellerde  ayrıca 
duyarlılık  simülasyonunda  1000  mb  seviyesi  için  elde  edilen  rüzgar  vektörleri  ve 
duyarlılık  simülasyonunda  kullanılan  topoğrafya  (Antalya  körfezinin  batısındaki  Teke 
platosu  çıkarılmış)  konturlarla  gösterilmektedir.  3  Kasım  1995  günü  1000  mb 
seviyesindeki rüzgarın, genel olarak güneybatılı olmakla birlikte Antalya körfezinin doğu 
kısımlarında  güneyli  ve  güneydoğulu  estiği  görülmektedir.  3  Kasım’daki  yağışlarda 
Antalya-Marmaris hattında kıyı bölgelerinde biraz azalma görülürken iç kesimlere doğru 
yükseltinin  artmasıyla  biraz  artma  olduğu  görülmektedir.  4  Kasım  1995  günü  ise 
yağışların  Teke  platosunun  çıkarıldığı  alanlarda   önemli  oranda  azaldığı  ancak  iç 
kesimlere doğru gidildikçe yükseltinin artması ile birlikte arttığı görülebilir.  Antalya il 
merkezinin bulunduğu alanın kuzeybatısına doğru yağışlarda büyük artış gerçekleşirken 
kuzeydoğusuna doğru olan alanlarda bir miktar azalma gerçekleşmiştir.  4 Kasım günü 
1000 mb seviyesindeki rüzgar güneybatılı  ve batılı  yönlerden bir  önceki güne kıyasla 
daha şiddetli  esmiştir.  5 Kasım 1995 günü yağışta yine benzer bir değişim sözkonusu 
olmakla  birlikte  değişimler  bir  önceki  güne göre daha az miktarlarda  gerçekleşmiştir. 
Yine  Antalya  il  merkezinin  hemen  güney  ve  güneybatısına  doğru  yağışta  artışlar 
meydana  gelmiştir.  1000  mb  seviyesindeki  rüzgar  Akdeniz  üzerinde  önceki  günlere 
nazaran hem zayıflamış hem de daha batılı bir seyir izlemiştir. 6 Kasım 1995, rüzgarın 
daha çok kuzeyli-kuzeybatılı estiği ve yağışlarda kaydadeğer bir değişmenin olmadığı bir 
gündür. 

Şekil 21, Şekil 20 ile aynıdır, fakat 23-26 Aralık 2003 tarihlerindeki yağış değişimlerini 
göstermektedir.  23  Aralık  2003  günü Akdeniz  üzerinde  güneyli  ve  özellikle  Antalya 
körfezinde  güneydoğulu  rüzgarlar  esmektedir.  Yağışta  önemli  bir  değişiklik 

20



gerçekleşmemiştir. 24 Aralık 2003 tarihinde Akdeniz üzerinde yine benzer rüzgarlar ama 
daha  şiddetli  olarak  esmektedir.  Antalya-Marmaris  hattında  kıyı  boyunca  yağışlarda 
önemli  azalmalar  iç  kesimlerde  ise  bir  miktar  artmalar  görülebilir.  25  Aralık  2003 
tarihinde 1000 mb seviyesindeki  güneybatılı ve güneydoğulu rüzgarlar Antalya körfezi 
açıklarında konverjans zonu oluşturarak bu civarda yağışların artmasına, Teke platosunun 
bulunduğu alanda özellikle güneydeki kıyı kesiminde yüksek miktarda yağış azalmasına, 
bu alanın kuzeybatısında büyük bir alanda yağış artmasına, ayrıca Ege kıyılarında yağış 
azalmasına  ve  Ege  denizinde  yağış  miktarlarında  büyük  miktarlarda  artışa  sebep 
olmuştur.  Antalya  il  merkezinde  ise  batıya  doğru  biraz  azalma  doğuya doğru  ise  bir 
miktar artma görülebilir. 26 Aralık 2003 günü rüzgar daha çok kuzeyli ve batılı yönlerden 
estiği ve topoğrafik değişikliğin kara üzerinden çok deniz üzerindeki yağışları değiştirdiği 
görülebilir.

4.3.2. 850 mb seviyesi atmosferik parametrelerindeki değişim

Bu  bölümde  zaman-enlem  kesitleri  kullanarak  Antalya  civarındaki  şiddetli  yağışları 
üreten atmosferik süreçlere daha detaylı bakılacaktır. Zaman-enlem kesitleri atmosferik 
değişkenlerin  iki  boylam aralığındaki  ortalamaları  alınarak  hazırlanmıştır.  Şekil  22’de 
gösterildiği gibi birinci boylam aralığı 30.0-30.5E, ikinci boylam aralığı ise 30.5-31.0E’i 
kapsamaktadır.  Antalya  şehir  merkezinin  bulunduğu  alanı  bunlardan  ikincisi 
içermektedir.  Şekil  23, ilk  boylam aralığı  için  yağış  ve  850  mb  seviyesindeki  zonal 
rüzgar,  meridyonel  rüzgar,  sıcaklık,  spesifik  nem ve  bulut  su  miktarı  değişkenlerinin 
zaman-enlem kesitlerini vermektedir. İlk panelden görüleceği üzere bu boylam aralığında 
yağışlar 1-2 Kasım günleri arası 36K enleminin güneyinde yani deniz üzerinde başlamış, 
2-3 Kasım günleri kuzeye doğru kaymış ve 4 Kasım’da ise yağış alanı hem daha kuzeye 
genişlemiş  hem  de maksimum şiddete  ulaşmıştır.  Sonraki  gün  yağış  şiddeti  ve  alanı 
önemli  ölçüde azalmıştır.  Rüzgar  panellerine  bakıldığında  rüzgarın zonal bileşeninden 
çok  meridyonel  bileşeninin  şiddetindeki  artışın  yağışlar  üzerinde  etkili  olduğu 
söylenebilir. 2 Kasım gününden sonra rüzgarın güneyli bileşeninin şiddeti hızla artmış, 
batılı  bileşen ise maksimum yağışa ulaşıldığı  zamanın  hemen öncesine kadar  oldukça 
düşük  değerlerde  seyretmiştir.  Maksimum  yağışa  ulaşıldığı  zaman  ise  nispeten  kısa 
süreliğine  şiddetini  artırmıştır.  Sıcaklığın  ise  bu  bölgede  giderek  arttığı,  280  K 
izoterminin ilk günler 35 K enlemi civarında iken maksimum yağışa ulaşılan 4 Kasım 
günü  38 K enlemi  civarına  çıktığı  gözlenmektedir.  Hava  nemindeki  değişim güneyli 
rüzgardaki  değişime benzer bir  şekilde 2 Kasımdan sonra hızla  artarak yağış sürecini 
beslemiştir.  850 mb’daki  bulut su miktarı  2 Kasımdan itibaren  artarak 3 Kasım günü 
maksimum düzeyine erişmiş ve yağışın başlaması  ile  birlikte  hızla  azalmıştır.  Burada 
dikkat  edilmesi  gereken,  bazı  değişkenlerin  maksimumları  aynı  zamanlara  rastlarken 
diğerlerinin maksimumlarının ise farklı zamanlarda meydana gelmesi olayıdır. Bu şekle 
dikkat  edilirse  maksimum  yağışın  olduğu  zaman,  maksimum  batılı  rüzgarın  olduğu 
zaman ve sıcaklık maksimumunun gerçekleştiği zaman hemen hemen aynıdır (4 Kasım 
1995). Diğer taraftan maksimum güneyli rüzgar, maksimum spesifik nem ve maksimum 
bulut  su  miktarı  öncekilerden  bir  gün önce  (3  Kasım 1995)  ama hemen  hemen aynı 
zamanlarda meydana gelmiştir. 
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Şekil 24, bir önceki şekildeki değişkenlerin aynısını Antalya il merkezininde bulunduğu 
ikinci  bant  için  göstermektedir.  Antalya  şehri  bu  boylam  aralığında  37K  enlemi 
civarındadır. Atmosferik değişkenler genel olarak bu banttada bir önceki banta benzer bir 
süreç  göstermektedir.  Fakat  yağış  daha  dar  bir  enlem  aralığında  gerçekleşmiştir.  2 
Kasım’da 37K enlemi civarında başlamış, 3 Kasım’dan itibaren kuzeye doğru genişlemiş 
ve maksimumun gerçekleştiği 4 Kasım’dan itibaren daralmıştır. Yağışın başladığı 37 K 
enlemi  civarında  rügarın  zonal  bileşeni  2-3  Kasım arası  durgunken  4  Kasıma  doğru 
şiddetini artırmış ve bu tarihten sonra tekrar zayıflamıştır. Daha güneydeki enlemlerde ise 
yağışın başladığı zamanın hemen öncesinden itibaren batılı bileşenin şiddetinin gittikçe 
arttığını ve yağış maksimumu zamanında onun  da maksimuma ulaştığını görmekteyiz. 
Güneyli rüzgar bileşeni ise yağış başlangıcından hemen önce bütün enlemlerde şiddetini 
artırmaya başlamış, 3 Kasım günü maksimum seviyesine çıkmış, 5 Kasım’a kadar yüksek 
şiddette esmiş ve daha sonra şiddeti hızla azalmıştır. Burada 37 K enleminin kuzeyinde 
bu  bileşeni  güneydeki  enlemlere  göre  daha  şiddetli  olmasının  nedeni  bu  enlemlerde 
topoğrafik  yükseltinin  artması  ve  sıkışan  havanın  daha  hızlı  esmesidir.  850  mb 
seviyesindeki sıcaklık bu enlemlerde güneyli ve güneybatılı rüzgarların etkisiyle artarak 4 
Kasım günü tavan yaptıktan  sonra azalmaya  başlamıştır.  Spesifik  nem ise  en  yüksek 
değerine yağış maksimumundan bir gün önce ulaşmıştır. Aynı şekilde bulut su miktarı da 
bir gün önce maksimum yapmış ve daha sonra yağışla birlikte azalmıştır.

Şekil  25  ve  Şekil  26 yukarıda  anlatılan  iki  şekil  ile  aynı  değişkenleri,  fakat  Antalya 
körfezinin  batısında  kalan  Teke  Platosunun  olmaması  durumunda  atmosferik 
değişkenlerin geçirdiği süreçleri yansıtmaktadır. Değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesi 
için  Şekil  27  ve  28’da  Duyarlılık  ve  Kontrol  simülasyonları  arasındaki  fark  benzer 
şekilde çizilmiştir.  Teke Platosunun simülasyonlardan çıkarılmasıyla yağışlar daha çok 
37-38  K  enlemleri  arasında  ve  daha  şiddetli  olarak  gerçekleşmiştir.  Şekil  27’e 
bakıldığında yağışların 37 K enleminin hemen güneyinde bir miktar azaldığı ancak bu 
enlemin hemen kuzeyinde günlük 40 mm’ye kadar arttığı görülebilir.  Teke platosunun 
çıkarılması  ile  birlikte  bu  platonun bulunduğu enlemlerde  (36.5-37.5K)  rüzgarın  hem 
batılı hem de güneyli bileşeninin şiddetinde artışlar meydana gelmiştir. Hava sıcaklığında 
özellikle  36-37  K  enlemleri  arasında  2-4  Kasım  tarihleri  arası  pozitif  fark  sonraki 
günlerde  yerini  negatif  farka  bırakmaktadır.  Spesifik  nemde  bu  enlem  aralığında  5 
Kasım’a  kadar  bir  azalma  ama  hemen  kuzeyindeki  enlemlerde  ise  bir  artma 
sözkonusudur.  Bulut  su  miktarı  ilk  günler  azalmakla  birlikte  3  Kasım’dan  itibaren 
artmıştır.  Benzer  değişiklikler  Antalya  il  merkezini  içeren  bant  için  de söylenebilir. 
Özellikle  37-38 K enlemleri  arasındaki  yağışlarda  önemli  artışlar  meydana  gelmiştir. 
Burada dikkat  edilmesi  gereken konu bu bantta  topoğrafyanın fazlaca  değişmediğidir. 
Dolayısıyla bu civarda yağışta meydana gelen artış Teke Platosunun bloklama özelliğinin 
kalkmasıyla  Antalya  merkez  ve  kuzeyine  doğru  olan  alanların  batılı  ve  güneybatılı 
rüzgarlara  açık  bir  konuma gelmesi  ile  alakalıdır.  Nitekim yağışın  arttığı  zamanlarda 
rüzgarın  güneyli  bileşeni  fazla  değişmezken  batılı  bileşeninde  kayda  değer  bir  artış 
meydana  gelmiştir.  Yağışın  arttığı  zamanlarda  ve  enlemlerde  hava  sıcaklığının,  hava 
neminin ve bulut su miktarının da arttığını görmekteyiz.  

1995 yılının  3-6 Kasım tarihleri  arasında Antalya ilini  etkileyen alçak basınç sistemi, 
genel olarak 2003 yılının 23-26 Aralık tarihleri arasında yine aynı bölgeyi etkileyen alçak 
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basınç  sistemiyle  benzer  özellikler  taşımasına  rağmen  bu  iki  sistem  arasında  bazı 
farklılıkların  olduğu  daha  önce  vurgulanmıştı.  23-26  Aralık  2003  tarihleri  arasındaki 
sistemin Türkiye’nin batı  kesimlerine yaklaştığında 1995’teki sisteme kıyasla nispeten 
daha zayıf olduğu görülebilir. Ayrıca 2003’teki sistemin 500 mb seviyesindeki oluk (trof) 
yapısı  1995’tekinin  güçlü  V  tipi  yapısından  çok  nispeten  zayıf  olan  U  şekline 
benzemekteydi. 1995’teki rüzgar sistemine bakıldığında yer seviyelerine doğru inildikçe 
Antalya ve güneyinde güney-güneybatılı rüzgarların hakim olduğu ancak 2003’te daha 
çok güney-güneydoğulu rüzgarların hakim olduğu görülebilir. Bu durum Antalya’yı bu 
tarihlerde etkileyen yağışların dağılımında da bazı farklılıklara yol açmıştır. Şekiller 29-
34,  23-26 Aralık  2003 tarihleri  arasında  meydana  gelen  şiddetli  yağış  olaylarını,  3-6 
Kasım  1995  tarihleri  arası  için  yukarıda  anlatılan  şekillerdeki  aynı  değişkenleri 
kullanarak zaman-enlem kesitleri şeklinde göstermektedir. Bu zaman-enlem kesitleri bazı 
farklılıklar olmakla birlikte genel olarak 23-26 Aralık 2003 tarihlerinde meydana gelen 
şiddetli  yağış  olaylarında  da  bir  öncekine  benzer  süreçlerin  rol  oynadığına  işaret 
etmektedir. 

Şekil 29’dan görüleceği üzere 30.0-30.5 D boylam aralığındaki yağış 1995’tekine göre 
daha  dar  bir  enlem  aralığında  gerçekleşmiştir.  Yağış  olayı  23  Aralık  günü  36-37  K 
enlemleri  arasında  başlamış  25  Aralık  gününe  doğru  kuzeye  ve  güneye  doğru  biraz 
genişlemiş, 24 Aralık’ta maksimum şiddete aynı enlemler arasında ulaşmış ve daha sonra 
26  Aralık’ta  sona  ermiştir.  Zonal  rüzgara  baktığımızda  yağış  öncesi  doğulu  bileşenin 
varlığını ve yağış sırasında şiddetinin arttığını görmekteyiz. Yağış olayının sona ermesine 
doğru rüzgarın batılı bileşeninin şiddetlendiği görülebilir. Rüzgarın güneyli bileşeni ise 
1995’dekine  benzer  bir  şekilde  yağış  başlamadan  önceki  günlerden  yağış 
maksimumundan bir gün öncesine kadar gittikçe şiddetini artırmış ve daha sonra yağışın 
durduğu 25 Aralık'a kadar şiddetini gittikçe azaltmıştır. Hava sıcaklığı, nemi ve bulut su 
miktarı da rüzgarın güneyli bileşenine benzer bir süreç takip etmiştir.  

Antalya il merkezinin içerisinde olduğu 30.5-31 D boylam aralığında benzer bir durum 
söz konusu olmakla birlikte yağış da dahil bütün değişkenlerin maksimumları aynı gün ve 
24 Aralık 2003 tarihinde meydana gelmiştir (Şekil 30). Yağış 23-26 Aralık 2003 tarihleri 
arasında  37  K  enlemi  merkezli  dar  bir  enlem  bandı  üzerinde  gerçekleşmiştir.  Diğer 
değişkenlerde bir önceki şekle benzer bir değişim izlemişlerdir.

Teke  platosunun  çıkarıldığı  simülasyonlarda  yağış  alanının  genişlediği  ve  yağış 
şiddetinin yağış maksimumlarının olduğu alanlarda azaldığı görülmektedir (Şekiller 31-
33). Bununla birlikte, yağışta 35-36 K enlemleri arasında 26 Aralık gününü merkez alan 
bir  artış  söz  konusudur. İki  simülasyon  arasındaki  farkları  gösteren  zaman-enlem 
kesitlerine bakıldığında yağış zamanındaki değişikliklerden çok yağış başlamadan önceki 
günlerde meydana gelen değişikliklerin dikkat çektiği görülebilir. Örneğin, 36 K enlemi 
civarında  rüzgarın doğulu bileşeninde birkaç gün süren bir azalma, hemen kuzeyinde ise, 
özellikle  30.5-31  D  boylam  aralığı  için,  bir  artma  sözkonusudur.  Güneyli  rüzgar 
bileşeninde  ise  30.0-30.5  D bantı  için  37  K enlemi  ve  30.5-31 D bantı  için  36.5  K 
enleminin güneyinde bir artış varken bu enlemlerin kuzeyinde azalmaların mevcut olduğu 
görülebilir.  Yağışın  arttığı  kısımlarda  ise  güneyli  rüzgar  bileşeninde  zayıflama 
sözkonusudur. Hava sıcaklığı ve neminde çok fazla değişiklik olmamakla birlikte yağış 

23



zamanından  önceki  günler  sıcaklıkta  bir  miktar  artış  ve  nemde  de  bir  miktar  azalış 
görülmektedir.

4.4. Analiz ve çıkarımlar

Antalya’da yıllık yağış dağılımı ile şiddetli yağış dağılımlarının büyük farklılık gösterdiği 
daha önce belirtilmişti. Yıllık yağış, en büyük değerlere Antalya Körfezi'nin doğusunda 
yer  alan  Geyik  dağlarının  körfeze  bakan  yamaçlarında  ulaşmaktadır.  Erinç  (1984), 
Akdeniz bölgesinde batıya bakan yamaçların doğuya bakan yamaçlardan daha fazla yağış 
aldığını belirtir. Bunun en büyük nedeni Türkiye’ninde içinde yer aldığı orta enlemlerde 
batılı rüzgarlar ve batıdan doğuya doğru hareket eden cephe sistemlerinin hakim olması 
ve bunların batıya bakan yamaçlara rast geldiğinde oroğrafik yağışlara sebep olmasıdır. 
Öte yandan, Antalya’da günlük maksimum yağışların yani şiddetli yağışların dağılımı ise 
en  büyük  değerlere  Antalya  il  merkezinde  ulaşan  ve  kuzey-güney  doğrultusunda 
genişleyen  bir  alanı  kapsar.  Bu  çalışmada  şiddetli  yağışlara  sebep  olan  sistemler  ve 
topoğrafyanın bu sistemler dolayısıyla şiddetli yağışlar üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 
Bu araştırma sonucunda aşağıdaki önemli bilgilere ve bulgulara ulaşılmıştır:

1. Antalya’da  meydana  gelen  şiddetli  yağış  olayları  daha  çok  sonbahar  ve  kış 
mevsimlerinde  oluşan  batılı  alçak  basınç  sistemlerinin  Orta  Akdeniz  ve  Ege 
denizi  üzerine  yerleşmeleri  durumunda  gerçekleşmektedir.  Bu  sistemler  daha 
kuzeyde yer alan bir alçak basınç sisteminin güneye sarkan kolu şeklinde yada bu 
kolun koparak ayrı bir sistem olarak hareket etmesi şeklinde olabilmektedir. 

2. Bu sistemler kuzeyden daha soğuk ve kuru olan havayı Akdeniz’e doğru taşırken 
güneyden  (Akdeniz  üzerinden)  daha  sıcak  ve  nemli  havayı  kuzeye  doğru 
taşımaktadırlar.  Böylece  Türkiye’nin  güney  ve  güneybatı  sahillerinde  havanın 
hem sıcaklığı hem de nemi artmaktadır.

3. Denize paralel uzanan dağlar (Batı ve Orta Toroslar) bu nemli ve sıcak havayı 
yükselmeye zorlamakta ve oroğrafik yağışlara sebebiyet vermektedirler. Ancak, 
Antalya bu sürecin daha güçlü bir  şekilde gerçekleşebilmesine imkan sağlayan 
bir konum ve topoğrafik yapıya sahiptir. 

4. Alçak basınç sistemi Ege ve Orta Akdeniz üzerinde konumlandığında bu sistemin 
doğusunda esen güneyli rüzgarlar güçlenerek Antalya körfezine doğru daha çok 
nem  taşırlar.  Antalya  körfezini  çevreleyen  sıra  dağlar  bu  şiddetli  ve  nem 
bakımından zengin hava akımını Antalya il merkezine doğru yönlendirir. Burada 
sıkışan hava hem konverjans hem de oroğrafik etki ile hızla yükselmeye zorlanır 
ve şiddetli yağışlara neden olur. 

5. Şiddetli  yağışlar  bu  hava  akımının  esme  yönüne  göre  Antalya  il  merkezinin 
değişik taraflarına doğru konsantre olabilir.  Örneğin,  2003 yılı  Aralık ayındaki 
şiddetli yağış ve sel felaketinin bu hava akımının daha doğulu olması sebebiyle 
Bey Dağları boyunca etkili olduğu, 1995 yılı Kasım ayındaki şiddetli yağışların 
ise hava akımının daha batılı  olması sebebiyle Antalya il merkezi ile kuzeyine 
doğru etkili olduğu söylenebilir.      

6. Antalya körfezinin batısında yer alan Bey Dağları,  Aladağlar ve Teke Platosu, 
batılı  hava  akımlarının  Antalya  il  merkezi  ve  civarının  direk  etkilenmesini 
engelleyerek bir nevi yağmur gölgelemesi (rain shadow) olayına sebep olur. Bu 
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durumda Antalya il merkezi ve civarı çok az yağış alır ya  da hiç yağış almaz. 
Nitekim,  11  Aralık  1992 tarihinde  Marmaris’te  çok şiddetli  yağışlar  meydana 
gelirken Antalya’da hemen hiç yağış kaydedilmemiştir. 

7. Antalya körfezinin batısında yer alan Bey dağları, Ala dağlar ve Teke Platosu’nun 
yükseltisinin azaltılması durumunda, model sonuçları, daha batılı olan 3-6 Kasım 
1995  tarihindeki  hava  akımının  Antalya  il  merkezi  ve  civarındaki  yağışları 
güçlendirme  eğiliminde  olduğu  ve  daha  doğulu  olan  24-26  Aralık  2003 
tarihindeki  hava  akımının  Antalya  il  merkezi  ve  civarındaki  yağışları  azaltma 
eğiliminde  olduğu  söylenebilir.  İkincisinin  sebebi  güneydoğulu  hava  akımının 
Bey dağları  ve Teke platosunun oroğrafik  etkisinden kurtulması  ve  Antalya  il 
merkezi üzerinde topoğrafik zorlama ile oluşan konverjansın zayıflaması olabilir. 
Birincisi  ise Bey Dağları,  Aladağlar ve Teke Platosu’nun ortadan kalkması ile 
güneybatılı  hava akımının daha iç kesimlere - Antalya il merkezi ile kuzey ve 
kuzeybatısında  yer  alan  dağların  Akdenize  bakan  yamaçlarına  kadar  nüfuz 
edebilmesi ile ilişkili olabilir. Bu hava akımı buralarda oroğrafik yağışlara neden 
olmaktadır. Bu olayda da topoğrafik zorlama ile oluşan konverjans zayıflayabilir 
ama oroğrafik etki artabilir. Nitekim, yağıştaki en büyük artışlar daha çok, hava 
akımının oroğrafik etkiye maruz kaldığı yamaçlarda görülmektedir.  

8. Sonuç olarak, Antalya körfezinin batısında yer alan  Batı Toroslar’ın Antalya il 
merkezi  ve  çevresinde  meydana  gelen  şiddetli  yağış  olaylarındaki  en  büyük 
rolünün topoğrafik zorlama ile konverjans meydana getirmesi olduğu söylenebilir. 
Model  simülasyonlarında  Batı  Toroslar’ın  yükseltisinin  önemli  ölçüde 
azaltılmasının  Antalya  körfezi  üzerinde  meydana  gelen  konverjansı  azalttığı 
söylenebilir.  Konverjansın  azalması  yükselici  hareketlerin  dolayısıyla  yağışın 
azalacağı anlamına gelmektedir. Bu durum kıyı kesimlerde ve yükseltisi az olan 
yerlerde yağışın azalacağı ancak artan nem taşınımı nedeniyle hemen kuzeyde yer 
alan  dağların  güneye  bakan  yamaçlarında  yağışların  şiddetinin  artabileceği 
anlamına  gelebilir.  Tersi  durumda,  yani  bugün  varolan  topoğrafya  ile 
düşünüldüğünde,  şiddetli  yağışların  Antalya  merkez  ve  civarında  meydana 
gelmesinin en büyük nedeninin topoğrafik zorlama ile oluşan konverjans olduğu 
söylenebilir. Ancak bu durumda, yükselici hareketler kıyı ve civarı üzerinde, hatta 
körfez üzerinde başlayabilir.
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3 Kasım 1995                               500 mb 3 Kasım 1995                               850 mb

4 Kasım 1995                               500 mb 4 Kasım 1995                               850 mb

5 Kasım 1995                               500 mb 5 Kasım 1995                               850 mb

6 Kasım 1995                               500 mb 6 Kasım 1995                               850 mb

Şekil 14. 3-6 Kasım 1995 günleri için 500 mb ve 850 mb seviylerine ait jeopotansiyel 
yükseklik haritaları
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6 Kasım 1995                               850 mb6 Kasım 1995                               500 mb

4 Kasım 1995                               850 mb4 Kasım 1995                               500 mb

3 Kasım 1995                               500 mb 3 Kasım 1995                               850 mb

5 Kasım 1995                               500 mb 5 Kasım 1995                               850 mb

Şekil 15. 3-6 Kasım 1995 günleri için 500 mb ve 850 mb seviylerine ait sıcaklık haritaları
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Şekil 16. 3-6 Kasım 1995 günleri için 500 mb ve 850 mb seviylerine ait spesifik nem ve 
rüzgar vektörü haritaları

6 Kasım 1995                               850 mb6 Kasım 1995                               500 mb

5 Kasım 1995                               850 mb5 Kasım 1995                               500 mb

4 Kasım 1995                               850 mb4 Kasım 1995                               500 mb

3 Kasım 1995                               850 mb3 Kasım 1995                               500 mb
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23 Aralık 2003                             500 mb 23 Aralık 2003                             850 mb

24 Aralık 2003                             500 mb 24 Aralık 2003                             850 mb

25 Aralık 2003                             500 mb 25 Aralık 2003                             850 mb

26 Aralık 2003                             500 mb 26 Aralık 2003                             850 mb

Şekil 17. 23-26 Aralık 2003 günleri için 500 mb ve 850 mb seviylerine ait jeopotansiyel 
yükseklik haritaları
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23 Aralık 2003                             500 mb 23 Aralık 2003                             850 mb

24 Aralık 2003                             500 mb 24 Aralık 2003                             850 mb

25 Aralık 2003                             500 mb 25 Aralık 2003                             850 mb

26 Aralık 2003                             500 mb 26 Aralık 2003                             850 mb

Şekil 18. 23-26 Aralık 2003 günleri için 500 mb ve 850 mb seviylerine ait sıcaklık haritaları
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23 Aralık 2003                             500 mb 23 Aralık 2003                             850 mb

24 Aralık 2003                             500 mb 24 Aralık 2003                             850 mb

25 Aralık 2003                             500 mb 25 Aralık 2003                             850 mb

26 Aralık 2003                             500 mb 26 Aralık 2003                             850 mb

Şekil 19. 23-26 Aralık 2003 günleri için 500 mb ve 850 mb seviylerine ait spesifik nem ve 
rüzgar vektörü haritaları
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3 Kasım 1995

4 Kasım 1995

5 Kasım 1995

6 Kasım 1995

Şekil 20. 3-6 Kasım 1995 tarihli günler için duyarlılık ve kontrol simülasyonları arasındaki 
yağış farkı (mm/gün). Vektörler duyarlılık simülasyonundan 1000 mb seviyesindeki rüzgarı,  
konturlar yine duyarlılık simülasyonundaki topoğrafyayı göstermektedir.
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23 Aralık 2003

Şekil 21. 23-26 Aralık 2003 tarihli günler için duyarlılık ve kontrol simülasyonları arasındaki 
yağış farkı (mm/gün). Vektörler duyarlılık simülasyonundan 1000 mb seviyesindeki rüzgarı,  
konturlar yine duyarlılık simülasyonundaki topoğrafyayı göstermektedir.

24 Aralık 2003

25 Aralık 2003

26 Aralık 2003
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Şekil 22. Zaman-enlem kesitleri için kullanılan iki boylam bandının hem gerçek topoğrafya 
hemde Teke Platosunun olmadığı durumu. Birinci bant 30.0-30.5 D, ikinci bant 30.5-31.0 D 
boylamları arasındadır.
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Şekil 23. 1-9 Kasım 1995 için Kontrol simülasyonu: 30.0-30.5D boylam aralığı 
için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, 
spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 24. 1-9 Kasım 1995 için Kontrol simülasyonu: 30.5-31D boylam aralığı için 
yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, spesifik 
nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 25. 1-9 Kasım 1995 için Duyarlılık simülasyonu: 30.0-30.5D boylam aralığı 
için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, 
spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 26. 1-9 Kasım 1995 için Duyarlılık simülasyonu: 30.5-31D boylam aralığı 
için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, 
spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 27. 1-9 Kasım 1995 için Duyarlılık-Kontrol simülasyonu (fark): 30.0-30.5D 
boylam aralığı için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel 
rüzgar, sıcaklık, spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem 
kesitleri.
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Şekil 28. 1-9 Kasım 1995 için Duyarlılık-Kontrol simülasyonu (fark): 30.5-31D 
boylam aralığı için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel 
rüzgar, sıcaklık, spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem 
kesitleri.

41



Şekil 29. 20-28 Aralık 2003 için Kontrol simülasyonu: 30.0-30.5D boylam aralığı 
için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, 
spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 30. 20-28 Aralık 2003 için Kontrol simülasyonu: 30.5-31D boylam aralığı 
için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, 
spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 31. 20-28 Aralık 2003 için Duyarlılık simülasyonu: 30.0-30.5D boylam 
aralığı için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, 
sıcaklık, spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 32. 20-28 Aralık 2003 için Duyarlılık simülasyonu: 30.5-31D boylam aralığı 
için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel rüzgar, sıcaklık, 
spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 33. 20-28 Aralık 2003 için Duyarlılık-Kontrol simülasyonu (fark): 30.0-
30.5D boylam aralığı için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, 
meridyonel rüzgar, sıcaklık, spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin 
zaman-enlem kesitleri.
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Şekil 34. 20-28 Aralık 2003 için Duyarlılık-Kontrol simülasyonu (fark): 30.5-31D 
boylam aralığı için yağış ve 850 mb seviyesindeki zonal rüzgar, meridyonel 
rüzgar, sıcaklık, spesifik nem ve bulut su miktarı değişkenlerinin zaman-enlem 
kesitleri.
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A

Şekil 35. Antalya’da meydana gelen şiddetli yağış olaylarının tasviri. Kırmızı ve yeşil oklar yere 
yakın seviyelerdeki rüzgar yönlerini göstermektedir. Rüzgarların batılı esmesi (kırmızı oklar) 
durumunda Antalya batısındaki Beydağları, Akdağlar ve Teke Platosunun rüzgaraltı (leeward) 
tarafında kalarak çok az yada hiç yağış almaz. Rüzgarların güneyli olması (yeşil oklar) 
durumunda, ki bu daha çok batıya doğru bir alçak basınç sisteminin varlığına işaret eder, 
Antalya korumasız kaldığı gibi körfezi çevreleyen dağların huni şeklinde deniz üzerinden gelen 
nemli havayı il merkezine doğru yönlendirmesi sonucu meydana gelen konverjans (siyah oklar) 
ile oroğrafik etki burada şiddetli yağışların oluşmasına sebep olur. Güneyli rüzgarın güçlü olması 
hem körfeze daha çok nem taşınmasına (noktalı patern) hemde konverjans ve oroğrafik olarak 
yükselmenin daha hızlı meydana gelmesine dolayısıyla yağış şiddetinin artmasına neden olur. 
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   EK 1. Son 40 yılda Antalya ve Marmaris’i etkileyen en önemli yağış olayları

                                     Antalya             Marmaris

16 Ocak 1969                 33.1        40.3
17 Ocak 1969                331.5                   26.5
18 Ocak 1969                166.0                   29.1
19 Ocak 1969                 24.9                    24.8
20 Ocak 1969                 26.8                     0.4
21 Ocak 1969                 13.1         0.0

Toplam    595.4                  121.1

Şekil 1. Antalya ve Marmaris’te 16-21 Ocak 1969 tarihleri arasındaki günlerde kaydedilen 
günlük yağış toplamları ve 17 Ocak 1969 günü için NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak 
çizilen 500 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve deniz seviyesi basıncı (hPa) (sol üst panel), 500 
hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sağ üst panel), 850 hPa jeopotansiyel 
yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sol alt panel), ve 700 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve 
bağıl nemi (%) (sağ alt panel).
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Antalya             Marmaris

3 Kasım 1995               22.0                   1.1  
4 Kasım 1995    210.0                    48.6
5 Kasım 1995   218.6                     4.4
6 Kasım 1995    12.6                      8.2

Toplam  463.2                   62.3

Şekil 2. Antalya ve Marmaris’te 3-6 Kasım 1995 tarihleri arasındaki günlerde kaydedilen günlük 
yağış toplamları ve 4 Kasım 1995 günü için NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak çizilen 500 
hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve deniz seviyesi basıncı (hPa) (sol üst panel), 500 hPa 
jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sağ üst panel), 850 hPa jeopotansiyel yüksekliği 
(gpdm) ve sıcaklığı (C) (sol alt panel), ve 700 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve bağıl nemi 
(%) (sağ alt panel).
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Antalya             Marmaris

24 Aralık 2003              105.4                  21.9
25 Aralık 2003    66.0                   48.8
26 Aralık 2003   179.3                  37.3

Toplam    350.7                 108.0

Şekil 3. Antalya ve Marmaris’te 24-26 Aralık 2003 tarihleri arasındaki günlerde kaydedilen 
günlük yağış toplamları ve 25 Aralık 2003 günü için NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak 
çizilen 500 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve deniz seviyesi basıncı (hPa) (sol üst panel), 500 
hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sağ üst panel), 850 hPa jeopotansiyel 
yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sol alt panel), ve 700 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve 
bağıl nemi (%) (sağ alt panel).
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Antalya             Marmaris

10 Aralık 1992                 0.0        0.0
11 Aralık 1992                 0.0                   466.3
12 Aralık 1992                 1.7                     7.3

Toplam      1.7                   473.6

Şekil 4. Antalya ve Marmaris’te 10-12 Aralık 1992 tarihleri arasındaki günlerde kaydedilen 
günlük yağış toplamları ve 11 Aralık 1992 günü için NCEP/NCAR Reanaliz verisi kullanılarak 
çizilen 500 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve deniz seviyesi basıncı (hPa) (sol üst panel), 500 
hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sağ üst panel), 850 hPa jeopotansiyel 
yüksekliği (gpdm) ve sıcaklığı (C) (sol alt panel), ve 700 hPa jeopotansiyel yüksekliği (gpdm) ve 
bağıl nemi (%) (sağ alt panel).

52


