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Fırat Nehri Havzasındaki Barajların Bölge İklimine 

Etkileri 

Fırat Havzasının Klimatolojik Analizi 

İbrahim UZUNOĞLU, Selami YILDIRIM, Mesut DEMİRCAN 

ÖZET 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve yayınlanan bu 

çalışmanın Amacı: Fırat havzasındaki su yapılarının bölgenin kar 

klimatolojisi açısından etkilerinin araştırılmasıdır.  

Çalışmadan elde edilecek fayda: Oluşturulacak büyük su yüzeylerinin 

bölge ikliminde meydana getireceği muhtemel etkileri önceden 

görebilmek olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışma orijinalinde  üç kısımdan oluşmaktadır. Buraya özeti 

alınmıştır.  

Çalışmanın orijinalinde ; 

Kısım –I: Bölgedeki istasyonlar için Mann-Kendall Korelasyon Katsayısı 

(Trend Analizi) analizi yapılmıştır. 

Kısım –II: Bölgedeki istasyonların yıllık toplam kar yağışı miktar, karla 

örtülü gün sayısı, yıllık ortalama maksimum sıcaklık, yıllık ortalama 

minimum sıcaklık, yıllık ortalama yağış miktarı ve yıllık ortalama nispi nem 

analizleri Türkiye ölçeğinde mukayeseli şekilde yapılarak grafik 

yöntemiyle değerlendirmesine çalışılmıştır. 

Kısım –III: Sonuç ve değerlendirme yapılmıştır. 
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1. GİRİŞ 

 

 

Şekil 1 Fırat havzasındaki istasyonların gösterimi. 

Bir bölgenin yüzey özelliklerindeki değişikliklerin bölgenin iklimini 

değiştirip değiştirmeyeceği ya da nasıl değiştireceği bölgedeki yeni arazi 

kullanımı, tarımsal etkinlik ve su kaynakları kullanımı potansiyelinin ve 

gelecekteki kullanım politikasının belirlenmesi açısından önemlidir. Yüzey 

özelliklerindeki değişiklikler yeni tarımsal alanlar, ormanlaştırma 

faaliyetleri, sanayi tesisleri, yerleşim faaliyetleri, sulama sistemleri ya da 

baraj ve gölet gibi yeni su yapıları şeklinde olabilir. Barajların/göletlerin 

bulundukları bölgeler için iki türlü iklimsel değişiklikten söz etmek 

mümkündür. Birincisi bölgedeki yeni su yapılarının (barajlar ve göletler) 

iklimi değiştirme ihtimalidir. Bunun başlıca nedeninin ise, göl yüzeyi 

üzerinden geçen hareketli veya durgun haldeki hava kütlesi ile su 

tabakası arasında, sıcaklık ve nem farkından dolayı sürekli bir ısı ve kütle 

transferinin olması söylenebilir. İkincisi ise, küresel iklim değişikliğinin 

bölge ikliminde değişikliklere yol açabilecek oluşudur. Ancak bu iki 

unsurun yanı sıra bölgedeki diğer değişikliklerin (yeni tarım arazileri, 
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ormanlaştırma, sanayi faaliyetleri, şehirleşme) de iklimde etkili olduğu ve 

iklimin kendisinin doğal bir değişkenliğinin bulunduğu akılda tutulmalıdır. 

Çeşitli amaçlar için yapılan gölet ve baraj gölleri gibi büyük su kütlelerinin 

bulundukları bölgedeki iklime etkileri konusunda dünyada ve Türkiye'de 

çalışmalar bulunmaktadır. Thorntwaite 1956 yılındaki çalışmasında, 

Rusya’daki Rubinsky Barajı çevresindeki sıcaklık değişiminin çok düşük 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmaya göre, bu barajın bulunduğu 

alanda rüzgar hızı iki kat artmış ancak bu sadece gölün kıyısı ile sınırlı 

kalmıştır. Başka bir çalışmada (Oliver, 1973), ABD’nin güney batısındaki 

kurak alanda oluşturulan yapay göllerin çevre ikliminin değişiminde çok 

küçük etkiye sahip olduğu rapor edilmiştir. 

2001 yılında Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı tarafından GAP için DMİ Genel Müdürlüğü ve Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ortaklaşa yaptırılan çalışmaya göre, GAP 

bölgesinde yer alan istasyonlarda yıllık ortalama sıcaklıklarda sonbahar 

dışında çoğunlukla bir ısınma eğilimi egemendir. Uzun süreli yıllık toplam 

yağış miktarlarında kış mevsiminde genel bir azalma eğilimi ve yaz ve 

kısmen sonbahar mevsiminde bir artış eğilimi gözlenmektedir. Nispi nem 

dizilerinde ise, çalışmada kullanılan çoğu istasyonda, yıllık, yaz ve 

sonbahar değerlerinde artma eğiliminin olduğu vurgulanmıştır. Bu 

artışlara, sıcaklık dizilerindeki kuvvetli ısınma ve yağış dizilerindeki genel 

artış eğilimine ek olarak, GAP bölgesindeki su yapılarının ve sulama 

etkinliklerin bölge iklimi üzerine yapmış olacağı etkiyle açıklanabileceği 

sonucu yer almaktadır. Çalışmada, özellikle kurak alanlarda oluşturulan 

büyük su kütlelerinin bulundukları yerin albedosunu (yüzey özelliği) 

belirleyen nemlilik, pürüzlülük, bitki örtüsü özellikleri ile atmosferin yere 

yakın bölümünde oluşturabileceği değişikliklerin uzun dönemde bölge 

ikliminde değişikliklere neden olabilecek güçte olduğu belirtilmiştir. 

Tonbul 1986, "Elazığ ve Çevresinin İklim Özellikleri ve Keban Barajının 

Yöre İklimi Üzerine Olan Etkileri" adlı çalışmasında bu büyüklükteki su 
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kütlelerinin çevre iklimi üzerine azda olsa etkiler yaptığının bilindiğini, bu 

etkinin karasal iklime sahip sahalarda, yöre ikliminin çevresine oranla, 

nemli ve ılıman bir yapıya bürünmesi şeklinde kendini göstermesinin 

beklenebileceğini, Keban Barajının çevre iklimine etkileri için böyle bir 

etkiyi açık bir şekilde ortaya koyabilmek için henüz erken olduğunu ve 25-

30 yıl gibi bir sürenin geçmesinin gerektiğini söylemektedir. 

Şengün, 2007 çalışmasında, Elazığ ikliminde Keban Barajının yapılması ile 

1975 yılı öncesi ve sonrası dönemde belirgin farklılıkların bulunmadığı, 

bununla birlikte, Doğu Anadolu karasal iklimi etkisi altında olan Keban 

Barajı yöresi ikliminde, baraj yapımından sonra özellikle kış aylarında 

(maksimum. ve minimum sıcaklıklardaki değişime bağlı olarak) düşük de 

olsa bir yumuşamanın olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Yeşilata vd., 2004 çalışmasında ise Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde sıcaklık 

ve nem parametrelerindeki baraj gölü kaynaklı değişim eğilimleri 

araştırılmış ve bu iki ilde sıcaklık ve nispi nem değerlerinde 

küçümsenmeyecek düzeyde artış olduğu ortaya koyulmuştur. 

Kadıoğlu vd.'nin, 1994 yılında yaptığı "Keban Barajı Öncesi ve Sonrası 

Çevre İkliminin Fraktal Analizi" isimli çalışmada, Keban, Ağın ve Akçapınar 

meteoroloji istasyonlarının 1963-1986, 1966-1986 yılları arasındaki 

gözlem verilerinde pek gözle görülür bir değişmenin olmadığı 

belirtilmiştir. 

2.FIRAT NEHRİ HAVZASINDA KAR YAĞIŞLARINDAKİ AZALMA EĞİLİMİ  

Fırat havzasında barajların yapılmasıyla havzadaki kar yağışı miktarında 

herhangi bir değişimin olup olmamasının araştırılması ve buna paralel 

olarak Kırık (Kastamonu) bölgesindeki kar yağışlarındaki değişimlerin 

incelenmesinin yapılması. 

Bu konunun en iyi şekilde açıklanabilmesi için öncelikle Mann-Kendall 

Korelasyon Katsayısı (Trend Analizi) yapılması suretiyle ve Fırat 

havzasındaki havzaya yakın Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, 
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Elazığ ve Tunceli istasyonlarına ait uzun yıllar klimatolojik verileri 

incelenerek su yapılarının yapılmasından önceki ve sonraki dönemlerde 

yapılmış gözlemlerin mukayesesi ve gözlenen değişimin genel sinoptik 

sirkülasyona göre değişim oranlarının kıyaslanması suretiyle sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Bu kapsamda; 

1- Türkiye uzun yıllar (1955-2010) yıllık kar yağışı analizi (yıllık ortalama, 5 

yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle incelenmesi, 

2- Fırat havzasındaki seçili istasyonlardaki (1955-2010) yıllık kar yağışı 

analizi (yıllık ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle 

incelenmesi, 

3- Türkiye uzun yıllar (1950-2010) yıllık kar örtülü gün sayısı analizi (yıllık 

ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle incelenmesi, 

4- Fırat havzası uzun yıllar (1950-2010) yıllık kar örtülü gün sayısı analizi 

(yıllık ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle 

incelenmesi, 

5- Türkiye geneli uzun yıllar (1950-2010) yıllık yağış (yağmur) analizi (yıllık 

ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle incelenmesi, 

6- Fırat havzasındaki seçili istasyonlardaki (1950-2010) yıllık yağışın 

(yağmur) analizi (yıllık ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) 

grafiklerle incelenmesi, 

7- Türkiye geneli uzun yıllar (1950-2010) yıllık nem analizi (yıllık ortalama, 

5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle incelenmesi, 

8- Fırat havzasındaki seçili istasyonlardaki (1950-2010) yıllık nem analizi 

(yıllık ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) grafiklerle 

incelenmesi, 
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9- Türkiye geneli uzun yıllar (1950-2010) yıllık Maksimum- Minimum 

sıcaklık analizi (yıllık ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık ortalama) 

grafiklerle incelenmesi, 

10- Fırat havzasındaki seçili istasyonlardaki (1950-2010) yıllık Maksimum- 

Minimum sıcaklık analizi (yıllık ortalama, 5 yıllık ortalama, 10 yıllık 

ortalama) grafiklerle incelenmesinden çıkan sonuçlar itibariyle konunun 

değerlendirmesi yapıldı. 

2.1.Yıllık Toplam Kar Yağışı Miktar Analizi 

Fırat havzasındaki 6 adet klimatolojik gözlem yapan (Gaziantep, Şanlıurfa, 

Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli) istasyonun 1955-2010 yılları arası 

yıllık ortalama kar yağışı miktarındaki değişimine bakıldığında Türkiye 

yıllık ortalama kar miktarına göre 1970 yılından itibaren bir azalmanın 

olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 7. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası (6 istasyon) yıllık ortalama kar yağışı (cm) ve Fırat Havzası kar yağışı 

miktarının Tünkiye Ortalamasına göre farkı 

Aynı grafiğe bir başka şekilde bakılırsa, 
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Şekil 8. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası (6 istasyon) yıllık ortalama kar yağışı (cm) ve Fırat Havzası kar yağışı 

miktarının Tünkiye Ortalamasına göre farkı 

Grafikteki sıfır eksen çizgisi dikkate alındığında, Fırat havzasındaki yıllık 

ortalama kar yağışı miktarı (yeşil çizgi) Türkiye yıllık ortalama kar yağışı 

miktarına göre azalmayı göstermektedir. 

Fırat havzasında 6 istasyonun yıllık ortamla kar yağışı miktarının ve 

Türkiye genelindeki istasyonların yıllık ortalama kar yağışı miktarının 

Türkiye uzun yıllık ortalamasına göre değişimlerine bakıldığında, 

 

Şekil 9. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası (6 istasyon) yıllık ortalama kar yağışı miktarının (cm) Tünkiye Uzun Yıllık 

Ortalamasına göre Değişimi 
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Türkiye geneli için bazı yıllarda kar yağışında, uzun yıllar ortalamasına 

göre ortalamanın üzerinde kar yağışı olmuşken Fırat havzasındaki 

istasyonlarda ortalama kar yağışı miktarı azalama tirendi içindedir. 

 

Şekil 10. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası Yıllık Ortalama Kar Yağışı miktarı (cm) 

Türkiye geneli ve Fırat havzasındaki 6 istasyonun yıllık ortalama kar yağışı 

miktarını gösterildiği grafikten açık şekilde görülmektedir. Bu grafiğin 

çizgi şeklinde gösterilmesi durumunda, 

 

Şekil 11. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası Yıllık Ortalama Kar Yağışı miktarı (cm) 
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Tablodaki çizgi grafikle gösterimden de görüleceği gibi 1970 li yıllardan 

itibaren aradaki farkın açıldığını ve bu açıklığın anlamlı şekilde devam 

ettiği görülmektedir. 

Dikkate alınan yıllık ortalama grafiklerin anlaşılabilmesindeki güçlükleri 

ortadan kaldırmak maksadıyla uzun dönemli (30 yıl ve daha uzun) veri 

analizlerinde 5 ve 10 yıllık ortalamalara bakmak daha faydalı ve açıklayıcı 

olmaktadır. 

 

Şekil 12. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası 6 Yıllık Ortalama Kar Yağışı miktarı (cm) 

Bu grafikte 5 yıllık Türkiye geneli ve Fırat havzası yıllık ortalama kar yağışı 

verilerinin mukayesesi dikkate alındığında kar yağışındaki azalmanın 

daha iyi anlaşılması için aynı verinin çizgi grafiğine bakarsak, 
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Şekil 13. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası 6 Yıllık Ortalama Kar Yağışı miktarının Türkiye Uzun Yıllır ortalamasından 

farkı (cm) 

Türkiye 5 yıllık kar yağışı ortalamasının Türkiye uzun yıllar ortalamasından 

farkı ile Fırat havzası 5 yıllık kar yağışı ortalamasının Türkiye uzun yıllar 

ortalamasından farklılık grafiklerinden de görüldüğü gibi aradaki kar 

yağışı miktarı farkında bir artış söz konusudur. 

10 Yıllık ortalamalar dikkate alındığında aşağıdaki grafikten de görüleceği 

gibi Türkiye ve Fırat havzasındaki 10 yıllık ortalama kar yağışı değişimi 

açıkça görülmektedir. 
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Şekil 14. Türkiye Geneli ve Fırat Havzası 10 Yıllık Ortalama Kar Yağışı miktarının Türkiye Uzun Yıllır ortalamasından 

farkı (cm) 

 

Şekil 15. Fırat Havzasında toplam kar yüksekliği (1953 - 1975) 

 

Şekil 16. Fırat Havzasında toplam kar yüksekliği (1976 - 2010) 
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Şekil 17. Fırat Havzasında minimum kar yüksekliği (1953 - 1975) 
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Şekil 18. Fırat Havzasında minimum kar yüksekliği (1976 - 2010) 

 

Şekil 19. Fırat Havzasında ortalama kar yüksekliği eğrileri (1953 - 1975) 

 

Şekil 20. Fırat Havzasında ortalama kar yüksekliği eğrileri (1976 - 2010) 
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3.Sonuç (Trend analizi açısından) 

Baraj ve gölet gibi su yapıları nedeniyle atmosfere yakın bölümde havanın 

bileşiminde oluşan değişiklikler, önce bazı iklim elemanlarında uzun 

dönemde ise bölge ikliminde değişikliğe yol açabilmektedir. 

Bu kapsamda, Keban, Atatürk ve Karakaya barajlarının bölge iklimine 

etkilerini araştırmak amacıyla baraj göllerinin yakınında bulunan 7 ildeki 

meteoroloji istasyonlarının uzun süreli yıllık ortalama sıcaklık, toplam 

yağış, yıllık toplam yeni kar miktarı ve karla örtülü gün sayılarının trend 

analizi ve bu parametrelerin havza ortalamalarının Türkiye ortalaması ile 

karşılaştırılmasında barajların su tutmaya başladığı/tamamlandığı tarih 

itibarıyla eğilimler ve değişiklik noktaları değerlendirilmiştir. 

İstatistik açıdan anlamlı olmamasına rağmen, yıllık toplam yeni kar 

miktarında Elazığ, Şanlıurfa ve Keban istasyonlarında hafif bir azalma 

eğilimi gözlenmektedir. Bu eğilim 2005 sonrası çok daha belirgindir. 

Karla örtülü gün sayılarında ise (ki bu karın yerde kalma süresidir) 

havzada baraj yakınlarında yer alan 7 istasyonda bir azalma 

gözlenmektedir. Ancak bu istasyonlardan sadece Keban’ da azalma 

oldukça belirgin ve önemlidir. Bu azalma, yıllık toplam yeni kar miktarında 

olduğu gibi 2005 sonrası çok daha belirgin ve önemlidir. 

Bu istasyonlarda yıllık toplam kar yağışı miktarı azalma eğilimindedir 

ancak istatistik yönden anlamlı ve önemli değildir. 

Yıllık ortalama sıcaklık değerleri ise Erzincan dışında tüm istasyonlarda 

istatistik yönden önemli artan bir trend göstermektedir. Bu artma eğilimi 

Tunceli istasyonunda 1990’ ların başından itibaren görülmekte diğer 

istasyonlarda ise 1970’ lerin ortalarından itibaren görülmektedir. 

Keban, Karakaya ve Atatürk barajlarının birbirine yakın olmaları ve aynı 

havza (Fırat Havzası) içinde olmaları, seçilen istasyonların şu anda hangi 
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barajın etkisinde olduklarını anlamayı güçleştirmektedir. Seçilen 

istasyonlarda bu üç barajdan birinin etkisi olabileceği gibi iki ya da 

üçünün birleşik etkisinden de söz edilebilir. 

Büyük su havzalarının etkilerinin araştırılmasında, meteoroloji 

istasyonlarının şehir içinde bulunmasından dolayı şehirleşmenin 

etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ayrıca varolan 

meteoroloji istasyonlarının tüm havzayı temsil edecek sayıda 

bulunmaması ve baraj gölü etrafındaki istasyon sayısının yetersizliği diğer 

önemli bir husustur. 

 

Kaynaklar 

GAP Bölgesinin Günümüzde ve Yakın Gelecekteki İklim Durumunun 

İncelemesi. 2003. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AÜ Ziraat 

Fakültesi. Final Rapor. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı Projesi, Ankara. 

Bates, G. T., Giorgi, F. and Hosteller, S. W., 1993. Towards The Simulation 

of The Effects Of The Great Lakes On Regional Climate. Monthly Weather 

Review, 212, 1373-1387. 

Emiroğlu, M. E., Özkan, F. ve Öztürk M., 1996. Keban Barajı Rezervuarının 

Elazığ İli İklim Şartlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, GAP I. Mühendislik 

Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 167-174, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 

Güldal, V. ve Ağıralioğlu, N., 1994. Baraj Haznelerinin İklime Etkisi: Keban 

Barajı. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Bildiriler 

Kitabı, , Cilt 1, Sayfa 417- 435, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı D.S.İ Genel 

Müdürlüğü, Ankara, 1994. 

Kadıoğlu, M., Şen, Z., 1994, Keban Barajı Öncesi ve Sonrasında Çevre 

İkliminin Fraktal Analizi, D.S.İ. 40. Kuruluş Yılı Su ve Toprak Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Konferansı, Ankara, Cilt III, 1145-1155. 



16 
 

Kadıoğlu, M., Satılmış, S. ve Özgüler, H.,1994. Büyük su Yapılarının Çevre 

İklimine Etkisi. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı 

Bildiriler Kitabı, Cilt 3, Sayfa 1099-1108, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

D.S.İ Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Şengün, M. T., 2007. Son Değerlendirmeler Işığında Keban Barajı’nin 

Elazığ İklimine Etkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Elazığ. 

Tonbul, S., 1986. Elazığ ve Çevresinin İklim Özellikleri ve Keban Barajının 

Yöre İklimi Üzerine Olan Etkileri. Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 

Sayfa 275-292, Fırat Üniversitesi, Elazığ. 

Yeşilnacar, M.İ. ve Gülsen, H., 1999. Şanlıurfa ve Çevresinin İklim 

Özellikleri ve Atatürk Barajının Yöre İklimi Üzerine Etkileri, 52. Türkiye 

Jeoloji Kurultayı, 10-12 Mayıs 1999, s.122-128, Ankara. 

Yeşilata B, Bulut H., Yeşilnacar İ. 2004. GAP Bölgesinde Sıcaklık ve Nem 

Parametrelerinde Baraj Gölü Kaynaklı Değişim Trendinin Araştırılması. 

Tesisat Mühendisliği Dergisi. Sayı 83.s. 21-24. 

Kaynak: https://www.mgm.gov.tr/genel/firathavzasi.aspx?s=6 

 

 

https://www.mgm.gov.tr/genel/firathavzasi.aspx?s=6

