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Teknik Değerlendirme Notu Hakkında  

Ülkemizde geçen su yılında  tüm bölgelerde yağışların azalmış ve bu su yılının başında da bu 

meteorolojik kurak sürmüştür. Bu durum özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale gibi 

kentlerimizde hidrolojik kuraklığa dönüşmüş olup, içme ve kullanma suyu temininde 

aksaklıklar yaşanmaması için suyun tasarruflu kullanılması gerektiği yönünde açıklamalar 

yapılmıştır.  

Bu kentlerimiz arasında Çanakkale su kullanımı konusunda talep yönetimine geçmiş ve bazı 

kısıtlamalar başlatmıştır. İstanbul ile ilgili olarak da  barajlarındaki mevcut su ve beklenen 

yağışlar konusunda çeşitli açıklamalar devam etmektedir. 

Son günlerde gerçekleşen yağışlar, bu konuda yapılan açıklamaları çeşitlendirerek arttırmıştır. 

Bu teknik değerlendirme notu bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla,  

önlemlerin gecikmeden alınmasını sağlamak için hazırlanmıştır. 

Saygılarımızla 

Dursun Yıldız  

Başkan-  16 Aralık 2020  
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GİRİŞ  

Son yıllarda Dünyayı ve Ülkemizi tehdit eden meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık 

içinde  bulunduğumuz 2020 su yılının ilk aylarından itibaren daha da belirginleşmiştir.  

Meteorolojik ve hidrolojik olayların geçmişte vuku bulmuş olaylara dayandırılması 

öngörülerde tutarlılığı büyük ölçüde artırmaktadır.  

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de kuraklık bu su yılı başından itibaren 

iyice kendini hissetmeye başlamıştır. Ülkemizde su kaynakları rejiminde yarı kurak iklim 

bölgesinde olmamızın etkisi ile oluşan hidrolojik değişkenlik nedeniyle depolamalı tesislerin 

önemi büyüktür.. Diğer bir deyişle, mevsimsel değişkenliğin yüksekliği sebebiyle, sularımızı 

depolamak ve kontrol altında tutmak zorundayız.    

Ayrıca, artan iklim değişikliği etkileri ve olağandışı atmosfer olayları karar vericilerin ve su 

yöneticilerinin daha hızlı karar almasını ve uygulamaya koymasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu not kapsamında yapıldığı şekilde bilgiye ve veriye dayalı analizlerin, sözkonusu karar 

sürecini hızlandıracağı umulmaktadır.  

Türkiye’de Meteorolojik Veriler (2019-2020)  

Ülkemizin önemli bir bölümünde 2020 Mayıs ayından itibaren yağışlarda önemli miktarda 

azalma olmuş, sıcak ve uzun bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Ülkemizde ekim ayı uzun yıllar 

ortalama sıcaklığı 15.2 derece iken MGM, 2020 Ekim ayı ortalama sıcaklığını ülke geneli için 

18.4 derece olarak açıklamıştır. Eylül ayında 93, Ekim ayında ise 33 meteoroloji gözlem 

istasyonunda sıcaklık rekorları kırılmıştır. 

Elde edilen verilere göre yapılan değerlendirmeler, 2020 su/tarım yılında yağışlarda Akdeniz 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışındaki tüm bölgelerde normallerine göre azalma 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yağışlarda bir önceki yıla göre kıyaslandığında ise tüm 

bölgelerde azalma  gerçekleşmiştir. 

 

      Şekil 1.Bölgelere göre su/tarım yılı yağışları  
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Bir diğer deyişle 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020  tarihleri arasındaki su/tarım yılında düşen 

yağışlar bir önceki yıla göre Marmara Bölgesinde % 17.4, Ege Bölgesinde % 23.4, 

Akdeniz’de % 19.2, İç Anadolu’da % 16.2, Karadeniz’de % 10.8, Doğu Anadolu’da % 17.4, 

Güneydoğu Anadolu’da % 29.0 oranında azalmıştır (Şekil1). 

Bir diğer deyişle 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020  tarihleri arasındaki su/tarım yılında düşen 

yağışlar bir önceki yıla göre Marmara Bölgesinde % 17.4, Ege Bölgesinde % 23.4, 

Akdeniz’de % 19.2, İç Anadolu’da % 16.2, Karadeniz’de % 10.8, Doğu Anadolu’da % 17.4, 

Güneydoğu Anadolu’da % 29.0 oranında azalmıştır (Şekil1). 

 

İstanbul İçin Meteorolojik Verilerin Analizi  

Tablo1. İstanbul’a düşen yağışların 90 yıllık aylık toplam yağış miktarlarının ortalama 

değerleri 

 

 

Şekil 2..İstanbul’un 90 yıldaki aylık ortalama yağışlarının üç aylık dönemlere dağılımı  
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün  veri analizleri sayfasında İstanbul’a düşen yağışların 90 

yıllık aylık toplam yağış miktarlarının ortalama değerleri ve ortalama yağışlı gün sayısı 

mevcuttur(Tablo 1). Buna göre:  

• İstanbul’da bir  yılda yağışlı gün sayısı ortalaması  107'dir.   

• İstanbul’a düşen yıllık toplam ortalama yağışın  

o %39’u Ekim Kasım ve Aralık aylarında, 

o % 32’si Ocak, Şubat,  Mart  aylarında, 

o %15’i  Nisan, Mayıs, Haziran aylarında  

o %14’ü ise Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında düşmektedir (Şekil 2). 

 

Şekil 3. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında İstanbul’a düşen yağışların 90 yıllık aylık 

ortalama değerlerinin son 4  aylık toplam yağışlarla karşılaştırılması . 

Türkiye’de 2020 su yılında tüm bölgelerdeki yağışlar bir önceki yıla göre ortalama % 20 

oranında daha düşük olmuştur. Bu tespitin daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilmesi için 

daha yerel düzeyde verilerin temin edilerek aşağıdaki şekilde analiz edilmesinde fayda 

görülmüştür. 

MGM’nin İstanbul’daki 35 yağış gözlem istasyonunda ölçülen  veriler temin edilmiştir. Bu 

verilere göre Eylül ve Kasım aylarında İstanbul’a düşen yağışlar  uzun yıllar ortalamasından 

sırasıyla %30 ve %54 daha az olmuştur1. Bunun sonucunda, meteorolojik kuraklığın 

hidrolojik kuraklığa dönüşme koşulları oluşmuştur. 

 

 

 
1MGM’nin uzun dönemli  aylık ortalama yağışlarının  aynı bölgede ve aynı sayıdaki istasyonlardan hangi süre ile 
ölçüldüğü ve ortalama değerlerin hangi metod ile hesaplandığı bilinmemektedir. Bu nedenle bu kıyaslama 
yaklaşık değerler üzerinden yapılmıştır.  
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 Dolayısıyla, barajlardaki doluluk oranları düşmüştür.  İklim bilimciler ve kuraklık alanında 

çalışmalar yapan meteoroloji uzmanları 2021 yılının  Ocak, Şubat, Mart  aylarında yağışların 

ortalamanın üzerinde olma ihtimalini düşük görmektedir. Yağışların kısa süreli ve şiddetli 

olması, ayıca kar değil sadece yağmur şeklinde düşmesi durumunda İstanbul barajlarında 

asgari düzeyde de olsa doluluk oranına ulaşılması zor olacaktır. Bu durumda İstanbul’da   

hidrolojik kuraklık etkisini daha da artıracaktır. 

 

 

Şekil 4. İstanbulda 15 Aralık 2020 itibariyle  mevcut su miktarlarının barajlara göre dağılımı 

(İSKİ) 

Şekil 4 ,15 Aralık 2020 itibariyle İstanbul’da mevcut suların Ömerli Darlık ve Terkos 

Barajlarında toplandığını göstermektedir. Şekil 3’de bu  barajların su toplama  havzalarına 

yakın bölgelerde noktasal yağışları göstermektedir3. 

 
3 Ömerli Barajındaki doluluk oranı Melen-Yeşilçay  sisteminden bu baraja su takviyesi yapıldığından sadece 
yağışa bağlı değildir. 
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Şekil 5. MGM’nin İstanbul’daki çeşitli istasyonlarında4 Eylül Ekim ve Kasım aylarında 

ölçülen aylık toplam yağış değerleri (mm= kg/m2 ). 

Şekil 5’deki değerler, barajların su toplama  havzalarına yakın bölgelerde noktasal yağışların 

Eylül ayında çok daha düşük, Ekim ayında normale yakın, Kasım ayında ise normalin yarısı  

kadar mertebede ölçüldüğünü ortaya koymaktadır.  

MGM’nin İstanbul’daki baraj havzalarına yakın istasyonlarında Eylül, Ekim ve Kasım 

aylarında ölçülen aylık toplam yağış değerleri noktasal yağış değerleridir. Baraj havzalarından 

akışa geçen su miktarları için bu yağışların alan dağılımı ve zaman dağılımına ihtiyaç vardır. 

Noktasal yağışların bu tespit için yetersiz olduğu bilinmekle birlikte baraj doluluk oranları ile 

birlikte ele alındığında genel bir fikir verebileceği düşünülmektedir. 

 

İstanbul’da barajların doluluk oranları Ekim ayı boyunca da  Eylül ayı ile aynı oranda düşüş 

göstermiştir. Bu durum düşen yağışların  toprak tarafından tutulduğu ve akışa geçip barajların 

doluluk oranlarına kaydadeğer  bir katkıda  bulunmadığı şeklinde de değerlendirilebilir. Her 

ne kadar, İstanbul barajlarından bir bölümü, kısmen  komşu havzalardaki su kaynaklarından 

besleniyor olsa da, yağışın bölgesel karakteri, bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır.   

Sonuç olarak;  

Bu teknik notumuzda ele alınan hususun klimatolojik ve istatistik modellerle daha 

kapsamlı olarak incelenmesinde fayda görülmektedir..Ancak, uzun gözlem süresi içerisinde 

İstanbul’a düşen aylık ortalama yağışlar ve son aylardaki   aylık toplam yağış miktarları 

incelendiğinde, ilk tespit olarak,  İstanbul’da 2021 yılında hidrolojik kuraklığın etkisinin 

sürebileceği görülmektedir. Arzın talebi karşılama oranının giderek düşmesi riskine  karşı 

alınacak önlemlerin, kentsel su talep yönetimi kapsamında  acilen planlanması ve uygulamaya 

geçilmesi önem arz etmektedir. 

 

 
4 Bu istasyonların tercihinde Şekil 3 te verilen İstanbul’da en çok su olan baraj havzaları dikkate alınmıştır. 
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