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Öz: Yağışın mekânsal olarak dağılışını, gelişen teknoloji ile birlikte birçok yöntem kullanılarak ortaya koymak
mümkündür. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yardımı ile enterpolasyon yöntemleri kullanılarak yani var olan örnek
noktalardan ara değer bulunarak bütün mekân gösterilebilir. Çalışmada yağışın dağılışında kullanılan, en çok tercih
edilen yöntemler ve gerçeğe en yakın haritalar hangi yöntemle ortaya konulduğuna karar verilerek buna göre en uygun
olan iki yöntem seçildi. Türkiye’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan 268 istasyon verileri ile yıllık ortalama
yağışın mekânsal dağılışı yapıldı. Türkiye’de yağışın mekânsal dağılışını ortaya koymak için CBS yardımı ile Ordinary
Kriging ve IDW (ters mesafe ağirlikli enterpolasyon) yöntemleri tercih edilerek yağışın mekânsal dağılışı
haritalandırıldı. Türkiye’de yağışın dağılışı mekana göre farklılık gösterir, bu farklılık bölgeden bölgeye değişir. Bu
nedenle bu farklılıklari bölgelere göre açıklamak yerinde olacaktır. Her iki yöntemde de bölgelere göre yıllık ortalama
yağışın oransal dağılışı yapılarak yöntemler bölgelere göre yağış değerleri arasındaki oransal farklılıklar ve
benzerlikler analiz edilerek Ordinary Kriging ve IDW (ters mesafe ağırlıklı enterpolasyon) yöntemleri karşılaştırıldı.
Anahtar Kelimeler: Enterpolasyon yöntemleri, Kriging, IDW (Ters mesafe ağirlikli enterpolasyon), Yağiş

Abstract: Spatial distribution of precipitation can be demonstrated using several methods as a result of technological
advances. Using Interpolation Methods available in Geographic Information Systems(GIS), it is possible to reflect the
whole space by finding intermediate values from existing sample points. The present study aimed to investigate the most
preferred methods used to determine distribution of precipitation and to determine the methods that provided theresults
closest to the reality and in conclusion, best two methods were selected. Data for 268 stations were obtained from the
General Directorate of Meteorology in Turkey and spatial distribution of the annual mean precipitation was
determined. GIS-assisted Ordinary Kriging and IDW (Inverse Distance Weighted interpolation) methods were
preferred in mapping the spatial distribution of precipitation in Turkey.The distribution of precipitation varies based on
location in Turkey and these differences vary from region to another. Thus, it was considered appropriate to discuss
these differences based on the regions. In both methods, the proportional distribution of annual mean precipitation
between the regions was conducted and the proportional differences and similarities between the regional precipitation
values were analyzed based on the selected methods and Ordinary Kriging and IDW (Inverse Distance Weighted
Interpolation) methods were compared.
Keywords: Interpolation methods, Kriging, IDW (Inverse distance weighted interpolation), Precipitation.

1.

Giriş

Türkiye’de yıllık ortalama toplam yağış değerleri bölgeden bölgeye, yöreden yöreye önemli
değişiklikler gösterir. Yıllık ortalama yağış bazı istasyonlarda 2200 mm’nin üzerinde iken bazı depresyon
alanlarında ise 300 mm’nin altına iner.
Türkiye’nin değişik bölgelerinde yağış dağılışının gerek yıllık ortalama gerekse aylara göre son
derece farklı olduğu görülür. Bu durum Türkiye’yi etkileyen siklonlar ile Türkiye’nin fiziki coğrafya
şartlarıyla yakından ilgilidir (Atalay, 2010: 476). Türkiye’de yağış rasadı yapan istasyonların sayısı ülkenin
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genişliği, relief ve mazuriyet bakımından çeşitliliği, dağlık bir ülke olmasına ragmen irtifa istasyonlarının
yok denecek kadar azlığı ve nihayet, yağışın en mütahavvil bir unsur olduğu düşünülürse, bu istasyonların
Türkiye’nin yağış hususiyetlerini tam bir şekilde aksettirmeye kafi olmadığı neticesine ulaşılır. Ancak
bununla beraber mevcut istasyonlarla çizilmiş olan bir haritanın yağış dağılışını, dağılışta rol oynayan
amiller, rejiyonal ve local farklar bakımından kaba da olsa bir fikir verdiği anlaşılmaktadır (Erinç, 1996:
322).
Çalışma sahasındaki her bir noktaya ilişkin veri toplamak hem kolay değildir hem de maliyetlidir.
Böyle bir durumda çalışma sahası içindeki stratejik noktalardan örnekler seçilir. Enterpolasyon, bu sahada
geriye kalan noktalara ilişkin tahmini değerleri kullanan bir algoritmadır. Enterpolasyon yöntemi; yükseklik
ve kimyasal yoğunluk gibi bilinmeyen coğrafik nokta değerlerinin tahmini için kullanılır. Bu işlemde
mekansal olarak dağılmış cisimlerin mekansal olarak birbirleriyle ilişkili olduğu varsayılır. Bir arazide
değişik bölgelerden alınan örnekleme değerlerini kullanarak herhangi bir noktanın değerini tahmin etme
işlemine “enterpolasyon” adı verilmektedir. Genellikle enterpolasyon, verilerin toplandığı alanın dışından
ziyade içerisindeki bir alana ait verilerin tahmin edilmesinde kullanılır. İki farklı enterpolasyon tekniği
vardır. Bunlar; deterministic ve stochastic (geostatistical) yöntemlerdir (Güler ve Kara, 2007: 324). Her iki
teknikte başka bir konuma ait değerlerin hesaplanmasında çevredeki örnekleme noktalarına ait ölçülen
değerleri kullanmaktadır. Deterministic teknikler enterpolasyon işleminde matematiksel fonksiyonları
kullanırken, Stochastic (geostatistical) yöntemler tahmin işlemindeki belirsizlik ve hataları da ortaya
koyabilecek şekilde hem matematiksel hem de istatistiksel fonksiyonları dikkate alarak işlem yapmaktadır
(Güler ve Kara, 2007: 324).
1.1. Çalışmanın Amacı
Yağışın mekânsal dağılışında birçok enterpolasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler
birbirlerinden farklı özelliklerle ayrılmaktadır. Türkiye’de mekânın bölgeden bölgeye değişiklikler
göstermesi yağışın genel dağılışını etkilemiş ve dağılışı göstermede farklı yöntemler kullanılma gerekliliğini
ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilerle yağışın genel dağılışı
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak yağışın dağılışını eldeki istasyon sayıları ile göstermek çok mümkün
olmamaktadır. Çünkü ülkemiz gibi birbirinden farklı jeomorfolojik birimlere ve farklılıklara sahip olan
alanlarda bu istasyon sayısı yeterli olmamaktadır. Bu nedenle ara değer bulma (Enterpolasyon) yöntemleri
ile bu istasyonlarla Türkiye’de yağışın dağılışını açıklamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada yağışın mekânsal
dağılışını analiz etmek ve bölgelere göre yağışın dağılışını nedenleri ile birlikte ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle yağışın dağılışında kullanılan farklı yöntemler incelenmiş ve seçilen
yöntemlerle yağışın mekânsal analizi yapılmaya çalışılmıştır. Yağışın mekânsal dağılışında IDW ve
Ordinary Kriging yöntemleri seçildi. Bu yöntemlerin tercih edilmesinde; yağış çalışmalarında en çok tercih
edilen yöntemler olması ve dağılışı göstermede diğer yöntemlere göre daha doğru ve daha net sonuçlar
vermesidir. IDW ve Ordinary Kriging yöntemlerine göre yağışın mekânsal dağılışını ortaya koymak ve
bölgelere göre yağış değerlerini belirterek bu yöntemlere göre hangi bölgelerde yağışın daha fazla ya da az
olduğunu ortaya koymak esas amacımızı oluşturmaktadır.
1.2. Çalışmanın Yöntemi
Bu çalışmada yağış ve yağışın mekânsal dağılışı ile ilgili literatür taraması yapıldı. Yağışın
dağılışında kullanılan enterpolasyon yöntemler belirlenip bu yöntemler ile ilgili çalışmalar yapıldı.
Enterpolasyon yöntemlerinden yağışın dağılışında en çok tercih edilen yöntemler ile ilgili daha önce
yapılmış çalışmalar incelendi. Yağışın mekânsal dağılışında kullanılan enterpolasyon yöntemlerinden olan
IDW ve Ordinary Kriging yöntemleri tercih edildi. Bu yöntemler ait haritalar Argıcs 10.3.1 programı
kullanılarak oluşturuldu. Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan 268 istasyon ile yıllık
ortalama toplam yağışın dağılışı yapıldı (Şekil 1).
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Şekil 1. Türkiye’de kullanılan istasyonların dağılışı

Yağışın mekânsal dağılışında IDW ve Ordinary Kriging yöntemlerinin tercih edilmesinde; yağış
çalışmalarında en çok tercih edilen yöntemler olması ve yağışın dağılışını göstermesinde diğer yöntemlere
göre daha doğru ve daha net sonuçlar vermesi etkili olmuştur.
Yağışın mekânsal dağılışını açıklamada kullanılan IDW ve Ordinary Kriging yöntemlerinin
haritalandırılmasından sonra bölgelere göre yağışın dağılışında bir ayrım yapılarak hangi bölge hangi değer
aralığında yağış aldığı hesaplanarak belirtilmeye çalışıldı. Bölgeler yüzölçümlerine göre hangi değer
aralığında ne kadar yağış aldıkları çizelgeler çizilerek grafikler oluşturuldu ve bölgeler arasında
karşılaştırmalar yapıldı ve sonuçta iki yöntem arasındaki benzerlikler ve farklılıklara ulaşılamaya çalışıldı.
1.3. Önceki Çalışmalar
Güler (2010), “Tarımsal Uygulamalarda Kullanılan Bazı İklim Verilerinin Kestirimi ve Veri
Tabanının Oluşturulması’’ çalışmasında deterministik yöntemler (IDW, Spline), stokastik yöntemler
(Kriging, Cokriging) ve çoklu doğrusal Regresyon yöntemi çalışmada ele alınmış ve karşılaştırmalı olarak
analiz etmişlerdir. Çalışmada toplam yağış dağılışı için IDW ve Kriging yöntemlerinin benzer ve birbirine
yakın sonuçlar verdiği ortaya koymuşlardır.
Karayusufoğlu, Eriş ve Coşkun (2010), “Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Karşılaştırmalı
Jeoistatistik Yöntemler Kullanarak Eşyağış Haritalarının Oluşturulması’’ çalışmalarında CBS ortamında
Solaklı havzası için eşyağış haritaları elde edilmiştir. Eşyağış haritaları hazırlanırken Ters Ters Mesafe
Ağırlıklı Enterpolasyon Yöntemi (IDW), Lokal Polinom, Radyal Tabanlı Fonksiyon ve Kriging gibi çeşitli
yöntemlerden yararlanılmıştır.
Aydın ve Çiçek (2013) “ Ege Bölgesi’nde Yağışın Mekânsal Dağılımı’’ çalışmasında Kriging ve
IDW yöntemlerini kullanmışlardır. IDW ve Kriking yöntemlerinin her ikisinde de Asıl Ege Bölümü için
daha doğru tahmin sonuçlarına rastlanmaktadır.
Bakış, Bayazıt ve Uyguçgil (2013), “Porsuk Havzasındaki Yağış, Sıcaklık ve Buharlaşma
Dağılımlarının Uzaklığa Bağlı Tahminleme Yöntemleri ile Haritalanması’’ adlı çalışmasında Porsuk
Havzası’ndaki yağış, sıcaklık ve buharlaşma dağılımları, uzaklığın tersi ile ağırlıklandırma yöntemi (inverse
distance weighting – IDW) ve Ordinary Kriging yöntemlerini incelemişlerdir.
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Aydın (2014). “Türkiye’de Yıllık Ortalama Toplam Yağışın Krıgıng Yöntemiyle Belirlenmesi’’
çalışmasında yağış tahmin modelleri ile yıllık ortalama toplam yağış değişkeni kullanılarak hem global, hem
de Türkiye’nin özellikle jeomorfolojik özellikleri dikkate alınarak ayrılmış 6 bölgeye göre incelenmiştir.
Taylan ve Damçayırı (2016), “Isparta Bölgesi Yağış Değerlerinin IDW ve Kriging Enterpolasyon
Yöntemleri ile Tahmini’’ çalışmasında Akdeniz Bölgesi Isparta ve Burdur İli çevresindeki yağış tahmini
IDW ve Kriging yöntemleri ile yapılmış, gerçek yağış değerleri ile tahmin edilen değerler kıyaslanmış ve söz
konusu yöntemlerin doğrulukları kıyaslanmıştır. Kriging yönteminin IDW yöntemine göre daha iyi sonuçlar
verdiği görülmüştür.
2.

Bulgular ve Tartışma

Enterpolasyon yöntemlerinden IDW ve Ordinary Kriking yöntemleri ülkemizdeki iklim
çalışmalarında yukarıdaki örneklerde açıklandığı gibi çok fazla kullanılmaktadır. Biz de bu çalışmamızı
kullandiğimiz iki yönteme göre yaptığımız haritaları yorumlayarak sunacağız.
2.1 IDW (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon) Yöntemi
IDW yöntemi bilinen örnek noktalara ait değerlerin yardımıyla örneklenmeyen noktalara ait
değerlerin belirlenmesi için kullanılan bir enterpolasyon tekniğidir. Verilerin sadece yerel olarak
değerlendirilip, karşılaştırılması yapılmaktadır. Ağırlıklı hareketli ortalama enterpolasyon için yaygın
kullanılan bir yaklaşımdır. IDW (ınverse distance weighting) yöntemi yağışın mekânsal dağılışını
göstermektedir. Ancak ölçüm yapan istasyonların homojen bir şekilde dağılmaması, dağlık alanlarda
istasyonların kurulamaması ve istasyon sayılarının yetersiz olması sonuçları etkilemektedir. İstasyonların
birbirlerine eşit bir uzaklıkta olmaması tahminlerin gerçek yağış değerlerinden uzaklaşmasına yol
açmaktadır.
Yağışın mekânsal dağılımı yüksek değişkenlik göstermektedir. Doğru tahmin yapabilmek oldukça
zordur. Her yerde meteoroloji istasyonu olmadığı için olmayan mekanların tahminini olan istasyonlarla
yapmak gerekir.
2.1.1 IDW Yöntemine Göre Türkiye’de Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Türkiye’de yağışın dağılışı mekanın değişiklik arz etmesi nedeni ile mekandan mekana belirgin
farklılıklar göstermektedir. Yıllık yağış miktarı bazı istasyonlarda 2200 mm’yi geçerken bazı istasyonlar da
yıllık 300 mm’nin altına inmektedir. Yılık yağış dağılış haritası ile yerşekilleri ve yükselti arasında yakından
bir ilişki vardır. Ülkemizde kısa mesafede yer şekillerinin değişmesi, yükselti değerlerinin birden artması
yıllık yağış dağılışını etkilemektedir.
Türkiye’de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilerle 268 istasyondaki yağışın ortalaması
628 mm’dir. Ülkemiz yıllık ortalama yağışa göre ‘‘Yarı Kurak İklim Bölgesi’nde’’ yer alır. Ancak yağışın
dağılışı bölgeden bölgeye yöreden yöreye belirgin değişiklikler gösterir. Türkiye’nin en yağışlı bölgeleri
Kuzey kıyı bölgeleri, güneyde ise Toroslar’dır. Karadeniz kıyısının bol yağış alma nedeni dağların kıyıya
paralel uzanması, kıyıya yakın olması ve kıyıdan itibaren yükseltilerinin artması özelikle Doğu Karadeniz
bölümünün ülkemizin en fazla yağış alan bölümlerinden olmasını sağlamıştır. Karadeniz kıyısında Orta
Karadeniz dışında kalan yerlerde ortalama yağış genellikle 1000 mm üzerindedir. En fazla yağış alan
istasyon Rize’dir. Diğer bol yağışlı yerlerden biri güneydeki Toroslar özellikle de Batı Toroslardır.
Torosların kıyıya paralel uzanması, özellikle de Batı Torosların kıyıya yakın olması ve kıyıdan itibaren
yükseltilerinin artması yağışın fazla olmasını sağlamıştır. Burada en fazla yağış alan istasyon ise Antalya’dır.
Türkiye’de en az yağışlı alanlar İç Anadolu’nun bir kısmını, Doğu Anadolu Bölgesinin çöküntü
sahalarını ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin güney kısmını oluşturur. İç Anadolu Bölgesinin Türkiye’nin
en az yağışlı yerleri oluşturmasında çevresinde yüksek dağların bulunması ve bölgenin çöküntü sahası içinde
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yer almasıdır. Doğu Anadolu Bölgesinde kısa mesafede yerşekillerinin değişmesi yüksek dağlık sahalarda
yağışın fazla olmasına ancak dağlar arasında kalan depresyon sahalarında yağış değerlerinin düşmesine
sebep olur (200-300mm) . Türkiye’nin en kurak sahalarını bu depresyon alanları oluşturmaktadır, özellikle
Iğdır istasyonu ülkemizin en az yağış alan istasyonunu oluşturmaktadır. Türkiye’de orta derecede yağış alan
yerler ise Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesinin iç kısımları, Doğu
Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuzey kısımlarını oluşturmaktadır. Yağışın dağılış haritası
oluşturulurken; CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yardımıyla ArcGIS programı kullanılarak Spatial Analyst
Tool’dan Enterpolation yöntemlerinden olan IDW yöntemi seçildi ve Türkiye’de yağışın dağılışı ortaya
konuldu.
Bu haritaya göre Türkiye’de yağışın dağılışı mekana göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık
bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle bu farklılıkları bölgelere göre açıklamak yerinde
olacaktır. IDW yöntemine göre oluşturulan haritamızda değer aralıkları sık tutulmuş ve böylelikle haritanın
daha net olmasına çalışılmıştır. Bölgelerin hangi değer aralıklarında yer aldıkları ile ilgili çizelgeler yapılarak
bölgesel değerlendirmeler yapılmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. IDW yöntemine göre Türkiye’de yağışın yıllık ortalama yağış dağılışı

2.1.1.1. Karadeniz Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Karadeniz Bölgesi’nde yağışın dağılışında orografik yağışlara neden olan dağların uzanışı ile
yüksekliğin son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde yağışın yıllık ortalaması 3002500 mm arasında değişir. En fazla yağışı Karadeniz kıyı dağlarının kuzeye bakan yamaçları alır. Doğu ve
Batı Karadeniz dağlarının kuzey eteklerinde yıllık ortalama yağış 1200 mm.nin üzerindedir. Zonguldak 1236
mm, Rize 2239 mm, Hopa 2224 mm yağış alır.
Karadeniz kıyı düzlüğünde yer alan Samsun’da yağışın çok az olmasının nedeni, kıyının gerisinde
cepheleri alıkoyacak yüksek dağ sırası olmaması ile ilgilidir. Karadeniz Bölgesinde Sinop ve Samsun
arasındaki alçak alanlarda da yağış miktarı düşer. Bu alçak alanlarda yağış 600-800 mm arasındadır. Sinop
679 mm, Samsun 687 mm yağış alır. Karadeniz ardı depresyonlarda ise yağış değerleri 400-500 mm arasında
değişir. Örneğin; Çoruh-Kelkit gibi Karadeniz ardı oluklarda yağış miktarı oldukça azdır. Çoruh vadisi ile
Doğankent (Harşit) vadisinin yukarı kısmında yağış 300 mm’ye kadar düşer (Tortul 304 mm ve Yusufeli 295
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mm). Gümüşhane 465 mm ve Bayburt 446 mm yağış alır. Karadeniz kıyı kuşağının çok fazla yağış aldığı
bunu Orta Karadeniz Bölümü’nün takip ettiğini en az yağışlı alanların ise Karadeniz ardı geniş vadi
tabanlarında ve oluklarında olduğu anlaşılmaktadır (Atalay ve Mortan, 2011: 42). Karadeniz Bölgesi tüm
değer aralıklarını (13) içerisinde bulunduran tek bölgedir. Ancak 400 mm den az yağış alan yerler azdır bu
değer aralığının oranı %2’dir. Yönteme göre en fazla oran %24 ile 501-600 mm arasında yağış alan yerler
oluşturmaktadır (Çizelge1).
Çizelge 1. IDW yöntemine göre Karadeniz Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

250-400

2,02

400-500

23,07

500-600

24,88

600-700

15,83

700-800

10,76

800-900

7,86

900-1000

6,01

1000-1100

3,82

1100-1200

1,72

1200-1300

0,75

1300-1400

0,44

1400-1500

0,39

1500 den çok

2,45

Bölgede en fazla yağış aralığını 401 mm ile 1000 mm arasındaki değerlerde olup bu aralıkta yağış
alan yerlerin oranı yüzde %88’ini oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesi ortalama yağış değerlerinin 1300
mm’yi geçtiği ve 1500 mm’den fazla yağış alan tek bölgemizdir (Çizelge 1).
2.1.1.2. Akdeniz Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Karadeniz Bölgesi’nden sonra ülkemizin en fazla yağış alan ikinci bölgesidir. Yükselti, dağların
uzanışı, derin oluklar ve denize olan yakınlık-uzaklık yağış dağılışını etkiler. Özelikle Toros dağlarının
uzanışı son derecede önemlidir. Dağların kıyıdan itibaren birden yükselmesi güneye bakan yamaçların
cephelerin gelişine dik olması fazla yağış almasına neden olur. Yani güneybatıdan gelen cepheler Geyik, Nur
ve Bey dağlarına bol yağış bırakır. Bölgenin az yağış alan yerleri yani yağışın gölgesinde kalan yerler ise
Mut oluğu, Çukurova ile Kahramanmaraş oluğu gibi Torosların güneybatıya bakan yamaçlarına göre daha az
yağış alır. Güneyden gelen cephelerin Toros Dağları tarafından engellenememesi yamaçların kıyı kesimine
göre fazla yağış almasına neden olur. Nur Dağlarının Akdeniz’e bakan yamaçlarına düşen yağış, Çukurova
ve Kahramanmaraş oluğuna göre fazladır. Cephelerin güneybatıya bakan yamaçları ve kıyı kesimi
güneydoğuya bakan yamaçlara göre daha fazla yağış alır. Antalya ve Alanya’ya düşen yağış miktarı 1000
mm üzerinde iken Mersin’e düşen yağış 600 mm’ye iner. (Antalya 1133 mm, Alanya 1073 mm, Mersin 592
mm). Etrafı yüksek dağlarla çevrili Göller yöresi, Mut ile Antakya-Kahramanmaraş olukları bölgenin en az
yağış alan kesimleridir. Göller yöresinde yağış 400-500 mm arasında değişir. (Burdur 429 mm, Tefenni 462
mm). Mut oluğu bölgenin en kurak kesimini oluşturur ve yağış 400 mm’nin altına iner (Mut 393 mm).
Akdeniz Bölgesi en alt değerde 250 mm ile 400 mm arasında yağış alan yerleri bölgede oldukça az
bir oranı kapsar. En fazla oranı %26’ ya yakın bir oranla 501-600 mm değer aralığında yağış alan yerler
kapsar. Bölgede 400 mm ile 900 mm arasında yağış alan yerler oldukça geniş bir alanı oluşturur. Bu oran %
90’ı geçer. Bölgenin % 8’i ise 900 mm ile 1200 mm arasında yağış alan yerler oluşturur (Çizelge 2).
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Çizelge 1. IDW yöntemine göre Akdeniz Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Yağış aralığı

Oran %

400 den az

0,61

401-500

12,00

501-600

25,79

601-700

19,56

701-800

18,95

801-900

14,78

901-1000

5,48

1001-1100

2,61

1101-1200

0,20

2.1.1.3. Marmara Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Marmara Bölgesi’nde yıllık ortalama yağış 400-1500 mm arasında değişir. Bölgenin en fazla yağış
alan kesimleri dağların kuzeye bakan yamaçları ve Çatalca-Kocaeli Bölümü’nün Karadeniz kıyı kuşağı
oluşturur. (Şile 900 mm) Trakya ve çukur alanlarda ise yağış 600 mm’ye kadar iner. Lüleburgaz, çorlu,
Pamukova Trakya’nın iç kesimlerinde yağış miktarı 300 mm’nin altına düşer. En düşük yağış miktarı
Bilecik’tedir. (Çorlu 566 mm, Bilecik 444 mm) Güney Marmara Bölümü’nde yağış 600-800 mm arasında
değişir. (Bursa 674 mm)
Marmara Bölgesinde yıllık ortalama yağış bölgenin her yerinde 400 mm’den az olmamaktadır.
Bölgenin en fazla yağış alan değeri 601-700 mm ile bölgede %50’den fazla alanı kaplamaktadır. Bölgenin
%90’ı kapsayan alanı 500 mm ile 800 mm arasında yağış almaktadır (Çizelge 3).
Çizelge 2. IDW yöntemine göre Marmara Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Yağış mm

Oran %

401-500

0,85

501-600

28,76

601-700

50,77

701-800

11,07

801-900

8,51

901-1000

0,03

2.1.1.4. Ege Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Ege Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinden sonra ülkemizin en yağışlı üçüncü bölgesidir ve
bölgede yağış dağların uzanışı, yükselti ve bakı faktörlerine bağlı olarak değişir. Yıllık ortalama yağış 5001200 mm arasında değişir. Dağların kuzeye bakan yamaçlarında ve bölgenin yüksek yerlerinde yağış
fazladır. Doğu-Batı yönlü uzanan dağların kuzey yamaçları kuzeyden ilerleyen cepheleri engellediği için
daha fazla yağış alır. Bozdağ ve Menteşe Dağlık Yöresi bölgenin en fazla yağış alan kesimlerini oluşturur.
Muğla, Köyceğiz, Marmaris’de 1200 mm’ye kadar ulaşan yağış miktarı grabenlerde önemli ölçüde azalarak
600 mm’ye kadar düşer. Akhisar 563 mm, Aydın 625 mm, Denizli 556 mm yağış alırken Muğla 1159 mm,
Köyceğiz 1080 mm, Marmaris 1212 mm yıllık ortalama yağış alır. Bölgenin İç Batı Anadolu Bölümü’nde
yağış miktarı düşer. Buradaki depresyon alanlarında yağış miktarı 600 mm’nin altına düşer (Afyon 418 mm,
Kütahya 545 mm). Frontal yağışların iç kısımlara sokulamaması yağış miktarının düşmesi neden olur.
Ege Bölgesi yıllık ortalama yağışı bölgenin en fazla alanını kapsayan bu oran % 44’e yakın bir
orandır ve 501-600 mm arasında yağış almaktadır. Bölgede 601-700 mm arasında yağış alan yerlerde
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oldukça fazla bir alan kaplamaktadır. Bölgenin % 80’e yakını 501 ile 700 mm arasında yağış almaktadır. 701
mm ile 1300 mm arasında yağış alan yerler bölgenin % 10’unu oluşturmaktadır (Çizelge 4).
Çizelge 3. IDW yöntemine göre Ege Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

0,11

401-500

10,71

501-600

43,59

601-700

35,21

701-800

5,13

801-900

1,44

901-1000

1,19

1001-1100

1,73

1101-1200

0,85

1201-1300

0,04

2.1.1.5. İç Anadolu Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Yıllık yağış miktarı genellikle alçak kesimlerde 400 mm’nin altındadır. Yüksek kesimlerde yağış
artarak 600 mm’nin üzerine çıkar. Bölgenin en az yağış alan yeri Konya çevresidir. Bölgenin doğusuna
doğru yükseltinin artması yağış değerlerinin artmasına da sebep olmaktadır. Kışın Akdeniz, Ege ve Marmara
bölgelerini etkileyen cephe faaliyetleri bölgeyi etkiler ve bölgenin kış aylarında yağış almasını sağlar.
Karapınar 287 mm, Konya 322 mm, Aksaray 329 mm, Karaman 334 mm yağış alırken bölgenin doğusuna
doğru gittikçe yağış değerleri artar Sivas 445 mm yağış alır.
İç Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en kurak olan bölgesidir. IDW yöntemine göre bölgenin yaklaşık
%50’si 250 mm ile 400 mm arasında yağış almaktadır. Bölgenin yaklaşık diğer yarısını ise 401 mm ile 500
mm arasında yağış alan yerler oluşturur. Bölgede yağış alan yerler yıllık ortalama neredeyse 600 mm’yi
geçmez. 501-600 mm arasında yağış alan yerler ise oldukça az bir oranı kapsar (Çizelge 5).
Çizelge 4. IDW yöntemine göre İç Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

48,97

400-500

47,42

500-600

3,60

2.1.1.6. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Bölgede yükselti, dağların uzanışı ve denizden uzaklık yağışın dağılışını etkiler. Cephelerin gelişine
dik uzanan dağlar cepheleri alıkoyarak yağışın artmasına neden olurlar. Bölgenin en yağışlı yerini
Güneydoğu Toroslar oluşturur. Bu dağlar güneyden gelen cephenin iç kısımlara sokulmasını engeller ve
dağlık kesimlere fazla yağış düşmesine sebep olurlar. Buna karşılık Malatya-Van depresyonları ile DarendeGürün oluğu az yağış alır. Bölgede yıllık ortalama yağışın dağılışı oldukça farklıdır. Yıllık ortalama yağış
250-800 mm arasında değişir. Bölgenin en yağışlı kesimini kuzeydoğu platoları ile güneydeki Güneydoğu
Toroslar ve Hakkari bölümü oluşturur. Burada yağış 500-800 mm arasındadır hatta Torosların güneye bakan
yamaçlarında 1000 mm’yi aşar. Bölgenin az yağışlı yerleri etrafı yüksek dağlarla çevrili çukur alanlar dır ve
250-400 mm arasında yağış alır (Iğdır 259 mm).
Doğu Anadolu Bölgesinde kısa mesafede yer şekillerinin değişmesi yağış değerlerinin bölgede farklı
oranlarda yayılmasına sebep olmuştur. Bölgede en fazla yağış alan yerlerin değeri 401 mm ile 500 mm
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arasında yağış alan yerlerdir ve bu değer bölgede %31’lik bir oranı kaplamaktadır. 501-600 mm arasında
yağış alan yerler bölgenin % 29’unu oluşturmaktadır. Bölgenin % 30’u ise 601 mm ile 800 mm arasında
yağış almaktadır. 800 mm’yi geçen yağış değerleri ise bölgenin çok az bir kısmını kapsamaktadır (Çizelge
6).
Çizelge 5. IDW yöntemine göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

3,25

401-500

31,03

501-600

28,92

601-700

15,82

701-800

15,21

801-900

4,14

901-1000

1,14

1001-1100

0,29

1101-1200

0,15

1201-1300

0,05

2.1.1.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Bölgede en fazla yağış alan yerler dağların güneye bakan yamaçlarıdır. Bunun nedeni güneyden
gelen cephelerin dağların güney yamacına takılmaları ve bu kısma daha fazla yağış bırakmaları ile ilgilidir.
Bölgenin yıllık ortalama yağış miktarı 400-1200 mm arasındadır. En kurak yer güneyde Ceylanpınar
çevresidir ve buranın yağışı 400 mm dolayındadır. Gaziantep-Şanlıurfa platoları ile Diyarbakır havzasında
yağış 400-600 mm arasındadır, Torosların eteklerine doğru ise artarak 1000 mm’nin üzerine çıkar. Bölgede
en düşük yağışlar Mardin-Midyat eşiğinde 400 mm, Dicle ve Fırat vadisi oluklarında ise 200 mm’ye kadar
düşer.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesinden sonra Türkiye’nin en kurak bölgelerinden
biridir. Bölgenin %39’u 501-600 mm arasında yağış almaktadır. Bölgenin %25’ini 250 mm ile 500 mm
arasında yağış alan yerler oluşturmaktadır. Bölgenin %34’ünü ise 601 mm ile 800 mm arasında yağış alan
yerler oluşturmaktadır. Bölgede 800 mm’den fazla yağış alan yerler ise yok denecek kadar az bir oranı
kapsar (Çizelge 7)
Çizelge 6. IDW yöntemine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

<400

5,81

401-500

20,86

501-600

38,55

601-700

26,86

701-800

7,58

801-900

0,34

2.2. Ordinary Kriging Yöntemi
Kriging enterpolasyon yöntemi, bilinen yakın noktalardan alınan verileri kullanarak, diğer
noktalardaki verilerin optimum değerlerini kestiren bir enterpolasyon metodudur (İnal vd. 2002). Kriging
enterpolasyon, yarıvariogram yapısal özellikleri kullanılarak örneklenmiş noktalardaki konumsal
değişikliklerin yansız tahmininin optimal şekilde yapıldığı bir tekniktir (Başkan 2004).
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2.2.1. Ordinary Kriging Yöntemine Göre Türkiye’de Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Mekansal verinin gösteriminden elde edilen Türkiye’nin uzun yıllara ait yıllık ortalama yağış
değerlerinin Ordinary Kriging Yöntemine dağılış haritası oluşturuldu ve bölgelere göre yağışın yıllık dağılışı
analiz edildi.
Yağışın dağılış haritası oluşturulurken; CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) yardımıyla ArcGIS programı
kullanılarak Spatial Analyst Tool’dan Enterpolation yöntemlerinden olan Kriging yöntemi seçilerek
Ordinary Kriging yöntemi tercih edildi. Ordinary Kriging yönteminin semivariogram modelinden ise
Exponential tercih edilerek Türkiye’de yağışın dağılışı ortaya konuldu (Şekil 3).
Kriging yöntemi yağış haritalarının oluşturulmasında en çok tercih edilen yöntemlerden biri olduğu
için bu amaçla bu yöntem ile yağışın Türkiye’de yıllık dağılışı ortaya konuldu. IDW yöntemi ile Ordinary
Kriging yöntemi ile oluşturduğumuz haritalarda 13 değer aralıkları ve aynı değer aralıkları kullanıldı. Buna
göre ortaya çıkan haritalarda IDW yöntemi ile Ordinary Kriging yöntemlerinin benzer dağılışlar gösterdiği
ortaya konuldu.
Ordinary Kriging yöntemi ile oluşturduğumuz harita IDW yöntemi ile benzer dağılışlar gösterse de
her iki harita da farklar bulunmaktadır. Ordinary Kriging yönteminde haritada ki dağılışlar daha genel bir
şekilde olmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Ordinary Kriging yöntemine göre Türkiye’de yıllık ortalama yağış dağılışı

2.2.1.1. Karadeniz Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Kriging yöntemine göre Karadeniz Bölgesi tüm değer aralıklarını (13) içerisinde bulunduran tek
bölgedir. Ancak 400 mm de az yağış alan yerler azdır bu değer aralığının oranı % 2’dir. Yönteme göre en
fazla oran % 30 ile 401-500 mm arasında yağış alan yerler oluşturmaktadır.
Bölgede en fazla yağış aralığını 401 mm ile 1100 mm arasındaki değerlerde olup bu aralıkta yağış
alan yerlerin oranı bölgenin yüzde % 90’ını oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesi ortalama yağış değerlerinin
1300 mm’yi geçtiği ve 1500 mm’den fazla yağış alan tek bölgemizdir (Çizelge 8).
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Çizelge 8. Ordinary Kriging yöntemine göre Karadeniz Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

2,48

400-500

29,90

500-600

18,65

600-700

13,94

700-800

10,75

800-900

7,67

900-1000

6,49

1000-1100

4,59

1100-1200

1,36

1200-1300

0,69

1300-1400

0,56

1400-1500

0,54

1500 +

2,38

Karadeniz Bölgesi’nin yüzölçümü oranlarına göre sahip olduğu yağış aralıklarını Kriging yöntemi ve
IDW yöntemine göre kıyasladığımızda genel olarak benzemektedir. Ancak bazı değerlerde belirgin
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. En fazla oranlardaki değişiklik ise 401-500 mm ile 501-600 mm arasındaki
yağış değerlerinde olmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde IDW yöntemine göre 401-500 mm arasında yağış alan
yerlerin bölgedeki oranı % 23 iken Kriging yöntemine göre bu oran % 30’dur. Yöntemler arasındaki fark
% 7’dir. Bölgede 501-600 mm arasındaki yağış değerleri IDW yöntemine göre % 25 oranında iken, Kriging
yöntemine göre ise % 19’dur. Aradaki fark ise % 6’dır (Çizelge 1 ve Çizelge 8).
2.2.1.2. Akdeniz Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Akdeniz Bölgesi en alt değerde 250 mm ile 400 mm arasında yağış alan yerleri bölgede oldukça az
bir oranı kapsar. Bölgede en fazla oranı % 21 oranla 501-600 mm değer aralığında yağış alan yerler kapsar.
Bölgede 401 mm ile 900 mm arasında yağış alan yerler oldukça geniş bir alanı oluşturur. Bu oran yaklaşık %
90’dır. Bölgenin % 9’unu ise 901 mm ile 1200 mm arasında yağış alan yerler oluşturur (Çizelge 9).
Çizelge 9. Ordinary kriging yöntemine göre Akdeniz Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

1,47

400-500

12,92

500-600

21,03

600-700

19,39

700-800

20,12

800-900

15,94

900-1000

6,12

1000-1100

2,90

1100-1200

0,12

Akdeniz Bölgesi’nin yüzölçümü oranlarına göre sahip olduğu yağış aralıklarını Kriging yöntemi ve
IDW yöntemine göre kıyasladığımızda genel olarak benzese de yöntemler arasında bazı değerlerde
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. En fazla değişen yağış aralığı 501-600 mm olmaktadır. IDW yönteminde
501-600 mm arasında yağış alan yerlerin bölge oranı % 26 iken Kriging yöntemine göre oranı % 21’dir ve
bölge oranına göre farkı % 5’tir (Çizelge 2 ve 9).
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2.2.1.3. Marmara Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Kriging yönteminde de IDW yönteminde olduğu gibi Marmara Bölgesinde yıllık ortalama yağış 400
mm’nin altına düşmemektedir.
Çizelge 10. Ordinary Kriging yöntemine göre Marmara Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

401-500

1,86

501-600

29,56

601-700

52,47

701-800

7,57

801-900

7,06

901-1000

1,48

Bölgenin en fazla yağış alan değeri 601-700 mm ile bölgede %52’den fazla alanı kaplamaktadır.
Bölgenin yaklaşık % 97’ı kapsayan alanı 501 mm ile 900 mm arasında yağış almaktadır (Çizelge 10, Şekil
3). Marmara Bölgesi’nin yüzölçümü oranlarına göre sahip olduğu yağış aralıklarını Kriging yöntemi ve IDW
yöntemine göre kıyasladığımızda genel olarak benzemektedir. En fazla değişen yağış aralığı 701-800 mm
arasında olmaktadır. IDW yönteminde 701-800 mm arasında yağış alan yerlerin bölge oranı % 11 iken
Kriging yöntemine göre oranı % 8’dir ve bölge oranına göre farkı % 3’tir. Bölgeleri yöntemlere göre
kıyasladığımızda Marmara Bölgesi her iki yöntemde de en çok değerlerin birbirlerine yaklaştığı, yağış aralık
oranları arasındaki farkın en az olduğu bölgedir. (Çizelge 3 ve Çizelge 10).
2.2.1.4. Ege Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Ege Bölgesi yıllık ortalama yağışı bölgenin en fazla alanını kapsayan bu oran %38’e yakın bir
orandır ve 501-600 mm arasında yağış almaktadır (Çizelge 11).
Çizelge 11. Ordinary kriging yöntemine göre Ege bölgesinde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

0,13

401-

17,19

500-600

37,63

600-700

35,22

700-800

3,93

800-900

2,04

900-1000

1,45

1000-1100

1,40

1100-1200

1,00

Bölgede 601-700 mm arasında yağış alan yerlerde oldukça fazla bir alan kaplamaktadır. Bölgenin
%80’e yakını 501 ile 800 mm arasında yağış almaktadır. 801 mm ile 1200 mm arasında yağış alan yerler
bölgenin % 6’sını oluşturmaktadır (Çizelge 11).
Ege Bölgesi’nin yüzölçümü oranlarına göre sahip olduğu yağış aralıklarını Kriging yöntemi ve IDW
yöntemine göre kıyasladığımızda genel olarak benzemektedir. Ancak bazı değerlerde belirgin farklılıklar
ortaya çıkmaktadır. En fazla oranlardaki değişiklik ise 401-500 mm ile 501-600 mm arasındaki yağış
değerlerinde olmaktadır. Ege Bölgesi’nde IDW yöntemine göre 401-500 mm arasında yağış alan yerlerin
bölgedeki oranı % 11 iken, Kriging yöntemine göre bu oran % 17’dur. Yöntemler arasındaki fark % 6’dir.
Bölgede 501-600 mm arasındaki yağış değerleri IDW yöntemine göre % 44 oranında iken, Kriging
yöntemine göre ise % 38’dir. Aradaki fark ise % 6’dır (Çizelge 4 ve Çizelge 11).
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2.2.1.5. İç Anadolu Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
İç Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en kurak olan bölgesidir. Kriging yöntemine göre bölgenin yaklaşık
%53’ü 250 mm ile 400 mm arasında yağış almaktadır. Bölgenin yaklaşık diğer yarısını ise 401 mm ile 500
mm arasında yağış alan yerler oluşturur (Çizelge 12).
Çizelge 12. Ordinary kriging yöntemine göre İç Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran%

< 400

52,93

401-500

45,02

501-600

2,05

Bölgede yağış alan yerler yıllık ortalama neredeyse 600 mm’yi geçmez. 501-600 mm arasında yağış
alan yerler ise oldukça az bir oranı kapsar (Çizelge 12).
İç Anadolu Bölgesi her iki yöntemde de sadece üç yağış değer aralığı oluşturur. En az yağış alan
bölgede değer aralıklarının da az olduğu ve yöntemler arasında belirgin farklılıkların olmadığı görülür. 400
mm’de az yağış alan yerler IDW yöntemine göre bölgenin yaklaşık yarısını oluştururken (%49), Kriging
yöntemine göre yarısını (%53) oluşturmaktadır (Çizelge 5 ve Çizelge 12).
2.2.1.6. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Doğu Anadolu Bölgesinde kısa mesafede yer şekillerinin değişmesi yağış değerlerinin bölgede farklı
oranlarda yayılmasına sebep olmuştur.
Çizelge 13. Ordinary kriging yöntemine göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

2,83

401-500

37,51

501-600

23,73

601-700

16,22

701-800

13,77

801-900

4,46

901-1000

1,13

1001-1100

0,34

1101-1200

0,01

Bölgede en fazla yağış alan yerler 401 mm ile 500 mm arasında yağış alan yerlerdir ve bu değer
bölgenin yaklaşık %38’lik bir oranını kaplamaktadır. 501-600 mm arasında yağış alan yerler bölgenin
yaklaşık % 24’unu oluşturmaktadır. Bölgenin % 30’u ise 601 mm ile 800 mm arasında yağış almaktadır. 800
mm’yi geçen yağış değerleri ise bölgenin çok az bir kısmını kapsamaktadır (Çizelge 13).
Doğu Anadolu Bölgesi’nde IDW ve Kriging yöntemleri arasında yağış aralıkları ile oranları arasında
farklar oluşur. Diğer bölgelerde yağış aralıkları her iki yöntemde de aynı olurken Doğu Anadolu Bölgesi’nde
IDW yönteminde 1201-1300 mm arasında yağış alan yerler bölgenin % 0,05’lik kısmını oluştursa da Kriging
yönteminde 1201-1300 mm arasında yağış alan yerler bulunmamaktadır.
Bölgede 401-500 mm ile 501-600 mm arasında yağış alan yerlerin bölge oranları yöntemlere göre
değişir. 401-500 mm arasında yağış alan yerler IDW yöntemine göre bölgenin % 31’ni oluştururken, Kriging
yöntemine göre bölgenin % 38’ini oluşturur ve fark ise % 7’dir. 501-600 mm arasında yağış alan yerler IDW
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yöntemine göre bölgenin %29’unu oluştururken Kriging yöntemine göre % 24’ünü oluşturur ve fark ise %
5’tir (Çizelge 6 ve Çizelge 13).
2.2.1.7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yıllık Ortalama Yağışın Dağılışı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi İç Anadolu Bölgesinden sonra Türkiye’nin en kurak bölgelerinden
biridir. Kriging yöntemine göre bölgenin %37’si 501-600 mm arasında yağış almaktadır (Çizelge 14).
Çizelge 7. Ordinay kriging yöntemine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama yağışın oransal dağılışı
Değer Aralığı

Oran %

< 400

15,69

401-500

16,70

501-600

37,18

601-700

25,62

701-800

3,96

801-900

0,84

Bölgenin %16’sını 400 mm’den az yağış alan yerler oluşturmaktadır. Bölgenin % 30’unu ise 601
mm ile 800 mm arasında yağış alan yerler oluşturmaktadır. Bölgede 800 mm’den fazla yağış alan yerler ise
yok denecek kadar az bir oranı kapsar (Çizelge 14).
IDW ve Ordinary Kriging yöntemlerinde yağış aralıklarının bölge yüzölçümü oranlarına göre en
fazla değiştiği bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Bölgede 400 mm den az yağış alan yerler IDW
yönteminde bölgenin % 6’sı iken, Kriging yöntemine göre yaklaşık % 16’dır ve fark % 10’dur. Yöntemler
arasında oluşan bu fark hem Güneydoğu Anadolu bölgesinde hem de diğer bölgelerde oluşan farklar arasında
en fazla olanıdır. 401-500 mm ve 501-600 mm yağış aralıkları arasındaki fark % 4’tür (Çizelge 7 ve Çizelge
14).
IDW ve Ordinary Kriging yöntemleri kullanılarak oluşturulan yıllık ortalama toplam yağış dağılışı
haritaları bölgelerin genel yağış dağılışları benzemekte olsa da bölgelerde yağış değerlerinde bölgenin
kapladığı bazı oranlar değişmektedir. Her iki yöntem yağışın dağılışını genel olarak vermekte ancak
birbirlerinde farklılıklar göstermektedir. Dağılış haritalarında değer aralıkları aynı şekilde alınan ve istasyon
sayıları aynı olan çalışmamızda her iki yöntem karşılaştırılmıştır. Krikging yöntemi yıllık ortalama yağışın
genel dağılışı vermektedir, IDW yöntemi ise daha özele indirgeyerek sonuçları vermektedir. Böylelikle
haritaları karşılaştırdığımızda IDW yönteminin daha detaylı bir yaklaşım ile sonuçları verdiğini Kriging
yönteminin ise daha genel sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.
3. Sonuç
Türkiye’de yağış ile ilgili her bir noktaya ilişkin veri bulmak hem kolay değildir hem de maliyetlidir.
Böyle durumlarda çalışma sahasındaki örnek noktalar seçilerek sahanın geneli hakkında tahminler
yapılabilmektedir.
Türkiye’nin topografik yapısı, kısa mesafede yükselti değerlerinin değişmesi, kıyılara paralel yüksek
dağ sıralarının varlığı gibi pek çok neden, yağış dağılışının karmaşık bir yapı göstermesine neden olmaktadır.
Meteoroloji gözlem ağının yetersiz ve heterojen dağılımı yine yıllık ortalama toplam yağış dağılışının tam
olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.
Kriging ve IDW yöntemleri kullanılarak yapılan bu çalışmamızda istasyonların sayısı ve yakınlığının
yağışın dağılışı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Genel olarak her iki yöntemde yağışın dağılışını
açıklamamızda yeterli olmaktadır. Türkiye genelinde daha önce yapılan yağışın dağılışı ile ilgili çalışmaları
destekler nitelikte sonuçlar elde edildi.
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Yağış miktarları aynı değer aralıkları verilererk yapılan yağış dağılış haritalarına göre; IDW yöntemi
daha detaylı bir şekilde analiz etmekte, Kriging yöntemi ise daha genel bir harita ile yağışın dağılışını
göstermektedir.
IDW ve Kriging yöntemleri kullanılarak oluşturulan yağış dağılışı haritalarına göre bölgelerin genel
yağış dağılışları benzemektedir. Ancak bölgelere göre yağışın oransal dağılışı değişmektedir.
En fazla değişkenlik gösteren yağış aralığı, 401-500 mm ile 501-600 mm arasında yağış alan yerlerin
bölgelere göre oransal dağılışıdır. Bölgelere göre baktığımızda, en az ve en çok yağış alan yerler
değişmemekte ancak iki yöntemde de oranlar arasında belirgin farklılıklar görülmektedir. Karadeniz
Bölgesi’nde 400 mm’den az yağış alan yerlerin bölgedeki oranı IDW ve Kriging yöntemlerinde aynıdır (%
2), yine 1500 mm’den fazla yağış alan yerlerin oranı iki yöntemde de aynıdır (% 2) (Şekil 4).
IDW Yöntemine Göre

Ordinary Kriging Yöntemine Göre

Karadeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi
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Doğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Şekil 4. IDW ve Ordinary Kriking yöntemine göre bölgelerin yıllık ortalama yağış dağılışı

Bölgelere göre yıllık ortalama yağışın oransal dağılışını yöntemlere göre karşılaştırdığımızda;
Karadeniz Bölgesi’nde 401-600 mm arasında yağış alan yerlerin oranlarında en fazla değişiklik
olduğu görülmektedir. IDW yöntemine ile Ordinary Kriging arasında 401-500 mm arasında yağış alan
yerlerin bölge oranında % 7’lik bir fark olduğu yine 501-600 mm arasında % 7’lik bir fark olduğu görülür.
Akdeniz Bölgesinde oranlar arasında en fazla değişiklik 501-600 mm arasında olduğu görülür ancak
diğer bölgelere göre değişiklikler azdır.
Marmara Bölgesi’nde yağışın oransal dağılışında en fazla değişiklik 701-800 mm arasında
olmaktadır. Yöntemlere göre % 4’lük bir fark oluşurken oransal dağılışta önemli bir fark olmamaktadır.
Ege Bölgesi’nde yağışın oransal dağılışında en fazla değişiklik 401-500 mm arasında yağış alan
yerler oluşturur. Yöntemler arasında % 7’lik bir fark oluşur. Ordinary Kriging yönteminde en fazla yağış
alan yerler 1101-1200 mm arasında olurken IDW yönteminde 1201-1300 mm’ye çıkar.
İç Anadolu Bölgesi’nde Akdeniz ve Marmara bölgesi gibi önemli bir fark olmamakla birlikte en
fazla değişen yağış aralığı 400 mm’den az yağış alan yerleri oluşturur.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışın oransal dağılışında en fazla değişiklik 401-500 mm arasında
yağış alan yerler oluşturur. Yöntemler arasında % 6.5’lik bir fark oluşur. Ege bölgesinde olduğu gibi Doğu
Anadolu Bölgesi’nde de Ordinary Kriging yönteminde en fazla yağış alan yerler 1101-1200 mm arasında
olurken IDW yönteminde 1201-1300 mm’ye çıkar.
Bölgeler arasında yüzölçümlerine göre yağışın oransal dağılışının en çok değişiklik gösterdiği
bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmuştur. 400 mm den az yağış alan yerler bölgede iki yöntem
arasında % 10’luk bir fark oluşturur. Yöntemler arasında oluşan bu fark hem Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde hem de diğer bölgelerde oluşan farklar arasında en fazla olanıdır.
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