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 Özet 

 Bu çalı�ma ile Türkiye’nin kuzeydo�u kıyı kesiminde yer alan Trabzon 
ve Rize’ye ait mevsimsel ya�ı� da�ılımları ve mevsimlere göre ya�ı�taki de�i�im 
e�ilimleri incelenmi�tir. Mevsimsel ya�ı� de�i�im e�ilimleri ile yıllık ya�ı� 
de�i�im e�ilimleri de kar�ıla�tırmalı olarak incelenmi�tir. Çalı�mada mevsimsel 
de�i�im ve ya�ı� da�ılı�ını Matriks ve Marjinal analiz yöntemleri, gelecekteki 
olası de�i�im e�ilimleri ise ARIMA modeli kullanılarak belirlenmi�tir.  
 Marginal plot analizine göre her bir mevsimin ya�ı�taki a�ırlık merkezi 
hesaplanmı�, Trabzon’da toplamdaki çakı�ma de�eri 850 mm, Rize’de ise 2200 
mm olarak hesaplanmı�tır. Matriks analizlerine göre Trabzon’da yıllık toplam 
ya�ı� 830 mm hesaplanmı�tır. Bu de�er uzun yıllık toplam ya�ı�tan ortalama ile 
1 mm bir sapma göstermi�, analizlerin do�ruluk oranı % 99 olarak 
hesaplanmı�tır. Rize’de ise yıllık toplam ya�ı� 2235 mm hesaplanmı�, do�ruluk 
oranı % 98 olarak ortaya çıkmı�tır. 
 Trabzon ve Rize’de mevsimlere göre ya�ı�ın de�i�im e�ilimlerinde, 
Trabzon’da bütün mevsimlerde ya�ı�larda gelecekte artı� olaca�ı, Rize’de ise kı� 
mevsiminin kararlı gidi�i dı�ında di�er mevsimlerde artı� e�ilimi görülece�i 
öngörüsüne ula�ılmı�tır.  
 Anahtar Kelimeler: Trabzon, Rize, E�ilim, Ya�ı�, �klim.  
 
 Abstract 
 The purpose of this study was to examine the seasonal precipitation 
distributions and seasonal trend changes of Trabzon and Rize which are located 
on the northeast coast of Turkey. The seasonal precipitation trends and annual 
change trends have been studied by comparison. In the study, the seasonal 
changes and precipitation distributions have been determined with Matrix and 
Marginal analysis methods whereas possible future change trends were 
determined by using the ARIMA model.  
 The center of gravity for each season’s precipitation has been calculated 
according to the Marginal plot analysis; the convergence value for the total for 
Trabzon was calculated as 850 mm while the value for Rize was 2200 mm. 
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According to the matrix, the total annual precipitation was calculated as 830 mm. 
This value revealed a 1 mm variation on average from the long year total 
precipitation average; the accuracy rate of the analsis was calculated as 99%. The 
annual total precipitation of Rize was calculated as 2235 mm and the accuracy 
rate was determined as 98%.  
 It has been predicted that the seasonal precipitation change trends in 
Trabzon and Rize will result in an increase of precipitation for all seasons in 
Trabzon; with the exception of the standing course of precipitation during 
winter, an increasing trend will also be observed in Rize.  
 Key Words: Trabzon, Rize, Trend, Precipitation, Climate.  

 

1. G�R��  

Türkiye’de ya�ı�ın mekânsal da�ılı�ı, ya�ı�lı devrelerin özellikleri, yıl içindeki 
da�ılı�ı ve yıllar arasındaki de�i�im e�ilimleri ile ilgili bir çok çalı�ma yapılmı�tır. 
Sözkonusu bu çalı�malarda, yıllık ve aylık ortalama toplam ya�ı� miktarları 
kullanıldı�ı gibi günlük ya�ı� miktarlarından da yararlanılmı�tır. Bu çalı�maların 
birkaçında ya�ı�ın mevsimlere da�ılı� oranları ve miktarları üzerinde durularak ya�ı� 
rejimleri belirlenmi� ve iklim bölgeleri ile ili�kilendirilerek ya�ı� rejimi bölgeleri 
olu�turulmu�tur (Erlat, 1997; Türke�, 1996, 1998).  

Özellikle günlük maksimum ya�ı�lar ve ya�ı�lı gün sayılarının ortak olarak 
kullanıldı�ı yöntemlerden olu�an sınıflandırmalarda bir günde dü�en ya�ı� miktarı ve 
�iddeti dikkate alınarak ya�ı� rejim bölgeleri olu�turulmu�tur (Dönmez, 1972; 
Ho�gören, 1983; Erlat, 1997). Bu çalı�malardan Erlat, (1997), Türkiye’de günlük ya�ı� 
�iddetini dikkate alarak, 7 ya�ı� rejim bölgesi belirlemi�tir. Bu ya�ı� rejimlerinden, 
Karadeniz ya�ı� rejimi bölgesinde her mevsim ya�ı�lı olup en yüksek aylık ortalama 
ya�ı�lar kı� ve sonbahar mevsimlerinde görüldü�ünü ifade etmi�tir (Erlat, 1997).  

Bu çalı�maların dı�ında, Türkiye’de iklim de�i�kenli�i ve yıllık toplam 
ya�ı�ların mekânsal da�ılı�ının incelendi�i çalı�malarda bulunmaktadır. Bu 
çalı�malardan Türkiye iklimi ve ya�ı� de�erleri üzerine birçok çalı�ması olan Türke� 
(1996, 1998, 1999) yıllarında konuya de�i�ik boyutlarda katkı sa�lamı�tır. Türke� (1996) 
Türkiye’nin yıllık ya�ı� de�erlerinde alansal ve zamansal da�ılım açısından 
de�i�melerin oldu�unu ifade temektedir (Türke�, 1996). Yine, Türke� (1998), 
Türkiye’deki yıllık ve mevsimlik ya�ı� verilerindeki e�ilim ve dalgalanmaları analiz 
etti�i çalı�masında yıllık ya�ı� miktarlarında azalmanın Akdeniz Bölgesi için belirgin 
oldu�unu vurgulamı�tır (Türke�, 1998). Türke� (1999, 2003), yıllık ve mevsimlik 
ya�ı�lar de�erleri ile yıllık kuraklık indisine göre ya�ı� dizilerdeki de�i�imleri 
incelemi�, Türkiye’de çölle�meye e�ilimli olabilecek alanları belirlemi�tir (Türke� 1999, 
2003). Türke� vd., (2002) Türkiye’de yıllık ve mevsimlik normalle�tirilmi� ya�ı� 
anomalisi dizilerindeki ısrar ve dönemsellik bile�enlerini incelemi�lerdir. Bu 
çalı�mada, kı� ya�ı�larında istasyonların 1/3’ünce istatistiksek anlamlı dizisel ili�ki, 17 
istasyonun yıllar arası de�i�ebilirli�inde de pozitif ili�kinin oldu�unu ifade etmi�lerdir. 
Ayrıca, Türke� ile birlikte Erlat’ın (2003, 2005, 2006) yapmı� oldu�u ortak çalı�malarda, 
atmosferik ko�ullarda de�i�im ile ya�ı� de�i�kenli�i arasındaki ili�kilere de�inilmi�tir. 
Yine, Türke�, vd., (2007), Türkiye’deki ya�ı� toplamı ve yo�unlu�u dizilerindeki 
zamansal ve alansal de�i�im üzerine yaptıkları çalı�mada, Türkiye’de özellikle kı� 
ya�ı�larında anlamlı azalmaların oldu�u sonucuna ula�mı�lardır (Türke� vd., 2007).  
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Türkiye’deki ya�ı� rejimleri ve e�ilimleri üzerine di�er çalı�malardan ise, 
Koçman (1993), yılında yaptı�ı çalı�masında Türkiye ikliminin temel ö�elerini 
belirlemi�tir (Koçman, 1993). Koç (2001),’de Anadolu’nun kuzeybatısını kapsayacak 
�ekilde ya�ı� verileriyle gerçekle�tirdi�i analizlerde, yüksekli�in ve denizelli�in arttı�ı 
alanlarda, ya�ı� miktarlarının daha fazla oldu�u sonucuna varmı�tır (Koç, 2001). 
Ni�ancı (2002), çalı�masında Türkiye ikliminin genel özelliklerini belirlerken, ya�ı�ın 
iklim bölgelerine da�ılı�ına da de�inmi�tir (Ni�ancı, 2002). Tatlı vd., (2004)’deki 
çalı�malarında Türkiye’de kıyı bölgelerinin ya�ı� rejiminin geni� ölçekli basınç 
sistemlerinin ve yüksek atmosfer dola�ımının etkisi altında oldu�unu vurgulamı�tır 
(Tatlı vd., 2004). �rdem (2005),’de ise, Türkiye genelinde özellikle kı� mevsiminde hafif 
ya�ı�larda (0-10 mm) artı� e�ilimi oldu�unu ifade etmi�tir (�rdem, 2005).  

  Yine, Türkiye’deki ya�ı� da�ılı�ı ve de�i�kenli�i üzerine yapılan çalı�malardan, 
Sarı� (2006), Türkiye’de ya�ı� yo�unlu�unun zamansal ve alansal de�i�imini ele almı� 
kı� ve yıllık ya�ı� miktarlarında 1950’li yıllardan günümüze kadar azalmanın 
oldu�unu ve etki derecesinin Akdeniz ve Karadeniz ya�ı� rejimi bölgelerinde 
yo�unluk kazandı�ını belirtmi�tir (Sarı�, 2006). Ya�ı�ın yıl içindeki da�ılı�ını ve 
düzenini belirlemeye yönelik, Erbekci (2006), Türkiye’de ya�ı�ın zamansal ve alansal 
de�i�imine dikkat çekmi�tir (Erbekci, 2006).  

Türkiye’de ya�ı� de�i�meleri konusunda yapılan çalı�malar incelendi�inde, 
yıllık ya�ı�ların azalma e�iliminde oldu�u ve kurak dönemlerin 1970 sonrası arttı�ı ve 
gittikçe �iddetlendi�i görülmektedir (Türke�, 1996). Türke� vd., göre (2007), ya�ı�lar 
Kuzey yarımkürenin orta ve yüksek enlemlerinde her on yılda yakla�ık % 0,5 ile % 1 
arasında artı� gösterirken, Akdeniz Havzası’nın da içinde oldu�u subtropikal karaların 
önemli bir bölümünde her on yılda yakla�ık olarak % 3 azalma göstermi�tir (Türke� 
vd., 2002; Türke� vd., 2007).  

Yine aynı çalı�mada, yıllık standardize ya�ı� dizilerinde çok belirgin bir e�ilim 
belirlenmemi�tir. Ancak, Karadeniz ve Do�u Anadolu’nun kuzey kesimlerinde 
belirlenen artı� e�ilimleri, bazı istasyonlarda anlamlı çıkarken, bu alanların dı�ında 
anlamlı olmayan azalma e�ilimleri saptanmı�tır (Türke� vd., 2002; Türke� vd., 2007). 
Ya�ı� bölgeleri alansal olarak de�erlendirildi�inde, Karadeniz ile Karasal Do�u 
Anadolu Bölgeleri’nde ya�ı�ta artı� e�ilimi; Akdeniz, Akdeniz Geçi�, Karasal Akdeniz 
bölgelerinde ise azalma e�ilimi bulunmaktadır. Karasal �ç Anadolu ve Marmara 
Bölgeleri’nde ise artı� ya da azalı� e�ilimi olmadı�ı ifade edilmektedir (Demir vd., 
2008). Ayrıca ülkemizde, Subtropikal ku�ak ya�ı�larındaki ani azalma, 1970'li yıllarla 
birlikte Do�u Akdeniz Havzası'nda ve Türkiye'de de etkili olmaya ba�lamı�tır (Türke�, 
1996a ve 1998a). Ya�ı�lardaki önemli azalma e�ilimleri ve kuraklık olayları, kı� 
mevsiminde daha belirgin olarak ortaya çıkmı�tır. 1970’li yılların ba�ı ile 1990’lı yılların 
ortası arasındaki yakla�ık 20-25 yıldaki kurak ko�ullardan en fazla, Ege, Akdeniz, 
Marmara ve Güneydo�u Anadolu bölgeleri etkilenmi�tir (Türke�, 1996b).  

Ya�ı�la ilgili öngörülerde sıcaklıkların artmasına paralel olarak okyanuslardan 
buharla�an su miktarının ve sıcak hava kütlelerinin daha çok nem ta�ıma kapasitesine 
sahip olması, atmosferdeki nem miktarının artaca�ını öngörmektedir. Bu nedenle 
ya�ı�ta küresel ortalamasının artması beklenmektedir. Ancak atmosfer dola�ımında ve 
ya�ı� getiren sistemlerin yer de�i�tirmesi sonucunda ya�ı�ların kı�ın orta enlemlerde 
yazın ise güney ve do�u Asya’da artı�ları öngörülmektedir. Alçak enlemlerde ise 
mevsimsel artı� ve azalı�lar görülmesi tahmin edilmektedir (Erlat, 2009). 
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Konu ile ilgili daha önceki çalı�malar incelendi�inde Türkiye’de ya�ı�ların 
büyük ço�unlu�unun kı� mevsiminde dü�tü�ü, karasallı�a ve yüksekli�e ba�lı olarak 
ya�ı�ın yıl içindeki da�ılı�ında ilkbahar ve yaz mevsimi ba�larında ya�ı�ta artı�ların 
oldu�u görülmü�tür.  

1.1. Çalı�manın Önemi 

Bu çalı�mada ise Trabzon ve Rize’de ya�ı�ın yıl içindeki da�ılı�ının homejenli�i, 
de�i�kenli�i ve gelecekteki de�i�im e�ilimlerini belirlemek amacıyla hazırlanmı�tır. 
Özellikle ya�ı�ın yıl içindeki da�ılı�ı ve gelecekteki e�iliminin açısından da büyük 
önem ta�ımaktadır. Buna göre yeni ya�ı� rejimi bölgelerinin belirlenmesi ve alansal 
olarak ifade edilmesi uygulamalı klimatoloji açısından önemli katkılar sa�layacaktır. 
Bu çalı�ma, yeni bir yakla�ım modeli ile ele alınması konuya yeni bir boyut 
kazandıracaktır. �klimdeki de�i�imler ba�ta ülkelerin tarım politikalarını yeniden 
gözden geçirmelerine, stratejiler üretmelerine neden olacaktır. Bu anlamda iklimdeki 
de�i�im e�ilimlerini çok yönlü analiz etme, senaryolar üretme ve bu senaryoların 
bilimsel bir tabanda tartı�ılması gelecek nesiller için büyük önem ta�ımaktadır. 
�klimdeki de�i�im bütün sosyal ya�amı yeniden �ekillenmeye zorlayaca�ı ve de�i�en 
�artlara göre ülkelerin her türlü politikalarına yön verece�i bir gerçektir.  

Bu amaçla ülkemizde ya�ı�ın düzenli oldu�u ve miktar olarak ta yüksek 
de�erleri ta�ıdı�ı Do�u Karadeniz kıyılarımızda olası de�i�imlerin nasıl gerçekle�ece�i 
sorusuna çe�itli yöntemlerle cevap aranmı�tır. Elde edilen bulgular uygulamalı 
klimatoloji açısından de�erlendirilmi�, bundan sonraki a�amada ise sözkonusu 
senaryolara göre çevresel politikaların üretilmesi gereklili�ine vurgu yapılmak 
istenmi�tir.  

�ekil 1: Trabzon ve Rize’nin lokasyon ve fiziki haritası. 
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1.2. Veri ve Yöntem  

Bu çalı�mada veri olarak Trabzon ve Rize’ye ait günlük toplam ya�ı� verileri 
kullanılmı�tır. Günlük toplam ya�ı� de�erlerinin toplanması ile aylık de�erlere 
ula�ılmı�, mevsimlerin toplam ya�ı� miktarları hesaplanmı�tır. Sözkonusu veriler SPPS 
ve Minitab istatistik programlarında mevsimlik de�i�im ve yıl içindeki da�ılımlarının 
belirlenmesi ve ili�kilerinin incelenmesi için çe�itli analizlere tabii tutulmu�tur. Bu 
analizlerden Marginal Plot analizi ile her bir mevsimde dü�en toplam ya�ı� miktarı ile 
yıllık toplam ya�ı� miktarı arasındaki ili�kiler incelenmi�tir. Matrix Plot analizi ile hem 
mevsimler arasındaki ya�ı�ın da�ılı� analizi hem de mevsimler ve yıllık toplam ya�ı� 
miktarı arasındaki ili�kiler incelenmi�tir.   

�statiksel analiz yöntemlerinden biri de marjinal analiz adını verdi�imiz bir 
yöntemdir. Marjinal analiz mevcut �artlar de�i�ti�inde ortaya çıkacak durumu 
incelemede kullanılan, daha çok iktisadi çalı�malarda yararlanılan bir tekniktir. 
Özellikle do�ada kısa mesafelerde de�i�en ya�ı� de�erlerinin ortaya çıkaraca�ı etkiler 
do�al ortamı ve ya�amsal fonksiyonları büyük oranda etkileyecektir. Amaç ortaya 
çıkan a�ırlık merkezinde olan uzakla�manın tespit edilmesi ve uç noktaların 
incelenmesidir. Marjinal analiz de�erlerinin ölçek de�erlerinin ayrım çizgilerinin birle�ti�i 
noktalar a�ırlık merkezini, alt bölüm ya�ı�ın az oldu�u yılları, üst bölümler ise ya�ı�ın fazla 
oldu�u bölümleri ortaya koymaktadır.  

Component Matrix ise ölçe�in faktör sayısını göstermekle birlikte hangi 
maddenin hangi faktöre ait oldu�u hakkında bilgi içermez. Bu nedenle faktör yapısının 
olu�turulmasında Rotated Component Matrix tablosu kullanılır. Rotated Component 
Matrix tablosu incelenirken her bir maddenin hangi faktör altında en yüksek de�ere 
sahip oldu�una bakılır. Daha sonra bu maddeler gruplandırılarak faktör yapısı 
olu�turulur. Aynı birimlere ili�kin ve birden çok de�i�kene göre elde edilmi� verilerin 
çapraz çizelgeler içinde çözümlenmesidir. 

Gelece�e yönelik analizleri yapmak için, ARIMA modeli kullanılmı� olup 
uluslararası bilim dünyasında Box- Jenkins tekni�i olarak bilinmektedir. Zaman 
serilerinde analiz ve tahmin yöntemi olan Box-Jenkins tekni�i; kesikli, do�rusal ve 
stokastik süreçlere dayanır. Otoregresif, otoregresif-hareketli ortalama ve birle�tirilmi� 
otoregresif-hareketli ortalama Box-Jenkins tahmin modelleridir (Box and Jenkins, 1970; 
1976; Hamzacebi ve Kutay 2004, s. 2-4).  
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ARMA modelleri, dura�an stokastik modellerdir, geçmi� gözlem ve hata 
terimlerinin do�rusal fonksiyonunu ifade etmektedir.  

ARMA (p, q) modelleri genel olarak a�a�ıdaki gibi ifade edilebilir.  
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Zaman serisinin dura�an oldu�u ko�ullarda, yani sürecin ortalamasının 
varyansının ve kovaryansının zamana ba�lı de�i�medi�i durumlarda ARMA (p, q), 
veya ARMA (p, q)’nın özel hali olan AR (p), MA (q) modellerinden uygun olanı 
kullanılabilmektedir. Ancak, gerçekte zaman serilerinin ortalama ve varyansında 
zamana ba�lı bir de�i�im olmaktadır. Bu durum, dura�an olmayan durum olarak 
adlandırılır. Bu tip zaman serileri dura�an hale dönü�türüldü�ünde ARMA (p, q), 
modelleri tahmin için kullanılabilir. Bu yüzden, dura�an olmayan seriler dura�an hale 
getirilir, böylece bu tip serilerin kullanılması daha do�ru sonuçlara ula�mayı mümkün 
kılar (Hamzaçebi ve Kutay 2004, s. 4; Topçuo�lu 2005, s. 90-91: Bahadır ve Saraçlı, 
2010;167-168, Özdemir ve Bahadır, 2010).  

 2.ANAL�ZLER VE BULGULAR  

Karadeniz iklim sahasında ya�ı� rejimi düzenli olup, her mevsim ya�ı�lı 
geçmekte, mevsimlere ya�ı�ın da�ılı�ı a�ırı farklanmalar göstermemektedir. Marginal 
Plot analiz yöntemi ile her mevsimde dü�en ya�ı� miktarının yıl içindeki a�ırlık 
merkezi incelenmi�tir. Böylece mevsimlere göre dü�en ya�ı� miktarının a�ırlık merkezi 
belirlenerek yıl içindeki oranı ve korelasyonu incelenebilmektedir. Analizler 
incelendi�inde herhangi bir mevsimde ne miktarda ya�ı� dü�tü�ünde yıllık 
toplamdaki ya�ı�ın kaç mm olabilece�i sonucuna da ula�ılmaktır. Bu nedenle iki 
istasyona ait ya�ı� de�erlerinin mevsimlik miktarları ile yıllık miktarları arasındaki 
ili�kileri ayrı ayrı ele almak yerinde olacaktır.  

Trabzon’da Karadeniz ya�ı� rejiminin genel karakteri olarak kı� mevsiminde 
ya�ı�lar faladır. Kı� mevsimi ile yıllık ya�ı� miktarının Marginal plot analizi 
incelendi�inde, kı� mevsiminde ya�ı�ların 250 mm civarında yo�unluk kazandı�ı ve 
a�ırlık merkezini olu�turdu�u görülmektedir. Kı� devresinde 250 mm’lik ya�ı� 
miktarının yıllık a�ırlık merkezini ise 800-900 mm arasındaki ya�ı� de�erleri 
olu�turmaktadır (�ekil 2). �lkbahar mevsiminde ise ya�ı� de�erleri azalmakta ve a�ırlık 
merkezi 150-175 mm arasında gerçekle�mektedir. �lkbaharda ya�ı� de�erleri 150-175 
mm civarında oldu�u yıllarda yıllık ya�ı� miktarı 800-900 mm arasında de�erlerde 
olmaktadır (�ekil 3). Bazı yıllar ilkbaharda 200 mm üzerinde ya�ı� olabilmekte ve bu 
yıllarda yıllık toplam ya�ı� de�erleri 900 mm’nin üzerinde gerçekle�ebilmektedir.      
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�ekil 2: Trabzon’da kı� ve yıllık ya�ı�ların Marjinal 

da�ılımı 
�ekil 3: Trabzon’da ilkbahar ve yıllık ya�ı�ların 
Marjinal da�ılımı. 

Trabzon’da yaz mevsiminde ya�ı�ların yıllık ya�ı�lara oranı incelendi�inde 
a�ırlık merkezinin 125 mm ile 150 mm arasında oldu�u görülmektedir. Ayrıca yaz 
mevsiminde 125 mm ile 150 mm arasındaki ya�ı� dü�tü�ü yıllarda yıllık toplam ya�ı� 
miktarı 850 mm civarında gerçekle�mektedir. Yaz mevsiminde en az ya�ı� dü�tü�ü 
yıllar 50 mm’ civarında olmakta ve bu yıllarda yıllık toplam ya�ı� miktarı 700 mm 
civarında olmaktadır. Bazı yıllarda ise yaz mevsiminde 225 mm civarında ya�ı�lı 
dönemlerde olabilmekte ve bu yıllarda toplam ya�ı� miktarı 900 mm’nin üzerine 
çıkmaktadır. Sonbahar mevsiminde ise ya�ı�ın da�ılı�ı incelendi�inde a�ırlık 
merkezini uzun yıllık verilere göre 300 mm olu�turmaktadır.  Sonbahar mevsiminde 
300 mm’lik ya�ı�ın oldu�u yıllarda yıllık toplam ya�ı� miktarı 850 mm civarında 
gerçekle�mektedir. Uç de�erler incelendi�inde ise, en az ya�ı�ın oldu�u sonbahar 
mevsiminde 100 mm olurken, yıllık toplam ya�ı� miktarında azalmaya neden olmakta 
ve bu yıllarda toplam ya�ı� miktarı 700 mm civarına gerilemektedir. Sonbaharda 
görülen artı� yönündeki ekstrem de�erler incelendi�inde ya�ı� miktarının 400 mm’nin 
üzerine çıktı�ı ve bu yıllarda yıllık toplam ya�ı� miktarının 1000 mm’nin üzerinde 
oldu�u ortaya çıkmı�tır.   

 
�ekil 4: Trabzon’da yaz ve yıllık ya�ı�ların Marjinal 
da�ılımı 

 

�ekil 5: Trabzon’da sonbahar ve yıllık ya�ı�ların 
Marjinal da�ılımı 
 

Rize’de ya�ı�ın mevsimlere göre da�ılı� analizleri incelendi�inde kı� 
mevsiminde a�ırlık merkezinin 600 mm oldu�u, yıllık toplam ya�ı� miktarının ise 
böyle yıllarda 2200 mm oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır. Uç de�erler incelendi�inde kı� 
mevsiminde en dü�ük ya�ı� de�erlerinin 300 mm civarında oldu�u ve de�erlerin 
görüldü�ü yıllarda yıllık toplam ya�ı� miktarının 1700 mm civarına geriledi�i 
görülmü�tür. En yüksek uç de�erlere göre ise kı� mevsiminde 900 mm’lere ula�ıldı�ı 
görülmektedir. Kı� mevsimindeki bu ani ya�ı� artı�ları toplamda yıllık toplam ya�ı� 
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miktarının artmasına ve 2600 mm seviyesine çıkmasına neden olabilmektedir (�ekil 6). 
�lkbahar mevsimine gelindi�inde Rize’de yayı� miktarında kı�a oranla yarı yarıya bir 
azalma olarak a�ırlık merkezi 300-350 mm arasında gerçekle�mektedir. Bu de�erlerin 
yıllık toplamdaki kar�ılı�ı 2200 mm olmaktadır. Ekstrem de�erlerden en az ya�ı�lı 
ilkbahar mevsimlerinde 220 mm civarına dü�tü�ü görülmü�tür. Bu yıllarda ise yıllık 
toplam ya�ı� miktarının 2000 mm civarında oldu�u, en yüksek de�erlerin ise 450 mm 
oldu�u yıllarda ise yıllık toplamın 2600 mm’ye kadar ula�tı�ı sonucuna varılmı�tır 
(�ekil 7).    

 
�ekil 6: Rize’de kı� ve yıllık ya�ı�ların Marjinal 
da�ılımı 

�ekil 7: Rize’de ilkbahar ve yıllık ya�ı�ların 
Marjinal da�ılımı   

Rize’de yaz ya�ı�larını ilkbahar ya�ı�larından daha fazla olup, a�ırlık 
merkezini 450 mm de�eri olu�turmaktadır. Bu de�erin yıllık kar�ılı�ı ise 2200 mm olup 
çakı�ma merkezi konumundadırlar. Marjinal de�erlerden en dü�ük ya�ı�lı yaz 
mevsiminde ise ya�ı� miktarı 300 mm civarında olup bu yıllarda yıllık toplam ya�ı� 
miktarı 2000 mm olmaktadır. Yaz ya�ı�larının a�ırlık merkezinden yüksek de�erler 
gösterdi�i yıllarda uç de�erler 600 mm hatta bazı yıllar çok ekstrem olarak 700 mm’yi 
bulabilmektedir. Bu yıllarda yıllık toplam ya�ı� miktarı 2700 mm’yi bulmaktadır (�ekil 
8). Do�u Karadeniz’de analizler sonucu en ya�ı�lı mevsim olarak sonbahar çıkmı�tır. 
Sonbahar mevsiminde a�ırlık merkezi Rize’de 750 mm olmakta, ekstrem en yüksek 
ya�ı� de�erleri ise 1200 mm’ye kadar çıkabilmektedir. Bu yıllarda yıllık toplam ya�ı� 
miktarı 2700 mm civarına kadar ula�maktadır. En dü�ük ekstremler incelendi�inde, 
ya�ı� de�erlerinin di�er mevsimlere oranla yine yüksek oldu�u ve 600 mm civarında 
gerçekle�ti�i görülmü�tür (�ekil 9). Bu yıllarda ise toplam ya�ı� miktarı 2000-2200 mm 
arasında gerçekle�mektedir. Bu noktada ula�ılabilecek önemli bulgulardan birini ise 
sonbahardaki uç de�erler daha ziyade yıllık ya�ı�larda artı� yönünde etkili olmaktadır.             

 
�ekil 8: Rize’de yaz ve yıllık ya�ı�ların Marjinal 
da�ılımı 

�ekil 9: Rize’de sonbahar ve yıllık ya�ı�ların 
Marjinal da�ılımı    
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Trabzon’da ya�ı�ın Matriks analizine göre mevsimlere göre da�ılı�ının yıllık 
de�erlerle olan ili�kisi incelenmi�tir. Yıl içinde ya�ı�ın mevsimler da�ılı�ında en fazla 
ya�ı�lı mevsim sonbahar olmu�tur. Daha sonra kı� ve ilkbahar ile yaz gelmektedir. Kı� 
mevsimi ya�ı�ları yo�un olarak 200 mm nin üzerinde yo�unluk kazanmı�tır. �lkbahar 
mevsiminde 180 mm, yaz mevsiminde 150 mm, sonbahar mevsiminde ise 300 mm 
oldu�u görülmü�tür (�ekil 10). Bu de�erler toplandı�ında 830 mm civarında ya�ı� 
de�erine ula�ılmı�tır. Trabzon’da uzun yıllık ya�ı� de�erlerinin ortalaması alındı�ında 
ise, 831 mm gerçekle�mi�tir. Böylece yapılan analizlere göre yanılma oranının son 
derece dü�ük oldu�u ve ya�ı� de�erlerinin mevsimlere da�ılı�ının istatistiksel anlamda 
% 99’a varan do�ruluk oranı ile da�ılımları gerçekle�tirilmi�tir (�ekil 10).        

Rize’de ya�ı�ın Matriks analizine göre mevsimlere göre da�ılı�ının yıllık 
de�erlerle olan ili�kisi incelendi�inde, en ya�ı�lı mevsim sonbahar olmu�tur. 
Sonbaharı kı�, yaz ve ilkbahar izlemi�tir. Rize’de sonbaharda 785 mm, kı� mevsiminde 
650 mm civarında olması gerekti�i öngörüsü ortaya çıkmı�tır. Yaz mevsiminde 
ya�ı�ların ilkbahardan daha fazla oldu�u ve 450 mm ile 3. sırada geldi�i görülmü�tür. 
�lkbahar mevsiminin ya�ı� de�erlerinin ise 350 mm ile ortalama de�er ta�ıdı�ı 
sonucuna varılmı�tır. Mevsimlik ya�ı� de�erlerinin toplamı ise 2235 mm’yi bulmu�, 
Rize’de uzun yıllık ortalama ya�ı� de�erleri ise, 2245 mm olarak hesaplanmı�tır. Bu 
de�erlerin 10 mm’lik sapması çok büyük bir sapma de�eri olmayıp mevsim ba�ına 2-3 
mm’lik bir ya�ı� eksisi �eklinde olmaktadır. Bu analizlerin istatistiksel do�ruluk oranı 
% 98 olarak hesaplanmı�tır (�ekil 11).  

 
�ekil 10: Trabzon’da ya�ı�ın Matriks da�ılımı. 
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�ekil 11: Rize’de ya�ı�ın Matriks da�ılımı. 

Dünya yüzeyinde ve atmosferindeki iklimsel de�i�imlerin sadece yıllık bazda 
de�il aynı zamanda mevsimsel de�i�imlerle de incelenmesi önem ta�ımaktadır. 
Böylece mevsimsel de�i�imlerin yıllık de�i�imlerle olan ili�kileri ve anlamlılık 
dereceleri daha objektif olarak de�erlendirilebilmektedir. Bu nedenle ülkemizde 
ya�ı�ın mevsimlere en düzenli da�ıldı�ı istasyonlardan olan Trabzon ve Rize’de 
ya�ı�ın mevsimlere da�ılı�ı ve beraberinde de trend analizleri gerçekle�tirilmi�tir. 
Trabzon’da ya�ı�ın mevsimsel trend analizleri incelendi�inde her mevsim ya�ı� 
miktarında artı� olaca�ı öngörüsüne ula�ılmı�tır (�ekil 12-13-14 ve 15). Ya�ı�ın 
mevsimlerdeki de�i�im e�ilimleri incelendi�inde; kı� mevsiminde görülen ya�ı�ların 
uzun yıllık ortalamasının 227 mm oldu�u, son yıllarda kı� mevsiminde dü�en 
ya�ı�ların ortalamadan artı yönünde sapma gösterdi�i görülmektedir. Bununla beraber 
kı� ya�ı�larında gelecek 15 yıllık e�ilimde 2010 yılından 2025 yılına kadar olan 15 yıllık 
dönemde 27 mm’lik artı� olması öngörüsüne ula�ılmı�tır (�ekil 12). �lkbahar 
ya�ı�larında ise 1977’den 2000’li yılların ba�ına kadar ortalamanın çevresinde 
gerçekle�en ya�ı� miktarları, 2002’den sonra ise ilkbahar ya�ı�larında ortalamadan 
olan sapmalar artı� yönünde gerçekle�mi�tir. ARIMA modeli trend analizlerine göre 15 
yıllık dönemde 33 mm’lik bir artı� öngörülmektedir (�ekil 13).       
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�ekil 12: Trabzon’da kı� mevsiminde uzun yıllık 

de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 
�ekil 13: Trabzon’da ilkbahar mevsiminde uzun 

yıllık de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 

Yaz mevsimi Türkiye genelinde az ya�ı�lı olmakla birlikte Trabzon ve Rize 
çevresinde (Do�u Karadeniz) yaz ya�ı�ları di�er sahalarımıza oranla daha yüksek ve 
yıl içindeki da�ılı�ı daha dengelidir. Trabzon’da yaz ya�ı�ları ortalama 140 mm 
civarındadır. Ancak bazı yıllarda yaz ya�ı�larında artı� yönündeki sapmalar azalma 
yönündeki sapmalardan daha kuvvetli olmaktadır. Ancak yaz ya�ı�larının az dü�tü�ü 
yıllar daha sık gerçekle�mektedir. Trabzon’da yaz ya�ı�larının tren e�ilimleri analizleri 
sonucunda gelecek 15 yıllık dönemde artı� �eklinde de�i�im gösterece�i öngörüsüne 
ula�ılmı�tır. Artı� miktarı di�er mevsimlerdeki kadar olmasa da 2010’dan 2025 yılına 
kadar 12 mm’lik ya�ı� artı�ının olması yüksek bir olasılıktır (�ekil 14). Sonbahar 
mevsimi ise yapılan analizler sonucunda en ya�ı�lı mevsim olarak ortaya çıkmı�, 
sapmalar düzenli olarak artı� azalı� �eklinde gerçekle�se de uzun yıllık de�i�im artı� 
yönünde olmu�tur. Özellikle 1900’dan 1995 yılına kadar olan 5 yıllık dönemde 
sonbahar mevsiminde ya�ı�lardaki artı� oldukça belirgin olmu�tur. Bu dönemde 
ya�ı�lar 400 mm’nin üzerine çıkmı�tır. 2000’li yıllardan sonra ise sonbahar mevsimleri 
ortalama ya�ı� miktarına yakın de�erler gösterse de genel anlamda ortalama mevsim 
ya�ı�larının üzerinde kalmı�tır. Gelece�e yönelik e�ilim analizlerine göre ise 
Trabzon’da sonbahar mevsiminin daha ya�ı�lı geçece�i, ya�ı� miktarında 15 yıllık 
dönemde 60 mm civarında artı� olaca�ı öngörüsüne ula�ılmı�tır (�ekil 15). Bu 
durumda Trabzon’da her mevsimdeki ya�ı� miktarlarında artı� olaca�ı sonucuna 
ula�ılmı�tır.    

 
�ekil 14:  Trabzon’da yaz mevsiminde uzun yıllık 

de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 

 

�ekil 15: Trabzon’da sonbahar mevsiminde uzun 
yıllık de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 
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Rize’de ya�ı�ın mevsimlere da�ılı�ı incelendi�inde sonbahar, kı�, ilkbahar ve 
yaz ya�ı�ları �eklinde sıralandı�ı görülmektedir. Bu durum Trabzon’da da aynı olup, 
Rize’de ya�ı� de�erleri Trabzon’un iki katını a�maktadır. Rize’de ya�ı�ın mevsimlere 
göre trend analizleri incelendi�inde artı� ve ya azalı�ların Trabzon’daki kadar fazla 
olmadı�ı görülmü�tür. 

Rize’de kı� ya�ı�larının yıllara göre de�i�imi incelendi�inde, kı� mevsiminde 
ya�ı� miktarının ortalama olarak 640 mm gerçekle�ti�i görülmü�tür. Uzun yıllık 
dönemdeki de�i�im ve sapmaların kı� ya�ı�larında azalma �eklinde oldu�u, ancak 
ortalamadan olan sapmanın çok az oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır. Özellikle 1975’ten 
1985’e kadar olan 10 yıllık dönemde düzenli bir azalma, 1985’te ani bir yükselme ile 
dengelense de bu yıldan sonra artı�larda bir önceki yıl kadar olmayıp azalma e�ilimi 
göstermi�tir Gelece�e yönelik trend analizlerine göre ise Rize’de 2025 yılına kadar kı� 
mevsimi ya�ı�larında kararlı bir gidi�in olaca�ı ve çok fazla bir de�i�imin olmayaca�ı 
sonucuna ula�ılmı�tır (�ekil 16). De�i�im miktarı ise birkaç mm olarak 
öngörülmektedir. �lkbahar mevsimi ya�ı�ları incelendi�inde kı� ya�ı�larının aksine 
ya�ı� miktarında sapma genli�inin yüksek olmasının yanı sıra, ya�ı�lardaki artı� 
yönündeki sapmalar azalı� yönündeki sapmalardan daha fazla olmu�tur. Bunun 
sonucunda ise ilkbahar mevsimi ya�ı�larında uzun yıllık de�i�imine artı� yönünde 
yansımı�tır. Rize’de ilkbahar ya�ı�larının uzun yıllık trendi incelendi�inde, 1995 
yılından 2010 yılına kadar artı� azalı�larla birlikte genel e�ilim artı� �eklimde olmu�tur. 
Gelecek 15 yıllık tahmin döneminde ise ilkbahar ya�ı�larında artı�ın devam edece�i ve 
artı� miktarının 15 mm’yi bulaca�ı öngörülmektedir (�ekil 17).   

 
�ekil 16: Rize’de kı� mevsiminde uzun yıllık 

de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 
�ekil 17: Rize’de ilkbahar mevsiminde uzun yıllık 

de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 

 

Rize’de yaz ya�ı�larının uzun yıllık de�i�imi de ilkbahar ya�ı�larında oldu�u 
gibi ortalamadan sapma artı yönde olmu�tur. Ancak bu artı� çok belirgin olmayıp, 
1985 yılından 2010 yılına kadar devam etmi�tir. 2025 yılına kadar olan 15 yıllık tahmin 
döneminde yaz ya�ı�larında artı� e�ilimin devam edece�i, artı� miktarının ise 17 mm 
civarında olaca�ı sonucuna ula�ılmı�tır (�ekil 18). Öyle ki bu durum daha nemli yaz 
mevsimlerinin ya�anmasını beraberinde getirecektir. Sonbahar mevsiminde ise 
ya�ı�ların büyük ço�unlu�unun dü�tü�ü Rize’de, sonbahar ya�ı�larında uzun yıllık 
de�erlerde düzenli bir artı� ortaya çıkmı�tır. Ortalamadan artı� yönde olan sapmaların 
genli�i bir önceki yılın azalı� miktarından daha fazla gerçekle�mi� ve genel e�ilim 
sonbahar ya�ı�larında artı� olarak ortaya çıkmı�tır. Özellikle 1995 yılından 2010 yılına 
kadar olan 15 yıllık dönemdeki artı� miktarı yakla�ık olarak 100 mm’nin üzerine 
çıkmı�tır. Trend analizi sonuçlarına göre gelecek 15 yıllık dönemde de artı�ın devam 
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edece�i ve sonbahar ya�ı�larında 90 mm’lik artı� olaca�ı öngörüsüne ula�ılmı�tır (�ekil 
19).    

 
�ekil 18: Rize’de yaz mevsiminde uzun yıllık 

de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 
�ekil 19: Rize’de sonbahar mevsiminde uzun yıllık 

de�i�im e�ilimi ve trend analizi. 

 

Mevsimlik de�i�im e�ilimleri ve gelecekteki trendleri ile uzun yıllık de�i�im ve 
trendlerini kar�ıla�tırmak ve aralarındaki ili�kiyi ortaya koymak için uzun yıllık 
toplam ya�ı� de�erlerinin trend analizleri de yapılmı�tır. Trabzon’da ya�ı�ın uzun 
yıllık analizleri incelendi�inde devamlı ve düzenli olarak artı� e�ilimi ortaya çıkmı�tır. 
Ortalamadan olan sapma genli�ini artı� yönünde a�ırlık kazanmı� ve artı� miktarı 150 
mm’nin üzerine çıkmı�tır. Gelece�e yönelik yapılan analizlere göre ise 2010 yılından 
2025 yılına kadar olan 15 yıllık tahmin aralı�ında ya�ı�taki artı� e�iliminin devam 
edece�i ve artı� miktarının 130 mm’nin üzerinde olaca�ı öngörüsüne ula�ılmı�tır (�ekil 
20). Rize’de uzun yıllık ya�ı�taki de�i�im e�ilimleri analizlerine göre; ortalamadan 
olan sapmaların genli�inin Trabzon’daki kadar fazla olmadı�ı, buna kar�ılık 
sapmaların artı� yönünde oldu�u ortaya çıkmı�tır. Ya�ı�taki artı� e�ilimi 1995’ten 
sonra kendini ciddi anlamda hissettirmi� ve günümüze kadar devam etmi�tir. Tahmin 
dönemine yönelik analizlerin sonucuna göre Rize’de ya�ı�taki artı� e�iliminin devam 
edece�i ve 2025 yılında 2010 yılına oranla 120 mm daha fazla olaca�ı öngörüsüne 
ula�ılmı�tır. Bu durumda Rize’de ya�ı� miktarı olarak artı� daha fazla olmasına kar�ılık 
oran olarak Trabzon’daki artı� daha fazla gerçekle�ecektir. 

 
�ekil 20: Trabzon’da uzun yıllık de�i�im 

e�ilimi ve trend analizi. 
�ekil 21: Rize’de uzun yıllık de�i�im 

e�ilimi ve trend analizi. 

 
3. TARTI�MA ve SONUÇ (DISCUSSION and CONCLUSION) 
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Türkiye’nin çe�itli bölgeleri ve iklim tipleri ile ilgili yapılan tahminler ve 
analizler farklı yöntemler kullanılmasına ra�men benzer ve yakın de�erler 
göstermi�tir. Bu çalı�maların genelinde yıllık toplam ya�ı� miktarları ve de�i�imleri 
esas alınmı�tır. Bu çalı�mada ise Trabzon ve Rize’de öncelikli olarak ya�ı�ın yıl 
içindeki ve mevsimlerdeki a�ırlık merkezi belirlenmi�, a�ırlık merkezi ile yıllık toplam 
ya�ı� miktarı arasındaki korelasyonlar incelenmi�tir. Sonraki analizlerde ise 
mevsimlere göre ya�ı�taki de�i�im e�ilimlerinin öngörüleri gerçekle�tirilmi� ve yıllık 
de�i�im öngörüleri ile korelasyonları incelenmi�tir.  

Bununla birlikte Türkiye ve yakın çevresinde iklimle ilgili e�ilim çalı�malarında 
uzun yıllık ölçüm dönemlerine göre analizler de yapılmı�tır. Brazdil vd., (2010) 
tarafından Avrupa’nın 500 yıllık klimatolojisini ve de�i�imlerini kapsayan 
çalı�malarında özellikle sıcaklıktaki de�i�im incelenmi�tir. Sözkonusu bu çalı�mada 
dikkati çeken en belirgin özellik, yüksek enlemlerdeki sıcaklık artı�ının alçak enlemlere 
göre daha yüksek oldu�udur (Brazdil vd., 2010).  Ya�ı�la ilgili öngörüler 
incelendi�inde, ülkemizinde yer aldı�ı Do�u Akdeniz Bölgesi içerisinde kuzeyden 
güneye do�ru yıllık miktarı hızla azalan bir ya�ı� rejimi ortaya çıkmaktadır. Nemli 
kuzey kıyılarımızda 1000 mm’nin üzerinde olan ya�ı�lar Fırat Nehri’nin güneyinde 250 
mm civarına gerilemektedir. Sıcaklık ve ya�ı�taki de�i�im e�ilimlerinde güney 
enlemlerdeki sıcaklık artı�ını, ya�ı�taki azalma 1950 sonrasında belirginle�erek 
izlemektedir (Black 2006). 

Yine, Türkiye’deki ya�ı� da�ılı�ı ve de�i�kenli�i üzerine yapılan çalı�malardan, 
Sarı� (2006), Türkiye’de ya�ı� yo�unlu�unun zamansal ve alansal de�i�imini ele almı� 
kı� ve yıllık ya�ı� miktarlarında 1950’li yıllardan günümüze kadar azalmanın 
oldu�unu ve etki derecesinin Akdeniz ve Karadeniz ya�ı� rejimi bölgelerinde 
yo�unluk kazandı�ını belirtmi�tir (Sarı�, 2006).  Ya�ı�ın yıl içindeki da�ılı�ını ve 
düzenini belirlemeye yönelik yapılan çalı�mada Erbekci (2006), Akdeniz bölgesinde 
ya�ı�ların kı� mevsiminde oldu�unu ve azalma gösterdi�ini ifade etmi�tir (Erbekci, 
2006).  

Türkiye’de ya�ı� de�i�meleri konusunda yapılan çalı�malarda daha öncede 
ifade edildi�i gibi, yıllık ya�ı�ların azalma e�iliminde oldu�u ve kurak dönemlerin 
1970 sonrası arttı�ı ve gittikçe �iddetlendi�i sonucuna varılmı�tı. Ayrıca ya�ı�lar Kuzey 
yarımkürenin orta ve yüksek enlemlerinde her on yılda yakla�ık % 0,5 ile % 1 arasında 
artı� gösterirken, Akdeniz Havzası’nın da içinde oldu�u subtropikal karaların önemli 
bir bölümünde her on yılda yakla�ık olarak % 3 azalma göstermi�tir (Türke�, 1996; 
Türke� vd., 2002; Türke� vd., 2007).  

Türkiye’ye yönelik yıllık standardize ya�ı� dizilerinde çok belirgin bir e�ilim 
belirlenmemi�, Karadeniz ve Do�u Anadolu’nun kuzey kesimlerinde belirlenen artı� 
e�ilimleri, bazı istasyonlarda anlamlı çıkarken, bu alanların dı�ında anlamlı olmayan 
azalma e�ilimleri saptanmı�tır. Ya�ı� bölgeleri alansal olarak de�erlendirildi�inde, 
Karadeniz ile Karasal Do�u Anadolu Bölgeleri’nde ya�ı�ta artı� e�ilimi; Akdeniz, 
Akdeniz Geçi�, Karasal Akdeniz bölgelerinde ise azalma e�ilimi bulunmaktadır. 
Karasal �ç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nde ise artı� ya da azalı� e�ilimi yoktur 
(Türke� vd., 2007; Demir vd., 2008). Ayrıca ülkemizde, Subtropikal ku�ak 
ya�ı�larındaki ani azalma, 1970'li yıllarla birlikte Do�u Akdeniz Havzası'nda ve 
Türkiye'de de etkili olmaya ba�lamı�tır (Türke�, 1996a ve 1998a). Ya�ı�lardaki önemli 
azalma e�ilimleri ve kuraklık olayları, kı� mevsiminde daha belirgin olarak ortaya 
çıkmı�tır. 1970’li yılların ba�ı ile 1990’lı yılların ortası arasındaki yakla�ık 20-25 yıldaki 
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kurak ko�ullardan en fazla, Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydo�u Anadolu bölgeleri 
etkilenmi�tir (Türke�, 1996b).  

Bu çalı�ma ile ülkemizde ya�ı�ın düzenli oldu�u ve miktar olarak yüksek 
de�erler gösterdi�i Do�u Karadeniz kıyı kesiminden seçilmi� iki istasyonun (Trabzon 
ve Rize) yıl içinde ya�ı�ın mevsimlere da�ılı�ı, a�ırlık merkezleri, korelasyonları ve 
gelecekteki iklim de�i�imlerinden etkilenme olasılıkları de�erlendirilmi�tir.   

Çalı�manın önemli noktalardan birini ya�ı�ın mevsimlere da�ılı�ı, a�ırlık ve 
uç de�erlerin kar�ıla�tırılması olu�turmu�tur. Marginal plot analizine göre her bir 
mevsimin ya�ı�taki a�ırlık merkezi hesaplanmı� yıllık toplam ya�ı� miktarı ile 
çakı�tırılmı�tır. Buna göre Trabzon’da kı� mevsiminde 250 mm, ilkbaharda 150-175 
mm, yaz mevsiminde 125-150 mm ve sonbahar mevsiminde ise 300 mm a�ırlık 
merkezini olu�turmu�. Bu duruma göre mevsimsel a�ırlık merkezlerinin toplamdaki 
çakı�ma de�eri 850 mm olarak hesaplanmı�tır. Uç de�erler ise (Marginal) sonbaharda 
daha belirgin olmaktadır. 

Rize’deki durum incelendi�inde mevsimlere göre ya�ı�ın a�ırlık merkezleri, 
kı� mevsiminde 600, ilkbaharda 300-350, yaz mevsiminde 450 ve sonbaharda en yüksek 
seviyeye ula�arak 750 mm gerçekle�mi�, yıllık toplam ya�ı� miktarının a�ırlık merkezi 
ise 2200 mm olmu�tur. Uç de�erler ise özellikle yaz ve sonbaharda yo�unla�makta 
böyle yıllarda yıllık toplam ya�ı� miktarında 500 mm’lik artı�a neden olmaktadır. 

Bu hesaplamalar neden önemlidir? Yıl içinde ya�ı�ın da�ılı�ı, ekstrem 
de�erlerin frekansı ve genli�i do�al ortamdaki birçok bile�eni etkilemektedir. Özellikle 
tarımsal faaliyetlerin devamı ve ya verimini, ta�kın, sel ve beraberindeki do�al afetlerin 
risk olasılıklarının etki dönemlerinin belirlenmesi, kuraklık ve ya nemlilik �artlarının 
süresi ve dönemini ortaya koymak uygulamalı bilimlerde ve uygulama sahalarında 
önem ta�ımaktadır.  

Matriks analizlerine göre ise, ya�ı�ın mevsimlere da�ılı�ı ile yıllık toplam 
ya�ı� arasındaki ili�kiler incelenmi�, Trabzon’da Matriks analizine göre yıllık toplam 
ya�ı� 830 mm hesaplanmı�tır. Bu de�er uzun yıllık toplam ya�ı� ortalamasından 1 mm 
bir sapma göstermi�, analizlerin do�ruluk oranı % 99 olarak hesaplanmı�tır. Rize’de ise 
yıllık toplam ya�ı�ın 2235 mm olma olasılı�ı hesaplanmı�, bu de�er uzun yıllık 
ortalama olan 2245 mm’den 10 mm sapma göstermi�tir. Analizin do�ruluk oranı % 98 
olarak ortaya çıkmı�tır. 

Trabzon ve Rize’de mevsimlerdeki ya�ı� de�i�im e�ilimleri ile uzun yıllık 
ya�ı� de�i�im e�ilimleri arasındaki ili�kiler de incelenmi�, Trabzon’da bütün 
mevsimlerde ya�ı�larda gelecekte artı� olaca�ı öngörüsüne ula�ılmı�tır. Trend analizi 
sonuçlarına göre Trabzon’da kı� mevsimi ya�ı�larında 27, ilkbahar ya�ı�larında 33 
mm, yaz ya�ı�larında 12 mm ve sonbahar ya�ı�larında 60 mm’lik artı� olaca�ı 
tahminleri yapılmı�tır. Trabzon’da ya�ı�ın uzun yıllık de�i�im analizleri sonucunda 
gelecek 15 yılda 130 mm’lik artı� olması sonucuna ula�ılmı�tır. Mevsimlere göre 
ya�ı�taki artı� miktarlarının toplamı 132 mm olarak hesaplanırken uzun yıllık ya�ı� 
artı�ı öngörüleri ise 130 mm’nin üzerinde tahmin edilmi�tir. Bu iki de�er arasındaki 
korelasyon kuvvetli anlamlı ili�kiyi ortaya koymu�tur.   

Rize’de mevsimlerdeki ya�ı� miktarının de�i�im e�ilimleri analizleri 
sonucunda kı� mevsiminde kararlı bir gidi�in devam edece�i, buna kar�ılık ilkbahar, 
yaz ve sonbahar mevsimi ya�ı�larında ise artı�ın olaca�ı sonucuna ula�ılmı�tır. Buna 
göre Rize’de ilkbaharda 15 mm, yaz mevsiminde 17 mm ve sonbaharda ise 90 mm’lik 
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bir artı� öngörülmektedir. Bu de�erlere göre Rize’de mevsimlere göre ya�ı� artı�ı 122 
mm olması sonucu ortaya çıkmı�tır. Rize’de uzun yıllık ya�ı� de�i�im e�ilimi analizi 
sonuçlarına göre ise 2010 yılından 2025 yılına kadar olan 15 yıllık dönemde artı� 
miktarının 120 mm olması öngörülmektedir. Bu de�erler arasındaki korelasyon 
incelendi�inde kuvvetli anlamlı ili�ki ortaya çıkmı�tır.  

Ülkemiz ve dünya için öngörülen iklim de�i�ikli�i senaryolarından, özellikle 
yüksek enlemlerin her on yılda % 0,5 ile %1 arasındaki artı�tan daha fazla olaca�ı ifade 
edilmektedir (Türke� vd., 2002 ve 2007; Demir vd., 2008). Karadeniz iklim Bölgesindeki 
ya�ı� artı� senaryoları ile uyu�tu�u görülmü�tür. Çalı�ma istasyonlarına yönelik trend 
analizlerine göre hem mevsimlik de�i�im sonuçları hem de yıllık toplam ya�ı� de�i�im 
senaryolarının artı� e�iliminde olaca�ı görülmü�, ülkemizde Karadeniz iklim 
sahasındaki öngörülerle örtü�tü�ü tespit edilmi�tir.   

Yapılan tüm analizler ve ula�ılan sonuçlar, Trabzon ve Rize’de gelecekte daha 
nemli iklim �artların ortaya çıkaca�ını, ya�ı� artı�ının özellikle sonbahar mevsiminde 
daha yüksek gerçekle�ece�ini, özellikle de heyelan ve ta�kın olaylarının risk 
derecesinin daha da kuvvetlenece�i ihtimalini ortaya çıkarmı�tır.  
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