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Türkiye ve Bölgesindeki İklim Değişiklikleri (Çok Özet)
Sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinin çeşitli insan etkinlikleri nedeniyle sanayi
devriminden beri hızla artması sonucunda kuvvetlenen sera etkisinin en önemli sonucu, Yerküre’nin
enerji dengesi üzerinde ek bir pozitif ışınımsal zorlama oluşturarak, dünya ikliminin daha sıcak, bazı
bölgelerde daha kurak ve daha değişken olmasını sağlamasıdır. İster küresel isterse bölgesel ölçekte
olsun, iklim değişikliği ekstrem (aşırı) hava ve iklim olaylarının sıklığında, şiddetinde, alansal
dağılışında, uzunluğunda ve zamanlamasında değişiklikler oluşmasına neden olmaktadır. Örneğin,
yağış, küresel ölçekte 1900–2012 döneminde alansal ve zamansal olarak yüksek bir değişkenlik
göstermiş ve yağış tutarlarında bölgesel ölçekte kuraklaşma ve artış eğilimleri gözlenmiştir. Kuzey ve
Güney Amerika’nın doğu bölümleri, Kuzey Avrupa ve Asya’nın orta bölgeleri ile kuzeyinde
kaydedilen yağış tutarlarında önemli artış eğilimleri gözlenirken, önemli kuraklaşma ya da azalış
eğilimleri ise Sahel, Türkiye’yi de içeren Akdeniz havzası, Güney Asya’nın bir bölümü ile Afrika’nın
güneyinde etkili olmuştur. Ayrıca, dünyanın birçok bölgesi ve Türkiye’deki şiddetli yağış olaylarında
(aşırı yüksek ve aşırı düşük yağışlar, vb.) ve ortalama hava sıcaklıklarında da önemli artışlar
gözlenmiştir.
Ayrıca, uzun süreli klimatolojik ve meteorolojik gözlemlerden elde edilen yeni bulgular,
1950’lerden beri bazı ekstremlerde özellikle günlük ekstrem hava sıcaklıklarında (ör. en yüksek ve
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en düşük sıcaklıklar, tropikal ve yaz günleri, vb.), donlu gün sayılarında ve sıcak hava dalgalarının
sıklığı ve uzunluğunda da önemli değişiklikler ortaya çıktığını göstermektedir. IPCC’ye (2013) göre
de, “Birçok aşırı hava ve iklim olaylarında 1950’den beri değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Küresel
ölçekte, yüksek olasılıkla soğuk gün ve gecelerin sayıları azalmış, sıcak gün ve gecelerin sayısı
artmıştır. Avrupa, Asya ve Avustralya’nın geniş bölgelerinde sıcak hava dalgalarının sıklığı
olasılıkla artmıştır.” Bu tür değişiklikler, genel olarak Doğu Akdeniz ve Türkiye’de, özellikle 1990’lı
yıllarla birlikte donlu ve kar yağışlı günlerin belirgin bir şekilde azalması; önemli bir bölümü
istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere, sıcak günlerin ve gecelerin sayılarıile gece en düşük ve
gündüz en yüksek hava sıcaklıklarının artması; gündüz en yüksek-gece en düşük sıcaklık
farklarının azalması şeklinde kendisini hissettirmiştir. Başka bir deyişle, Türkiye’de yaklaşık son 25
yıllık dönemde, hem sıcaklık rejimi belirgin olarak daha ılıman ve sıcak koşullara doğru değişmiş,
hem de sıcak hava dalgalarının sıklığında ve şiddetinde önemli değişimler gerçekleşmiştir (Türkeş,
2008, 2012, 2013).
Bunlara ek olarak, sonraki bölümde görüleceği gibi, sera gazlarının atmosferik birikimlerindeki
artışların, yüzey sıcaklıklarının ve alt troposfer hava sıcaklıklarının yanı sıra, hava basıncı, Rüzgâr,
buharlaşma, bulut, yağış ve nem gibi değişkenlerde bölgesel ve küresel değişikliklere yol açması
beklenmektedir. Türkiye’de ve onu çevreleyen bölgeler için gelecek iklim ve iklim değişkenliğine
ilişkin küresel ve bölgesel iklim model benzeştirmelerinin kestirimleri, Türkiye’de genel olarak
yağmur ve kar yağışlarının azalması, hava sıcaklıklarının, buharlaşmanın, sıcak hava dalgalarının
ve kuraklık olaylarının sıklığı ve uzunluğunun artması vb. önemli iklimsel değişimlerin olacağını ve
Akdeniz havzasındaki birçok ülke ile birlikte gelecekte Türkiye’nin de iklim değişikliğinden
olumsuz etkileneceğini gösterir (ör. IPCC, 2013; Türkeş, 2012, 2013, vb.). Tüm bu nedenlerle, iklim
değişikliğinin etkilerini önlemek ya da en azından azaltabilmek ve ona uyum açısından, Türkiye’nin
gelecekteki ikliminin öngörülmesi yaşamsal bir önem taşır.
Çalışma Alanının Genel Coğrafya Özellikleri
Coğrafi olarak, Türkiye’nin batısında Ege Bölgesi’nin asıl Ege Bölümü Manisa ve Akhisar
yörelerinde yer alan çalışma alanı, genel olarak, Salihli ilçesine göre Gediz çöküntüsünün (grabeninin)
yakın çevresinde ve kuzeyinde, verimli tarım alanları özelliğini taşıyan Manisa Ovası’nı da içeren
Aşağı ve Orta Gediz ovalarını ve Akhisar Ovası’nı içerir (Şekil 1). Daha ayrıntılı söylemek gerekirse,
fiziki coğrafya özellikleri açısından çalışma alanı, Aşağı ve Orta Gediz ovalarından Alaşehir-Sarıgöl,
Salihli, Turgutlu ve Manisa ovaları ile kuzeyde Akhisar Ovasını ve çok genel olarak güney sınırını
oluşturan Bozdağlar (2159 m) ve Yamanlar-Manisa Dağı dağlık alanlarını, kuzeybatıda Yunt Dağı
alçak dağ ve platolarını doğuda ise Gördes-Uşak Platosunu kapsar (Şekil 1). Aşağı Gediz ovalarının
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kabaca orta bölümünde, Manisa – Turgutlu – Gölmarmara üçgeninin ortasında ise Çal Dağı (1034 m)
yer alır. Çalışma alanı ve yakın çevresi, doğal yüzey suyu kaynakları açısından, güneyinden akan
Gediz Nehri ve doğusundaki Marmara Gölü dışında zengin değildir. Bunların dışında, yörenin
yaklaşık kuzeydoğusunda ve yine yöreye yakın önemli bir yüzey suyu kaynağı, Demirköprü Baraj
gölüdür (Şekil 1).

Şekil 1. Ege Bölgesi - Ege Bölümü Akhisar ve Manisa yörelerinin (Akhisar-Manisa ve Aşağı ve Orta Gediz ovaları)
sadeleştirilmiş fiziki ve yerbulduru haritası.

Genel olarak 580 mm ve 720 mm arasında değişen orta düzeyde bir yıllık ortalama toplam
yağış alan Manisa ve Akhisar yörelerinde (Çizelge 1), özellikle kuzeye ve batıya bakan yüksek dağ
yamaçlarında farklı yağış rejim çeşitleri (örn. daha yüksek yıllık yağış ve daha türdeş bir mevsimlik
dağılış) ve ortalama toplam yağış tutarları gözlenebilecek olmasına karşın, yöre temel olarak gerçek
Akdeniz yağış rejimine girer.
Çalışma alanı, geleneksel iklim sınıflandırmalarına göre, yarı nemli Akdeniz ya da daha
ayrıntılı olarak “yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı kurak-yarınemli ve yarınemli” olarak
belirlenebilir. Çalışma alanı, iklim ve iklimsel değişkenlik açısından ise, “orta düzeyde bir yıllık yağış,
yüksek mevsimlerarası ve yıllararası değişkenlik, çok sıcak ve kurak bir yaz ve yağışlı ve ılıman bir kış
mevsimi” (Çizelge 1) ile “Türkiye geneline göre yüksek kabul edilebilecek kuraklık olasılığı” ile.
Hidroklimatolojik açıdan, yörenin en belirgin özelliği ise, “kuvvetli bir yıllık su açığının bulunması ve
yılın 6 aylık sıcak ve kurak döneminde toprak nem dengesinin kuraklık yönünde çok fazla bozulması ve
su açığının kuvvetlenmesidir.”
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Çizelge 1. Uzun süreli klimatolojik verileri bulunan Akhisar (1929-2008), Manisa (1929-2008) ve
Salihli (1939-2008) meteoroloji istasyonlarının, mevsimlik ve yıllık yağış toplamlarının (mm) uzun
süreli ortalama (Ort.), standart sapma (StS), değişim katsayısı (DK, %) ve uzun süreli ortalamanın %
95 olasılık düzeyindeki güven düzeyi (GD), mevsimlik ortalama yağışın yıllık ortalama yağış tutarı
içindeki payı (MYP, %), uzun süreli yağış dizilerindeki en yüksek (Mak.) ve en düşük (Min.)
mevsimlik ve yıllık yağış toplamları.
Tanımsal

AKHİSAR

istatistikler

Kış

İlkbahar

Yaz

Sonbahar

Yıllık

Ort. (mm)

281.6

148.0

22.5

128.5

580.4

StS (mm)

107.0

56.6

22.7

62.8

135.1

DK (%)

38.0

38.3

101.3

48.9

23.3

GD (mm)

23.6

12.5

5.0

13.8

29.8

MYP (%)

48.5

25.5

3.9

22.1

Mak. (mm)

542.4

326.0

125.8

337.0

902.4

Min. (mm)

82.2

40.6

0.0

20.3

311.2

MANİSA
Ort. (mm)

365.0

173.6

24.6

155.6

718.9

StS (mm)

131.6

62.1

21.0

69.2

166.0

DK (%)

36.1

35.8

85.3

44.5

23.1

GD (mm)

29.0

13.7

4.6

15.3

36.6

MYP (%)

50.8

24.1

3.4

21.6

Mak. (mm)

657.3

343.9

83.6

349.3

1165.5

Min. (mm)

85.6

59.1

0.0

29.1

406.2

SALİHLİ
Ort. (mm)

221.3

133.9

26.2

105.9

485.8

StS (mm)

78.2

49.9

22.5

53.8

99.8

DK (%)

35.3

37.2

85.7

50.8

20.6

GD (mm)

18.4

11.8

5.3

12.7

23.6

MYP (%)

45.6

27.6

5.4

21.8

Mak. (mm)

423.6

310.8

118.1

289.3

750.1

Min. (mm)

69.2

34.3

0.8

13.3

294.2

Çözümleme Sonuçları ve Bireşimi
İklim ve Hidroklimatoloji
Gediz çöküntüsünü ve onunla bağlantılı ovaların önemli bir bölümünü de içeren Akhisar ve
Manisa yörelerinde, genel olarak Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde görülen, subtropikal karaların
batı bölümlerinde oluşan, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz ‘büyük’ iklimi
egemendir. Erinç yağış etkinliği ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Savaşım Sözleşmesi kuraklık
indisi (Kİ) gibi çeşitli iklim sınıflandırmalarına göre, çalışma alanının Manisa’nın Sipil Dağı dağlık
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yöresi ve Bozdağlar dağlık alanları dışında kalan geniş bir bölümünde, çölleşmeye eğilimli (çölleşme
süreçlerine açık) kuru-yarınemli ve yarınemli iklim koşulları egemendir (Türkeş, 1990, 1999, 2010b).
Doğrudan yağış gözlemleri bulunmamasına karşın, yağışın özellikle egemen hava akımlarına ve orta
enlem siklonlarına karşı uygun bir bakıya sahip olan batı ve kuzey yamaçlarının onu çevreleyen
ovalara göre görece daha yüksek bir yıllık toplam yağışa sahip olma olasılığı vardır.
Çalışma alanı ve çevresi geleneksel iklim sınıflandırmalarına göre, gerçek Akdeniz iklimine
ya da Akdeniz ikliminin Ege Bölümü’ne sokulurken, Türkeş’in (1996, 1998) Türkiye için geliştirdiği
yağış rejimi sınıflandırmasına göre, en yüksek yağışın kışın, en düşük yağışın yazın kaydedildiği
Akdeniz yağış rejimi özelliği gösterir (Çizelge 1, Şekil 2). Örneğin, çalışmada kullanılan
istasyonlardan Manisa ve Turgutlu’nun Akdeniz yağış rejimi için tanıtıcı olan aylık yağış dağılışına
göre, yılın en nemli ayı, sırasıyla 140.9 mm ve 84.8 mm uzun süreli ortalama yağış tutarları ile Aralık,
en kurak ayı ise 4.3 mm ve 5.3 mm ile Ağustos’tur.
Belirgin mevsimselliğin yanı sıra, Akhisar ve Manisa yörelerindeki aylık (burada verilmedi)
ve mevsimlik (Çizelge 1) toplam yağış dizilerindeki yıllararası değişenlik de çok yüksektir. Değişim
katsayısı (DK) oranlarına göre, Haziran-Eylül döneminde yıllararası değişkenlik, % 100’ün çok
üzerindedir; oran Temmuz ve Ağustos’ta çok daha yüksek bir değişkenlik değerine ulaşır. Yaz
mevsimindeki DK oranları da yüksektir ve % 85 - % 100 arasında değişir (Çizelge 1).
Çizelge 2. Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre Akhisar ve Manisa yörelerinin ayrıntılı iklim
çeşitleri.
İstasyon
Manisa
Akhisar
Salihli
Turgutlu

Nemlilik
indisi (Lm)
2.3
-8.8
-20.5
-18.1

Sıcaklık
etkinliği
91.8
87.6
89.5
91.2

Yağış rejimi indisi
(Ia)
59.9
27.7
16.7
19.7

Yaz konsantrasyonu
(%)
54.9
54.3
54.6
54.3

İklim çeşidi
simgeleri
C2 B’3 s2 b’3
C1 B’3 s2 b’3
D B’3 d b’3
C1 B’3 s b’3

Thornthwaite iklim sınıflandırmasına göre, çalışma alanını çevreleyen istasyonlarda, genel
olarak, “kuru-yarınemli ve yarınemli, yıl boyunca oldukça sıcak, yazın yüksek (şiddetli) su açığının
yaşandığı ve kışın belirli bir düzeyde su fazlasının ortaya çıktığı hafif karasal ya da denizel iklime
yakın bir iklim” egemendir (Çizelge 2). Aşağıda yapılacak olan özetten ve yağışın yıl içindeki ve
alansal dağılış özelliklerinden de anlaşılabileceği gibi (burada verilmedi), Manisa ve Akhisar yöreleri
genel olarak, doğuya ve daha alçaktaki ovaların en alçak orta bölümlerine doğru gidildiğinde daha
kurak niteliktedir. Çizelge 3’e göre, çalışmada kullanılan meteoroloji istasyonlarının ayrıntılı iklim
özellikleri şöyle özetlenebilir:
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Manisa: Yarınemli, oldukça sıcak, yazın şiddetli su açığının (toprak nem açığının) görüldüğü
hafif karasal bir iklim.
Akhisar: Kurak-yarınemli, oldukça sıcak, kışın su fazlası çok olan hafif karasal bir iklim.
Salihli: Yarıkurak, oldukça sıcak, su fazlasının çok az olduğu hafif karasal bir iklim.
Turgutlu: Kurak-yarınemli, oldukça sıcak, kış mevsiminde orta düzeyde su fazlasının
görüldüğü hafif karasal bir iklim.
Çalışma kapsamında, Manisa, Akhisar, Salihli ve Turgutlu istasyonları için yapılan
Thornthwaite su bilançosu çözümlemesinin sonuçlarından yararlanarak, çalışma alanını temsil ettiğini
kabul ettiğimiz bu dört istasyon için su bilançosu diyagramları da hazırlandı (Şekil 2). Thornthwaite su
bilançosu diyagramları incelendiğinde, çalışma alanı ve çevresinin iklim koşullarının (özellikle yağış,
sıcaklık, evapotranspirasyon rejimleri) oldukça türdeş olduğu, kışın toprakta su fazlasının (toprakta su
ya da nem birikimi yeterli), yaz mevsiminde ise toprakta kuvvetli su açığının (toprakta nem eksilmesi)
bulunduğu görülür (Şekil 2a, b, c ve d). Daha ayrıntılı olarak şunlar söylenebilir: Çalışma alanı ve
çevresinde,
• Mayıs-Haziran aylarında toprakta biraz kullanılabilir su bulunmasına karşın, genel olarak
Mayıs-Ekim arasındaki 6 aylık dönemde toprakta su eksikliği (su açığı) olduğu; daha açık bir
söyleyişle Mayıs-Ekim döneminin, yağışın potansiyel evapotranspirasyonu karşılamadığı, toprağın
kuruduğu bir dönem olduğu,
• Olağan yaz devresine karşılık gelen Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, topraktaki nem
eksikliğinin en şiddetli düzeyine ulaştığı,
• Temmuz ve Ağustos aylarında, topraktaki su açığının 150 mm’nin üzerine çıktığı,
• Yılın Aralık-Mart arasındaki 4 aylık yağışlı döneminde toprakta su fazlası olduğu;
• Nisan ayının nemli koşullardan kurak koşullara geçişi temsil ettiği,
• Kasım ayında ise, önce orta enlem, sonra Akdeniz alçak basınçlarıyla bağlantılı cephesel
yağışların başlamasıyla birlikte toprakta suyun biriktiği ve nemliliğin arttığı görülür.
Bunların dışında, Thornthwaite su bilançosu çizelgelerine göre (burada verilmedi) aşağıdaki
bireşim de yapılabilir:
(1) Manisa’da yıllık ortalama toplam yağış tutarı 719 mm, hesaplanan yıllık toplam AE 368
mm, yılın Mayıs-Ekim arasındaki 6 aylık kurak devresindeki toplam su açığı 550 mm, Aralık-Mart
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arasındaki 4 aylık yağışlı devresindeki toplam su fazlası 351 mm ve yıllık toplam DPE tutarı 918
mm’dir.
(a) Manisa

(b) Akhisar

(c) Salihli

(d) Turgutlu

Şekil 2. Manisa (a), Akhisar (b), Salihli (c) ve Turgutlu (d) meteoroloji istasyonlarının Thornthwaite
su bilançosu diyagramları. Burada, aylık ortalama yağış tutarının (mm) yanı sıra, DPE, düzeltilmiş
potansiyel evapotranspirasyonu (mm) ve AE, gerçek evapotranspirasyonu (mm) gösterir.
(2) Akhisar’da yıllık ortalama toplam yağış tutarı 585 mm, hesaplanan yıllık toplam AE tutarı
342 mm, yılın Mayıs-Ekim arasındaki 6 aylık kurak devresindeki toplam su açığı 534 mm, AralıkMart arasındaki 4 aylık yağışlı devresindeki toplam su fazlası 243 mm ve yıllık toplam düzeltilmiş
potansiyel evapotranspirasyon tutarı 876 mm’dir.
(3) Salihli’de yıllık ortalama toplam yağış tutarı 489.4 mm, hesaplanan yıllık toplam AE tutarı
339 mm, Mayıs-Ekim arasındaki 6 aylık kurak devrenin toplam su açığı 556 mm, 4 aylık yağışlı
devredeki toplam su fazlası 150 mm ve yıllık toplam düzeltilmiş potansiyel evapotranspirasyon tutarı
895 mm’dir.
(4) Turgutlu’da, yıllık ortalama toplam yağış tutarı 516 mm, hesaplanan yıllık toplam AE
tutarı 336 mm, Mayıs-Ekim arasındaki 6 aylık kurak devrenin toplam su açığı 575 mm, 4 aylık yağışlı
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devredeki toplam su fazlası 180 mm ve yıllık toplam düzeltilmiş potansiyel evapotranspirasyon tutarı
912 mm’dir.
Yağış ve Kuraklık İndisi Dizilerindeki Değişimler ve Eğilimler
Manisa yöresindeki uzun dönemli yağış-nemlilik ya da kuraklık koşullarında herhangi bir
değişiklik olup olmadığı ve yağış-kuraklık indisi dizilerindeki kısa ve uzun süreli değişkenlikleri
görsel olarak gösterebilmek ve değerlendirebilmek için, Manisa, Akhisar ve Salihli meteoroloji
istasyonlarının zaman dizisi grafikleri çizildi. Hazırlanan zaman dizisi çizimlerinin (a) ile gösterilen
kuraklık indislerinin yıllararası değişim grafiklerinde (Şekil 3a, 4a, 5a), kuraklık indisinin iklim ya da
kuraklık indisi olarak kullanıldığında temel alınan kuraklık sınıfları, indis değerinin büyüklüğüne göre
uygun yerde gösterilmiştir. Ayrıca, kuraklık-nemlilik koşullarının değişiminin nesnel bir
karşılaştırmasını yapabilmek amacıyla, bu grafiklerde dağılımın ortanca, alt ve üst çeyrek sınırları da
gösterilmiştir.
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Şekil 3. Manisa’nın 9 noktalı Gauss süzgeci ile düzgünleştirilen uzun süreli (a) yıllık kuraklık indisi
dizisindeki ve (b) normalleştirilmiş yıllık yağış anomalisi dizisindeki yıllararası değişimler. (a)’da,
(▬▬), 9 noktalı Gauss süzgecini; (——), kuraklık dizisinin ortancasını; (─ ─ ─), alt ve üst çeyrek
değerlerini gösterir. (b)’de, (▬▬), 9 noktalı Gauss süzgecini; (——), normalleştirilmiş yağış
dizisinin ortalamasını; (─ ─ ─), +0.5 ve -0.5 standardize yağış düzeylerini gösterir.
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Zaman dizisi grafiklerinde (b) ile gösterilen normalleştirilmiş yağış indislerinin yıllararası
değişim grafiklerinde (Şekil 3b, 4b, 5b), ±0.5 standardize değerlerin arasında kalan yağışlar normal
kabul edilmiştir. Burada düz çizgi ile gösterilen 0 düzeyi, normalleştirilmiş dizinin uzun süreli
ortalamasına karşılık gelir. +0.5’in üzerindeki yağışlar genel olarak nemli, –0.5’in altında kalan
yağışlar genel olarak kurak koşullara karşılık gelir. Turgutlu meteoroloji istasyonunun 2007-2008
yağış ve sıcaklık verilerine ulaşılamadığı için, Turgutlu’nun zaman dizisi analizleri yapılamadı.
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Şekil 4. Akhisar’ın uzun süreli (a) yıllık kuraklık indisi dizisindeki ve (b) normalleştirilmiş yıllık yağış
anomalisi dizisindeki yıllararası değişimler. Grafik düzenlemeleri Şekil 3’teki gibidir.
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Şekil 5. Salihli’nin uzun süreli (a) yıllık kuraklık indisi dizisindeki ve (b) normalleştirilmiş yıllık yağış
anomalisi dizisindeki yıllararası değişimler. Grafik düzenlemeleri Şekil 3’teki gibidir.

Çizelge3. Manisa, Akhisar ve Salihli istasyonlarının normalleştirilmiş yağış indisi (NYİ) ve kuraklık
indisi (Kİ) dizilerindeki uzun süreli eğilimleri belirlemek için uygulanan Mann-Kendall sıra ilişki
katsayısı () sınaması ve EKKDR katsayısı ’nın anlamlılığı için Student t sınaması sonuçları. MannKendall  ve ’nın anlamlılığı için Student t sınama örneklemdeğerlerinin anlamlılık düzeyleri
parantez içindedir.
Mann-Kendall 
İstasyon
Manisa
Akhisar
Salihli

NYİ
-0.11
(0.17)
-0.20**
(0.01)
-0.12
(0.24)

Kİ
-0.14
(0.06)
-0.22**
(0.005)
-0.21*
(0.05)

Student t
NYİ
-1.40
(0.17)
-2.67**
(0.01)
-1.80
(0.08)

Kİ
-2.01*
(0.05)
-3.08**
(0.003)
-2.73**
(0.009)

(*) % 5 anlamlılık düzeyindeki; (**) % 1 anlamlılık düzeyindeki önemli eğilimleri gösterir.

Şekil 3, 4 ve 5’te verilen üç istasyonun normalleştirilmiş yıllık yağış indisi ve yıllık kuraklık
indisi dizilerindeki yıllararası değişimler görsel olarak incelendiğinde, tüm dizilerde belirgin bir

10

Akhisar ve Manisa Yörelerinin Hidroklimatolojisinin İklim Değişikliği, Kuraklık ve Çölleşme
Açısından İncelenmesi
dalgalanma ile birlikte, özellikle 1980’lerin başından beri daha kurak koşullara doğru belirgin bir gidiş
gözlenir. 1980’lerin sonundaki şiddetli kurak koşulların bir benzeri çok güncel bir kuraklık olayına
karşılık gelen 2007-2008 döneminde (2006 sonundan 2008 sonuna kadar) yaşanmıştır.
Çizelge 5’te verilen eğilim sınamalarının sonuçlarına göre, Akhisar’ın yağış ve kuraklık indisi
dizilerinde gözlenen azalma eğilimi, hem Mann-Kendall hem de EKKDR Student t anlamlılık
sınamalarına göre istatistiksel olarak 0.01 düzeyinde anlamlıdır. Manisa ve Salihli yıllık yağışlarında
gözlenen azalma eğilimi, her iki yönteme göre de anlamlı değilken, Salihli kuraklık indisi dizisinde
gözlenen azalma eğilimi Mann-Kendall yöntemine göre 0.05, EKKDR yaklaşımına göre 0.01
düzeyinde anlamlıdır. Manisa’da ise yalnız kuraklık indisi EKKDR’ye göre 0.05 düzeyinde
anlamlıdır. Genel olarak dizilerdeki uzun dönemli dalgalanmaların uzun süreli eğilimleri bastırma ya
da etkisini arttırma rolü vardır. Burada ise, son yıllarda yaşanan kuraklık olayının azalma eğilimini
kuvvetlendirdiğini görmekteyiz.
Zaman dizisi grafiklerinden, özellikle kuraklık indisi yöntemine göre düzenlenenler, bu
yöntem aynı zamanda bir çölleşmeye eğilimli (çölleşmenin etkilerine karşı açık olan) kurak iklimleri
ve arazileri belirleme amacına yönelik olarak da yaygın olarak kullanıldığı için, yağışlarda gözlenen
azalma eğiliminin sonucunda iklim koşulları açısından hangi koşullara ya da evreye (yarıkurak, kurakyarı-nemli, yarınemli ya da nemli, vb.) ulaşıldığı konusunda da bilgi elde edebiliriz. Buna göre,
1980’lere kadar yarınemli iklim koşullarının egemen olduğu Manisa’da, önce 1990’larda kurakyarınemli, sonra 2000’lerin sonuna doğru yarıkurak koşulların etkili olmaya başladığı gözlenmektedir
(Şekil 3a). Benzer bir durum Akhisar’da da yaşanmaktadır (Şekil 4a). Salihli’de ise, 1980’lerde
egemen olan yarınemli iklim koşullarından, önce kuru-yarınemli son yıllarda ise yarıkurak iklim
koşullarına doğru belirgin bir geçiş yaşanmıştır (Şekil 5a).
Akselendi Ovası’nda Çölleşme ve Kumul Oluşumu Üzerine
Akhisar ilçesi güneyinde bulunan Akselendi Ovası, Akhisar havzası ovaları (Akhisar –
Mecidiye – Selçikli – Büknüş ve Akselendi) adıyla anılan ovalar grubu içinde yer alır. Ova, yaklaşık
70 km2’lik alanı ile bu ovaların en büyüğüdür. Akselendi Ovası’ndaki kumul oluşumunun nedenleri ve
çevresel sonuçları, çeşitli araştırmacılar tarafından (Öner ve Mutluer, 1993), özellikle fiziki coğrafya
etmen ve süreçleri dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu değerlendirmelere göre,
Akselendi Ovası’nın doğusundaki yüksek alanlardan kaynağını alan, ovaya kadar Gördes çayı, ovaya
girişinden sonraysa Kumçayı adını alan akarsu, doğu-batı yönünde bu ovayı geçtikten sonra, batıgüneybatıdan Kumçayı boğazını aşararak Gediz ırmağına bağlanıyormuş. 1950 li yıllara kadar
Kumçayı, Akselendi ovasında çok yağışlı yıllarda şiddetli ve görece geniş alanlı taşkınlara neden
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olarak, oluşturduğu taşkın ovası üzerinde sürekli yatak değiştiriyordu. Ayrıca, özellikle yaz
aylarındaki kurak dönemlerde, akarsuyun taşımış olduğu ince taneli alüvyonlar, genellikle kuzey
sektörlü ve kuvvetli esen rüzgârlar tarafından geniş akarsu yatağından kaldırılarak güneye doğru
süpürülüp taşınıyordu. Taşkınlar ve Rüzgârın deflasyon etkisi, özellikle akarsu yatağının güneyinde
kalan tarım arazilerini önemli ölçüde etkiliyordu. Akarsu taşkınları, akarsu kenarındaki tarım
alanlarını tahrip ederken, kumların Rüzgârlarla taşkın yatağından sökülüp güneye doğru süpürülmeleri
sonucunda da ekili alanlar kumullar altında kalıyordu. 1950 lerin başlarında, Kumçayının yatağı
Çömlekçi köyü yakınında güneye doğru çevrilerek bir derivasyon kanalı ile Gölmarmara’ya
bağlanmıştır. Bu yatak değişikliği hem Kumçayı’nın ovadaki taşkınlarını önlemek, hem de Gediz
ovalarındaki tarım alanlarının daha fazla sulanması amacıyla yapılmıştır. Başlangıçta taşkınların
önlenmesi ve sulama açısından olumlu gibi görünen bu düzenleme, Kumçayının Akselendi ovasındaki
yatağı yıl içinde artık daha uzun bir süre kuru kaldığı ve bu da Rüzgârın deflasyon etkisini arttırdığı
için, sonraki yıllarda giderek Akselendi ovasındaki kumulların daha hızlı yayılmasına yol açmıştır.

Foto 1. Akhisar Akselendi Ovası’nda kumul oluşumu ve çölleşme. Kumulların kurak yaz aylarında
kuvvetlenen kuzeyli Rüzgârların etkisiyle Kumçayı’nın eski yatağının güneyine doğru ilerlemesi
sonucunda, yörenin ekonomik açıdan en değerli tarımsal ürünlerinden biri olan çekirdeksiz üzüm
bağlarını, alansal olarak değişmekle birlikte yaklaşık 3-4 m kalınlığındaki kum kütleleriyle kaplamış
oluşuna dikkat ediniz (Foto: Murat Türkeş, 13 Nisan 2002).
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1970’li yıllarla birlikte, özellikle üzüm bağlarının ve meyve bahçelerinin artmasınının da
katkısıyla, tarım alanlarının sulama gereksinimin artması ve genel olarak Ege ve Akdeniz
bölgelerindeki şiddetli kuraklık olaylarının sıklığının artması ve kuvvetlenen kuraklaşma eğiliminin
sonucunda, eski akarsu yatağına hiç su verilememiş ve buradaki geniş yatak bütün yıl boyu kuru
kalmıştır. Bunun sonucunda, önceden kumullardan fazla etkilenmemiş olan tarım arazileri, giderek
artan bir şekilde kumul tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. 1990 yıllarda Akselendi ovasındaki
kumulların uzanışı kabaca kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaydı. Kumulların kum kaynağı
durumundaki Kumçayı’nın eski yatağı dışında, asıl kumul alanı bu yataktan güneye doğru sivri ucu
Kum tepe güneyinde kalan bir üçgeni andıracak şekilde uzanıyordu. Bu sınırlar içinde yaklaşık 6 km 2’
lik bir alan kaplamakta olan kumul alanında, kum örtüsünün kalınlığı 2000’li yılların başında yaklaşık
3–4 metreye ulaşabilmekteydi (Foto 1). Ayrıca, kumul hareketleriyle örtülen arazilere ek olarak,
Rüzgârın taşıdığı asılı çökellerin verimli tarım arazilerinin üzerinde birikmesi sonucunda, buradaki
toprak özellikleri değişmiş ve arazi Rüzgâr aşınımına karşı daha duyarlı olmuştur.

Foto 2. Akhisar Akselendi Ovası’ndaki çölleşme alanının Mart 2010’daki durumu ile kum taşınması
ve kumul ilerlemesine karşı yapılan ağaçlandırma/bitkilendirme çalışmaları ve sonuçları (Foto: Osman
Derviş, 26 Nisan 2010).
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Öte yandan, konuya bu çalışmanın sonuçları açısından bakıldığında, Akselendi Ovası’ndaki
kumul oluşumu ve ortaya çıkan fiziki ve sosyoekonomik sonuçları, yaz kuraklıklarının da etkili olduğu
kuru-yarınemli ve yarınemli bir alandaki arazi bozulumu ve iklim değişikliği [yağışlardaki, özellikle
kışın gözlenen azalma eğilimleri (kuraklaşma) ve hava sıcaklıklarındaki, özellikle ilkbahar ve yaz
mevsimlerinde minimum sıcaklıklarda gözlenen artış eğilimleri (ısınma)] sonucunda oluşan çölleşme
süreçlerine ve fiziksel çölleşmeye çok çarpıcı ve öğretici bir örnektir. Akselendi Ovası’ndaki kumul
oluşumu ve hareketlerinin 1950’li yıllara ve daha öncesine uzanan bir geçmişi ve çok çeşitli etmen,
öğe ve süreçlere bağlanabilen nedenleri olmakla birlikte, bunun -büyük bir olasılıkla geçmişte olduğu
gibi- genel olarak Ege Bölgesi’nde ve çalışma alanında 1970’li yıllarla birlikte özellikle Akdeniz yağış
rejimi için çok önemli bir hidroklimatolojik önemi olan kış yağışlarında başlayan azalma eğilimi
(kuraklaşma) ve genel olarak daha sık ve etkili olan kuraklık olayları (örn. 1972, 1980’ler ve
1990’ların başı, özellikle 1989-1990’daki kuraklık olayları) ile çok yakından bağlantılı olduğunu da
söylemek gerekir.
Kumul alanında 1990’lı yılların öncesinde de kum taşınmasını ve kumul hareketlerini önlemek
için hem çiftçilerin yerleştirdiği basit Rüzgâr-kum önleme perdeleriyle hem de Orman Bakanlığı’nca
ağaçlandırma ve bitkilendirme yoluyla kumullarla (çölleşme) savaşım için bazı önlemler ve etkinlikler
gerçekleştirilmiştir (Foto 2). 1990’lı yıllarla birlikte gerçekleştirilmiş olan ağaçlandırma ve
bitkilendirme etkinlikleri sonucunda, kum taşınmasında ve kumul hareketlerinde, bu yüzden de kumul
(çölleşme) alanında görece bir azalma olduğu söylenebilir (Foto 2). Rüzgâr aşınımına ve kumul
oluşumuna açık alanlarda, Orman Bakanlığı (günümüzde, Çevre ve Orman Bakanlığı) Ağaçlandırma
ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nce yapılan ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları görece
başarılı olmuştur (Foto 2). Ancak tarım arazilerinde ve Rüzgâr aşınımına çok açık olan Kum Çayı
yatağı ve çevresindeki arazilerden kum alınması, aşırı otlatma ve başka yanlış arazi kullanımı etkinlik
ve uygulamalarıyla bağlantılı sorunlara ek olarak, yağışların azalması ve kuraklaşma (yer altı ve
yerüstü su kaynaklarının azalması ve zayıflaması) gibi olumsuz doğal etmen ve süreçler, bu
çalışmaların başarısını ve geleceğini etkilemektedir.
Sonuç ve Tartışma
Türkiye, sahip olduğu iklim ve özellikle de yağış klimatolojisi özellikleri yüzünden, su
kaynakları açısından zengin bir ülke değildir. Bu yüzden, 1970’li yılların başında beri orta ve doğu
Akdeniz havzasında ve Türkiye’de sürmekte olan kuraklaşma eğiliminin kuvvetlenebileceği olasılığı
da dikkate alınarak, gelecekte karşı karşıya kalınabilecek olan ciddi su sıkıntısının önüne geçmek için,
yasalarla desteklenen gerçekçi su politikalarının oluşturulması ve ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir.
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Bu kapsamda, insan kaynaklı iklim değişikliğinin (kuvvetlenen sera etkisine bağlı küresel
iklim değişikliğinin) Türkiye’deki en önemli sonuçları arasında, hava sıcaklıklarının artması, şiddetli
ve geniş alanlı kuraklık olaylarının sıklıklarının artması ile orman yangınlarının şiddetinde, süresinde
ve etki alanında ortaya çıkabilecek olan artışlar sıralanabilir. Orman yangınlarındaki artışların
belirtileri, daha şimdiden subtropikal iklim kuşağının birçok bölgesinde, Akdeniz havzasına batı ve
kuzeyden komşu ülkelerde ve Türkiye’de yaşanmaktadır. Büyük Akdeniz ikliminin doğal bir sonucu
olarak, Karadeniz Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu bölümü dışında, Türkiye’nin geniş bir alanında
sıcak ve kurak bir yaz mevsimi egemendir. 1970’lerin başından beri yağışlarda gözlenen azalma
eğilimleri de dikkate alındığında, Türkiye’de her zaman var olan orman yangını olasılığı ve riski,
birçok bölgede çok sıcak ve kurak geçen 2007 ve 2008 yaz mevsimlerinde yaşandığı gibi, daha büyük
bir sorun olarak karşımıza çıkabilecektir.
Bu çalışmada da, normalleştirilmiş yıllık yağış ve yıllık kuraklık indisi dizilerine uygulanan
eğilim sınamaları, Manisa ve Akhisar yörelerinde belirgin bir kuraklaşma eğiliminin yaşandığını ve bu
eğilimin 1980’lerle birlikte kuvvetlendiğini, 2007-2008 döneminde ise çok şiddetlendiğini
göstermiştir. Çalışma alanında, genel olarak, yarınemli iklim koşullarından daha kurak ve sıcak kuruyarınemli ve/ya da yarıkurak iklim koşullarına doğru belirgin bir değişim belirlenmiştir. Bu önemli bir
iklim değişikliği sinyalidir ve Akhisar, Manisa ve Gediz ovalarındaki arazi ve su kaynakları üzerinde
var olan sürdürülebilir olmayan aşırı ve yanlış insan kullanımlarından kaynaklanan sorunları
kuvvetlendirebilecek düzeyde ciddi bir ek baskı oluşturmaktadır.
Dikkat edilmesi şart olan başlıca önemli noktalar:
Genel olarak Gediz Havzasının yaklaşık % 80’lik bölümü orta (orta düşükten orta
yükseğe kadar) ve yaklaşık % 15’lik bölümü yüksek riskin düşük sınıfında olmak üzere yüksek
düzeyde çölleşmeden etkilenme riski göstermektedir (ÇEM, 2017; Türkeş ve arkadaşları, 2020).
Yörede günümüzde egemen olan tüm iklim çeşitlerinin ve yağış rejiminin ortak
özellikleri, çalışmanın ilgili bölümlerinde açıklanan su bilançolarına dayalı toprak-su dengesinin
durumu ve yıl içindeki değişiminin bilimsel bireşiminden de açıkça görüldüğü gibi, hem çok
sıcak ve şiddetli kurak bir yaz mevsiminin hem de şiddetli bir yıllık toprak nem eksikliğinin (su
açığının) var olmasıdır (Türkeş, 2011).
Bu sonuçlar, klimatolojik yaz kuraklığına, yetersiz yağış koşullarına ve denk
kapanmayan (açık veren) toprak-nem bütçesine ek olarak, yörenin kış kuraklıklarına açık olma
eğilimi de dikkate alındığında, doğal yağışlara dayalı su kaynaklarının yetersiz ve ancak hassas
bir denge ile varlığını sürdürdüğünü gösterir. Yöredeki bugünkü iklim koşulları ve değişkenlik
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özellikleri açısından, ne tarımsal amaçlı geleneksel su kullanımlarına ve damlama ya da
yağmurlama sulama gibi çağdaş verimli sulama teknikleri ile yapılan sulama etkinliklerine ne de
içme suyuna tam anlamıyla yetecek kadar bol ve nitelikli bir su varlığı söz konusu değildir
(Türkeş, 2011).
Bu yüzden Manisa ve Akhisar yörelerinde, var olan su kullanımlarına ve yer altı/yerüstü
su kaynakları üzerinde ek bir baskı yaratabilecek, onları daha fazla sömürmeye yol açabilecek
herhangi bir insan etkinliği, özellikle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından çok büyük tutarlarda
yararlanmayı planlayan her türlü madencilik etkinlikleri, yörenin kuru-yarınemli ve yarıkurak
koşullarını daha kurak koşullara doğru şiddetlendirebilecektir. Bu ise, yörenin hassas bir denge
üzerinde varlığını sürdürmeye çalışan tarım ve su kaynakları üzerinde onarılması olanaksız ya
da onlarca yıl etkili olabilecek çok tehlikeli hasarlar yaratacak ve yörenin çölleşme
süreçlerinden etkilenebilirliğini ve çölleşme riskini daha da kuvvetlendirebilecektir.
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