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Türkiye’nin yıllık ortalama hidro-meteor miktarının hesaplanarak su 
kaynaklarının yönetimi konusuna yardımcı olmak.  

 

Bu çalışma tamamıyla çalışmayı yapanların kendi fikirlerini 
yansıtmaktadır. İçerdiği bilgiler bakımından kurumların sorumluluğu 
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GİRİŞ 

Günümüzde "bilgi" güçlü bir kaynak olarak algılanmaktadır. Bu gerçek, özellikle bilişim 
dünyasındaki hızlı gelişmelerle birlikte, çok daha önemli bir hale gelerek çağdaş 
yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu önemli kaynağın daha etkin bir şekilde 
yönetilmesi gelişen toplumların temel hedefleri arasında yer almaktadır. Güncel ve 
doğru bilgi, başta kurum, kuruluş ve yöneticiler olmak üzere, tüm bireylerin her türlü 
karar alma sürecini olumlu yönde etkilemektedir.  

Bilgi teknolojisi çok değişik alanlarda insanlığa hizmet etmektedir. Bu alanlardan biri de 
“coğrafi bilgilerin yönetimi konusudur. Bilişim dünyasındaki teknolojik gelişmelerle, 
konumsal veriler bütünleşerek, "Coğrafi Bilgi Sistemleri" olgusu olarak karşımıza 
çıkmıştır.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) sosyo-ekonomik, politik ve kültürel kaynakların top yekün 
yönetimi gibi karmaşık karar-destek analizlerinde oynadığı rolle, tüm dünya 
ülkelerinde etkin bir teknolojik araç olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

CBS‘deki gelişmeler sadece teknolojik değişimlere bağlı olmayıp, yapısal anlamda da 
bütüncül bir değişimi zorunlu kılmaktadır. Bilhassa toplumsal kalkınma sürecinde doğru 
politikaların üretilebilmesi, bireylerin çağdaş ve kaliteli hizmet beklentilerinin artması 
yanında, internet aracılığıyla gelen yoğun bilgi talepleri de toplumları CBS için yeni 
düşünsel ve yapısal sistemler geliştirmeye zorlamaktadır. Coğrafi referanslı bilgiye 
dayanan internet tabanlı uygulamalar, CBS‘ye olan talebi günden güne artırmaktadır. 

Meteoroloji, güncel yaşamın her alanını etkilemektedir. Doğrudan yada dolaylı olarak 
etkilediği alanlara ait tüm veriler, coğrafi veri katmanları olarak değerlendirilebilir. 
Günümüzde çok çeşitli alanlarda kullanım imkanı bulan CBS, meteoroloji–klimatoloji 
alanındaki kullanıcı ve karar alıcılara, yaratıcı düşünceyi geliştirme ve sorunlara değişik 
açılardan bakabilme olanağını da beraberinde getirecektir. CBS Teknolojileri ile çok 
katmanlı analizler yapılabilecek ve hassas meteorolojik-klimatolojik sonuçlara 
ulaşılmada etkin rol oynanabilecektir. Bu alanlarda doğruluğu yüksek, yerinde ve 
zamanında güvenilir sentezlerle, değişik alternatif senaryolar üretme imkanı elde 
edilebilecektir. 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ   
 

Coğrafi Bilgi Sistemleri; kısaca “konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve 
grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya 
sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.” 
şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi; grafik ve grafik olmayan bilgileri bir sistem içerisinde birleştirmeye, 
çeşitli sorgulama ve analizler yapabilmeye olanak vermesinin yanı sıra, bu bilgilere en 
kısa zamanda erişmeyi sağlaması bakımından, konumsal bilgi ile ilgilenen tüm meslek 
dallarında uygulama alanı bulmuştur. Çok farklı mesleklerde kullanılması farklı tanımları 
da beraberinde getirmiştir. 
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Coğrafi Bilgi Sistemleri, mekansal verinin işlenmesi için bir araçtır ve aynı zamanda veri 
analizi ve sonuçlarının sunumunu da içerir. Yalnızca metin ve tablolarla yeterli olarak 
açıklanamayan mekansal bilginin iletişimi için haritalar gereklidir. CBS analizlerinin 
sonuçları, ekran haritası ya da kağıt harita olarak yayınlanır. Bu nedenledir ki CBS, 
herhangi bir ilişkisel veri tabanı ile bilgisayar destekli tasarım paketlerinden daha ileri bir 
sistemdir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri,  “coğrafi (mekansal/konumsal) verilerin toplandığı, toplanan bu 
verileri görüntüleyebilen, grafik ve öznitelik bilgilerinin eş zamanlı kullanıldığı, farklı bilgi 
kaynaklarından gelen verileri bütünleştirerek yönetim, planlama ve analiz problemlerinin 
çözümüne katkıda bulunan, bilgi alış verişinde standardizasyonu ve harita ile tabloların 
birleşimini sağlayan bilgisayar destekli sistemler” olarak da tanımlanmaktadır. 

CBS’ yi ve dolayısı ile haritaları üreten ve/veya kullanan disiplinler; coğrafya, uzaktan 
algılama, kartografya, jeodezi, fotogrametri, ölçme, yerbilimleri (jeoloji, jeofizik, mineral 
ve petrol, vb.), meteoroloji, klimatoloji, matematik, istatistik, kıyı coğrafyası ve yönetimi, 
inşaat mühendisliği, çevre, biyoloji, şehir ve bölge planlama, antropoloji, hizmet 
yönetimi, ormancılık, vb. alanlardır. Bunlardan salgın hastalık bilimi, arkeoloji, hukuk ve 
eğitim konuları yeni kullanım alanları olarak belirlenmiştir. 

Bilimin küresel çölleşme, ozon deliği, küresel dolaşım, dünya ekonomisi vb. olgularla 
vurgulanması, beraberinde küresel olguların bir gereksinimi olan haritaları da gündeme 
getirmiştir. Daha çok tematik haritalar aracılığı ile bilginin akışı, dolaşımı ve dağılımının 
anlaşılırlığı artmakta, mekansal işlemlerin algılanması kolaylaşmaktadır. Bu bilimsel 
yaklaşımın etkin olarak kullanılması sonucunda; 

 Disiplinler arası sınırlar kalktığı gibi fen ve sosyal bilimler ayrımı da kalkmış, 
 Coğrafya bazlı ilişkiler, olguların haritalanması ve görselleştirilmesi 

zorunlulaşmış, 
 Haritanın iletişim aracı olarak kullanımının fayda ve etkinliği, bilimler arası 

sınırların aşılmasına neden olmuştur. 
 
CBS karar destekleme amaçlıdır ve bu kararlar coğrafi objelerle ilişkilidir. Karar 
aşamasında mekansal boyut dikkate alındığı için CBS sonuçları görsel olmalıdır. Her 
türlü ekran veya kağıt üzerinde görselleştirilmiş haritalar, böylesi bir karar 
mekanizmasını olumlu etkileyebilmesi için, coğrafi bilgi üretici/kullanıcılarının harita 
konusunda bilgili olmalarını gerektirmektedir. 
CBS’ nin bir başka hedefi de kullanıcıların doğru ve hızlı karar vermesine katkıda 
bulunmaktır. İsabetli karar vermek için veri/bilgi kalitesi önem kazanır. CBS, veri 
takımlarının bütünleştirilmesinde oldukça başarılı sonuçlar verebilir.  

YÖNTEM 
İnsanoğlu, yaşadığımız dünyaya göre çok küçük ve yaşadığı çevreye son derece sıkı 
bağlarla bağlıdır. Dünyada mevcut olan yeryüzü ve uzayla ilgili karışık sorunları daha 
etraflı bir şekilde anlayabilmek için, başka tekniklerin yanında haritalamadan da 
yararlanması kaçınılmazdır. 
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Bir araştırma vasıtası olarak coğrafi, ekonomik, tarihi ve politik konularda elde edilen 
sonuçların gösterilmesinde harita, alelade bir grafikten daha çok işe yarar. Sınır çizgileri, 
nehirler, göller gibi temel unsurlar, bir çeşit korelatif inceleme zemini teşkil ederler ve bu 
unsurların ebat bakımından birbirine uydurulması gerekir.  

Her türlü bilginin harita üstünde dağıtılarak gösterilmesinde eşitlik büyük bir rol oynar. 
Bilhassa istatistik bilgilerin haritalanmasında, durumun okuyucunun gözünde iyi 
canlanabilmesi için bu hususa dikkat edilmesi gereklidir. 

Bu çalışmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğündeki Meteorolojik Veri İşlem Sistemleri 
Dairesi Başkanlığı EBİM Şube Müdürlüğünün veri arşivindeki; 1951 ile 2010 yılları 
arasında veriler değerlendirmeye alındı. Veri serilerindeki zamansal bütünlük 
bakımından 1951 -1971 yılları arasındaki istasyonların sayısı olarak az olması ve 
genellikle yağışın bol olduğu sahil kesimlerindeki istasyonlar olması nedeniyle zamansal 
bütünlüğün tam sağlanıldığı 1971 yılından 2010 yılına kadar yağış ölçümü yapılmış 
istasyonlara ait veriler kullanılmıştır. Ölçüm yapan istasyon sayısı 225 dir. 

Öncelikle, söz konusu ölçüm yapan istasyonlar Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında sayısal 
hale dönüştürülmüş ve Türkiye haritası üzerinde konumlarına yerleştirilmiştir.  

 

Harita 1 - Değerlendirmeye alınan yağış istasyonları (1951-2010 / 1971-2010) 

Bu çalışmada kullanılabilir durumda olan yağış verilerinin tamamı kullanılmaya çalışıldı. 
Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün veri bankasındaki kalite kontrolden 
geçmiş verileri kullanıldı. 

Haritalama yada kartografya tekniği sayesinde insanlar görüş alanlarının dışına 
çıktıkları gibi, daha geniş bölgelerin belli başlı özellikleri hakkında da fikir sahibi olurlar. 
Küçük bir bölgenin arazi şekillerini, drenaj ve iskan durumunu, yollarını, jeolojisini ve 
daha birçok coğrafi ve ekonomik dağılışlarını gösteren büyük ölçekli bir haritadan, 
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çalışmalar için gerekli bilgiler edinilir. Herhangi bir yol, ev, baraj veya inşaata 
başlamadan önce o yerin haritasının yapılması gerekir. Aynı şekilde, toprak erozyonu, 
araziden yararlanma, iskan, iklim ve gelir dağılımını gösteren daha küçük ölçekli 
haritalar, bir bölgenin belli başlı problemlerini ve durumunu anlamaya yarar. 

Analiz ve rehber işlerinde kullanılan veya açısal ilişkileri gösteren haritalarda konformal 
projeksiyon uygulanır. Hava ve denizcilik haritaları, meteoroloji levhaları ve genel 
topografya haritaları bu gruba dahildir. 

Lambert projeksiyonda iki standart paralel vardır. Fakat bu standart paralellerden 
uzaklaştıkça, diğer paraleller arasındaki açıklık artmaktadır. Standart paraleller arasında 
ve yakınındaki saha fazla büyümemiştir. Bu projeksiyon, doğu-batı yönündeki bir enlem 
zonu için mükemmel yön ve şekil ilişkileri meydana getirir. Bunun neticesi olarak, bu 
projeksiyon, 4°-72° arasındaki enlemleri içine alan hava haritaları ile meteoroloji 
haritaları için elverişlidir.  

Harita; açı, mesafe, alan ve yön gibi çeşitli faktörler arasındaki ilişkilerin meydana 
çıkarılmasını sağlayan veya mümkün kılan bir iletişim aracıdır. Araştırma yapan 
coğrafyacı, tarihçi ve ekolojistler daha çok dünyanın çeşitli bölgeleri arasındaki 
münasebetleri inceler, açı, mesafe gibi unsurlarla ilgilenmezler. Yani bunların ilgilendiği 
husus, ihtiyaçlarına uygun gelecek şekilde, bölgeleri sınırlayan projeksiyon çeşididir. 
Öte yandan, denizci, meteorolojist, havacı, jeolog ve mühendis gibi meslek mensupları 
daha ziyade açı, uzaklık ve doğrultuların tam ölçü ve çizimleriyle ilgilenirler. Buna göre 
bu iki grubun ihtiyacı olan projeksiyonlar farklıdır; biri daha çok eşit projeksiyonları 
kullanırken, öbürü konformal veya azimutal projeksiyonları kullanır. (1) 

Türkiye, coğrafi konum olarak yaklaşık 26°-45° Doğu Meridyenleri ile 36°-42° Kuzey 
Paralelleri arasında uzanmaktadır. Doğu ve batısı arasında 76 dakikalık bir zaman farkı 
olan ülkemizin gerçek yüzölçümü birçok coğrafya eserinde 814.578 km², TÜİK ’in 
“İstatistiklerle Türkiye 2011” isimli yayınında Harita Genel Komutanlığına ait 
1/1.000.000 ölçekli Mülki İdari Bölümleri Haritası vektör verilerine göre ülkemizin 
yüzölçümü 785.347 km² olarak ifade edilmektedir. Yüzölçümlerindeki bu durum 
projeksiyon sistemleri ve tercih edilen parametrelerden kaynaklanmaktadır. (2) 

Bu nedenledir ki, çalışmamıza esas olmak amacıyla vektörel Türkiye verisi Lambert 
Konformal Projeksiyon Sisteminde açılmıştır.  Parametre olarak aşağıdaki değerler esas 
alınmıştır. 

Central Meridian : 36 

1. Standart Paralel: 37.30 
2. Standart Paralel: 40.30 

False Easting: 1000000 

Latitude_Of_Origin: 0,000000 

Linear Unit: Meter  
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Buna göre Türkiye’nin vektörel yüzölçümü 779.805.730.000 m² olarak hesaplanmıştır. 
Bu hesaplamaya adalarımızdan yalnızca Gökçeada ve Bozcaada dahil edilmiştir. 

Kapladığı alan olarak dünyadaki 250 ülke sıralamasında 37. sırada yer alan ülkemiz, 
yüksekliği 0 - 5137 m (Büyük Ağrı) arasında değişen oldukça engebeli ve yüksek bir 
arazi yapısına sahiptir. Ortalama yükseltisi 1132 m olan Türkiye, kıtaların en yücesi 
olarak nitelendirilen Asya’ nın yanı sıra (1010 m.), Avrupa (330 m) ve Afrika (600 m) 
kıtalarından daha yüksektir. 

Ülkemizin doğal, beşeri ve ekonomik özellikler bakımından benzer özellikler gösteren 
kısımları 1941 yılında Ankara'da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde, uzun süren 
çalışmalar sonunda Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu kongre sırasında 
yapılan çalışmalarda; Türkiye'nin üç tarafının denizle çevrili olmasının yanında sahil 
kesim boyunca kıyıya paralel dağ sıralarının bulunması ve bu dağların yüksek ama az 
engebeli olan orta kısımları deniz etkisinden ayırması nedeniyle kıyı şeridiyle iç kesimler 
arasında iklim, doğal bitki örtüsü, tarım çeşitlerinin dağılımı ve bunların ulaşım 
sistemlerine ve konut tiplerine etkisi gibi etmenler göz önünde tutulmuştur. Bu 
kapsamda, Türkiye'nin dört adet kenar bölge ile üç iç bölgeye ayrılması mümkün 
olmuştur.  

 

Harita:2 Türkiye’nin topografik yapısı 

Gerek engebeli bir yapıya sahip olmasından gerekse maliyet açısından ülkemizin her 
noktasında yağışı ölçmek-toplamak imkansızdır yada çok maliyetlidir. Böyle olunca 
ölçüm yapılmayan yerlerin durumunu ortaya koymak için enterpolasyon tekniklerinden 
yararlanmak kaçınılmazdır.  

Mekansal enterpolasyonun temeli ünlü Coğrafyacılardan Waldo TOBLER’e 
dayanmaktadır. Tobler’e göre “ Coğrafyanın Temel Yasası ” (Tobler's first law of 
geography states: "Everything is related to everything else, but near things are more 
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related than distant things.") şöyledir; “ Her şey başka her şeyle ilişkilidir. Fakat 
yakın şeyler, uzak şeylere göre daha ilişkilidir.”  Kısaca bu şekilde özetlenen ve 
coğrafi istatistik uygulamalarının temelini oluşturan bir kanun olarak kabul 
görmektedir. Sonuç olarak bir değişkene ait benzer değerler genellikle yakın 
konumlarda ortaya çıkar ve bu durum mekansal kümeleme meydana getirir. (3). 

Bu çalışmanın kapsamına giren “1971-2010 Dönemi Yağış Değerlendirmesi” Lambert 
Konformal Konik Projeksiyonun yukarıda ifade edilen parametreleri esas alınarak, raster 
yağış haritaları Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon 
Tekniği IDW  (Inverse Distance Weighted)  yöntemiyle üretilmiştir. 

Bu teknik örneklem nokta verilerinden enterpolasyonla sürekli bir yüzey üretmede 
çoğunlukla tercih edilen ortak bir yöntemdir. Bu enterpolasyon tekniği, yakındaki 
noktaların uzaktaki noktalardan daha fazla ağırlığa sahip olması esasına 
dayandırılmıştır. Bu teknik enterpole edilecek noktadan uzaklaştıkça ağırlığı da azaltan 
ve örneklem noktalarının ağırlıklı ortalamasına göre bir yüzey enterpolasyonu 
yapmaktadır. IDW, CBS istemlerindeki en ortak form olmuştur. IDW tam bir ara değer 
üreticisidir, öyle ki verilerin değerlerini pekiştirir. IDW tahmincisi aşağıdaki gibidir (4). 

 

Tahminlerin yapıldığı x0 lokasyonu, komşu ölçümleri 
n’nin bir fonksiyonudur (z(xi) ve i=1,2,…,n,); r 
gözlemlerin her birinin atanmış ağırlığını belirleyen 

üstür ve d gözlem lokasyonu xi ile tahmin lokasyonu x0’ı ayıran mesafedir. Üs 
büyüdükçe, tahmin lokasyonundan uzak mesafedeki gözlemlerin atanmış ağırlığı 
küçülür. Üssün artması, tahminlerin en yakındaki gözlemlere çok benzediğini gösterir 
(5).  

Yukarıda ifade edilen parametreler esas olmak üzere Türkiye’nin vektörel yüzölçümü 
779.805.730.000 m² iken, Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Tekniği ile elde edilen 
100x100 m çözünürlüklü hücresel (raster) toplam yağış alanı ise 779.805.920.000 m² 
olarak hesaplanmıştır. Alansal değerler arasında 190.000 m² lik bir fark söz konusudur. 
Bu da 100x100 metrelik alansal çözünürlük olarak 19 piksele karşılık gelmektedir.  

Söz konusu çalışmamız kapsamında geleneksel yöntem olarak ifade edeceğimiz, ölçüm 
yapan istasyonların yağış toplamlarının istasyon sayısına bölünmesi ile elde edilen 
aritmetik ortalama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında mekansal analiz ve istatistik 
yöntemiyle aynı istasyonlara ait alansal değerlendirmeler tartışılarak 
değerlendirilecek ve iki yöntemin sonuçları karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya 
çalışılarak, karar alıcıların (decision makers) dikkatine sunulacaktır. 
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ANALİZ VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

1950-2010 Dönemi yağış değerlendirmesi için ArcGIS 9.3.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri 
yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılımın sunduğu olanaklar yardımıyla meteoroloji 
istasyonlarının koordinatlarına yerleştirilmesi için öncelikle uygun veri ve koordinat 
dönüşüm işlemleri yapılmıştır.  

Söz konusu yazılımın mekansal analiz ve istatistik araçlarının yardımıyla bir uygulama 
modeli geliştirilerek, raster yağış haritaları ve istatistiksel sonuçların, sorgulama ve 
analiz kriterlerine göre üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Yağış haritalarının üretildikten sonra, değer aralıklarının belirlenmesi ve renklendirilmesi 
işlemi tek bir lejanta göre yapılarak, ortak ve bütüncül açıdan görsellik ve anlam 
kazandırılması yaklaşımı tercih edilmiştir.  

 

 

Raster (hücresel) haritalar üretildikten sonra bu haritaların, değer öznitelik 
tablolarından (VAT) istatistiksel değerlerin çekilerek amaç doğrultusunda tablosal 
istatistiklerin oluşturulması ve bir Excel dosyasında toplanması için Microsoft. NET, C#  
ortamında kod yazılmıştır.  

TOPLAM HİDRO-METEOR DEĞERLENDİRMESİNİN AMACI 

Bu çalışmada çiğ, kırağı, kırç, yağmur, kar ve dolu gibi genel başlıklar altında sıralaması 
mümkün olan yağış çeşitlerinin tamamı için hidro-meteor tanımlaması kullanıldı. 

Bir bölgedeki suyun uzun süreli yönetimi konusunda;  
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 Tarımsal faaliyetlerde verimlilik ve ürün çeşitlendirmeleri, 

 Su kullanım alışkanlıklarındaki değişimler, 

 Hidroelektrik enerji üretimi bakımından enerji planlamaları, 

 Yer altı sularındaki değişimler ve yer altı sularının kullanımı konularının 
planlanması, 

 Yaşamsal faaliyetlerdeki değişimler ve bunun ekonomik boyutları. 

Şeklindeki konularda mevcut su kaynakları potansiyelinin bilinmesi gerekmekle birlikte 
bu kapsamda, uzun süreli mevsimsel iklim tahminlerinin de yapılarak planlamaların bu 
durumlara göre güncellenmesi gerekmektedir. 

YAĞIŞ HARİTALARININ DEĞERLENDİRMESİ 

Diğer meteorolojik parametrelere göre çok fazla değişim gösteren ve homojenlik 
göstermeyen nem buna bağlı olarak yağış olayını doğru hesaplayabilmek için çok iyi bir 
gözlem şebekesine sahip olmak gerekmekte ve kalite kontrolü yapılmış veri kayıtlarının 
tutulması gerekmektedir. 

 Ülkemizdeki yağışlar, cephesel yağışlar, konvektif yağışlar ve orografik yağışlar 
şeklinde gerçekleşirken bu bölgeden bölgeye hem tür bakımından ve hem de yoğunluk 
bakımından farklılıklar gözlenmektedir. Konvektif ve orografik yağışların mahallî olarak 
sığ alanlarda Türkiye ortalamasının çok üzerinde yağışlar oluşturduğu görülmektedir. 

 

Şekil- 1 Kıyı kesimlerde gerçekleşen yağış olayı 

Bu durumu örneklemek gerekirse, Harita-2 de gösterilen Türkiye topoğrafik haritası 
incelendiğinde Kuzeyden gelem sistemler Karadeniz üzerinden nem bakımından 
beslenmekte ve hareket yönü itibariyle güneye hareket ettiğinde denize paralel olarak 
uzanan Doğu Karadeniz Dağları’na geldiğinde topografyanın etkisiyle yükselmeye 
zorlanmaktadır. Bu durum nem bakımından zengin olan havanın soğuması ve 
yoğuşmasına neden olmaktadır ve dolayısıyla bölgede etkili yağışlara sebep olmaktadır. 
Aynı hava kütlesi Doğu Karadeniz dağlarını aşıp güney tarafa geçmeye başladığında 
soğumuş ve nem bakımından fakirleşmiş olduğundan ve dağ silsilesinin güneyinde 
aşağı seviyelere doğru çökmeye maruz kalmaktadır, bu çökme olayı sırasında hava 
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parseli sıkışacak ve ısınacağından bu bölgeler yağış bakımından kuzey yamaçlara göre 
oldukça az yağışlı olmak durumundadır.  

Aynı benzer durum, Akdeniz bölgesinde de söz konusudur fakat burada Toros 
dağlarının güney yamaçlarında etkili yağışlar oluşurken Toros dağlarının kuzey tarafı 
yağış bakımından güney tarafa göre fakir kalmaktadır. 

Yukarıda açıklanan duruma benzer şekillerde yağışın miktarı ve türü (kar dolu ve 
yağmur) topografyanın ve yer yüzeyinin karakteristiğine yani, Ormanlık, kıraç, sulak 
alan vs. olma özelliğine göre artmasını ya da azalmasını etkileyen yüzeysel faktörlere 
göre değişmektedir. 

Yaptığımız bu çalışmada amacı yağışın türleri ve nasıl oluştuğunu anlatmak 
olmadığından ve bu konuda onlarca yayın olduğundan dolayı konunun ayrıntısına 
girilmemiştir. 

Asıl amaç, yağışın nasıl oluştuğundan ziyade bir havzada veya ülkede yıllık ne kadar 
yağış oluşmakta ve bunun yıl içindeki zamansal dağılımı ile yoğunluk bakımından ülke 
genelindeki mekânsal dağılımının nasıl değiştiğinin bilinmesi gerekir. 

Türkiye gibi yağış rejimi yıldan yıla ve bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösteren 
yerlerde su kaynaklarının iyi planlanabilmesi için doğru ve güvenilir hesapların 
yapılması, bunun içinde çok kaliteli bir hidro-meteor gözlem sistemine ihtiyaç 
bulunmaktadır.  

Bu konuda özellikle topografyaya bağlı yağış türlerinde ve miktarında aşırı değişkenliğin 
gözlendiği ülkelerde gözlem ağının organizasyonu yağış miktarının doğru bir şekilde 
tespiti için son derece önemlidir. 

Eğer gözlem şebekesi herhangi bir kritere göre yapılandırılmamış ve gelişigüzel 
seçilmiş noktalar şeklinde konumlandırılmış ise, örneğin yağışın en çok olduğu yerlerde 
gözlem noktası fazla ise otalama yağış hesaplamasında yağış miktarı olduğundan 
yüksek çıkacaktır. Bunun tam tersi eğer yağışın az olduğu alanlarda gözlem noktası 
fazla ise bu kez yukarıdaki durumun tersine ortalama yağış olması gerekenden daha 
düşük çıkacaktır. 

Bunu aşağıdaki şekille izah etmek istersek 150 birim alanlık bir coğrafyada gelişi güzel 
bir şekilde 22 noktaya kurulmuş olan yağış istasyonlarında elde edilen yağış verilerini 
inceleyelim. 
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Şekil 2 Sembolik yağış gözlem noktası dağılımı -1 

Yukarıdaki sembolik olarak verilen Şekil -2 de 22 noktanın temsil ettiği toplam 150 birim 
alandaki yağışları hem aritmetik ortalamalarına hem de alansal ortalamalarına bakalım. 

Tabloda her bir gözlem noktasını adı, temsil ettiği birim alan ve ortalama yağış 
görülmektedir. Örneğin A1 noktası 15 birim alan,  yıllık ortalama yağışı 833 mm ve 15 
birim alandaki toplam yıllık yağışı 12495 mm dir. Yine A2 noktası 3 birim alan, yıllık 
ortalama yağışı 1222 mm ve alanın toplam yıllık yağışı 3666 mm dir. Bütün noktalar için 
bu değerli bulduktan sonra, 

 

Hangi yöntemin doğru sonuç verdiğini anlayabilmek için ARİTMETİK ORTALAMA ve 
ALANSAL ORTALAMA şeklinde analiz ettiğimizde 150 birim alanda 22 noktada 
ölçülmüş olan yağışın Aritmetik ortalaması 680 mm ve alansal ortalaması 674,3 mm 
olarak çıkmıştır yani mutlaka bir farklılık oluşmaktadır. Bu durumda eğer hidro-meteor 
gözlem şebekeniz yağışları tam olarak ölçmenizi sağlamıyorsa aritmetik ortalama 
yöntemiyle yapılan yağış hesaplamalarında hataya düşülecektir. 
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Bu eksikliğin giderilmesi veya en aza indirilebilmesi için alansal yağış analizi yapmak 
gerekir. 

 

Şekil- 3 Sembolik yağış gözlem noktası dağılımı -2 

 Bu bilgiler çerçevesinde istasyonların dağılımı yukarıdaki gibi eşit temsil alanlarına göre 
dağıtılmış olursa, alansal ortalama ile aritmetik ortalama değerleri biri birine göre eşit 
çıkacaktır ve her hangi bir hataya sebep olmayacaktır.  

Bu anlattıklarımızı formülle anlatmak gerekirse sonuç aşağıdaki denklemlerle ifade 
edilebilir. 

 

Sonuç; ALANSAL ORTALAMA = ARİTMETİK ORTALAMA olacaktır. Dolayısıyla bir coğrafyadaki 
toplam yağış hesaplarında Alansal ortalama yönteminin kullanılması kaçınılmazdır. 

Burada çalışmada, tamamıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yağış 
istasyon verileri için 1951 yılından itibaren değerlendirmeye aldığımız verilerde Türkiye 
coğrafyasını dikkate aldığımızda istasyon sayısı bakımından bütünlüğün sağlanabilmesi 
bakımından verilerin başlangıç zamanı 1971 olarak alındı.   
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        HAVZALARIN TOPLAM YÜZEY ALANLARI VE PİKSEL SAYILARI 
 

HAVZA ADI Havza No 
COUNT 

(piksel Sayısı) 
Havzanın Toplam 

Alanı (m2) 

GOKCEADA 1 28.653    286.530.000    
AKARÇAY HAVZASI 2 795.474    7.954.740.000    
ANTALYA HAVZASI 3 2.025.188    20.251.900.000    
ARAS HAVZASI 4 2.804.134    28.041.300.000    
ASI HAVZASI 5 790.381    7.903.810.000    
BATI AKDENIZ HAVZASI 6 2.113.111    21.131.100.000    
BATI KARADENIZ HAVZASI 7 2.896.800    28.968.000.000    
BOZCAADA 8 3.979    39.790.000    
BURDUR HAVZASI 9 627.380    6.273.800.000    
BÜYÜK MENDERES HAV. 10 2.601.666    26.016.700.000    
CEYHAN HAVZASI 11 2.148.274    21.482.700.000    
DOGU AKDENIZ HAVZASI 12 2.175.118    21.751.200.000    
DOGU KARADENIZ HAV. 13 2.287.635    22.876.400.000    
FIRAT-DICLE HAVZASI 14 17.588.118    175.881.000.000    
GEDIZ HAVZASI 15 1.698.134    16.981.300.000    
KIZILIRMAK HAVZASI 16 8.208.362    82.083.600.000    
KONYA KAPALI HAVZASI 17 4.980.523    49.805.200.000    
KUZEY EGE HAVZASI 18 996.317    9.963.170.000    
KÜÇÜK MENDERES HAV. 19 702.679    7.026.790.000    
MARMARA HAVZASI 20 2.311.370    23.113.700.000    
MERIÇ-ERGENE HAVZASI 21 1.451.038    14.510.400.000    
SAKARYA HAVZASI 22 6.324.297    63.243.000.000    
SEYHAN HAVZASI 23 2.212.046    22.120.500.000    
SUSURLU HAVZASI 24 2.430.472    24.304.700.000    
VAN GOLU HAVZASI 25 1.791.552    17.915.500.000    
YESILIRMAK HAVZASI 26 3.961.901     39.619.000.000    
ÇORUH HAVZASI 27 2.025.990    20.259.900.000    
TOPLAM 779.805.92    779.805.730.000    

 

Bu tabloda herbir havzanın toplam m2 cinsinden alanları ve her 10 000 m2 lik bir alanın 1 
piksel sayısı ile temsil edildiği havzaya denk gelen toplam piksel sayısı gösterilmektedir.  

Bu tablodanda görüleceği gibi Türkiyenin alan olarak en büyük havzası 
175.881.000.000 m2 lik alanı ve 17.588.118 piksel sayısıyla Fırat-Dicle Havzası iken en 
küçük havzası ise 39.790.000 m2 lik alanı ve 3.979 lik piksel sayısıyla Bozcaada 
havzasıdır.



 

 

HAVZA BAZINDA YILLIK ORTALAMA ALANSAL YAĞIŞLAR 
 

HAVZALAR 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
GOKCEADA 883,1 540,0 519,4 636,0 867,6 648,0 479,2 830,8 908,4 892,9 
AKARÇAY HAVZASI 532,5 383,2 338,8 364,8 519,0 555,4 411,0 547,1 541,7 475,9 
ANTALYA HAVZASI 677,4 506,3 452,2 697,8 815,5 802,6 595,3 953,1 853,6 699,5 
ARAS HAVZASI 478,2 489,2 417,1 391,5 441,3 502,1 451,0 450,9 551,0 354,9 
ASI HAVZASI 734,1 602,5 665,8 762,6 730,8 1221,3 754,0 927,9 820,8 898,0 
BATI AKDENIZ HAVZASI 814,9 536,6 549,6 785,3 799,9 793,0 555,6 957,4 1001,2 758,0 
BATI KARADENIZ HAVZASI 804,0 756,9 760,9 652,3 766,1 656,2 591,8 738,5 751,5 727,9 
BOZCAADA 495,4 327,8 361,8 567,4 679,0 518,0 412,2 535,1 421,7 220,6 
BURDUR HAVZASI 554,0 386,2 368,0 421,2 549,7 549,0 361,4 632,5 696,7 504,5 
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 701,3 469,3 496,3 560,5 671,1 619,5 451,1 784,9 781,4 659,7 
CEYHAN HAVZASI 531,2 489,6 486,4 586,6 562,5 903,1 596,0 693,4 653,1 708,4 
DOGU AKDENIZ HAVZASI 531,3 443,4 372,2 559,2 687,0 785,6 553,8 751,0 606,4 597,9 
DOGU KARADENIZ HAVZASI 1082,1 878,3 933,7 823,5 947,1 909,6 1019,1 948,6 930,8 957,3 
FIRAT-DICLE HAVZASI 534,4 570,4 426,0 522,1 524,5 752,1 494,7 553,9 631,0 547,2 
GEDIZ HAVZASI 665,3 452,4 555,6 619,5 650,7 636,3 538,6 797,6 682,7 707,8 
KIZILIRMAK HAVZASI 474,4 459,7 370,5 413,8 482,1 432,2 428,8 442,6 440,8 477,1 
KONYA KAPALI HAVZASI 390,2 333,0 268,5 328,6 469,7 484,4 417,5 433,6 411,8 419,2 
KUZEY EGE HAVZASI 696,6 502,2 583,9 622,4 701,5 668,5 502,2 742,1 635,5 675,5 
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 720,9 413,1 530,7 655,2 702,7 640,3 509,6 831,2 675,2 664,7 
MARMARA HAVZASI 706,2 649,9 633,4 674,5 825,5 627,6 581,7 750,9 718,8 814,9 
MERIÇ-ERGENE HAVZASI 690,5 536,5 597,4 546,3 752,4 540,7 565,3 591,3 728,6 684,3 
SAKARYA HAVZASI 536,1 481,4 411,3 453,0 570,7 507,9 405,3 508,1 505,2 495,3 
SEYHAN HAVZASI 472,5 448,4 427,9 529,6 554,5 722,7 539,0 609,4 575,1 627,4 
SUSURLU HAVZASI 699,3 630,3 724,3 700,8 768,4 650,2 611,0 806,9 708,4 772,3 
VAN GOLU HAVZASI 423,1 578,8 408,2 413,1 459,4 528,4 368,3 523,8 533,9 412,7 
YESILIRMAK HAVZASI 577,2 491,1 419,8 442,4 518,5 496,0 538,3 510,3 527,6 553,9 
ÇORUH HAVZASI 764,3 675,9 641,2 503,0 602,8 665,4 652,3 654,1 778,4 567,0 

 



 

 

HAVZALAR 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

GOKCEADA 760,6 665,6 692,0 719,1 511,3 546,7 666,6 644,6 368,6 585,0 556,9 394,2 516,3 869,1 1012,5 
AKARÇAY HAVZASI 509,9 413,7 497,2 423,9 476,1 389,0 520,3 527,7 385,7 364,4 546,8 412,8 370,7 463,0 508,5 
ANTALYA HAVZASI 1056,6 599,0 802,0 710,3 756,9 597,9 713,0 889,9 536,3 462,0 754,3 522,1 593,7 800,9 740,0 
ARAS HAVZASI 458,9 396,4 475,6 435,5 410,9 531,3 530,4 617,2 415,5 442,5 525,2 533,1 459,2 482,1 448,1 
ASI HAVZASI 990,0 622,6 881,9 759,7 756,3 892,5 1000,1 1137,7 550,7 569,6 1011,9 716,5 538,3 895,9 805,6 
BATI AKDENIZ HAVZASI 1078,6 704,2 850,4 772,0 725,5 669,9 606,1 894,8 488,2 451,8 656,3 486,5 631,0 902,7 650,9 
BATI KARADENIZ HAVZASI 678,7 692,6 827,6 723,3 711,3 590,1 835,4 837,1 726,7 681,3 868,5 766,4 585,7 695,2 819,0 
BOZCAADA 591,1 365,8 460,6 468,4 279,4 348,3 422,6 487,0 277,5 306,5 514,1 339,1 422,8 409,3 622,8 
BURDUR HAVZASI 624,5 448,3 587,4 464,1 526,7 449,1 493,9 548,8 331,5 337,0 522,4 356,2 424,5 543,5 483,9 
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 822,1 564,5 677,6 613,1 578,1 566,9 541,4 652,5 429,2 434,0 521,2 433,0 537,7 650,2 618,0 
CEYHAN HAVZASI 800,6 476,7 651,5 513,5 577,1 640,4 771,9 843,3 495,6 474,1 759,5 569,8 468,6 701,9 678,5 
DOGU AKDENIZ HAVZASI 930,7 434,7 649,8 609,9 661,1 548,6 705,8 793,8 488,3 418,9 632,8 542,5 396,7 708,2 528,9 
DOGU KARADENIZ HAVZASI 988,5 906,7 1029,5 807,4 1013,9 948,4 1054,9 1263,1 999,4 939,8 973,9 1094,7 919,3 948,1 949,4 
FIRAT-DICLE HAVZASI 616,9 527,5 580,6 450,2 529,9 574,7 752,3 799,3 409,5 425,2 631,6 608,1 616,9 642,6 560,3 
GEDIZ HAVZASI 844,6 534,5 604,8 543,8 508,7 605,4 578,2 558,4 450,1 455,6 466,2 414,4 542,3 544,2 644,0 
KIZILIRMAK HAVZASI 481,6 400,4 545,7 378,1 481,2 389,7 560,3 554,4 410,8 410,6 494,1 439,0 389,5 379,2 486,9 
KONYA KAPALI HAVZASI 497,4 333,6 400,3 305,1 442,0 350,2 472,1 502,0 309,3 324,9 427,3 371,9 300,4 399,2 444,8 
KUZEY EGE HAVZASI 885,8 544,2 538,8 597,7 518,3 669,3 673,2 651,0 404,0 453,1 471,0 417,1 544,3 534,0 684,6 
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 877,2 600,6 600,4 666,3 484,4 577,6 597,9 605,9 424,6 458,0 443,1 363,1 563,1 608,6 632,2 
MARMARA HAVZASI 989,8 598,1 647,3 605,7 633,9 626,9 775,1 700,4 507,1 614,0 701,3 578,6 541,4 640,0 750,9 
MERIÇ-ERGENE HAVZASI 755,0 511,2 478,5 568,1 479,8 532,2 628,7 567,9 471,1 530,7 552,5 449,7 457,4 523,6 739,8 
SAKARYA HAVZASI 540,7 405,4 522,3 422,5 451,6 409,6 523,1 496,6 393,2 410,4 527,0 434,4 362,4 428,1 505,6 
SEYHAN HAVZASI 749,6 413,7 616,3 461,2 532,0 488,9 687,2 709,3 402,1 430,7 647,2 542,5 403,3 596,3 600,6 
SUSURLU HAVZASI 921,1 566,2 659,0 590,1 605,8 666,0 721,8 646,0 524,1 588,4 598,7 570,9 565,0 582,1 717,5 
VAN GOLU HAVZASI 521,5 489,8 527,4 500,4 537,6 544,1 651,4 787,7 402,4 444,6 641,9 682,7 747,7 709,7 491,4 
YESILIRMAK HAVZASI 552,0 445,6 625,5 433,9 546,7 484,5 613,6 668,0 499,1 481,3 571,3 550,6 497,2 462,7 578,5 
ÇORUH HAVZASI 651,8 557,2 699,6 546,0 704,3 689,3 761,2 889,5 684,9 665,8 678,5 808,3 652,0 693,7 678,5 

 

 

 



 

 

 

 

HAVZALAR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

GOKCEADA 671,7 1030,3 1092,3 769,6 463,8 737,4 1109,9 639,8 634,7 873,0 696,4 756,9 326,1 914,5 800,3 
AKARÇAY HAVZASI 538,1 543,7 520,9 445,3 475,5 536,4 477,0 527,3 352,8 449,6 505,8 453,5 366,1 591,5 546,2 
ANTALYA HAVZASI 855,9 825,4 843,7 618,3 664,7 1020,4 689,3 877,3 690,2 642,1 795,6 661,1 421,9 1039,1 756,8 
ARAS HAVZASI 436,2 399,3 457,5 432,8 366,3 485,4 614,8 607,9 526,7 597,2 507,0 561,6 409,5 645,3 548,2 
ASI HAVZASI 1008,4 938,7 977,6 648,4 740,4 1003,1 834,1 931,6 773,7 752,2 772,3 760,0 798,8 1050,0 818,5 
BATI AKDENIZ HAVZASI 794,2 782,3 928,6 688,0 638,9 967,1 826,2 915,1 820,0 710,0 732,7 736,9 502,2 1106,8 799,8 
BATI KARADENIZ HAVZASI 751,1 908,8 848,8 757,1 826,9 767,9 761,0 653,5 766,2 806,1 582,1 640,9 703,6 824,5 820,9 
BOZCAADA 492,1 693,6 658,9 579,6 349,5 504,8 619,2 451,3 538,0 608,1 367,5 488,1 264,0 676,9 769,7 
BURDUR HAVZASI 530,7 537,4 604,6 432,1 473,5 639,3 549,9 654,5 464,3 481,8 565,9 489,4 336,4 725,8 582,5 
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 650,4 641,2 754,0 573,4 545,8 709,0 674,1 734,9 530,4 637,8 574,3 581,7 395,0 894,6 689,5 
CEYHAN HAVZASI 823,6 637,7 713,6 455,4 608,3 653,1 592,8 728,0 599,9 571,3 564,6 596,4 532,5 787,2 669,0 
DOGU AKDENIZ HAVZASI 706,7 681,0 611,0 420,9 644,2 831,0 546,3 558,9 523,7 417,5 567,4 527,9 402,6 861,2 601,3 
DOGU KARADENIZ HAVZASI 971,4 1035,6 1020,2 1017,0 978,3 1093,0 983,0 978,5 1104,1 1112,0 1062,1 1097,7 930,4 1163,0 965,8 
FIRAT-DICLE HAVZASI 707,4 536,6 567,4 388,1 463,8 570,3 525,1 676,9 562,7 512,8 612,7 520,8 409,7 628,0 486,4 
GEDIZ HAVZASI 575,2 646,2 752,9 573,9 510,8 734,4 595,3 625,8 459,2 677,8 542,8 502,4 377,1 838,6 778,5 
KIZILIRMAK HAVZASI 468,8 505,0 532,2 451,1 447,8 426,9 448,3 414,7 425,3 444,5 415,9 403,7 395,8 578,9 594,9 
KONYA KAPALI HAVZASI 436,5 451,4 429,9 324,2 409,9 426,9 400,6 417,1 316,2 343,1 365,6 383,9 305,7 519,2 465,2 
KUZEY EGE HAVZASI 653,1 725,8 839,7 641,3 475,8 697,4 662,6 519,0 513,8 728,2 470,0 552,2 373,6 919,0 949,9 
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 691,8 619,6 814,2 583,8 491,1 756,5 697,4 648,8 526,3 696,6 565,2 515,4 405,5 883,7 811,8 
MARMARA HAVZASI 669,8 906,2 838,1 715,7 626,4 778,9 683,2 652,4 679,5 808,3 635,4 603,9 548,6 887,8 1022,9 
MERIÇ-ERGENE HAVZASI 576,9 711,3 869,6 688,0 438,7 556,9 604,8 532,8 491,8 729,4 634,2 593,8 401,7 811,4 834,4 
SAKARYA HAVZASI 498,5 594,4 545,9 494,5 509,3 541,5 496,2 460,1 405,4 525,9 439,5 447,1 389,2 576,8 619,2 
SEYHAN HAVZASI 630,4 588,1 612,2 438,2 568,9 605,7 549,1 556,1 496,7 483,1 481,9 531,9 421,4 677,6 574,1 
SUSURLU HAVZASI 636,2 817,8 750,7 627,8 649,5 778,9 644,4 655,7 592,7 788,3 576,2 608,8 540,5 867,7 1030,4 
VAN GOLU HAVZASI 522,9 468,0 444,3 381,3 307,3 459,5 541,7 586,8 503,7 468,6 561,7 506,9 385,2 608,4 473,8 
YESILIRMAK HAVZASI 570,1 547,1 579,9 516,1 531,8 492,9 507,9 531,7 563,1 558,4 530,3 536,0 517,3 689,0 625,7 
ÇORUH HAVZASI 624,7 708,3 726,8 719,6 591,3 751,5 790,0 701,8 755,0 863,6 717,8 851,6 626,7 830,8 709,7 



 

TÜRKİYE GENELİ YILLIK YAĞIŞ ANALİZLERİ 

YIL 
ARİTMETİK 

ORT. (mm/m2) 
TÜRKİYE ARİTMETİK 

 TOPLAM (m3) 
ALANSAL ORT.  

(mm/m2) 
TÜRKİYE ALANSAL  

TOPLAM (m3) 
FARK (mm/m2) 

(Aritmetik-Alansal) 
FARK (m3) 

(Aritmetik - Alansal) 

1971 638,7 498.065.732.135 585,6 456.678.340.130 53,1 41.387.392.004 
1972 552,7 430.986.603.535 528,8 412.342.984.432 23,9 18.643.619.102 
1973 520,5 405.918.211.442 472,9 368.772.277.048 47,6 37.145.934.393 
1974 579,2 451.633.591.988 525,9 410.085.715.382 53,3 41.547.876.606 
1975 649,5 506.485.183.741 595,0 463.971.741.553 54,5 42.513.442.188 
1976 680,3 530.521.248.131 641,1 499.935.415.691 39,2 30.585.832.440 
1977 549,6 428.584.307.389 514,3 401.057.014.282 35,3 27.527.293.106 
1978 677,3 528.147.163.860 614,2 478.975.412.997 63,1 49.171.750.863 
1979 671,7 523.766.139.534 622,7 485.616.146.479 48,9 38.149.993.055 
1980 637,0 496.720.992.941 584,9 456.087.524.664 52,1 40.633.468.277 
1981 746,1 581.781.322.799 676,8 527.760.045.011 69,3 54.021.277.788 
1982 544,8 424.859.337.463 504,0 393.032.490.637 40,8 31.826.846.826 
1983 652,0 508.434.008.206 609,6 475.349.696.081 42,4 33.084.312.125 
1984 558,5 435.503.946.137 501,5 391.101.384.408 56,9 44.402.561.729 
1985 599,8 467.704.521.534 558,1 435.177.509.969 41,7 32.527.011.565 
1986 579,6 451.949.972.660 542,5 423.064.976.120 37,0 28.884.996.540 
1987 699,9 545.819.402.026 665,1 518.647.309.431 34,8 27.172.092.595 
1988 751,9 586.347.506.289 710,1 553.716.336.987 41,8 32.631.169.302 
1989 494,8 385.831.940.043 462,3 360.496.877.465 32,5 25.335.062.579 
1990 500,3 390.161.665.155 468,3 365.175.395.925 32,0 24.986.269.230 
1991 646,6 504.243.497.662 607,5 473.710.816.280 39,2 30.532.681.382 
1992 576,0 449.161.630.476 549,6 428.586.566.875 26,4 20.575.063.601 
1993 542,3 422.876.780.770 518,1 403.996.916.766 24,2 18.879.864.004 
1994 637,2 496.912.553.914 586,4 457.248.990.891 50,9 39.663.563.023 
1995 632,2 492.955.036.165 592,2 461.806.095.081 39,9 31.148.941.084 
1996 676,9 527.878.855.209 630,0 491.269.495.402 46,9 36.609.359.807 
1997 685,8 534.784.355.647 618,2 482.113.719.233 67,5 52.670.636.415 
1998 699,3 545.309.707.533 637,9 497.427.941.401 61,4 47.881.766.132 



 

1999 560,8 437.277.407.590 508,0 396.147.907.978 52,7 41.129.499.612 
2000 578,5 451.124.673.391 529,9 413.192.488.825 48,6 37.932.184.566 
2001 692,5 539.998.997.990 623,2 485.950.381.698 69,3 54.048.616.292 
2002 630,6 491.781.794.639 576,8 449.817.550.202 53,8 41.964.244.437 
2003 658,6 513.542.744.107 613,5 478.409.588.735 45,1 35.133.155.372 
2004 607,7 473.850.133.358 551,9 430.391.572.035 55,7 43.458.561.323 
2005 634,9 495.064.900.153 579,8 452.118.872.341 55,1 42.946.027.812 
2006 603,0 470.256.613.014 564,5 440.212.814.542 38,5 30.043.798.472 
2007 591,3 461.100.496.229 547,9 427.232.681.105 43,4 33.867.815.125 
2008 490,0 382.100.380.855 452,2 352.653.171.476 37,8 29.447.209.379 
2009 786,5 613.342.065.081 722,1 563.092.714.702 64,4 50.249.350.379 
2010 694,6 541.651.349.958 641,0 499.833.737.115 53,6 41.817.612.842 
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 Türkiye genelinde verisi dikkate alınan gözlem noktası sayısı, 

 Türkiye geneli yıllık ortalama alansal ortalama yağış miktarından 
hesaplanmış toplam Hidro-meteor miktarı,  

 Yıllk ortalama alansal ortalam yağış miktarı,  

 Yıllık aritmetik ortalama cinsinden ortalama yağış,  

 Aritmetik ve alansal yöntemlerle hesaplanan yıllık ortalama yağış 
miktarları arasındaki farkların değerlendirilmesinin yapilması yağış 
analizinin temel noktarıdır. 

Yukarıdaki bütün  tablolarda gösterilmiş olan  verilerden faydalanarak Türkiye de 
yıllık  ortalama alansal yağış miktarını ve yıllık aritmetik ortalama yağış mitarına 
göre gerçekleşen yağışların toplam hidro-meteor  miktarını cinsinden  
hesaplarsak, aşağıdaki sonuçlara ulaşmış oluruz. 

ARİTMETİK ORTALAMA  HİDRO-METEOR TOPLAMI 

Zaman Aralığı 
Aritmetik ortalama 

yağış (mm/m2) 
Uzun yıllık aritmetik ortalama hidro-

meteor toplamı (m3) 

1971- 2010  622,7 485.585.065.433 

 

ALANSAL ORTALAMA  HİDRO-METEOR ANALİZİ 

Zaman Aralığı 
Alansal ortalama 
yağış  (mm/m2) 

Uzun yıllık alansal ortalama hidro-
meteor toplamı (m3) 

1971- 2010 575,9 449.056.754.250 

 

Çalışmada fazla veri bütünlüğünün sağlanabildiği 1971-2010 yılları arasındaki 
veriler kullanılarak sonuca ulaşılmaya çalışıldı. 

İlerleyen sayfalarda havza bazında ve Türkiye ölçeğinde 1971-2010 arasındaki 
225 meteoroloji istasyonundan elde edilmiş 40 yıllık yağış verileri kullanılarak 
yapılan analizler sonucunda elde edilen ortlama yağış haritası daha detaylı 
incelendiğinde bazı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Yıllar itibarıyle alansal ortalama yağış dağılımının gösterildiği haritalara 
çalışmanın son kısmında yer verilmiştir. 1971-2010 yılları arasındaki 40 yıllık 
alansal ortalama yağışları gösteren harita ise aşağıda verilmiştir. 
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Harita 3 - Türkiye ALANSAL ORTALAMA YAĞIŞ dağılımı (mm/m2)(1971-2010) 

Haritadaki yağış renk dağılımı ve bu renklerin temsil edildiği yağış miktarının 
sayısal olarak ifade edildiği aşağıdaki tabloyu incelediğimizde 1, 2, 3, 4 ve 5’inci 
sırada yer alan 261-300, 300-400, 400-500, 500-600 ve 600-700 milimetre 
ortalama yağışı temsil eden alanların toplamı 631,216 km2  lik alan ile Türkiye 
toplam alanının %80,9 lik kısmını temsil etmektedir. Geriye kalan yaklaşık 
149.593 km2 lik ve Türkiye toplam alanının %19 luk kısmını oluşturan alan 700 
mm/m2 nin üzerinde  yağış almaktadır. Bu yağışlı sayılabilecek alan, yağışın 700 
mm/m2 den az olduğu alanın yanında son derece küçük kalmaktadır.  

Bunun yanında Harita-2 de Türkiye’nin topoğrafik haritasını incelediğimizde 
özellikle Kuzey ve Güney kesimlerdeki dağların denize konumları gereği bu 
bölgelerde oluşan yüksek miktarlı yağışların uzun akarsu akış yollarını beslemek 
yerine, çok kısa mesafelerden denizlere karışmaktadır. Bu durum yağışın bol 
olduğu yerlerde akış anlamında kaynaklardan yararlanmayı zorlaştırmaktadır.  

Bunun paralelinde, su akış yollarının son derece uzun olduğu iç kesimlerde yağış 
mıktarının az denilebilecek miktarlarda olması, akımlar açısından olumsuzdur. 
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Alan(km2) 

Aralık (mm) 
Ortalama 

Yağış (mm) 
Toplam Yağış (m3) 

               1.742,42    261-300 287,4                        500.689.61    
             84.488,00    300-400 367,6                   31.060.999.340    
           213.487,00    400-500 450,6                   96.199.804.040    
           191.942,00    500-600 547,7                  105.133.351.370    
           139.557,00    600-700 646,4                   90.207.411.890    
             78.704,80    700-800 746,9                   58.782.647.500    
             35.349,30    800-900 838,0                   29.621.652.920    
             15.915,30    900-1000 946,4                   15.062.399.070    
               9.973,18    1000-1100 1039,2                   10.364.427.850    
               2.901,53    1100-1200 1143,2                     3.317.116.140    
               1.099,78    1200-1300 1240,1                     1.363.804.180    
                  678,13    1300-1400 1349,0                        914.766.160    
                  599,44    1400-1500 1448,4                        868.248.330    
                  525,37    1500-1600 1549,7                        814.143.930    
                  521,03    1600-1700 1650,2                        859.798.240    
                  557,71    1700-1800 1751,1                        976.581.920    
                  609,09    1800-1900 1848,3                     1.125.795.620    
                  528,94    1900-2000 1948,1                     1.030.445.280    
                  344,78    2000-2100 2042,1                        704.079.460    
                  209,83    2100-2200 2149,0                        450.924.670    
                   75,37    2200-2238 2219,3                        167.265.980    

 

Yıllık aritmetik ortalama ve alansal ortalama yağış verilerinin karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi yapıldığında aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi yıllık Aritmetik ortalama ile Alansal 
ortalama arasındaki farklar önemli seviyededir.  

 

Yukarıdaki grafikte 1971 -2010 yılları arasında alansal ortalama ile aritmetik ortalama 
arasındaki yıllık farkları gösterilmiştir. Bu farkın büyük veya küçük olmasının hidro-meteor 
gözlem noktalarının dağılımının yağış rejimini temsil etme bakımından ne kadar ideal bir 
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yapıya sahip olup olmadığını göstermenin yanında toplam su bütçesi hesaplarında hangi 
yöntemin seçilmesi gerektiği açısından da oldukça önemlidir. 

 

Bu grafikte gösterimi yapılan 1971-2010 yılları arasında 225 meteoroloji istasyonunun 
verileri kullanılarak elde edilen yıllık ortalama alansal ve aritmetik yağışlar arasındaki fark 
ortalaması 46.9 mm/m2 dir. Bu miktar Türkiye ölçeğinde toplam 36.563.560.504 m3 yani 
36.5 milyar m3 hidro-meteor farkına denk gelmektedir. 
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Yukarıdaki zaman dilimleri farklı olan grafikler,  kullanım amacı bakımından son 
derce faydalı sonuçlar verdiği düşünülmektedir. Şöyle ki; iklim değişikliği kapsamında 
yağış, sıcaklık gibi temel meteorolojik parametrelerin incelenmesinde, verilerin yıllık 
değişimlerinin dikkate alınmasından daha ziyade veri aralığının büyüklüğü dikkate 
alınır. Örneğin 30-40 yıllık verilerin analizinde 5 -10 yıllık ortalama değişimlere, 50-
100 yıllık verilerin analizinde 10 - 20 yıllık ortalama değişimlere ve daha uzun 
periyotlu verilerin analizinde ise 20, 25 ve 50 yıllık ortalama değişimlerin dikkate 
alınarak çalışılması daha doğru sonuca ulaşmak açısında son derece önemlidir.  Bu 
nedenle, yağış verilerinin 5 yıllık ortalama değişimlerin yanında 10 yıllık değişimlere 
bakarak sonuca varmaya çalıştık. 
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GÖKÇEADA HAVZASI 
Gökçeada havzasının yağış verilerinin analizini yapabilmek pek mümkün olamadı. 
Çünkü bu amaçla kullanılabilecek tek meteoroloji istasyonu olması nedeniyle diğer 
havzalardaki analizlere benzer mukayeseli ve ayrıntılı alansal yağış dağılımı 
yapılamadı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT)  28.653 ve Havzanın Toplam Alanı 286.530.000 
m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
202.225.693 m3 tür. Gökçeada istasyonundan elde edilen yağış verilerinin yıllık 
Türkiye geneli alansal yağış ortalaması değişimlerine göre bir artış gösterdiği 
görülmektedir. 
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AKARÇAY HAVZASI  

Havzanın yağış analizi yapmak maksadıyla havzadaki Afyon, Akşehir, Bolvadin 
meteoroloji istasyonlarına ait yağış verileri kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 795.474 ve Havzanın Toplam Alanı 
7.954.740.000 m2dir. 

Bu grafikten de görüldüğü gibi havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye 
yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir artış göstermiştir.   

Havzadaki 451,1 mm/m2 aritmetik ortalama ve 470,2 mm/m2 lik alansal ortalama 
yağış dağılımına bakıldığında her ikisinde de yıllık yağış ortalaması bakımından 
genel olarak bir uyum olduğu görülmektedir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
3.740.518.750 m3 tür. 
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ANTALYA HAVZASI   

Havzada bulunan Alanya, Antalya, Eğirdir, Isparta, Korkuteli, Manavgat, Senirkent,  
Uluborlu ve Yalvaç meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT)  2.025.188 ve Havzanın Toplam Alanı 
20.251.900.000 m2 dir. 

Antalya havzasının alansal yağış analizi ve aritmetik ortalama yağış analizleri 
yapıldığında 747,3 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 724,7 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır. Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de 
görüldüğü gibi iki ortalama arasında bir uyumdan söz edilebilir.  Ayrıca havzanın yıllık 
alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre 
azda olsa bir artış göstermiştir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
14.677.482.250 m3 tür. 
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ARAS HAVZASI 

Havzada bulunan Ardahan, Arpaçay, Doğubayazıt, Horasan, Iğdır, Kars ve 
Sarıkamış meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.804.134 ve Havzanın Toplam Alanı 
28.041.300.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
13.519.560.250 m3 tür. 

 

Aras havzasının alansal yağış analizi ve aritmetik ortalama yağış analizleri 448,9 
mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 482,1 mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya 
çıkmaktadır. Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi 
2000 yılına kadar ortalama dağılımlar arasında farklılık mevcutken 2000 yılından 
sonraki dönemde iki ortalama arasında bir uyumdan söz edilebilir.  Ayrıca havzanın 
yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına 
göre azımsanmayacak oranda bir artış göstermiştir. 
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ASİ HAVZASI  

Havzada bulunan Antakya, Dörtyol, İskenderun, İslâhiye ve Samandağ meteoroloji 
istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 790.381 ve Havzanın Toplam Alanı 
7.903.810.000 m2 dir. 
 
Asi havzasının alansal yağış analizi ve aritmetik ortalama yağış analizlerine göre  
890,4 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 826,4 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  
 
Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 64 mm/m2 ciddi bir fark 
oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık 
alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir artış söz konusudur. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
6.531.398.000 m3 tür. 
 

.  
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BATI AKDENİZ HAVZASI  
 
Havzada bulunan Acıpayam, Bodrum, Dalaman, Datça, Elmalı, Fethiye, Finike,  Kas, 
Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Muğla meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.113.111 ve Havzanın Toplam Alanı 
21.131.100.000 m2 dir. 
 
Batı Karadeniz havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine 
bakıldığında 828,1 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 751,7 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 76,3 mm/m2 gibi ciddi bir 
fark oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarında Türkiye 
yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir artış söz konusudur. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
15.884.977.250 m3 tür. 
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BATI KARADENİZ HAVZASI  
 

Havzada bulunan Akçakoca, Bartın, Bolu, Bozkurt, Çerkeş, Devrekani, Düzce, 
İnebolu, Karabük, Sinop ve Zonguldak meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
Bunun yanında havzadaki istasyonların dağılımı bakımından en ideal havzalardan 
biridir. 
 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.896.800 ve Havzanın Toplam Alanı 
28.968.000.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
21.482.782.500 m3 tür. 
 

 
 

Batı Karadeniz havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine 
bakıldığında 824,4 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 741,6 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi, daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında 82,8 mm/m2 ciddi bir fark oluşmaktadır.  
Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Havzadaki yıllık toplam yağışlar 
Türkiye ortalamasının üzerindedir ve yağış miktarı bakımından havzada bir stres söz 
konusu değildir. Bunun yanında Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre 
azda olsa bir artış söz konusudur. 
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BOZCAADA HAVZASI 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 3.979 ve Havzanın Toplam Alanı 39.790.000 m2 
dir. 

Havzada Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Bozcaada meteoroloji 
istasyonona ait veriler kullanılmış ve tek istasyon olması nedeniyle mukayese 
yapılamadığından diğer havzalarda yapıldığı gibi bir analiz yapılamamıştır. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
18.815.905 m3 tür. 
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BURDUR HAVZASI  
 

Havzanın yağış analizini yapabilmek için havzada bulunan Burdur ve Tefenni 
meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Burdur havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 439,3 
mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 505,8 mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya 
çıkmaktadır.  
 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 627.380 ve Havzanın Toplam Alanı 
6.273.800.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
3.173.401.750 m3 tür. 
 

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -66,5 mm/m2 ciddi bir 
fark oluşmaktadır.  Bu havzada yalnızca iki istasyonun verilerin kullanılmış olması 
ideal bir durum değildir. Havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık 
alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir artış eğilimi söz konusudur. 
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BÜYÜK MENDERES HAVZASI  
 
Havzada bulunan Aydın, Denizli, Dinar, Güney, Nazilli, Uşak ve Yatağan meteoroloji 
istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.601.666 ve Havzanın Toplam Alanı 
26.016.700.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
15.883.430.000 m3 tür. 
 
Havzada değerlendirmeye alınan meteoroloji istasyonları dağılım bakımından ideale 
yakın bir durumu ortaya koymaktadır. 
 

 
 
Büyük Menderes havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine 
bakıldığında 556,0 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 610,5 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 54,5 mm/m2 ciddi bir fark 
oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık 
alansal ortalama yağış miktarına göre paralel denilebilecek bir yağış trendine sahip 
olduğu görülmektedir. 
 
 



 

45 

 

 



 

46 

CEYHAN HAVZASI  

Havzada bulunan Afşin, Ceyhan, Elbistan, Göksun, Kahramanmaraş, Kozan ve 
Yumurtalık meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.148.274 ve Havzanın Toplam Alanı 
21.482.700.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
13.516.161.750 m3 tür. 

Ceyhan havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
639,5 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 629,2 mm/m2 lik alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

 
 
Havzada değerlendirmeye alınan meteoroloji istasyonları dağılım bakımından ideale 
yakın bir durum ortaya çıkmaktadır. Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren 
grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki incelemiş olduğumuz havzalara nazaran 
havzadaki yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında 
ortalama olarak 10,1 mm/m2 bir fark olduğunu göstermektedir. Bu durumda alansal 
ortalama ile aritmetik ortalama arasında ciddi bir uyum söz konusudur.  Ayrıca 
havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı ile Türkiye yıllık alansal ortalama yağış 
miktarı arasında bir paralellik görülmektedir. 
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DOGU AKDENIZ HAVZASI  
 
Havzada bulunan Alata-Erdemli, Anamur, Gazipaşa, Hadim, Mersin, Mut ve Silifke 
meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.175.118 ve Havzanın Toplam Alanı 
21.751.200.000 m2 dir. 
 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
12.963.875.500 m3 tür. 
 

İstasyonların havzadaki dağılımına bakıldığında genel olarak sahile yakın ve düşük 
rakımlı alanlara kurulduğu gözlenmektedir.  Bu durum yüksek rakımlı alanlarda 
özellikle kar yağışlarının gözlemlenmesi bakımından sorun teşkil etmektedir. 
 

 
 

Bu değerlendirme kapsamında, Doğu Akdeniz havzasının alansal ve aritmetik 
ortalama yağış analizlerine bakıldığında 642,3 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 596,0 
mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında, ortalama olarak 
46,2 mm/m2 bir fark oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış 
miktarında Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir azalışın 
olması söz konusudur. 
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DOGU KARADENİZ HAVZASI  

Havzada bulunan Akçaabat, Giresun, Gümüşhane, Hopa, Ordu, Pazar (Rize), Rize, 
Trabzon ve Ünye meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.287.635 ve Havzanın Toplam Alanı 
22.876.400.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
22.749.967.500 m3 tür. 

Doğu Karadeniz havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine 
bakıldığında 1330,6 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 994,5 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır.  Bu değerler Türkiye’deki tüm havzalar dikkate 
alındığında havza bazında gerçekleşen en yüksek değerlerdir. Yağış verisi kullanılan 
istasyonların havza içerisindeki dağılımına bakıldığında, bütün istasyonların sahil 
boyunca konumlandıkları görülecektir. Bu durum bölgenin topografyası da dikkate 
alındığında alansal veya aritmetik ortalama bakımından sıkıntılıdır.   

 

 

 

Bu açıklamalar kapsamında,  yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de 
anlaşıldığı gibi daha önceki incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık 
yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 336,1 
mm/m2 lik ciddi bir fark oluşmaktadır.  Bu fark havzaların tamamına bakıldığında en 
yüksek değeri ifade etmektedir ve ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış 
miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre ciddi bir artış trendi söz 
konusudur. 
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FIRAT-DİCLE HAVZASI  
 
Havzada bulunan Adıyaman, Ağrı, Akçakale, Arapkir, Başkale, Batman, Bingöl, 
Birecik, Bitlis,  Çemişgezek, Ceylanpınar, Cizre, Divriği, Diyarbakır, Doğanşehir, 
Elazığ, Ergani, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hınıs, Kangal, Keban, Kilis, 
Malatya, Malazgirt, Mardin, Muş, Nusaybin, Palu, Şanlıurfa, Siirt, Siverek, Solhan, 
Tercan, Tunceli ve Yüksekova meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 17.588.118 ve Havzanın Toplam Alanı 
175.881.000.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
98.715.737.500 m3 tür. 
 
Havzaya alansal büyüklük olarak bakıldığında Türkiye’nin en büyük havzalarından 
birisidir ve istasyon sayısı bakımında 38 istasyon ile en yoğun gözlem sistemine 
sahipken,  istasyon dağılımı bakımından en iyi dağılımın sağlandığı havzadır. 
 

 
 
Fırat-Dicle havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
556,0 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 561,3 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -
5,2 mm/m2 lik bir fark oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış 
miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir azalma 
trendi söz konusudur. 
 
 



 

53 

 

 

 



 

54 

GEDİZ HAVZASI  
 
Havzada bulunan Akhisar, Manisa ve Salihli meteoroloji istasyonlarına ait veriler 
kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 1.698.134 ve Havzanın Toplam Alanı 
16.981.300.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
10.100.680.250 m3 tür. 
 
 

 
 

Gediz havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 584,7 
mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 594,8 mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya 
çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında uzun yıllık 
ortalaması olarak -10,1 mm/m2 bir fark oluşmaktadır.  Bur durum havzadaki istasyon 
dağılımının ideale yakın bir yapılanmada olduğunu göstermektedir. Ayrıca, havzanın 
yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye geneli yıllık alansal ortalama yağış 
miktarına göre azda olsa bir azalış trendi içinde olduğu görülmektedir. 
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KIZILIRMAK HAVZASI  

Havzada bulunan Bafra, Boğazlıyan, Çankırı, Çiçekdağı, Develi, Gemerek, Ilgaz, 
Kaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Osmancık, Sivas, Tosya, 
Ürgüp, Yozgat ve Zara meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 8.208.362 ve Havzanın Toplam Alanı 
82.083.600.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
37.301.267.500 m3 tür. 

 

Kızılırmak havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
447,5 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 454,4 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -6,9 mm/m2 bir fark 
oluşmaktadır. Havzadaki meteoroloji istasyonlarının sayısı ve dağılımı ideallere 
yakınlık bakımından son derece düzgündür. Bunun en büyük göstergelerinden 
biriside her iki yağış dağılımı arasındaki farkın son derece az olmasından ve uzun 
yıllar boyunca yıllık değişimlerin paralel seyretmesinden de anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama 
yağış miktarına göre paralel bir durum söz konusudur. 
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KONYA KAPALI HAVZASI  

Havzada bulunan Aksaray, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli Konya,  Karaman, 
Karapınar, Konya, Kulu, Niğde ve Seydişehir meteoroloji istasyonlarına ait veriler 
kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 4.980.523 ve Havzanın Toplam Alanı 
49.805.200.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
19.713.432.500 m3 tür. 

Konya kapalı havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
377,4 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 395,8 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

 
 
Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara nazaran havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -18,4 mm/m2 bir fark 
oluşmaktadır.  Havza yıllık yağış bakımından diğer havzalara nazaran ortalamaların 
çok altında kalmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye 
yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir azalış trendi içinde olması 
söz konusudur. 
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KUZEY EGE HAVZASI  

Havzanın yağış analizini yapabilmek maksadıyla havzada bulunan Ayvalık, Bergama, 
Dikili ve Edremit olmak üzere meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 996.317 ve Havzanın Toplam Alanı 
9.963.170.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
6.136.872.250 m3 tür. 

 

Kuzey Ege havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
636,4 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 616,0 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 
20,4 mm/m2 ciddi bir fark oluşmaktadır. Yıllık alansal ve aritmetik yağış farklarına 
bakıldığında iki ortalama arasında bazı dönemlerle son derece iyi bir uyum varken 
bazı dönemlerde ise ciddi uyumsuzluklar göze çarpmaktadır. Bunun en önemli 
nedeni havzadaki istasyon sayısının az olmasının yanında istasyonların 
dağılımımdaki topoğrafik etkilerin temsil edilememesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama 
yağış miktarına göre bir doğrusallık söz konusudur. 
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KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 
 
Havzada bulunan Çeşme, İzmir, Kuşadası, Ödemiş, Seferihisar ve Selçuk 
meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 702.679 ve Havzanın Toplam Alanı 
7.026.790.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
4.313.433.000 m3 tür. 
 

 
 
Küçük Menderes havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine 
bakıldığında 617,7 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 613,9 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara benzediği gibi havzadaki yıllık yağışların alansal 
ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 3,8 mm/m2 bir fark 
oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarında Türkiye yıllık 
alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir artış trendi söz konusudur. 
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MARMARA HAVZASI  

Havzada bulunan Çanakkale, Florya, Gönen, Kartal, Kireçburnu,  Kocaeli, Kumköy,  
Şile, Tekirdağ ve Yalova meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.311.370 ve Havzanın Toplam Alanı 
23.113.700.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
16.151.285.000 m3 tür. 

 

Marmara havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
726,3 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 698,8 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi daha önceki 
incelemiş olduğumuz havzalara benzer bir durum olarak havzadaki yıllık yağışların 
alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 27,5 mm/m2 gibi 
bir fark oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye 
yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir artış söz konusudur. 
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MERİÇ-ERGENE HAVZASI  

Havzada bulunan Çorlu, Edirne, İpsala, Kırklareli, Lüleburgaz ve Uzunköprü 
Meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 1.451.038 ve Havzanın Toplam Alanı 
14.510.400.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
8.689.954.750 m3 tür. 

 

Meriç – Ergene havzasının değerlendirmeye alınan 6 meteoroloji istasyona ait yağış 
verileri kullanılarak havzanın alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine 
bakıldığında 590,8 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 598,9 mm/m2 alansal ortalama 
değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -
8,1 mm/m2 bir fark oluşmaktadır.  Bu kapsamda her iki yıllık ortalama değerlerin 
birbirine göre uyumlu olduğu görülmektedir.  Ayrıca, havzanın yıllık alansal ortalama 
yağış miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre ihmal edilecek 
oranda azda olsa bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. 
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SAKARYA HAVZASI  
 
Havzada bulunan Ankara, Beypazarı, Bilecik, Bozüyük, Emirdağ, Eskişehir-Bölge, Geyve, 
Ilgın, Kızılcahamam, Kütahya, Nallıhan, Polatlı, Sakarya, Sivrihisar ve Yunak meteoroloji 
istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 6.324.297 ve Havzanın Toplam Alanı 63.243.000.000 m2 
dir. 
 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
30.436.455.000 m3 tür. 
 

 

Sakarya havzasının değerlendirmeye alınan 15 meteoroloji istasyonuna ait yağış verilerinin 
kullanılması sonucu alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 468,4 
mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 481,3 mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki yıllık 
yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -12,9 mm/m2 

gibi bir fark oluşmaktadır. Havzadaki istasyon sayısı ve dağılımı bakımından son derece 
ideal bir durum olmasının yanında havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı Türkiye yıllık 
alansal ortalama yağış miktarına göre doğrusal denilebilecek bir durum söz konusudur. 
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SEYHAN HAVZASI  

Havzada bulunan Adana, Karaisalı, Karataş, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Ulukışla 
meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.212.046 ve Havzanın Toplam Alanı 
22.120.500.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
12.167.962.000 m3 tür 

Seyhan havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
560,3 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 550,1 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır. 

 
 
Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 
10,2 mm/m2 gibi bir fark oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış 
miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre bir azalış trendi söz 
konusudur. 
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SUSURLUK HAVZASI 
 

Havzada bulunan Balıkesir, Bandırma, Bursa, Dursunbey, Keles, Simav, Tavşanlı ve 
Uludağ Zirve meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.430.472 ve Havzanın Toplam Alanı 
24.304.700.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
16.503.140.000 m3 tür. 
 

 

Susurluk havzasının verileri kullanılan 8 meteoroloji istasyonunun alansal ve aritmetik 
ortalama yağış analizlerine bakıldığında 747,4 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 679,0 
mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 
68,4 mm/m2 lik ciddi bir fark oluşmaktadır.  Bu fark havzanın topografik etkisiyle 
oluşan farklı yağış rejiminin gözlem noktası dağılımı açısından iyi temsil 
edilemediğinden kaynaklanmaktadır.  Ayrıca, havzanın yıllık alansal ortalama yağış 
miktarında Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre azda olsa bir azalış 
söz konusudur. 
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VAN GÖLÜ HAVZASI  
 
Havzada bulunan Ahlat, Erciş, Muradiye-Van, Özalp, Tatvan ve Van meteoroloji 
istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 
 
Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 1.791.552 ve Havzanın Toplam Alanı 
17.915.500.000 m2 dir. 
 
Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
9.204.333.000 m3 tür. 
 

 
 
Van Gölü havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
530,5 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 513,8 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak 
16,7 mm/m2 gibi bir fark oluşmaktadır.  Ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış 
miktarı Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre değişim olmayıp genelde 
bir doğrusallık söz konusudur. 
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YEŞİLIRMAK HAVZASI  
 
Havzada bulunan Amasya, Corum, Merzifon, Şebinkarahisar, Suşehri, Tokat ve Zile  
Meteoroloji istasyonlarına ait veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 3.961.901 ve Havzanın Toplam Alanı 
39.619.000.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
21.179.482.500 m3 tür. 

 

Yeşilırmak havzasının alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 
467,7 mm/m2 lik aritmetik ortalama ve 534,6 mm/m2 alansal ortalama değerleri 
ortaya çıkmaktadır.  

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -
69,9 mm/m2 ciddi bir fark oluşmaktadır.  Bu fark yağış ölçümü bakımından çok 
önemlidir ve ayrıca havzanın yıllık alansal ortalama yağış miktarı yıllar itibariyle 
Türkiye yıllık alansal ortalama yağış miktarına göre ciddi bir artış trendi söz 
konusudur. 
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ÇORUH HAVZASI  

Havzada bulunan Artvin, Bayburt, İspir, Oltu ve Tortum meteoroloji istasyonlarına ait 
veriler kullanıldı. 

Havzanın Piksel Sayısı (COUNT) 2.025.990 ve Havzanın Toplam Alanı 
20.259.900.000 m2 dir. 

Havzanın yıllık ALANSAL hidro-meteor toplamı 1971-2010 yılları arası ortalaması 
14.097.942.500 m3 tür. 

Çoruh havzasında 5 adet meteoroloji istasyonuna verileri incelenerek havzanın 
alansal ve aritmetik ortalama yağış analizlerine bakıldığında 495,1 mm/m2 lik 
aritmetik ortalama ve 695,9 mm/m2 alansal ortalama değerleri ortaya çıkmaktadır.  

 

Yıllık ortalama verilerin dağılımını gösteren grafikten de anlaşıldığı gibi havzadaki 
yıllık yağışların alansal ortalaması ile aritmetik ortalaması arasında ortalama olarak -
200,7 mm/m2 ciddi bir fark oluşmaktadır. Doğu Karadeniz havzasında olduğu gibi iki 
ortalama arasında bu kadar büyük farkın olması istasyon dağılımı ile yağış rejimi 
arasındaki uyumsuzluk olduğunu göstermektedir. Ayrıca havzanın yıllık alansal 
ortalama yağış miktarında yıllar itibariyle Türkiye yıllık alansal ortalama yağış 
miktarına göre çok ciddi bir artış söz konusudur. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’nin yıllık ortalama hidro-meteor miktarının hesaplanarak su kaynaklarının 
yönetimi konusuna yardımcı olmak maksadıyla yapılan bu çalışmada Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 225 yağış gözlem noktasının 1971 – 2010 yılları 
arasında 40 yıllık zaman serisine ait veriler kullanıldı. Verilerin hem aritmetik 
ortalama hem de alansal ortalama analizleri yapıldı.  Türkiye’nin  779.805.730.000 
m2 lik toplam yüzey alanındaki yağış gözlem istasyonlarının dağılımı dikkate 
alındığında, yağışın 40 yıllık aritmetik ortalama değeri 622,5 mm/m2 dir ve buna denk 
gelen yıllık ortalama hidro-meteor toplamı 485.585.065.433 m3 tür.  

Aynı veriyle yapılan alansal yağış analizine göre yapılan çalışma sonucunda elde 
edilen alansal yağış ortalama değeri 575,9 mm/m2 ve buna denk gelen ortalama 
yıllık toplam hidro-meteor miktarının 449.056.754.250 m3 olduğu ortaya çıkmaktadır. 

1971 – 2010 yılları arasında 40 yıllık verinin 5 şer yıllık alansal ve aritmetik ortalama 
yağış değişimlerine bakıldığında Türkiye genelinde yağışta bir artış eğiliminin olduğu 
görülmektedir. Havza bazında yapılan analizlerde ise bazı havzalarda azalma eğilimi 
görülürken bazı havzalarda ise artış eğilimi görülmüştür.  

Bu çalışmada, havza bazında ayrıntılı inceleme yapıldı ve her bir havzanın aritmetik 
ortalama cinsinden yağış analizlerinin yanında alansal analizleri de yapılarak iki 
ortalama arasında oluşan farklar bulundu. İstasyonlardan elde edilen yağış verisinin 
alansal olarak bölgeyi ne kadar iyi temsil edip etmediği,  alansal yağış dağılımıyla 
aritmetik ortalama arasındaki farktan açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak, Gözlem sistemlerinin bölgesel temsiliyeti dikkate alınarak kurulumu ve 
sağlıklı çalışması sonderece önemlidir.  Türkiye gibi çok farklı meteorolojik 
sistemlerin etkisinde kalan ve buna bağlı olarak bölgesel yağış klimatolojisinin büyük 
farklılık gösterdiği yerlerde gözlem şebekesinin kar gözlemlerinin dikkate alınarak 
organize edilmesi yağış hesaplarında doğru ve kesin sonuca ulaşma konusunda 
daha faydalı olacaktır. 

2000 yılından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu otomasyon 
projesi kapsamında Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarının kurulumu ve 
yoğunlaştırılmasıyla daha kaliteli meteorolojik gözlemlerin sağlanması bakımından 
çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. 
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TÜRKİYE GENELİ 1971-2010 YILLARI  

ARASI YILLIK TOPLAM YAĞIŞLARIN 
ALANSAL GÖSTERİMİ
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