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ÖZET 

 

Bu tez çalışmasının temel konusu, Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt 

Havzalarında standartlaştırılmış indis yaklaşımı ile geçmiş hidrolojik kurak dönemlerin 

değerlendirilmesidir. Bu kapsamda öncelikle ilgili literatür taranmış bunu müteakip 

çalışma alanı olarak Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları belirlenmiş ve 

standartlaştırılmış hidrolojik kuraklık indisleri belirlenerek hidrolojik kuraklık analizleri 

yapılmıştır.   

Literatür çalışmaları kapsamında hidrolojik kuraklık indisleri, kullanılan veriler 

ve hesaplama sistemlerindeki farklar özelinde değerlendirilerek sınıflara ayrılmıştır. 

Sınıflama işlemi esnasında hidrolojik döngünün tamamını yansıtması gayesiyle 

hidrolojik kuraklık indisleri yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama olmak üzere dört ana 

başlık altında sınıflandırılmıştır. 

Konya Havzası kuraklık afetleriyle sık karşılaştığından havzada meydana gelen 

tarihsel kuraklık geçmişinin hidrolojik kuraklık indisleri vasıtası ile tespit edilmesi 

büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışma alanı olarak Konya Havzasında 

hidrolojik özellikleri nispeten farklı olan Beyşehir Alt Havzası(16/1) ve Konya-Çumra-

Karapınar Alt Havzası(16/2) seçilmiştir. Hidrolojik kuraklık analizinde 

standartlaştırılmış kuraklık indisleri kullanılmıştır. 

Tez kapsamında yapılan hidrolojik kuraklık analizlerinde; kuraklığın yağışa 

etkisi Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI), kuraklığın akışa etkisi Standartlaştırılmış 

Akış İndisi (SRI), kuraklığın yeraltısuyuna etkisi Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi 

(SGI) ve kuraklığın depolama sistemlerine etkisi Standartlaştırılmış Depolama Hacmi 

İndisi (SRSI) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Analizlerde bu indislerinin 

seçilmesinin temel sebebi standartlaştırılmış indisler olması, tek grafik üzerinde bir 

birleri arasında kıyaslanabilmesi ve yorumlanabilmesidir.  Bu kıyaslamanın amacı ise 

yağış eksikliği veya fazlalığında akış, yeraltısuyu, depolamanın nasıl değiştiğini ve bu 

değişime bağlı olarak aralarında oluşan ilişkiyi ortaya koyabilmektir. Türkiye’de ilk defa 

hidrolojik kuraklık indisleri arasında böyle bir ilişki bu tez kapsamında ortaya 

konulmuştur.   
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SPI, SRI, SGI ve SRSI indis analizleri kapsamında, Beyşehir ve Konya-Çumra-

Karapınar Alt Havzalarında 4 adet meteorolojik gözlem istasyonu, 21 adet akım gözlem 

istasyonu, 8 adet yeraltı su kuyusu ve 6 adet depolama olmak üzere toplamda 39 ayrı 

istasyonda 6 ayrı dönem (1,3,6,9,12,24 aylık) için 234 ayrı analiz yapılmıştır. 

Analizi yapılan 4 farklı hidrolojik kuraklık indisinden elde edilen sonuçların 12 

aylık havza ortalamaları alınmış ve bir grafik üzerine yerleştirilmiştir. Böylelikle yağış, 

akış, yeraltısuyu ve depolama tek grafik üzerinde kuraklık özelinde kıyaslanabilmiş, 

aralarındaki ilişki belirlenmiştir. Değerlerdeki artma azalma trendlerine karşı bir 

diğerinin tepkisi ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda; Beyşehir Alt Havzasında yağış, akış, yeraltısuyu ve 

depolama arasında kuvvetli bir uyum olduğu, yağışta görülen azalmalara bağlı olarak 

akış, yeraltısuyu ve depolama değerlerinde azalmaların olduğu teyit edilmiştir. Beyşehir 

Alt Havzası için analizler özelinde genel bir değerlendirme yapıldığında Beyşehir Alt 

Havzasının Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasına göre daha çok yağışa bağlı olduğu, 

yağışın yeterli olduğu dönemlerde ihtiyacın yerüstü su kaynaklarından ve 

depolamalardan karşılandığı; yağışın yeterli olmadığı zamanlarda ise ihtiyacın yeraltısu 

çekimleri ile karşılandığı görülmektedir.  Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında ise 

yağış, akış ve depolama arasında uyum bulunmasına karşın yeraltısu seviyesinde sürekli 

bir düşüm olduğu analizler vasıtasıyla teyit edilmiştir. Yağışta görülen azalmalar akış ve 

depolama değerlerini etkilemektedir. Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası için analizler 

özelinde genel bir değerlendirme yapıldığında yağışın varlığına bakılmaksızın yeraltısu 

çekiminin yoğun olduğu, yağışın az olduğu zamanlarda ise bilhassa yeraltısu çekiminin 

daha da arttığı görülmektedir.  

Analiz sonuçları ile tespit edilen ortak hidrolojik kuraklıkların gerçeğe 

uygunluğu tarihsel kurak dönemlerle doğrulanmış olup tez kapsamında kullanılan analiz 

yaklaşımının ülkemizde yeni yapılacak olan kuraklık çalışmalarında kullanılmasının 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimler: Beyşehir Alt Havzası, Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası, 

Hidrolojik Kuraklık Analizi, Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI), Standartlaştırılmış 

Akış İndisi (SRI), Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi (SGI), Standartlaştırılmış 

Depolama Hacmi İndisi (SRSI) 
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ABSTRACT 

 

The main theme of this thesis is to evaluate hydrological droughts with the 

standardized indices approach in Beyşehir and Konya-Çumra-Karapınar Sub-Basins. In 

this context, the literature study was done firstly and the study area was determined and 

the hydrological drought analyzes were made through the standardized hydrological 

drought indexes. 

Within the scope of the literature studies, the differences in the data and 

calculation systems used in the hydrological drought indices have been evaluated and 

separated into classes by author. During classification, Hydrological drought indices are 

classified under four main headings as precipitation, run-off, groundwater and storage in 

order to reflect the entire hydrological cycle. 

Konya Basin is encountering drought disasters quite often so it is very important 

to determine the historical drought history from the basin. For this reason, Beyşehir Sub-

Basin (16/1) and Konya-Çumra-Karapınar Sub-Basin (16/2), which have relatively 

different hydrological characteristics in the Konya Basin, were selected as the study area. 

Standardized drought indices were used in hydrological drought analysis. 

In the hydrological drought analyzes carried out within the scope of the thesis; 

Standardized Precipitation İndex (SPI) carried out with the aim of determining to the 

effect of drought on the precipitation, Standardized Run-Off İndex (SRI) carried out with 

the aim of determining to the effect of drought on the run-off, Standardized Groundwater 

İndex (SGI) carried out with the aim of determining to the effect of drought on the 

groundwater and Standardized Reservoir Storage İndex (SRSI) carried out with the aim 

of determining to the effect of drought on the storage. In this thesis, the main reason for 

performing the SPI, SRI, SGI and SRSI indices analysis; because these indices are 

standardized and the classification systems are the same, so they can be displayed and 

compared on a single graph. The purpose of this comparison is to show how run-off, 

groundwater, storage change in precipitation deficit or excess, and the relationship 

between them, depending on this change. For the first time in Turkey, such a relationship 

between hydrological drought indices has been put forward in this thesis. 
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Within the scope of SPI, SRI, SGI and SRSI indices analysis, in total 39 stations, 

including 4 meteorological observation station, 21 stream gagging station, 8 groundwater 

wells and 6 storages in Beyşehir and Konya-Çumra-Karapınar Sub-Basin, 234 separate 

analyzes were conducted for 6 different (1,3,6,9,12,24 months) periods,  

The 12-month basin averages of the analysis results obtained from 4 different 

hydrological drought indices studied in the thesis are plotted on a graph. Thus, the 

relation between precipitation, run-off, groundwater and storage could be compared on a 

single graph in relation to drought. Against the trends of increasing or decreasing the 

values, the reaction of the other has been revealed and interpreted. 

As a result of all these studies; It has been determined through analysis that 

precipitation, run-off, groundwater and storage are strongly aligned in Beyşehir Sub-

Basin and decreases in flow, groundwater and storage values as a result of decreases in 

precipitation. When a general evaluation is made especially for the analysis of Beysehir 

Lower Basin, it is found that the Beyşehir Sub-Basin is more dependent on the rainfall 

than the Konya-Çumra-Karapınar Sub-Basin and the need is met from surface water 

sources and deposits during the periods where precipitation is sufficient; When the 

precipitation is not enough, it seems that the need is met by groundwater shots. Although 

there is a harmony between precipitation, run-off and storage in the Konya-Çumra-

Karapınar Sub-Basin, a continuous decrease in groundwater level is observed by means 

of analyzes. Reductions in precipitation affect the run-off and storage values. Regardless 

of the presence of precipitation, it is observed that the attraction of the groundwater is 

intense, especially when the precipitation is low, the attraction of the groundwater 

especially increases. 

The validity of the common hydrological droughts determined by the analysis 

results is confirmed by the historical dry periods and it is considered that the analysis 

approach used in the thesis will be useful for the drought studies to be carried out in our 

country. 

Keywords: Beyşehir Sub-Basin, Konya-Çumra-Karapınar Sub-Basin, Drought, 

Hydrologic Drought Analyses, Standardized Precipitation İndex(SPI), Standardized 

Run-Off İndex(SRI), Standardized Groundwater İndex(SGI), Standardized Reservoir 

Storage İndex(SRSI) 
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BÖLÜM 1 

 

1. GİRİŞ 

Kuraklık, insan hayatı, ekonomi ve çevresel sistemler üzerinde ciddi etkiler 

oluşturabilen en tehlikeli doğal afetlerden biridir. Ancak kuraklık yapısı itibari ile 

diğer doğal afetlerden çok farklıdır. Gelişmesi uzun yıllar alabilmekte ve doğurduğu 

sonuçlar ciddi ve maliyetli olabilmektedir. Ülkemiz gerek iklim değişikliği etkileri, 

gerekse Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle kuraklıkla karşı karşıyadır.  

Özellikle Akdeniz ülkelerinde, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 

gözlenmeye başlamıştır. Türkiye gibi Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde 

önümüzdeki dönemlerde sıcaklıkların artacağı ve yağışların azalacağı 

öngörülmektedir. Bu anlamda ülkemiz genelinde yaşanması muhtemel kuraklık 

afetlerinin şiddetlerinin artacağı ve sürelerinin uzayacağı düşünülmektedir (IPCC, 

2014). 

Kuraklık için birçok literatürde farklı sınıflama sistemleri mevcuttur. Ancak 

genelde meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik olmak üzere üç farklı kuraklık türü 

çalışmalar kapsamında kullanılmaktadır(Wilhite and Glantz 1987). Bu tez 

çalışmasının temel konusu ise hidrolojik kuraklık ve analiz yöntemleridir. Literatür 

çalışmasını müteakip, çalışma alanı belirlenmiş ve hidrolojik kuraklık analizleri 

standartlaştırılmış hidrolojik kuraklık indisleri vasıtası ile yapılmıştır. Literatür 

çalışmaları sonucu değerlendirilen hidrolojik kuraklık indisleri ve analiz yöntemleri 

‘’1.5.3. Hidrolojik Kuraklık Analizi’’ başlığı altında, çalışma alanına ait genel bilgiler 

ve çalışma alanı seçiminde dikkat edilen hususlar ‘’ 2.1. Çalışma Alanı’’ başlığı 

altında ve çalışma kapsamında tarafımdan yapılan analizler ‘’ 2.4.Çalışma Alanında 

Yaşanmış Hidrolojik Kurak Dönemlerin Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı İle 

Belirlenmesi’’ başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır.  

Türkiye’de Konya Havzası kuraklık ve etkilerine en açık havzadır. Havza 

kuraklık afetleriyle oldukça sık karşılaşmakta olup bu afetler neticesinde geçmişte 

ciddi su sorunları yaşamıştır.  Havzanın su potansiyeli yeterli değildir. Ayrıca su 

kullanımı da su potansiyelinden fazladır. Dolayısı ile Konya Havzasında meydana 
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gelen tarihsel kuraklık geçmişinde meteorolojik, tarımsal ya da hidrolojik kurak 

dönemlerin indis-indikatörler vasıtası ile tespit edilmesi, meydana gelebilecek 

kuraklıkların etkisini en aza indirmek ve su kaynaklarının yönetimine karar vermek 

açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışma alanı olarak Konya 

Havzasında hidrolojik özellikleri nispeten farklı olan Beyşehir Alt Havzası(16/1) ve 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası(16/2) belirlenmiştir. Konya Havzası Alt 

Havzalarını gösterir harita Şekil 1-1’de sunulmuştur.  

 
Şekil 1-1 Konya Havzası Alt Havzaları 

 (DSİ’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Literatür çalışmaları kapsamında hidrolojik kuraklık indisleri kullanılan 

veriler ve hesaplama sistemlerindeki farklar özelinde değerlendirilerek tarafımdan 

sınıflara ayrılmıştır(Şekil 1-3). Sınıflama işlemi esnasında hidrolojik döngünün 

tamamını yansıtması gayesiyle hidrolojik kuraklık indisleri yağış, akış, yeraltısuyu ve 

depolama olmak üzere dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Yağış, akış, 

yeraltısuyu ve depolama standartlaştırılmış indis yaklaşımıyla analiz edilmiş ve 
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analiz sonuçları ‘’2.4.Çalışma Alanında Yaşanmış Hidrolojik Kurak Dönemlerin 

Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı İle Belirlenmesi’’ başlığı altında detaylı olarak 

anlatılmıştır.  

Tez kapsamında tarafımdan yapılan analizlerde daha çok hidrolojik kuraklık 

indislerine odaklanılmış olup; kuraklığın yağışa etkisi Standartlaştırılmış Yağış İndisi 

(SPI), kuraklığın akışa etkisi Standartlaştırılmış Akış İndisi (SRI), kuraklığın 

yeraltısuyuna etkisi Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi (SGI) ve kuraklığın 

depolama sistemlerine etkisi Standartlaştırılmış Depolama Hacmi İndisi (SRSI) 

yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu tezde SPI, SRI, SGI ve SRSI indis 

analizlerinin yapılmasının temel sebebi; bu indislerin standartlaştırılmış olması ve 

sınıflama sistemlerinin aynı olması sebebiyle tek grafik üzerinde gösterilebilmeleri 

ve bu sayede aralarında kıyaslamanın yapılabilmesidir. Bu kıyaslamanın amacı ise 

yağış eksikliği veya fazlalığında akış, yeraltısuyu, depolamanın nasıl değiştiğini 

belirlemek ve bu değişime bağlı olarak aralarında oluşan ilişkiyi ortaya 

koyabilmektir. Türkiye’de ilk defa hidrolojik kuraklık indisleri arasında böyle bir ilişki 

bu tez kapsamında ortaya konulmuştur.   

SPI hesaplama sisteminin kolay olması, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik 

kuraklık hakkında bilgi verebilmesi ve analiz için sadece yağış verisini kullanması 

nedeniyle kuraklık çalışmalarında oldukça sık kullanılmaktadır. Buna ilaveten bu tez 

kapsamında analizi yapılan SRI 2008 yılında, SGI 2013 yılında ve SRSI ise 2015 

yılında literatüre girmiştir. Türkiye’de daha önce SRI sadece Büyük Menderes 

Havzasında çalışılmış olup SGI ve SRSI indisleri ilk defa bu tez kapsamında 

çalışılmıştır.  

1.1. Amaç ve Kapsam 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kuraklık etkilerine en açık havza 

durumunda bulunan Konya Havzasına ait, hidrolojik özellikleri nispeten farklı olan 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında standartlaştırılmış kuraklık 

indisleri yaklaşımı ile kuraklığın hidrolojik dengeye ve yeraltısu seviyesine olan 

etkisinin belirlenmesidir. 
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Bu amaçla öncelikle ulusal ve uluslararası literatür çalışmaları yapılmış ve bu 

kapsamda elde edilen bilgi ve tecrübeler ışığında hidrolojik kuraklık indisleri 

sınıflandırılmıştır. Ardından çalışma alanı belirlenmiş olup Konya Havzasına ait 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarının çalışma alanı olarak 

seçiminde Devlet Su İşleri(DSİ) alt havza sınıflaması temel alınmıştır. Kurum ve 

kuruluşlardan yağış, akış, depolama, yeraltısuyu seviye değerleri ve diğer veriler 

temin edilmiştir. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların yayınladığı yıllık raporlar 

değerlendirilmiştir. Son olarak literatürde kabul görmüş dört farklı hidrolojik 

kuraklık indisi ile çalışma alanında yaşanmış olan hidrolojik kurak dönemler analiz 

edilmiş ve yorumlanmıştır.  

1.2. Kuraklık  

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nde yer alan tanıma 

göre kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi 

sonucu arazi ve kaynak üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi 

hidrolojik dengesizliklere yol açan doğal olaydır (UNCCD, 1994). Kuraklık geçici 

bir olgudur ve doğal (iklimsel) süreçlerde oluşan sapmalar sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Belli bir bölgede, belli bir zaman aralığında oluşmakta ve su 

kaynaklarına bağımlı birçok sektör üzerinde etkiler oluşturmaktadır (Wilhite D. , 

2000). 

Kuraklık; taşkın ve hortum gibi bir doğa olayı olup bu tür doğa olaylarına 

benzer şekilde, şiddetine ve süresine bağlı olarak ölümcül felaketlere yol 

açabilmektedir. Ancak kuraklık diğer doğal afetlerden çok farklıdır. Gelişmesi uzun 

zaman alsa da doğurduğu sonuçlar ciddi ve maliyetli olmaktadır. Dünya genelinde 

tarımsal amaçlı kullanılan toprağın %70’i kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya 

kalmıştır. Dünyada gözlenen kuraklığın ekonomik etkisi yaklaşık 42 milyar $/yıl’dır 

(WWF, 2008). 

Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve kurak dönemlerde su kaynaklarının 

korunması ancak iyi bir kuraklık yönetimi ile sağlanır. Kuraklık yönetiminin nasıl 

olması gerektiğinin anlaşılabilmesi için kuraklık ile ilgili tanımların iyi bilinmesi ve 

analizler vasıtası ile yorumlanması gerekir (Doğan, 2013). 
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Doğal olaylara bağlı olan “kuraklık” ve insani müdahalelerin de etkili olduğu 

“su kıtlığı” durumu genellikle aynı dönemde oluştuğundan bu iki olgu sıklıkla 

karıştırılmakta ve birbirleri yerine kullanılmaktadır. 

Su kıtlığı, su kaynaklarının, uzun vadeli ortalama gereksinimleri karşılama 

konusundaki yetersizliğidir. Kuraklık ise ortalama su mevcudiyetinin göreceli ve 

geçici olarak düşüşünü, doğal su mevcudiyetinin ortalama seviyesinden sapmasını 

temel alarak gösterir (AB, 2012). Başka bir deyişle, "kuraklık" yağış eksikliği 

nedeniyle su durumuna geçici bir düşüş anlamına gelirken, "su kıtlığı" su talebinin 

sürdürülebilir koşullarda yararlanılabilir su kaynaklarını aştığı anlamına gelir. 

Sıklıkla karıştırılan bir diğer olgu ise ‘’çölleşme’’ terimidir. Çölleşme, Türkeş 

(1990) tarafından, ‘’ekonomik ve biyolojik olarak üretken bir arazinin daha az 

üretken olması sonucunda ortaya çıkan ekolojik bozulma süreci” olarak 

tanımlanmıştır. Çölleşmenin ileri aşamalarında, fiziksel bozulmalar ya da yeni 

jeomorfolojik oluşumlar (örn. kumul alanları, çöller, vb.) ortaya çıkabilir. Çölleşme, 

Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi’nde ise, ‘’iklimsel değişimleri ve insan 

etkinliklerini de içeren, fiziksel, biyolojik, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik 

etmenler arasındaki karmaşık etkileşimlerin, kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli 

alanlarda oluşturduğu arazi bozunumu’’ olarak tanımlanmıştır (UNCCD, 1995). 

1.3. Kuraklık İndis Ve İndikatörleri 

İndikatör, verilerin halkın ve karar vericilerin kullanması ve yorumlaması 

amacıyla ilişkili bilgiye dönüşmesinde önemli rol oynayan bir araçtır. İndikatörler 

çeşitli istatistik ve çözümlemeler aracılığıyla, bir konu, olay, problem ve sürece 

ilişkin var olan veri, koşul, özellik ve eğilimlerin kolay ve doğru bir biçimde karar 

vermede kullanılabilmesini sağlar. Başka bir deyişle, bir indikatör, bu örnekten de 

açıkça görüldüğü gibi, ham bir ölçüm verisini bir sorunu çözme, bir olayı önleme ve 

ona karşı önceden önlem almak konularında karar verme süreçlerine ve karar 

vericilere doğrudan kullanacakları bir bilgiye ya da bilgi topluluğuna dönüştürerek, 

veriye değer kazandırır.  
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İndikatörler çölleşme, ekoloji, ekonomi ve sağlığa kadar birçok alanda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sektör düzeyinde olduğu kadar küresel, bölgesel, 

ulusal, yöresel ya da yerel düzeylerde de kullanılabilir. 

Genel olarak kuraklık indikatörleri iklim değişkenleri, hazne, göl ve baraj 

seviyeleri, toprak nemi, yeraltısuyu, kar örtüsü ve kalınlığı, akarsu akımı, vejetasyon 

gibi değerleri içerir.  

Brian Fuchs (National Drought Mitigation Center-Amerika) tarafından 

kuraklık özelinde yapılan tanıma göre; meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyo-

ekonomik kuraklığa bağlı stres veya eksiklik belirtisini gösteren değişkene indikatör, 

mevcut koşulları istatistiksel hesaplamalara dayanan geçmiş bilgilerle karşılaştırarak 

kuraklık ile ilgili "artı değerli" bilgi türetme yöntemine ise indis denilmektedir. 

Yağış, akış, toprak nemi, buharlaşma indikatöre örnek olarak gösterilebilirken, SPI, 

SRI, SGI, SRSI gibi istatistiksel hesaplardan elde edilen sonuçlar ise indislere örnek 

olarak gösterilebilmektedir.  

Karmaşık bir süreç olan kuraklığı belirlemek ve şiddeti, süresi ve coğrafi 

dağılışı bakımından nitelemek için çok sayıda klimatolojik, meteorolojik, tarımsal ya 

da hidrolojik indis veya indikatörler kullanılmaktadır. Kuraklığın nitelendirilmesi, 

kuraklık tanımlama yöntemlerinin ve kuraklık indislerinin doğru seçilmesini 

gerektirmektedir.  Kuraklık indisleri, kurak koşulların ortaya çıkışını ve evrimini çok 

açık bir biçimde tanımlayabilmektedir.  Ayrıca, bu indislerin her birisi, kendine özgü 

niteliklere sahip olup genel olarak birbirlerini desteklemektedir (Türkeş & Tatlı, 

2010). 

Kuraklık indisleri, tüm kuraklık çeşitlerini (meteorolojik kuraklık - normal 

yağış koşullarından negatif sapma; hidrolojik kuraklık - normal hidrolojik 

koşullardan negatif sapma; tarımsal kuraklık - ürünün büyümesi için gerekli olan 

normal toprak nemi koşullarından negatif sapma; sosyo-ekonomik kuraklık- 

toplumsal gereksinimleri karşılamada kullanılan su varlığının normal düzeyinden 

negatif sapması ya da normal düzeyinin altına inmesi) tanımlamak için kullanılabilir 

(Türkeş & Tatlı, 2010). 
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Kuraklığın belirlenmesinde ve nitelendirilmesinde kullanılan indisler, aşağıda 

verilen gereksinimleri karşılamalıdır: 

 Varolan meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik gözlem ve ölçüm sistemlerinden 

sağlanan veriler kullanılarak hesaplanabilmelidir; 

 Kuraklığın etkilerine açık sosyal, ekonomik ve çevresel sistemler ile öncelikli ve 

doğrudan bir ilgisi bulunmalıdır; 

 Bilgi kaybı en az olmalıdır; 

 Aşırı (çok düşük ya da yüksek) nitelendirme ve öngörü yapmamalıdır; 

 İzleme, erken uyarı ve öngörü için kullanılabilmelidir (Türkeş & Tatlı, 2010). 

Kuraklık indislerinden beklenen başlıca yarar, her coğrafi birimdeki (bölge, 

bölüm, yöre, havza, vb.) tarihsel kayıtlarda yer alan meteorolojik, hidrolojik ya da 

tarımsal kuraklık dönemlerinin doğru bir biçimde nitelendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Doğru bir kuraklık nitelendirilmesi, karar vericileri, tarihsel iklim değişikliği ve onun 

bir coğrafi alan üzerindeki etkilerinin ortaya konulması açısından nesnel bir ölçüt 

ortaya koyar (Türkeş & Tatlı, 2010). Bunlara ilaveten kuraklığın izlemesi gelişmekte 

olan olası bir kuraklık konusunda uyarı yapmak ve yaşanabilecek olası sorunlar için 

önlem almak hususunda büyük önem arz eder.  

1.4. Kuraklık Çeşitleri 

1.4.1. Süresine Göre Kuraklıklar 

Kuraklıklar süresine göre kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere 2 grupta 

incelenebilmektedir. Çoğunlukla 6 aydan daha kısa sürede etkili olan kuraklıklara 

kısa süreli, 6 aydan daha uzun sürenlere ise uzun süreli kuraklık denilmektedir 

(Doğan, 2013). 

Kısa süreli kuraklıkların etkileri tarımda ve yerel su kullanımında hemen 

hissedilebilir. Mevsime bağlı olarak yangın riskini önemli ölçüde artırır. Uzun süreli 

kuraklık, normalin altına düşen yağışın aylar ve hatta yıllar boyunca sürmesiyle 

oluşur. Uzun süreli kurak periyotlar bölgedeki su kaynaklarına olumsuz etki eder.  

İmalat sektörünü ve enerji üretimini, ayrıca bölgesel su teminini güçleştirir. Uzun ve 

şiddetli kuraklık genellikle olağandışı olarak görülür ancak her zaman ihtimal 
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dahilindedir. Dolayısı ile daha önce bölgede yaşanmış kuraklıkların olma sıklıkları 

ve süreleri çok önemlidir. Bu bilgilerin tablo ve cetveller halinde hazırlanarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir (Doğan, 2013).  

1.4.2. Oluşum Şekline Göre Kuraklıklar 

Bugüne kadar kuraklık; meteorolojik, tarımsal, hidrolojik, sosyal ve 

ekonomik yönlerden farklı biçimlerde tanımlanmış ve farklı isimler altında 

değerlendirilmiştir. Bu tanımlar bir değişkeni ya da birçok değişkeni içerdiği gibi, 

bunların zararlı etkilerini de içeren çok sayıda ölçüte göre yapılmaktadır. Yani yağış, 

sıcaklık, nem, buharlaşma, terleme, toprak nemi, rüzgâr gibi değişkenler ile bunların 

eksikliği veya fazlalığıyla ilişkili olarak ortaya çıkan tehlikeli olaylar da göz önüne 

alınmaktadır (Türkeş M. , 1990). 

 
Şekil 1-2 Kuraklık Sınıflama Sistemi 

Kaynak: Wilhite, D. (2000)’den uyarlnamıştır. 
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Birçok kaynakta (American Meteorological Society, 1997; Palmer, 1965; 

Sırdaş, 2002; Nagarajan, 2009; White and Walcott, 2009; Anisfeld, 2010) 4 tür 

kuraklıktan bahsedilmektedir. Bunlar; meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyo-

ekonomik kuraklıktır. Ancak sosyo-ekonomik kuraklığın ayrı bir kuraklık türü 

olmasından çok meydana gelen meteorolojik, tarımsal veya hidrolojik kuraklık 

olaylarının toplumsal ve ekonomik yansımaları anlamında ele alınması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu yaklaşım tarzı ile kuraklığın doğrudan ve dolaylı etkilerinden 

bahsedilebilir (Doğan, 2013). 

1.4.2.1. Meteorolojik Kuraklık 

Belli bir dönemin ortalamasına göre yağış miktarının az olması ya da belirli 

bir zaman periyoduna ait normallerde (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen 

sapma olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalar genellikle bölgeseldir ve bölgenin 

klimatolojisinin tam olarak anlaşılması temeline dayanmaktadır. Meteorolojik 

kuraklığın belirlenmesinde her bölgeye, hatta ülkeye göre değişik istatistiksel 

yöntemler ve yağış için farklı sınır değerleri kullanılmaktadır. Örneğin; bazı yerlerde 

21 günlük yağış toplamı, normalinin 1/3'ünden daha az ise ya da orada 15 gün yağış 

olmamışsa, bu durum meteorolojik kuraklık olarak değerlendirilmektedir (Türkeş M. 

, 1990).  

Meteorolojik kuraklık periyotları genellikle, belirlenen eşik değerlerinin 

altında yağışlı olan günlerin sayısı olarak da tanımlanmaktadır. Öte yandan, 

meteorolojik kuraklığın tanımı farklı iklim bölgeleri ve farklı su kaynakları için de 

değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin, Suudi Arabistan’ın bazı bölgelerinde 

yağışsız geçen 2 yıl veya daha fazla süre, Bali’de yağmursuz geçen 6 gün veya daha 

fazla süre, Libya’da yıllık toplam yağışın 180 mm’den düşük olması, Amerika 

Birleşik Devletlerinde de 48 saat içinde 2.5 mm’den daha az yağış ölçülmesi, 

İngiltere’de ise günlük toplam yağış miktarı 0.25 mm’den düşük olan 15 ardışık gün 

kuraklık olarak ifade edilir. Türkiye için böyle bir tanım vermek mümkün değildir, 

çünkü böyle bir tanımı yapıp “kuraklık var” demek ile resmen görevli ve/veya 

sorumlu bir kurum ya da kuruluş Türkiye’de mevcut değildir (Kadıoğlu, 2008). 
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1.4.2.2. Tarımsal Kuraklık 

Bitkinin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan suyun kök bölgesinde yeteri 

kadar bulunmaması tarımsal kuraklığı ifade etmektedir. Özellikle büyüme periyodu 

boyunca, bitkinin suya en hassas olduğu dönemde bitki için toprakta yeterli nemin 

olmadığı koşulda tarımsal kuraklık oluşmaktadır (Wilhite & Glantz, 1985). 

Belirli bir zamanda mevcut bir ürünün büyümesi için gerekli olan toprak 

nemi yokluğunda ortaya çıkar. Genellikle tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan 

sonra fakat hidrolojik kuraklıktan önce ortaya çıkar. Tarımsal kuraklığın işlevsel 

tanımı için, toprak su dengesi modeline göre toprak neminin azalması ya da toprağın 

nem oranını belirlemek için buharlaşma oranları günlük yağış değerleri ile 

karşılaştırılabilir ve bu ilişkiler kuraklık etkilerinin olduğu dönemlerde ürünün 

gelişiminin çeşitli aşamalarındaki bitki davranışını ortaya koymaktadır.  

Tarımsal kuraklık çok tehlikeli boyutlu bir hastalıktır. Bu olay sosyal ve 

ekonomik sorunları doğurur, yaşam sürekliliğini düşürür. Bu sorun, ekonomisi 

tarıma dayalı ülkelerde, bölgelerde çok daha tehlikeli boyutlara ulaşır. Kuraklık uzun 

süreli veya sabit özellikli olmaya başlarsa daha da tehlikeli durumlar ortaya çıkar. 

Yağış koşullu üretimde uygun tarım tekniklerinin kullanılması, destek sulama ve 

normal sulama faaliyetleri ile tarımsal kuraklık en aza indirilebilir veya giderilebilir. 

Tarımsal kuraklık, özellikle kuru tarım alanlarında meteorolojik kuraklığın 

hemen ardından oluşabilirken sulamalı tarım yapılan bölgelerde hidrolojik kuraklık 

ile birlikte görülebilmektedir. 

Tarımsal kuraklıkta diğerlerinden farklı olarak, yağışın yetersiz olduğu 

dönemde bitki yetiştirilen alanda yeterli toprak nemini (sulama ile) sağlandığı 

durumda kuraklıktan söz edilmemektedir. Ancak Türkiye’de Doğu Karadeniz 

Bölgesi dışında, yağışın ortalamanın üzerinde olması durumunda bile, bitkisel 

üretimin yapıldığı dönemde bitkinin ihtiyaç duyduğu suyu yağışlarla karşılamak 

hemen hemen imkânsızdır. Bu bakımdan ülkemizde talep edilen su ile yağışın 

zamana göre dağılımı genellikle uyum göstermediğinden, tarımsal kuraklık zararının 

önlenmesi için tarımsal üretimde sulama kaçınılmazdır. 
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1.4.2.3. Hidrolojik Kuraklık 

Hidrolojik kuraklık, yer üstü ve yer altı sularındaki azalmanın ölçü olarak 

alındığı kuraklık türü olup hidrolojik açıdan yeterli suyun bulunmamasıdır. 

Hidrolojik kuraklık ve şiddeti, su ortamlarının (akarsu, göl, baraj, yer altı suyu, vb.) 

gözlenmesi ve yapılan seviye ölçümleriyle tespit edilmektedir. Yağış eksikliği ile 

akarsu ve rezervuarlardaki su eksikliği arasında zamana bağlı doğrudan bir ilişki 

olduğu için, hidrolojik ölçümler kuraklığın ilk göstergelerinden değildir. Yaşanan her 

hangi bir meteorolojik kuraklık son bulduktan sonra bile, hidrolojik kuraklık, 

kuraklığın etkili olduğu bölgenin fiziki coğrafya (topografya, iklim, vejetasyon, 

hidrografya ve hidroloji) ve toprak özelliklerine bağlı olarak değişen gecikme 

süreleriyle birlikte varlığını uzun bir süre sürdürebilir (Türkeş M. , 1990). 

1.4.2.4. Sosyo-Ekonomik Kuraklık 

Sosyo-ekonomik kuraklık; meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklığın 

bazı ekonomik malların arz ve talebi ile olan ilişkisidir. Oluşumu arz-talep, zaman ve 

mekan ilişkilerine bağlı olduğu için kuraklığın bahsedilen türlerinden farklıdır. 

Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıklar, hem kuraklığın şiddeti ve süresi 

arttıkça ve sistemin (tarım, enerji, ekolojik, kentsel ve sosyo-ekonomik, vb.) 

kuraklığa karşı açık olma ve etkilenme düzeyi yükseldikçe, hem de kuraklık risk 

yönetimi ve kuraklık yönetimi planlarının bulunmaması ya da bulunsa bile iyi 

çalışmaması durumunda, sonuçları açısından sosyo-ekonomik kuraklığa 

dönüşebilmektedir (Wilhite & Glantz, 1985). 

1.5. Kuraklık Analizleri 

Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklığı belirtmek için pek çok indis ve 

indikatör geliştirilmiştir. Bu indis ve indikatörler kurak bir bölgeden kısa ve yeterli 

bilgilerin çıkarılmasında fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda kuraklık etkisini en aza 

indirmek ve su kaynaklarının yönetimine karar vermek açısından oldukça önemli 

bilimsel araçlardır.  

Her ne kadar “yağış miktarı” kuraklığın oluşumunun önemli göstergelerinden 

olsa da, kuraklığın yegâne belirtisi yağış değildir. Örneğin, aynı miktar yağış, düşük 
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sıcaklıklarda nemli bir ortam oluştururken, yüksek sıcaklıkta kuraklığa neden 

olmaktadır. Bu sebeple kuraklık konusu birçok farklı parametreyi birlikte ele alan 

farklı indisler ve indikatörler kullanılarak değerlendirilmektedir.  

İndis ve indikatörlerin kuraklık tespit yöntemi olarak kullanılması, tarihsel 

kayıtlardaki meteorolojik, hidrolojik ya da tarımsal kuraklık dönemlerinin doğru 

nitelendirilebilmesini sağlamaktadır. Kuraklığın nitelendirilmesi ile birlikte 

kuraklığın bir coğrafi alan üzerindeki etkilerinin ortaya konulması çalışmaları 

gerçekleştirilebilmektedir (Türkeş M. , 1990). 

1.5.1. Meteorolojik Kuraklık Analizi 

Meteorolojik kuraklık, belirli bir yerde ve sürede ortalamaya göre yağıştaki 

azalmanın esas olarak alındığı kuraklıktır. Meteorolojik kuraklığın belirlenmesinde 

her bölgeye, hatta ülkeye göre değişik istatistiksel yöntemler ve yağış için farklı sınır 

değerleri kullanılmaktadır. Örneğin; bazı yerlerde 21 günlük yağış toplamı, 

normalinin 1/3'ünden daha az ise ya da orada 15 gün yağış olmamışsa, bu durum 

meteorolojik kuraklık olarak değerlendirilmektedir (Türkeş M. , 1990).  

Meteorolojik kuraklık analiz denince akla ilk gelen analiz yöntemi 

Standartlaştırılmış Yağış indisi (SPI) analizinin yapılmasıdır. Hesaplama sistemi 

kolay olup kuraklık analiz çalışmalarında en yaygın kullanılan kuraklık indisidir. SPI 

girdi parametresi olarak aylık yağış verilerini kullandığından dönemsel meteorolojik 

kuraklıkların tespitinde önemli bir araçtır (McKee, Doesken, & Kleist, 1993).  SPI 

analizlerinde meteorolojik kuraklığı daha çok temsil etmesi sebebiyle 1aylık veya 3 

aylık SPI analiz sonuçları değerlendirilmektedir. 

Ayrıca SPI haricinde literatürde çok farklı meteorolojik kuraklık indis türleri 

bulunmaktadır. Aridite Anomali İndisi(AAI), Ondalıklar İndisi, Normal Yağışın 

Yüzdesi İndisi (PNPI) kullanımı kolay olması nedeniyle analizlerde sıklıkla tercih 

edilen meteorolojik kuraklık indisleridir. Aridite İndisi(AI), Palmer Kuraklık Şiddeti 

İndisi (PDSI) ve Palmer-Z İndisinin yukarıda bahsi geçen indislere göre kullanımı 

daha zordur. Bu sebeple daha az tercih edilen meteorolojik kuraklık indisleridir. 
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Bahsi geçen indislerin genel olarak girdi parametreleri yağış ve sıcaklıktır (Integrated 

Drought Management Programme (IDMP), 2016). 

Tezin temel konusu hidrolojik kuraklık ve analiz yöntemleridir. Bu nedenle 

bu başlık tez kapsamında detaylandırılmamıştır.  

1.5.2. Tarımsal Kuraklık Analizi 

Bitkinin büyüyüp gelişmesi için gerekli olan suyun kök bölgesinde yeteri 

kadar bulunmaması tarımsal kuraklığı ifade etmektedir. Özellikle büyüme periyodu 

boyunca, bitkinin suya en hassas olduğu dönemde bitki için toprakta yeterli nemin 

olmadığı koşulda tarımsal kuraklık oluşmaktadır (Wilhite & Glantz, 1985). 

 Tarımsal kuraklık analizi yapabilmek için geliştirilmiş çok sayıda indis 

mevcuttur. Bu indisler içerisinde Toprak Nemi Anomalisi İndisi (SMA), Terleme 

Açığı İndisi(ETDI), Torak Nemi Açığı İndisi(SMDI) ve Toprak Suyu Depolaması 

İndisinin(SWS) kullanımı zordur. Ayrıca Terleme Açığı İndisi(ETDI), Torak Nemi 

Açığı İndisi(SMDI) hesaplamaları modeller vasıtası ile çok karmaşık işlemlerle 

yapılmaktadır. SMDI indisi haftalık hesaplamalarla farklı toprak derinliklerinde 

tekrarlanmaktadır (Integrated Drought Management Programme (IDMP), 2016).  

Tarımsal kuraklık analizlerinde yukarıda bahsi geçen indislerden ziyade 

Palmer Nem Anomali İndisi(ZIND) ve Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) 

kullanılmaktadır. Kolay kullanım ve yorumlama yetisi vermesi nedeniyle 6 aylık ve 

9 aylık SPI analiz sonuçları tarımsal kuraklık yorumlarında en çok kullanılan analiz 

yöntemidir. 

Tezin temel konusu hidrolojik kuraklık ve analiz yöntemleridir. Bu nedenle 

bu başlık tez kapsamında detaylandırılmamıştır.  

1.5.3. Hidrolojik Kuraklık Analizi  

Hidrolojik kuraklık ve analiz çalışmaları bu tez çalışmasının temel 

konusudur. Bu nedenle tezin ilerleyen bölümlerinde hidrolojik kuraklık üzerine 

yapılan araştırmalar ve analiz çalışmaları detaylandırılacaktır. 
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Hidrolojide klasik olarak, ölçüm istasyonlarından elde edilen akış verilerinin 

debi süreklilik eğrileri ve çekilme analizleri gibi karmaşık metotlarla analizi tercih 

edilir. Bu yaklaşımı takiben, 2001 yılında Stahl tarafından bölgesel akış açığı indisi 

(RDI) bölgesel kuraklık olaylarının belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Su 

döngüsü düşünüldüğünde, su yönetimi için su bütçesinin karmaşık halini karakterize 

etmek amacıyla farklı özellikleri dikkate alan hidroloji odaklı kuraklık indisleri 

geliştirilmiştir. Örneğin, Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi (PHDI) kar miktarını 

dikkate almazken, en çok bilinen hidrolojik kuraklık indislerinden olan ve 1982’de 

Shafer and Dezman tarafından geliştirilen Yüzey Suyu Temin İndisi (SWSI) kar 

miktarını dikkate almaktadır.  

Hindistan Ulusal Tarım Komisyonuna göre kuraklık meteorolojik, tarımsal ve 

hidrolojik olarak üçe ayırmış, sosyo-ekonomik kuraklık ise bunların sonucu olarak 

değerlendirmiştir. Hidrolojik kuraklık uzun süren meteorolojik kuraklığın sonucu 

olup depolamalarda, göllerde, derelerde, nehirlerde kurumaya ve yeraltısu 

seviyesinde düşümlere sebep olmaktadır (Rathore, 2004). Bu nedenle Türkiye’de ve 

dünyada hidrolojik kuraklık tespiti amacıyla kullanılan kuraklık indisleri incelenmiş 

ve tarafımdan yağış, akış, depolama, yeraltısuyu olmak üzere dört ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır (Şekil 1-3).  

Hidrolojik kuraklık indisleri sınıflama sistemi oluşturulmasının maksadı; 

 Hidrolojik kuraklık genel bir tanım olup kuraklık yüzey ve yeraltısuyunda 

farklı zamanlarda gözlenebilmektedir. Bu nedenle indislerin uygun başlıklar 

altında sınıflanmasının amaca uygun kullanımda kolaylık sağlaması, 

 Hidrolojik döngüyü tamamıyla yansıtabilecek bir sınıflama sistemin 

gerekliliğinin hasıl olması,  

 Yağış, akış, yeraltısuyu ve/veya depolama birimleri arasındaki bağıntının 

araştırılması, yorumlanması ve çalışma alanına uygun indis seçiminde 

kolaylık sağlamasıdır.  
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Hidrolojik kuraklık indisleri sınıflama sistemi oluşturulurken dikkat edilen 

hususlar aşağıda yer almaktadır; 

 Hidrolojik döngü bir bütün olarak ele alınmış ve hidrolojik döngünün 

tamamını yansıtması amacıyla yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama olmak 

üzere dört ana başlıkta değerlendirme yapılmıştır. 

 Literatür çalışmaları kapsamında hidrolojik kuraklık indisleri belirlenmiş ve 

özellikle hidrolojik kuraklık türünün belirlenmesi amaçlı kullanılan indislerin 

sınıflama sistemine dahil edilmesine özen gösterilmiştir.  

 İndislerin analizleri yapılırken kullanılacak veri veya verilerin türüne göre 

yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama başlıklarına uygun olarak sınıflama 

yapılmıştır. 

 Genel itibari ile sıklıkla karşılaşılan hidrolojik indisler sınıflama sistemine 

dahil edilmiştir.  

 

Şekil 1-3 Hidrolojik Kuraklık İndisleri Sınıflaması 
(Yukarıdaki sınıflama sistemi bu tez kapsamında oluşturulmuştur.) 

HİDROLOJİK 
KURAKLIK 
İNDİSLERİ 

YAĞIŞA BAĞLI 
KURAKLIK 
İNDİSLERİ 

- Standartlaştırılmış Yağış 
İndisi(SPI), 

-Efektif Kuraklık İndisi (EDI), 

-Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi     
( PHDI) 

AKIŞA BAĞLI 
KURAKLIK 
İNDİSLERİ  

-Standartlaştırılmış Akış İndisi(SRI),  

-Yüzey Akışı Kuraklık İndisi(SDI),  

-Yüzeysuyu Temini İndisi(SWSI),  

-Baz Akım İndisi(BFI) 

YERALTISUYUNA 
BAĞLI KURAKLIK 

İNDİSLERİ 

-Standartlaştırılmış Yeraltısuyu 
Seviyesi İndisi(SGI)  

-Yeraltısuyu Kaynakları İndisi(GRI),  

-Standartlaştırılmış Su Seviyesi 
İndisi(SWI),  

DEPOLAMAYA 
BAĞLI KURAKLIK 

İNDİSLERİ 

-Standartlaştırılmış Depolama 
Hacmi İndisi(SRSI) 

-Keşif Kuraklık İndisi(RDI),  

-Toplam Depolama Açığı 
İndisi(TSDI) 
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Tezin temel konusu hidrolojik kuraklık ve analiz yöntemleri olup hidrolojik 

kuraklık analizlerinde kullanılan indisler yukarıdaki sınıflama sistemi temel alınmak 

suretiyle yağışa, akışa, yeraltısuyuna ve depolamaya bağlı kuraklık indisleri 

başlıkları altında aşağıda detaylandırılmıştır. 

1.5.3.1. Yağışa Bağlı Kuraklık İndisleri 

1.5.3.1.1. Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) 

Standartlaştırılmış Yağış indisi (SPI) McKee ve arkadaşları tarafından 

Colorado State University’de kuraklığın izlenmesi amacıyla geliştirilmiş önemli bir 

kuraklık izleme aracıdır. İlk olarak 1993’de 8. Uygulamalı Klimatoloji 

Konferansında paylaşılmıştır. SPI girdi parametresi olarak aylık yağış verilerini 

kullandığından dönemsel meteorolojik kuraklıkların tespitinde önemli bir araçtır 

(McKee, Doesken, & Kleist, 1993). 

SPI kuraklık sınıfları, standart normal dağılımlı (Gaussian) yağış dizilerinden 

elde edilir. Ancak yağış dizilerinin olasılık dağılım fonksiyonu genelde normal 

dağılıma uymaz (McKee, Doesken, & Kleist, 1993). Yağış verilerine en iyi uyan 

olasılık dağılımı Gamma olasılık dağılımıdır. SPI yönteminde, yağış verilerinden 

elde edilen olasılık dağılım fonksiyonları Gamma olasılık dağılım fonksiyonlarına 

dönüştürülür (McKee, Doesken, & Kleist, 1993) (1995). Gamma olasılık dağılım 

fonksiyonundan elde edilen yağış olasılıkları, ters standart normal dağılım 

fonksiyonu kullanılarak, “normalleştirilmiş” standart yağış dizilerine dönüştürülür. 

Sonuç olarak ortalaması sıfır ve varyansı bir olan standartlaştırılmış bir yağış indisi 

hesaplanmış olur.  

Standart Yağış İndisi (SPI), belirlenen zaman dilimi içinde yağışın 

ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir (McKee ve ark. 

1993). 

 

Elde edilen SPI değerleri, Tablo 1-1’de verilen eşik değerler dikkate alınarak 

kuraklık/nemlilik sınıflarına dönüştürülebilir (McKee, Doesken, & Kleist, 1993). 
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Tablo 1-1 Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) Kuraklık/Nemlilik 

sınıflandırması. (McKee, Doesken, & Kleist, 1993) 

Standart Yağış İndisi (SPI) 
Yağış (Kuraklık/Nemlilik) 

Sınıfı 

2 ve üzeri Aşırı nemli 

1.5 ─ 1.99 Çok nemli 

1 ─ 1.49 Orta düzeyde nemli 

0.5 ─ 0.99 Normale yakın nemlice 

-0.499 ─ 0.499 Normal 

-0.5 ─ -0.99 Normale yakın kurakça 

-1 ─ -1.49 Orta düzeyde kurak 

-1.5 ─ -1.99 Şiddetli kurak 

-2 ve altı Aşırı kurak 

 

SPI kuvvetli ve zayıf yönleri aşağıda yer almaktadır; 

Kuvvetli Yönleri: 

 Esnektir: birden fazla zaman ölçeği için hesaplanabilmektedir. 

 1, 2 veya 3 aylık SPI değerleri gibi kısa süreli zaman ölçekli SPI sonuçları 

kuraklık için erken uyarı sağlayabilmekte ve kuraklığın şiddetini değerlendirmeye 

yardımcı olabilmektedir.  

 Mekansal olarak tutarlıdır: farklı iklimlerde farklı yerler arasındaki 

karşılaştırmalara olanak tanıyabilmektedir. 

Zayıf yönleri: 

 Hesaplama sistemi yalnızca yağış verilerine dayanmaktadır.  

 Toprak ve su bütçesi bileşeni yoktur. Bu nedenle buharlaşma / potansiyel 

buharlaşma ısısı (ET / PET) oranları hesaplanamamaktadır. 

 Vicente-Serrano ve diğerleri (2010) tarafından sıcaklık bileşeni eklenmesi 

suretiyle SPI’ın yeni türevi Standartlaştırılmış Yağış ve Evapotranspirasyon 

İndeksi (SPEI) oluşturulmuş ve buharlaşma / potansiyel buharlaşma ısısı (ET / 

PET) sorunu giderilmeye çalışılmıştır. 

1 Aylık SPI: 1 aylık bir SPI haritası, 30 günlük bir periyot için normal yağış 

yüzdesini gösteren bir haritaya çok benzemektedir. Aslında, dağılım 

normalleştirildiğinden türetilmiş SPI, aylık yağışın daha doğru bir temsilidir. Bunu 
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örnekle açıklamak gerekirse; Kasım ayı sonunda 1 aylık SPI, o yılın Kasım ayında 

kaydedilen 1 aylık yağış toplamını ile kaydedilen tüm yılların Kasım ayı yağış 

toplamlarını karşılaştırmaktadır. Genellikle meteorolojik kuraklık tespiti için tercih 

edilmektedir.  

1 aylık SPI, kısa vadeli koşulları yansıttığından, özellikle büyüme mevsimi boyunca, 

kısa süreli toprak nemi ve ekin stresiyle birlikte meteorolojik kuraklık tipleriyle 

yakından ilgili olabilmektedir.  

1 aylık SPI'ın yorumlanması, klimatoloji anlaşılmadığı sürece yanıltıcı 

olabilmektedir. Bir ay boyunca yağış miktarının normalden düşük olduğu bölgelerde, 

ortalamadan sapma değeri küçük olsa bile SPI değerlerinde negatif veya pozitif 

yönlü büyük sapmalar gözlenebilmektedir (World Meteorological Organization, 

2012). 

3 Aylık SPI: 3 aylık SPI, belirli bir 3 aylık periyot üzerindeki yağış miktarının, 

tarihsel kayıtlara dahil edilen tüm yıllar için aynı 3 aylık periyottan yağış toplamları 

ile karşılaştırmasını sağlamaktadır. Başka bir deyişle, Şubat ayı sonunda hesaplanan 

3 aylık bir SPI analizinde, o yılın Aralık-Ocak-Şubat yağış toplamını, o bölge için 

kaydedilen tüm yılların Aralık-Ocak-Şubat yağış toplamları ile karşılaştırmaktadır. 

Genellikle meteorolojik kuraklık tespiti için tercih edilmektedir. 

3 aylık SPI, kısa ve orta vadeli nem koşullarını yansıtmakta ve mevsimsel olarak 

yağış tahminini için bilgi sağlamaktadır. Birincil tarım bölgelerinde, 3 aylık SPI 

analiz sonuçları mevcut nem koşullarını, Palmer İndisi veya şu anda mevcut olan 

hidrolojik indislerden daha etkili olarak gösterebilmektedir.  

1 aylık SPI'da olduğu gibi, 3 aylık SPI analiz sonuçları, verilen herhangi bir 3 aylık 

periyot boyunca normal olarak kuru olan bölgelerde yanıltıcı olabilmektedir (World 

Meteorological Organization, 2012). 

6 Aylık SPI: 6 aylık SPI, o dönemdeki yağış ile tarihsel kayıtlardaki hesaplamada 

kullanılan aynı 6 aylık dönemi karşılaştırmaktadır. Örneğin, Eylül ayı sonunda 6 

aylık bir SPI analiz sonucu, Nisan-Eylül dönemi için yağış toplamını aynı dönem için 
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olan geçmiş toplamlarla karşılaştırmaktadır. Genellikle tarımsal kuraklık tespiti için 

tercih edilmektedir. 

6 aylık SPI, mevsimlik ve orta vadeli değerlendirmelerde Palmer İndislerinden daha 

hassas sonuçlar vermektedir. Ayrıca yağışta mevsimsel farklılıkları yansıtmada çok 

etkilidir (World Meteorological Organization, 2012). 

9 Aylık SPI: 9 aylık SPI, orta ölçekli bir süre boyunca mevsim içi yağış modellerinin 

bir göstergesidir. Kuraklığın gelişimi genellikle bir veya daha fazla mevsimi 

içermekte olup -1,5'in altındaki SPI değerleri genellikle kuraklığın tarım üzerinde 

önemli bir etkisi olduğunu ve diğer sektörleri de etkileyebileceğinin iyi bir 

göstergesidir. Tarımsal veya hidrolojik kuraklık tespiti için tercih edilebilmektedir. 

Bu zaman periyodu mevsimsel kuraklıkların veya daha uzun periyotları içeren 

hidrolojik kuraklıkların tespitinde kullanılabilmektedir (World Meteorological 

Organization, 2012). 

12 ve 24 Aylık SPI: Bu zaman periyotlarında SPI, uzun vadeli yağış şekillerini 

yansıtmaktadır. 12 aylık bir SPI, mevcut tüm verilerin önceki 12 yıllık döneminde 

aynı ardışık ay boyunca kaydedilen yağış miktarıyla karşılaştırmasıdır. Bu zaman 

periyotları normalin altında veya daha yüksek olabilen daha kısa periyotların 

kümülatif sonucudur çünkü belirgin derecede nemli veya kuru bir eğilim olmazsa, 

daha uzun dönemli SPI'lar sıfıra doğru yaklaşma eğilimi gösterir. Akarsu, rezervuar 

seviyeleri ve hatta yeraltı suyu seviyelerinde gözlenen hidrolojik kurak dönemlerin 

belirlenmesinde kullanılmaktadır (World Meteorological Organization, 2012). 

Genellikle hidrolojik kuraklık tespiti için tercih edilmektedir. 

1.5.3.1.2. Efektif Kuraklık İndisi (EDI) 

Byun ve Wilhite (1999) oluşan bir kuraklığın başlangıcını, gelişimini ve 

sonunu belirlemek amacıyla Efektif Kuraklık İndisini (EDI) geliştirmişlerdir.  

Günlük kuraklık şiddetini hesaplayabilmesi, hızlı tespit etme ve kısa süreli 

kuraklıkların kesin ölçümü, güncel su kaynakları seviyesini içermesi avantajları 

arasında yer almaktadır (Yürekli, Ünlükara, & Yıldırım, 2010). 
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EDI ilk geliştirildiği şekliyle, diğer birçok kuraklık indisinden farklı olarak 

günlük zaman adımı ile hesap yapar. Dolayısı ile bu durumda günlük yağış verisine 

ihtiyaç vardır. Ancak ortaya koyduğu prensip, aylık yağış verisini kullanacak şekilde 

düzenlenebilir. Ayrıca Smakhtin ve Hughes (2007), geliştirdikleri yazılımda aylık 

algoritma kullanmışlardır. Akhtari ve ark. (2009) ile Roudier ve Mahe (2010) 

yaptıkları çalışmalarda EDI’nin hesaplanmasının zor olduğundan ve yaygın olarak 

kullanılmadığından bahsetmişlerdir. EDI indeksi aşağıda verilen ilişkilere göre 

hesaplanmaktadır.  

 

 

Burada P1, P2, P3 sırasıyla herhangi üç ayı anlatmaktadır. Örnek vermek 

gerekirse son tarihten geçmişe doğru sırayla Mart, Şubat, Ocak ayılarındaki yağmura 

karşılık gelmektedir. EP değerleri hesaplandıktan sonra EP’nin ortalama (MEP) ve 

standart sapma [STD(EP)] değerleri aşağıdaki eşitlikle elde edilerek SEP değeri elde 

edilir. SEP değerleri hesaplandıktan sonra PRN değerleri aşağıdaki ilişkiden saptanır. 

 

Eşitlikteki toplam terimi, N; 3 aylık süre için 1/1 + 1/2+ 1/3 ‘e eşit olacaktır. 

Bundan sonra hesaplanan PRN değerlerinin standart sapması-STD (PRN) 

hesaplanarak EDI değerleri aşağıdaki ilişkiden hesaplanır. Bu indisin tahmininde 

normallik şartı aranmamaktadır (Yürekli, Ünlükara, & Yıldırım, 2010). 

1.5.3.1.3. Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi (PHDI) 

Palmer kuraklık İndisleri (PHI) 1965 yılında Amerika’da geliştirilmiş olup 

bunlar; Palmer Kuraklık Şiddeti İndisi(PDSI), Palmer Hidrolojik Kuraklık 

İndisi(PHDI) ve Palmer Z-İndisi olmak üzere üç adettir. Sınıflama sistemleri aynı 

olup negatif değerler kuraklığı, pozitif değerler ise nemli ortamın göstergesidir(Tablo 

1-2). Palmer İndisleri içerisinde Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi(PHDI) hidrolojik 
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kuraklıkların tespitinde kullanılmaktadır. SPI sınıflama sistemi +2 ve -2 aralığında 

sınıflamaya sahip iken Palmer İndisleri +4 ve -4 aralığında sınıflamaya sahiptir.  

Hidrolojik kuraklıkların hesaplanmasında kullanılan PHDI yöntemi yağış, 

sıcaklık ve toprak nemi verileri ile hesaplanır. Toprak nemi verisinin mevcut 

olmaması halinde yaklaşımlar kullanılır (Integrated Drought Management 

Programme (IDMP), 2016). 

Daha fazla geçmişi yansıtması nedeniyle PHDI hidrolojik kuraklık 

hesaplamaları için PDSI’a göre daha uygundur. Çünkü PHDI hesaplamalarında 

hidrolojik ve tarımsal kuraklık hesaplamaları için daha geçmişi yansıtan veriler 

kullanılmaktadır.  

PHDI indis analizleri Nebraska Üniversitesi resmi sayfasında bulunan Palmer 

İndisleri için geliştirilmiş hesaplama programı aracılığı ile yapılabilmektedir. Gene 

aynı sayfada bu programa ait kullanma kılavuzu da yer almaktadır. Birleşik Devletler 

Ulusal İklim Veri Merkezi (US National Climatic Data Center, NCDC) tarafından 

geliştirilmiştir. Aylık veri kullanır. FORTRAN tabanlı bir program olmakla birlikte 

C++’ya çevrilmiş ve “Kendi-kendini Kalibre Eden (Self-Calibrating) PDSI 

(scPDSI)” gibi birçok değişikliklere uğramıştır. Palmer ilişkili indis ve parametreleri 

(ör. Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi- PHDI, Değiştirilmiş ya da Ağırlıklı Palmer 

Kuraklık Şiddet İndisi- WPLM, Palmer Nem Anomali İndisi ya da Palmer Z Indisi- 

ZNDX ve PET ile birlikte Thornthwaite su bilançosunun ögeleri, vb.), aylık ve 

haftalık scPDSI indislerini hesaplayabilmektedir.  

Tablo 1-2 Palmer Hidrolojik Kuraklık İndisi Sınıflama Sistemi 

Palmer Hidrolojik Kuraklık 

İndisi (PHDI) Kuraklık/Nemlilik Sınıfı 

4.00 ve üzeri Aşırı nemli 

3.00 - 3.99 Çok nemli 

2.00 - 2.99 Orta nemli 

1.00 - 1.99 Az nemli 

0.50 – 0.99 Nemli Devre Başlangıcı 

0.49 – -0.49 Normal 

-0.5 - -0.99 Kuru Devre Başlangıcı 

-1.00 – -1.99 Hafif kurak 

-2.00 – -2.99 Orta kurak 

-3.00 – -3.99 Şiddetli kurak 

-4.00 ve altı Aşırı kurak 
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1.5.3.2. Akışa Bağlı Kuraklık İndisleri 

1.5.3.2.1. Standartlaştırılmış Akış İndisi (SRI) 

Standartlaştırılmış Akış indisi kuraklığın akışa etkisinin belirlenmesi 

amacıyla SPI (McKee,1993) temel alınmak suretiyle Shukla ve Wood tarafından 

2008 yılında geliştirilmiştir. SRI hesaplama sistemi SPI ile birebir aynı olmakla 

birlikte SRI hesaplarında aylık yağış verileri yerine girdi parametresi olarak aylık 

akış verileri kullanılmaktadır.  

Standart Akış İndisi (SRI) belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan 

olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 

Kuraklıkların tespitinde girdi parametresi olarak yağış verilerini kullanan SPI 

3-6 aylık dönemlerde meteorolojik ve 12-24 aylık dönemlerde hidrolojik 

kuraklıkların tespitinde kullanılmakta iken girdi parametresi olarak akış verilerini 

kullanan SRI 9-12 aylık dönemlerde hidrolojik kuraklıkların tespitinde 

kullanılmaktadır. Hidrolojik kuraklık analizlerinde 9-12 aylık SRI sonuçları tam bir 

hidrolojik yağış dönemini yansıtması nedeniyle tercih edilmektedir.  

Standartlaştırılmış indis analizlerinin değerlendirilmesi aşamasında Tablo 1-

1’de verilen sınıflama sistemi kullanılmış ve tarihsel yaşanmış hidrolojik kurak 

dönemler hafif, orta, şiddetli ve aşırı kurak olmak üzere dört ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır.  

Yağış ve akış arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile Standartlaştırılmış 

Yağış İndisi (SPI) ve Standartlaştırılmış Akış İndisi (SPI) sonuçları 

kıyaslanabilmektedir. SPI ve SRI değerlerinin zamana bağlı değişiminde belli bir 

korelasyona sahip olduğunu ve kuvvetli bir uyumun bulunduğunu gösteren birçok 

çalışma mevcuttur (Wood & Shukla, 2007).  
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1.5.3.2.2. Yüzey Akışı Kuraklık İndisi (SDI) 

SPI hesaplama sistematiği baz alınarak Nalbantis ve Tsakiris tarafından 

geliştirilmiştir. Aylık yüzey akış değerleri ve tarihsel zaman serileri kullanılmaktadır 

(Integrated Drought Management Programme (IDMP), 2016). Normalleştirme 

işlemleri SPI daki gibidir. Pozitif sonuçlar nemli, negatif sonuçlar ise kurak 

ortamların göstergesidir. Kullanımı kolay olup yüzey akış verisi kaydı ne kadar 

uzunsa o kadar doğru sonuç verir. SPI’da olduğu gibi farklı zaman ölçeğinde 

çalışılabilir. Akışın olmadığı zaman aralıklarında sonuçlar sağlıklı değildir 

(Nalbantis, 2008). Aynı hesaplama sistematiğine sahip olması nedeniyle; SDI indis 

analizleri National Drought Mitigation Center resmi sayfasında bulunan SPI için 

geliştirilmiş hesaplama programı aracılığı ile yapılabilmektedir (Integrated Drought 

Management Programme (IDMP), 2016). 

SDI hesaplama adımları aşağıda yer almaktadır.  

(1) 

Denklem (1)’de j ayları göstermekte olup, j=1 Ocak ayı j=12 Aralık ayını, Q 

ise yüzeysel akış değerlerini ifade etmektedir.  

(2) 

Denklem (2)’de Vi,k değeri belirtilen j değer aralığındaki kümülatif yüzey 

akışı değeridir. K referans periyodu ise; k=1 için ekim-aralık, k=2 için ekim-mart, 

k=3 için ekim-haziran ve k=4 için ekim-eylüldür.  

1.5.3.2.3. Yüzeysuyu Temini İndisi (SWSI) 

1982’de Shafer & Dezman tarafından Palmer indislerinin dağlar gibi geniş 

topoğrafik özellikleri ve kar miktarını dikkate almaması nedeniyle SWSI 

geliştirilmiştir(Hayes,2007). Klimatolojik ve hidrolojik karakteristikleri tek bir değer 

içerisinde barındırması nedeniyle SWSI hidrolojik kurakları hesaplama açısından 

uygundur. SWSI, Palmer İndisleri ile aynı sınıflandırma sistemine sahiptir.  Aşırı 



 

24 

 

kuraklık olasılıkları hesaplarında tarihsel veriler baz alınarak SWSI kullanılır. 

SWSI’ın avantajı her bölge için, bölgeye özel olması ve kar miktarı hakkında bilgi 

vermesidir. Bölgesel hesaplamalarda bu özellik yararlı olsa da, havzalar arası 

kıyaslamalarda (Hayes,1999) veya küresel ölçekte yapılacak olan kuraklık 

analizlerinde dezavantaja dönüşmektedir. SWSI hesaplamalarında ağırlıklandırma 

faktörü havzalar arası kıyaslamada bir yöntem olarak kullanılır. Mevsimsel olarak 

hesaplanabilmesi, kısıtlı hidrometeorolojik zaman serileri, büyük alanlarda 

hidrolojik-hidrojeolojik özelliklerin değişiklik gösterebilmesi da ayrı bir 

dezavantajdır.   

 

Eşitlikte a, b, c ve d toplamı 1 olup, sırasıyla kar, yağmur, akış ve depolamayı 

göstermektedir. P, her bir su döngüsü birleşeni için aşılmama olasılığıdır. Aylık 

zaman adımları ile hesaplanır. Kış ayları için yapılan SWSI hesaplarında kar 

eşdeğeri, yağış ve depolama kullanılırken, yaz aylarında akış, yağış ve depolama 

verileri kullanılır.  

1.5.3.2.4. Baz Akım İndisi (BFI) 

Hidroloji Enstitüsü tarafından 1980 yılında önerilen BFI, İngiltere’de 

çalışılmıştır ve günlük bazda hesaplanmaktadır. Bu indis için baz akımın toplam 

akımdan ayırılması gerekmektedir. Bu ayrımın çok büyük zorlukları vardır 

(Peters&Van Lanen, 2005). Bu zorluklar ise BFI indisinin en büyük dezavantajıdır. 

 Kuraklık analizlerinde BFI küresel ölçekte kullanılmamaktadır. Diğer 

hidrolojik kuraklık indisleri ile çok benzerdir ve bu yüzden genellikle kuraklıkların 

tahmini esnasında ekstra bir indis olarak değerlendirilmektedir.  
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BFI yukarıda gösterilen denklem ile hesaplanmaktadır. Burada bi seçilen 

sezona ait baz akım değerlerini, di ise seçilen sezona ait yüzeysel akış değerlerini 

göstermektedir.  

1.5.3.3. Yeraltısuyuna Bağlı Kuraklık İndisleri 

1.5.3.3.1. Standartlaştırılmış Su Seviyesi İndisi (SWI) 

Standartlaştırılmış su seviyesi indisi yeraltısu seviyesini izlemek amacı ile 

tasarlanmıştır. SWI normalleştirilmiş mevsimsel yeraltı su seviyesi verilerini 

kullanmaktadır. SWI hesabı yapılmadan önce, verileri normalleştirmek için 

tamamlanmamış gamma fonksiyonu kullanılır. SWI su seviyesindeki düşümün, 

beslenimin ve buna bağlı olarak kuraklığın dolaylı göstergesidir. SWI, mevsimsel 

yeraltısu seviyesi ile mevsimsel yeraltısu seviyesi ortalama farkının standart sapmaya 

bölünmesiyle elde edilir. Negatif değerler yeraltısu seviyesinin düştüğünün ve 

kuraklığın, pozitif değerler ise yeraltısu seviyesinin yükseldiğinin ve kuraklık 

olmadığının göstergesidir (Bhuiyan, 2004). 

Standartlaştırılmış Su Seviyesi İndisi (SWI), belirlenen zaman dilimi içinde 

yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 
 Farklı zaman serileri için hesaplanabilmesi, su stresinin önceden tahmin 

edilebilmesi, hidrolojik kuraklık şiddetinin değerlendirilebilmesi hususları SWI’nın 

avantajları arasındadır. 

1.5.3.3.2. Yeraltısuyu Kaynakları İndisi (GRI) 

Yeraltısuyu kuraklığı hesaplamalarında kullanılan Yeraltısuyu Kuraklık İndisi 

(GRI), Mendicino tarafından 2008 yılında geliştirilmiş ve Calabria-İtalya’da test 

edilmiştir. GRI bölgesel olarak normal dağılım gösteren aylık ve yıllık yeraltısuyu 

seviye verilerine dayanmaktadır. GRI çok yeni bir kuraklık indisi olup yalnızca 

Mendicino tarafından test edilebilmiştir. Hidrolojik modeller tarafından üretilen 

yağış, hava sıcaklığı ve hava basıncı verilerini kullanılmaktadır. GRI 6, 12 e 24 aylık 
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SPI değerleri ile kıyaslanmaktadır. Akdeniz bölgesi için kuraklık hesaplamalarında, 

GRI SPI’ya göre daha uygundur (Mendicino, Senatore, & Versace, 08/2008). 

1.5.3.3.3. Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi (SGI)  

Meteorolojik kuraklık ile başlayan kuraklık olayları zamanla yüzey suyunda 

azalmalara yol açabildiği gibi yer altı suyunda eksilmelere de yol açabilmektedir. 

Meteorolojik kuraklıkların ölçülmesinde daha çok SPI yöntemi, akarsularda görülen 

hidrolojik kuraklıkların ölçülmesinde SRI yöntemi kullanılırken yeraltı suyuna 

kuraklığın etkisi Standartlaştırılmış Yeraltı Suyu İndisi (SGI) ile ölçülebilmektedir 

(Bloomfield & Marchant, 2013). 

SGI girdi parametresi olarak yeraltı suyu seviyelerini kullanır. Sınıflama ve 

hesaplama sistemi SPI ile birebir aynı olup Tablo 1-1’de gösterilmektedir. SWI’dan 

farkı aylık yeraltısuyu seviyesinin kullanılmasıdır.  

Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi (SGI), belirlenen zaman dilimi içinde 

yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 

SGI, aylık yeraltı su seviyesi ile aylık yeraltı su seviyesi ortalaması farkının 

standart sapmaya bölünmesiyle elde edilir. Negatif değerler yeraltısu seviyesinin 

düştüğünün ve kuraklığın, pozitif değerler ise yeraltı su seviyesinin yükseldiğinin ve 

kuraklık olmadığının göstergesidir.  

1.5.3.4. Depolamaya Bağlı Kuraklık İndisleri 

1.5.3.4.1. Standartlaştırılmış Depolama Hacmi İndisi (SRSI) 

Kuraklık koşullarında depolama verilerinin daha sistematik analiz 

edilebilmesi için Gusyev tarafından Japonya’da geliştirilmiştir (Gusyev, et al., 2015). 

Hesaplama sistematiği SPI ile aynı olup standartlaştırılmış olasılık dağılımı baz 

alınarak aylık ortalama depolama hacim verisi kullanılmaktadır. Sınıflama sistemi 

SPI ile birebir aynı olup Tablo 1-1’de gösterilmektedir.  SRSI sisteme giriş yapan 
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tüm akış ve depolama verisini dikkate almaktadır. SRSI hesaplama sisteminin SPI 

gibi kolay olması avantaj sağlarken, buharlaşmayı hesaba katmaması dezavantajıdır.  

Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi (SGI), belirlenen zaman dilimi içinde 

yağışın ortalamadan olan farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde edilir. 

 

Uluslararası Su Afetleri Ve Risk Yönetimi Merkezi standartlaştırılmış 

depolama hacmi indisini (SRSI) Asya nehir havzalarında kullanmıştır( 

http://www.icharm.pwri.go.jp/.).  

1.5.3.4.2. Keşif Kuraklık İndisi (RDI) 

Her havza için uygulanan hesaplama yaklaşımı farklıdır, sonuçlar her havza 

için tektir. Bu yüzden değerlendirme ve kıyaslama limitlidir. SPI, PDSI ve SWSI ile 

benzerdir. Girdileri; sıcaklık, yağış, kar miktarı, akış ve depolama verileridir. RDI 

indis hesaplama sistemi zor olup kullanımı yaygın değildir. RDI hesaplama adımları 

aşağıda yer almaktadır.  

 RDI indeksinin k-referans periyotlarındaki değerlerinin tahmininde gerekli 

olan αk değerleri aşağıdaki ilişkiden saptanmıştır (Bhuiyan, 2004).  

 
Eşitlikte Pij ve ET0ij sırasıyla i. yılın j. ayının toplam yağmur ve referans 

bitki su tüketimini (ETo) ifade etmektedir. RDI indeksi, seçilmiş bir zaman dilimi (k-

referans periyodu) için hesaplanan (αik) değerleri ile hesaplanan (αik) değerlerinin 

ortalama miktarının farkının, hesaplanan (αik) değerlerinin standart sapmasına 

bölünmesi ile elde edilir (Bhuiyan, 2004).  

 
μo ve σo, sırasıyla αk’nın ortalama ve standard sapmasıdır. Bu ilişkiden RDI 

değerlerini elde etmek için αk değerlerinin normal dağılım göstermesi gerekir. 

http://www.icharm.pwri.go.jp/
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Tsakiris ve ark. αk değerlerinin genellikle log-normal veya gama dağılımına uyum 

gösterdiğini, ancak birçok durumda gama dağılımının daha iyi sonuç verdiğini 

bildirmişlerdir. Bu nedenle RDI indeksinin hesaplanması için öncelikle αk 

değerlerinin frekans dağılımının normalliği test edilmelidir (Bhuiyan, 2004). 

1.5.3.4.3. Toplam Depolama Açığı İndisi (TSDI) 

Kanada’da kuraklığın karakterini belirlemek amacıyla Yirdaw (2008) 

tarafından geliştirilmiştir. Yirdaw çalışmasında GRACE uydusunun ölçümlerine 

dayanan gözlemleri ve akım değerlerini, depolama anomalileriyle birleştirmiştir. 

Hesaplamalarında yağış, terleme ve havza dışına boşalım değerleri kullanılmaktadır. 

Depolanan suyun miktarındaki anomaliler o bölge için kuraklık indikatörüdür. 

Geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kuraklık analizlerinde TSDI 

küresel ölçekte kullanılmamaktadır (Cao, Nan, & Cheng, 2015). TSDI indis 

hesaplama sistemi zor olup kullanımı yaygın değildir. 

TSDI analizlerinde aşağıdaki hesaplama adımları kullanılmakta olup TSA 

aylık toplam depolama açığı anomalisi, MTSA, TSAmax ve TSAmin ise sırasıyla 

uzun zamanlar depolama açığı ortalaması, maksimum ve minimum toplam depolama 

açığını ifade etmektedir. Ayrıca i yılları j ise ayları ifade etmektedir.  
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BÖLÜM 2 

 

2. BEYŞEHİR VE KONYA-ÇUMRA-KARAPINAR ALT HAVZALARINDA 

HİDROLOJİK KURAKLIK ANALİZ ÇALIŞMASI  

2.1. Çalışma Alanı 

Tez kapsamında DSİ tarafından Konya Havzasında belirlenmiş 9 alt 

havzadan, Beyşehir Alt Havzası (16/1) ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası’nda 

(16/2) geçmişte yaşanmış hidrolojik kuraklıkları belirlemek amacıyla analizler 

yapılmıştır. Çalışılan alt havzalara ait genel bilgiler bu bölüm de anlatılmaktadır. 

Çalışma alanı seçiminde dikkat edilen hususlar; 

 Seçilen alt havzaların Türkiye’de kuraklık etkilerine en açık havza durumunda 

olan Konya Havzasına ait olması, 

 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarının birbirine komşu olması, 

benzer coğrafik ve iklimsel özelliklere sahip olması, 

 Hidrolojik özelliklerinin nispeten farklı olması; 

 Konya havzası içerisinde Konya-Çumra-Karapınar Alt-Havzası yeraltı suyu 

çekiminin çok, yağışın düşük olması, 

 Beyşehir Alt-Havzasında ise yağışın yüksek, yeraltısuyu çekiminin nispeten 

az olmasıdır.   

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak çalışma alanı seçilmiş olup Konya 

Havzası alt havzalarını ve çalışma alanı alt havza bölümlerini gösterir harita Şekil 2-

1’de sunulmaktadır. Beyşehir Alt Havzası iki adet, Konya-Çumra-Karapınar ise dört 

adet bölümden oluşmaktadır. Bölümleme ve alt havzaların belirlenmesinde DSİ 

sınıflama sistemi esas alınmıştır.  

Beyşehir-Kaşaklı Alt Havzası (16/1) 

1. Beyşehir Bölümü (16/1-a) 

2. Seydişehir Bölümü (16/1-b) 

 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası (16/2) 

1. Alakova-Hatip Bölümü (16/2-a) 

2. Sarıcalar Bölümü (16/2-b) 

3. Çumra-Apa-May Bölümü (16/2-c) 

4. Karapınar Bölümü (16/2-d) 
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Şekil 2-1 Beyşehir(16/1), Konya-Çumra-Karapınar(16/2) Alt Havzaları ve 

Bölümleri 
(DSİ’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

2.1.1. Beyşehir Alt Havzası (16/1) 

Beyşehir Alt Havzasının drenaj alanı 6.643 km²’dir. Alt havza Beyşehir 

(16/1-a) ve Seydişehir (16/1-b) olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Beyşehir 

(16/1-a) bölümü 3841,5 km² ve Seydişehir (16/1-b) bölümü 2801,3 km²’lik alanı 

kapsamaktadır (SYGM, 2015). Alt havzaya ait genel bilgiler aşağıda sunulmaktadır.  

Havzanın Konumu: Havza’nın batısında bir burun oluşturan Beyşehir Alt Havzası, 

kuzeyde Sakarya ve Akarçay, batıda ve güneyde ise Antalya havzaları ile çevrilidir. 

Alt havza doğuda 16/2 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası ile komşudur. Alt 

havzadaki meteoroloji gözlem istasyonları, su kaynakları, akım gözlem istasyonları, 

baraj, gölet ve depolamaları gösteren harita Şekil 2-2’de verilmiştir. 
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Şekil 2-2 Beyşehir Alt Havzası(16/1) Haritası 

 (DSİ ve MGM’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Yerleşim Merkezleri: Konya ilinin Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Derbent, 

Derebucak, Hüyük ve Yalıhüyük ilçeleri ile Isparta ilinin Şarkikaraağaç ilçesi ile bu 

ilçeye bağlı Çarıksaraylar ve Çiçekpınar beldeleri ve Yenişarbademli ilçesi alt havza 

sınırları içerisindedir. 

Dağlar: Geyik Dağları (2.467 m), Haydar Dağı (2.249 m), Yıldız Dağı (2.560 m), 

Sultandağı, Alacadağ, Erenler, Eğriburun ve Karaçal dağları, Loras Dağı (2.050 m.), 

Bozdağ (1.956 m), Sultan Dağları, Dedegül Dağı, Anamas Dağı, Dedegöl Dağları 

(2.892 m) 

Ovalar: Beyşehir, Seydişehir, Suğla ve Şarkîkaraağaç Ovası 

Akarsular: Çarşamba Suyu, Şakirkaraağaç Suyu, Hızar Deresi, Sarısu, Kocadere,  

Uludere, Soğuksu ve Üstünler Suyu 

Göller: Beyşehir Gölü, Suğla Gölü, Sarıot Gölü 



 

32 

 

 
Şekil 2-3 Beyşehir Alt Havzası (16/1) Jeoloji Haritası (SYGM, 2015) 

Jeoloji: Alt havza içerisinde, Paleozoyik'ten günümüze kadar metamorfik, mağmatik 

ve sedimanter kaya grupları yer almaktadır. Metamorfik kayaç grupları Paleozoyik 

yaşlı mermer ve metamorfik şistler, mağmatik kayaç grupları volkanik kökenli bazalt 

ve tüflerden ibaret olup, bu kayaçlar alt havzanın doğusunda yer alır. Sedimanter 

kayaç grupları ise alt havzanın batısında, en fazla yayılıma sahip olan Kretase yaşlı 



 

33 

 

kireçtaşları ile alt havzanın kuzeydoğusunda yer alan Neojen birimlerinden ibarettir 

(SYGM, 2015). Alt havzanın jeoloji haritası Şekil 2-3’de verilmiştir. 

Fiziksel Drenaj: Havza, doğal topografyası itibariyle sularını Beyşehir ve Suğla 

göllerine boşaltmaktadır. Ancak suni olarak açılan Beyşehir-Suğla-Apa Kanalı 

aracılığıyla havzada toplanan sular Konya-Çumra-Apa (16/2) Alt Havzasına drene 

edilmektedir. Konya Ovası’nda kullanılan suyun fazlası olan yüzey akışları Konya 

Ovası’nda açılan değişik derinlik ve uzunluktaki drenaj sistemi ile Tuz Gölü’ne 

akıtılmaktadır. Ayrıca doğal sularının bir kısmını düdenler vasıtasıyla yeraltından 

Akdeniz'e boşalttığı kabul edilmektedir (SYGM, 2015). 

İklim: Beyşehir Alt Havzası Konya Havzası içerisinde en yüksek yağış ortalamasına 

sahip alt havzadır. Karasal iklim hakim olup kış ayları soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise 

sıcak ve kurak geçmektedir. Seydişehir ve Beyşehir yörelerinde yıllık yağış miktarı 

750 mm'yi bulmaktadır. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında etkilidir. Kış 

aylarında kar ve yağmur, bahar aylarında ise sağanak ve gök gürültülü sağanak 

yağmur ve dolu görülür. Alt havzada yağışların çoğu sağanak ve gök gürültülü 

sağanak halinde gerçekleştiğinden özellikle dağlık veya eğimli alanlarda yağışların 

büyük kısmı yüzeysel akışa geçmektedir.  Yaz ayları sıcak ve kurak geçmekte, yağış 

miktarı azalmaktadır. Seydişehir MGİ, Konya Havzası ortalamasının yaklaşık 2 katı 

yıllık yağış almaktadır. 

Yıllık ortalama sıcaklıklar -0,40C ile 23,00C arasında değişmektedir. En sıcak aylar 

Temmuz ve Ağustos ayları iken en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat aylarıdır. Yıllık 

ortalama sıcaklık dalgalanmaları, havzanın karasal iklimini karakterize etmektedir. 

Beyşehir Alt Havzasındaki Meteoroloji Gözlem İstasyonlarına ait bilgiler Tablo 2-

1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2-1 Beyşehir Alt Havzası (16/1) Meteoroloji Gözlem İstasyon Bilgileri 

İstasyon No İstasyon Adı Yükselti(m) 

17242 Beyşehir 1141 

17898 Seydişehir 1129 
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Daha önce bahsedildiği gibi Beyşehir Alt Havzası, Konya Havzasının en yağışlı 

bölümünü oluşturmaktadır. Seydişehir MGİ, Konya Havzası ortalamasının yaklaşık 2 

katı yıllık yağış alır; bu istasyon hariç tutulduğunda havzanın yıllık ortalama yağış 

yüksekliği 380 mm’den 347 mm’ye düşmektedir (SYGM, 2015). Alt havzadaki 

MGİ’lere ait aylık ve yıllık yağış miktarları Tablo 2-2’de verilmiştir. 

Tablo 2-2 Beyşehir Alt Havzası (16/1) MGM İstasyonlarında 1974-2013 Gözlem 

Periyodunda Kaydedilen Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Verileri 

IST 

AYLAR 
YIL 

TOP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mm/

yıl 

BEYS 69,4 55,9 45,7 46,7 40,4 23,1 7,7 8,3 17,0 42,8 53,8 81,4 
492,

2 

SYDS 
124,

0 
95,7 72,4 57,3 44,8 25,5 8,8 10,4 17,5 55,5 92,5 

150,

4 
754,

9 

 

Su Kaynakları: Konya Havzası’nın gerek sahip olduğu su kaynakları gerekse artan 

su talebini karşılamak amacıyla geliştirilen Gembos Derivasyonu ve Mavi Tünel 

projelerinin geçişini sağlaması bakımından Beyşehir Alt Havzası büyük bir önem 

taşımaktadır. Alt havzanın en önemli su kaynağı Beyşehir Gölü, Suğla Gölü ve 

Çarşamba Suyu’dur. Alt havzada 18 adet akım gözlem istasyonu bulunmakta olup 

listesi Tablo 2-5’de sunulmuştur. Ayrıca alt havzada pek çok karstik kaynak 

mevcuttur.   

Beyşehir Bölümü’nü oluşturan Beyşehir Gölü 4086,4 km² olup bunun 703,3 km²’sini 

1124,60 m kotunda gölalanı kaplamaktadır. Beyşehir Gölü, göl yüzeyine düşen 

yağışlar haricinde 3383 km²’lik yağış alanına sahip derelerden ve karst pınarlarından 

beslenir (SYGM, 2015). 

Beyşehir Gölünü kuzeyde 575 km²’lik Şarkikaraağaç havzası, batıda 522 km²’lik 

Gedikli ve Yenişar-Bademli havzaları, güneyden 633 km²’lik Soğuksu ve Üstünler 

havzaları ile doğudan 1653 km²’lik alandan Sarısu ve diğer küçük derelerin 

oluşturduğu mikrohavzalar besler. Gölün bulunduğu jeoloji karstik yapıda 

olduğundan göle dökülen küçük debili pek çok pınar bulunmaktadır. 
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DSİ İşletme Bakım Dairesi verilerine göre 1974-2012 periyodunda Beyşehir Gölü’ne 

gelen sular 303-1552 hm³/yıl arasında değişmiştir. Ortalama akım 856 hm³/yıl olup 

ortanca değeri 861 hm³/yıl’dır. En düşük akım 2001 yılında gözlemlenmiştir. 

Suğla Gölü, Beyşehir Gölü’nde düzenlenen akımlardan, karstik pınarlardan, Süberte 

ve Irmak çayı ile yan derelerden beslenmektedir. Suğla Gölü Depolaması aylık 

işletme kayıtları 2007-2012 yılları arasında kısa süreli olup aksaktır.  

Suğla Gölünün yağış alanı 581 km²’dir. Gölü besleyen Süberte Çayı’nın 111,8 

km²’lik yağış alanından gelen akımlar D16A078 numaralı Taşağıl AGİ’de 

ölçülmektedir. AGİ’nin 1974-2012 ortalama akışı 104,9 hm³/yıl olarak ölçülmüştür. 

Suğla Gölü Havzası’nın geri kalan 469,2 km²’lik yağış alanından oluşacak akış için 

Çarşamba Suyu üzerindeki D16A166 numaralı Pınarcık Köprüsü AGİ ve E16A011 

numaralı Bozkır AGİ kullanılarak 1974-2012 periyodunda ortalama akış 97,8 hm³/yıl 

olarak hesaplanmıştır. Pınarcık Köprüsü AGİ’de ölçülen ortalama akım alanlar 

oranında (469/343=1,367) taşınarak 133,7 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır. Suğla 

Gölü’ne gelen toplam akım 238,6 hm³/yıl olarak hesaplanmıştır (SYGM, 2015). 

Alt havzanın kullanılabilir yerüstü su kaynakları Beyşehir (326 hm³/yıl), Suğla (215 

hm³/yıl) göl ve depolamalarında ve göletlerde (28 hm³/yıl) depolanmaktadır. Gembos 

(130 hm³/yıl) ve Gembos havzasından gelen Mavi Tünel (420 hm³/yıl) olmak üzere 

550 hm³/yıl komşu havzadan gelmekte olup toplam yıllık kullanılabilir yerüstü su 

potansiyeli 1.119 hm³/yıl’dır (SYGM, 2015). 

2.1.2. Konya – Çumra – Karapınar Alt Havzası (16/2) 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasının drenaj alanı 8.810,9 km²’dir. Alt 

havza Alakova-Hatip (16/2-a), Sarıcalar (16/2-b), Çumra-Apa-May (16/2-c) ve 

Karapınar (16/2-d) olmak üzere dört bölümde incelenmektedir. Alakova-Hatip (16/2-

a) bölümü 1896,8 km², Sarıcalar (16/2-b) bölümü 1538 km², Çumra-Apa-May (16/2-

c) bölümü 4465 km² ve Karapınar (16/2-d) bölümü 910,7 km²’lik alanı 

kapsamaktadır (SYGM, 2015). Alt havzaya ait genel bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

Havzanın Konumu: Konya Havzasının merkezinde, Beyşehir Alt Havzasının 

doğusunda, Antalya Havzası ve Karaman-Ayrancı Alt Havzasının kuzeyinde, 
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Sakarya Havzası ve Altınekin Alt Havzasının güneyinde ve Aksaray-Sultanhanı Alt 

Havzasının batısında yer almaktadır. Alt havzadaki meteoroloji gözlem istasyonları, 

su kaynakları, akım gözlem istasyonları, baraj, gölet ve depolamaları gösteren harita 

Şekil 2-4’de verilmiştir. 

 
Şekil 2-4 Konya –Çumra - Karapınar Alt Havzası (16/2) Haritası 

(DSİ ve MGM’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Yerleşim Merkezleri: Konya ili Büyükşehir (Karatay, Meram, Selçuklu), Akören, 

Altınekin, Bozkır, Çumra, Derbent, Güneysınır, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, 

Sarayönü, Seydişehir ilçeleri ile Karaman İli Merkez ve Kazımkarabekir ilçesi 

Dağlar: Toros Dağları, Aydos Dağı (3.430 m), Geyik Dağları (2.467 m), Haydar 

Dağı (2.249 m), Sultandağı, Ali Dağı, Küpe, Alacadağ, Erenler, Eğriburun ve 

Karaçal Dağları, Loras Dağı (2.050 m.), Bozdağ (1.956 m), Karadağ, Karacadağ, 

Takkeli Dağ, Oyluklu Dağı (2.427 m.), Yunt Dağı (2.227 m), Özyurt Dağı (2.481 m), 

Hacıbaba Dağı, Musa, Yülek ve Çavdarlı tepeleri, Geyik ve Bolkar Dağları, Bolkar, 

Bozoğlan, Musa, Meke ve Çakırdağ Dağları 

Ovalar: Konya Ovası, Çumra Ovası, Karaman Ovası 



 

37 

 

Akarsular: Çarşamba Suyu, Meram Çayı, Sille Deresi, May Deresi, İvriz, Bolasan, 

Çiğil, Doğanhisar İnsuyu, Göksu, Adıyan, Engilli, Çavuşköy, Karasu Çayları, 

Berendi Çayı, İbrala Deresi, Gödet Çayı ve Deliçay 

Göller: Acı Göl (Karaman), Akgöl, Tekneci Gölü, Acı Göl (Konya), Geren Gölü, 

Bolluk Gölü, Dipsiz Gölü, Hotamış Gölü, Meyili Gölü, Çinarli Gölü, Meke Gölü, 

Acıgöl, Akyav Gölü, Akgöl, Çiftegöz Gölü, Darı Gölcüğü, Kara Gölü, Ulu Gölcük, 

Kura Gölü, Köy Gölü, Dağ Gölü, May Gölcüğü, Obruk Gölü, Beyşehir Gölü, 

Avcıören Gölü, Küçük Gölü, Düden Gölü, Samsam Gölü (Tuzlu), Gökgöl, Tuz Gölü, 

Tuz Gölü (Çorak Bölge), Tuz Gölü (Çorak Bölge) 

 
Şekil 2-5 Konya – Çumra – Karapınar Alt Havzası (16/2) Jeoloji Haritası 

(SYGM, 2015) 
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Jeoloji: Alt havzada Paleozoik zamandan başlayan ve günümüze kadar oluşumu 

devam eden tortul, metamorfik ve magmatik kayaçlar yüzeylenmektedir. Hersinyen 

ve Alp Orojenezleri’nden etkilenen havzadaki kaya birimleri kıvrımlanma ve 

faylanmalar sonucunda bugünkü jeolojik ve morfolojik yapısını kazanmışlardır. 

Karadağ, Sarıcalar, Doğudağ, Alakova, Arıkören, Doğu, Kuzey, Sultan ve Karacadağ 

fayları tektonik hareketler havzadaki önemli faylardır. Bunlardan Doğu fayı 

hidrojeolojik yönden Konya’daki en önemli faydır: Çünkü doğudaki serbest akiferle, 

batısındaki basınçlı akifer arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Alt havzanın jeoloji 

haritası Şekil 2-5’de verilmiştir. 

İklim: Konya havzası içerisinde en az yağış ortalamasına sahip alt havzadır. Karasal 

iklim hakim olup kış ayları soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak 

geçmektedir. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında etkilidir. Kış aylarında kar 

ve yağmur, bahar aylarında ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu 

görülür. Yaz ayları sıcak ve kurak geçmekte, yağış miktarı azalmaktadır.  

Yıllık ortalama sıcaklıklar -0,40C ile 23,00C arasında değişmektedir. En sıcak aylar 

Temmuz ve Ağustos ayları iken en soğuk aylar ise Ocak ve Şubat aylarıdır. Yıllık 

ortalama sıcaklık dalgalanmaları, havzanın karasal iklimini karakterize etmektedir. 

Alt havzadaki meteoroloji gözlem istasyonlarına ait bilgiler Tablo 2-3’de 

sunulmuştur. Konya Bölge istasyonu 1929-1949 arasında, Konya Meydan istasyonu 

1949 ve sonrası ölçüm almıştır. İstasyonların yakınlığı, benzer özellikler göstermesi 

ve veri tarihlerinin kesişmemesi sebebi ile bu iki istasyon tez çalışması kapsamında 

tek istasyon olarak değerlendirilmiş ve ölçümler birleştirilmiştir. Alt havzadaki 

MGİ’lere ait aylık ve yıllık yağış miktarları Tablo 2-4’de verilmiştir. 

Tablo 2-3 Konya-Çumra-Karapınar (16/2) Alt Havzası Meteoroloji Gözlem 

İstasyonları Karakteristik Bilgileri 

İstasyon No İstasyon Adı Yükselti (m) 

17900 Çumra 1014 

17245 Konya Bölge 1029 

17244 Konya Meydan 1031 
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Tablo 2-4 Konya-Çumra-Karapınar (16/2) Alt Havzası MGM İstasyonlarında 

1974-2013 Gözlem Periyodunda Kaydedilen Aylık ve Yıllık Toplam Yağış 

Verileri 

IST 

AYLAR 
YIL 

TOP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mm/

yıl 

KONYA 33,8 27,4 27,5 34,0 44,2 23,0 7,2 5,8 10,9 30,8 33,1 
42,

9 
320,

7 

CUMRA 35,4 28,5 30,2 39,0 35,5 19,4 5,0 3,6 8,3 30,1 33,0 
42,

9 

310,

8 

 

Su Kaynakları: Konya Havzası’nın sahip olduğu verimli toprak kaynaklarının 

büyük bölümü Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası içerisinde bulunmaktadır. Alt 

havzanın zengin toprak kaynakları olmasına karşın su kaynakları, toprak 

kaynaklarına kıyasla fakirdir. Alt havzadaki akarsuların akış uzunlukları kısa ve 

rejimleri düzensiz olup üzerinde bulunduğu jeolojik (karstik) yapısı sebebiyle 

geçirimlilik yüksektir. Alt havzada 3 adet akım gözlem istasyonu bulunmakta olup 

listesi Tablo 2-5’de sunulmuştur.  

Alt havzanın verimli tarımsal alanının sulanması için 1904 yılından itibaren 

merhaleler halinde geliştirilen Konya-Çumra Projesi, Havza’nın en büyük entegre 

planlama projesidir. Projede 250.000 ha üzerindeki alanın Beyşehir ve Suğla 

Gölü’nden regüle sular ve Göksu Havzası’ndan Mavi Tünel vasıtasıyla transfer 

edilen sular ile sulanması amaçlanmıştır (SYGM, 2015). 

Sille Barajı, Sille Deresi üzerinde 1960 yılında taşkın kontrolü ve sulama amacıyla 

inşa edilmiştir. 220 ha sulama sahası vardır. Dere üzerinde AGİ bulunmamaktadır. 

DSİ İşletme Bakım Dairesi verilerine göre 1974-2012 periyodunda Sille Barajı’na 

gelen sular 0,01-3,87 hm³/yıl arasında değişmiştir. Ortalama akım 1,4 hm³/yıl olup 

ortanca değeri 1,3 hm³/yıl’dır. En düşük akım 2001 yılında gözlemlenmiştir (SYGM, 

2015).  

May Barajı, May Deresi üzerinde 1960 yılında taşkın kontolü ve sulama amacıyla 

inşa edilmiştir. 1200 ha sulama sahası bulunmaktadır. Barajın üzerinde bulunduğu 

karstik jeolojinin yol açtığı yüksek geçirimlilik sebebiyle baraj su tutamamaktadır. 

Sulama şebekesi tesis edilmeden devre dışı kalmıştır (SYGM, 2015). 
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Altınapa Barajı Meram Çayı üzerinde 1967 yılında taşkın kontrolü, sulama ve 

içmesuyu temini amacıyla inşa edilmiştir. 1400 ha sulama sahası vardır. Altınapa 

Barajın yağış alanı 589 km²’dir. Gölü besleyen Fındıklı Deresi’nin 84,8 km²’lik yağış 

alanından gelen akımlar D16A139 numaralı Altınapa AGİ’de ölçülmektedir. Barajın 

Meram Çayı Havzası’nın 504,2 km²’lik yağış alanından oluşacak akış için Meram 

Çayı üzerinde 1968-1975 yıllarında işletilen D16A074 numaralı Altınapa AGİ ve 

1975-2012 yıllarında işletilen D16A100 numaralı Küçükmuhsine AGİ kullanılmıştır. 

Küçükmuhsine AGİ’de ölçülen ortalama akım alanlar baraj havzası 

(504,2/439,2=1,15) oranında taşınmış ve Fındıklı Deresi havzasından gelen akımlarla 

toplarak barajın giriş akımları hesaplanmıştır. 1974-2012 periyodunda Altınapa 

Barajı’na gelen sular 8,6-88,2 hm³/yıl arasında değişmiştir. Ortalama akım 44,9 

hm³/yıl olup ortanca değeri 42 hm³/yıl’dır. En düşük akım 2001 yılında 

gözlemlenmiştir (SYGM, 2015). 

Alt havzanın kullanılabilir yerüstü su kaynakları Altınapa (46,8 hm³/yıl), May 

(30,7 hm³/yıl), Apa (103,5 hm³/yıl) barajlarında ve göletlerde (13,7 hm³/yıl) 

depolananlar olmak üzere 194,7 hm³/yıl’dır. Bu değere komşu havzadan gelen 

870 hm³/yıl ilave edildiğinde yıllık kullanılabilir yerüstü su 1.064,7 hm³/yıl’dır 

(SYGM, 2015). 

2.2. Tez Kapsamında Kullanılan Veriler 

2.2.1. Meteorolojik Veriler 

Türkiye genelinde 2016 yılı itibariyle MGM tarafından işletilen meteorolojik 

gözlem istasyonlarından (MGİ) Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları 

civarında yer alan gözlem istasyonları aşağıda gösterilmektedir. Tez kapsamında 

yapılan SPI analizlerinde, Beyşehir Alt Havzasında Beyşehir MGİ ve Seydişehir 

MGİ; Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında ise Konya MGİ ve Çumra MGİ yağış 

verileri kullanılmıştır. Söz konusu SPI analiz çalışmaları hakkında detaylı bilgi 

‘’2.4.1.Standartlaştırılmış Yağış İndisi Analizleri’’ başlığı altında sunulmaktadır.  
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Şekil 2-6 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası Civarındaki 

Meteorolojik Gözlem İstasyonları 
(MGM’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarından 2’şer adet olmak 

üzere toplamda 4 istasyondan yağış verisi temin edilebilmiş ve tüm bu veriler SPI 

analizleri kapsamında kullanılmıştır.  

 
Şekil 2-7 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası Aylık Ortalama Yağış (1972-2014)  

(MGM’den temin edilen veriler ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

y = -0.0111x + 28.85 
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Şekil 2-8 Beyşehir Alt Havzası Aylık Ortalama Yağış (1964-2014) 

(MGM’den temin edilen veriler ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Konya-Çumra Karapınar(Şekil 2-7) ve Beyşehir(Şekil 2-8) Alt Havzaları Ortalama 

Yağış Grafikleri incelendiğinde; 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları içerisinde yer alan ve 

uzun dönem kesintisiz veriye sahip olan dört meteorolojik gözlem istasyonunun 

(Konya, Çumra, Beyşehir, Seydişehir Meteorolojik Gözlem İstasyonları) aylık 

toplam yağış verilerinin ortalaması 1972 - 2014 periyodu için aşağıda verilmektedir. 

Grafiklerde görülen doğrusal çizginin eğiminin pozitif veya negatif olması yağışların 

uzun yıllar içinde artma veya azalma eğiliminde olduğunu gösterir. Buna göre alt 

havzalarda yağışlarda artma veya azalma eğiliminin olmadığı söylenebilmektedir. 

2.2.2. Akım Verileri 

Bir akım gözlem istasyonuna ait akım verilerinin kuraklık analizlerinde 

değerlendirilebilmesi için iki önemli koşul vardır. Bunlar verilerin uzun yıllar 

kesiksiz olarak alınması ve doğal akımlara ait olmasıdır. Kuraklık analizlerinin yerel 

değişkenlere fazlasıyla bağlı olması nedeniyle eksik verilerin istatistiksel metotlar 

kullanılarak tamamlanması ve analizlerde kullanılması yanlış sonuçlar elde 

edilmesine yol açabilmektedir. Ayrıca kuraklık olgusu olağanüstü bir durumdur. 

y = -0,0012x + 52,727 
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Zaman serilerine dışarıdan yapılacak müdahale olağanüstü durumların tespitinde 

hatalara yol açacaktır. 

 
Şekil 2-9 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası Civarındaki Akım 

Gözlem İstasyonları 
(DSİ’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Alt havzalar içerisinde yer alan akım gözlem istasyon verileri 

değerlendirildiğinde, kesintisiz ve düzenli veriye sahip olan akım gözlem istasyonu 

oldukça az sayıdadır. Beyşehir Alt Havzasında 18, Konya-Çumra-Karapınar Alt 

Havzasında ise 3 adet akım gözlem istasyonu bulunmaktadır.  

Verisi elde edilmiş bahsi geçen 21 akım gözlem istasyonu için verilerin 

devamlılığı gözetilmeksizin hepsi için SRI analiz çalışmaları yapılmıştır. Ancak 

değerlendirme ve kıyaslamalar yapılırken kesintisiz veriye sahip olan ve doğal 

akışları diğer istasyonlara göre daha iyi temsil ettiği düşünülen istasyonlar seçilmiş 

olup Tablo 2-5’de (*) ile belirtilmiştir. Söz konusu SRI analiz çalışmaları hakkında 

detaylı bilgi ‘’2.4.2.Standartlaştırılmış Akış İndisi Analizleri’’ başlığı altında 

sunulmaktadır. 
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Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında bulunan DSİ ve 

mülga EİEİ tarafından işletilmekte olan akım gözlem istasyonlarına ait bilgiler Tablo 

2-5’de yer almaktadır.  

Tablo 2-5 Kullanılan Akım Gözlem İstasyonlarına İlişkin Bilgiler 

No 
Alt 

Havza 

Alt 
Havza 

No 

İstasyon 
Numarası 

Kurum Nehir Adı İstasyon Adı 
Veri Kayıt 

Aralığı 

1 

B
e

yş
e

h
ir

 A
lt

 H
av

za
sı

 

16/1 D16A013(*) DSİ 
Şarkikaraağaç 

Suyu 
Çeltek Köprüsü 1963-2012 

2 16/1 D16A158 DSİ Hızar Deresi Gölyaka AGİ 1993-2009 

3 16/1 D16A065 DSİ Uludere Derebucak AGİ 1967-1985 

4 16/1 D16A118 DSİ Kocadere Derebucak AGİ 1979-1985 

5 16/1 D16A134 DSİ Kocadere Derebucak AGİ 1984-2012 

6 16/1 D16A138 DSİ Seki Deresi Derebucak AGİ 1985-2008 

7 16/1 D16A111 DSİ Soğuksu Yeşildağ Köprüsü AGİ 1994-2009 

8 16/1 D16A014 DSİ Soğuksu Deresi Yeşildağ AGİ 1961-2008 

9 16/1 D16A015(*) DSİ Üstünler Suyu Üstünler AGİ 1959-2008 

10 16/1 D16A035 DSİ Bucak Deresi Damlapınar AGİ 1962-2002 

11 16/1 D16A104 DSİ Sarısu Eylikler AGİ 1975-2008 

12 16/1 D16A154 DSİ Ozan Deresi Tolca AGİ 1993-2008 

13 16/1 D16A155 DSİ Çavuşköy Deresi Kıreli AGİ 1994-2011 

14 16/1 D16A078(*) DSİ Süberte Çayı Taşağıl AGİ 1973-2012 

15 16/1 D16A115(*) DSİ Çarşamba Suyu Sorkun AGİ 1977-2012 

16 16/1 D16A166 DSİ Çarşamba Suyu Pınarcık Köprüsü AGİ 2000-2011 

17 16/1 E16A011(*) EİE Çarşamba Suyu Bozkır AGİ 1964-2004 

18 16/1 E16A004(*) EİE Beyşehir Gölü Gölayağı AGİ 1962-2011 

19 Konya-
Çumra-

Karapınar 
Alt 

Havzası 

16/2 D16A139 DSİ Fındıklı Dere 
Altınapa Baraj Girişi 

AGİ 
1985-2008 

20 16/2 D16A074 DSİ Meram Çayı Altınapa AGİ 1968-1975 

21 16/2 D16A100 DSİ Meram Çayı Küçükmuhsine AGİ 1975-1979 

(*) ile belirtilen AGİ’ler SRI analiz değerlendirmelerinde daha temsil edici olmaları sebebi ile 
kullanılmıştır. 

 



 

45 

 

Tablo 2-5’de verilen akım gözlem istasyonlarından 12 tanesi temsil edici 

olmaması nedeniyle analizler kapsamında değerlendirmeye alınmamıştır. Bu tez 

kapsamında temsil edici olarak kabul edilmeyen akım gözlem istasyonları hakkında 

yapılan değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.  

No 
Alt 

Havza 
No 

İstasyon 
Numarası 

Veri Kayıt 
Aralığı 

Açıklama 

1 

16/1 

D16A158 1993-2009 

Veri serisi uzunluğu kısadır.  Analizleri 
yapılmış ancak sağlıklı sonuçlar elde etmek 
amacıyla değerlendirmelere dahil 
edilmemiştir.   

2 D16A118 1979-1985 

3 D16A138 1985-2008 

4 D16A154 1993-2008 

5 D16A166 2000-2011 

6 D16A065 1967-1985 

Veri serisi içerisinde uzun süreli boşluklar 
bulunmaktadır.  Analizleri yapılmış ancak 
sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla 
değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   

7 D16A111 1994-2009 

8 D16A014 1961-2008 

9 D16A035 1962-2002 

10 D16A104 1975-2008 

11 D16A134 1984-2012 
Veri serisi içerisinde hem boşluklar 
bulunmaktadır hem de veri seri uzunluğu 
kısadır. Analizleri yapılmış ancak sağlıklı 
sonuçlar elde etmek amacıyla 
değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   

12 D16A155 1994-2011 

 

 
Şekil 2-10 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası Aylık Ortalama Akım 

Değerleri 
(DSİ’den temin edilen veriler ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

y = -0,1427x + 141,89 
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Şekil 2-11 Beyşehir Alt Havzası Aylık Ortalama Akım Değerleri 

(DSİ’den temin edilen veriler ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Beyşehir Alt Havzasında 6 adet, Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında ise 

3 adet akım gözlem istasyonu değerlendirmeye alınmıştır. Veriler incelendiğinde, 

özellikle şiddetli kuraklık yaşandığı düşünülen yıllarda akım değerlerinde ciddi 

azalmalar gözlenmektedir(Şekil 2-10 ve Şekil 2-11). 

Konya-Çumra Karapınar(Şekil 2-10) ve Beyşehir(Şekil 2-11) Alt Havzaları 

Ortalama Akım Grafikleri incelendiğinde; 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları içerisinde yer alan, uzun 

dönem kesintisiz veriye sahip olan ve Tablo 2-5’de (*) ile gösterilen akım gözlem 

istasyonlarının havza bazında aylık ortalamaları alınmış, Şekil 2-10 ve Şekil 2-11’de 

gösterilmiştir. Grafiklerde görülen doğrusal çizginin eğiminin pozitif veya negatif 

olması akımın uzun yıllar içinde artma veya azalma eğiliminde olduğunu gösterir. 

Buna göre alt havzalarda akım değerlerinin azalma eğiliminde olduğu 

gözlenmektedir. 

2.2.3. Yeraltısuyu Seviye Verileri 

Tez kapsamında SGI indis analizleri için Beyşehir Alt Havzasında 2 adet, 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında ise 6 adet yeraltısu kuyu verisi kullanılmış 

olup yeraltısu kuyularına ait bilgiler ve yer bulduru haritası aşağıda gösterilmektedir. 

y = -0,4057x + 505,38 
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Alt havzalardan toplamda 8 adet yeraltısu kuyusundan su seviyesi verisi temin 

edilebilmiş ve tüm bu veriler SGI analizleri kapsamında kullanılmıştır.  

Yeraltısu seviye verileri incelendiğinde özellikle Beyşehir Alt Havzasında 

verilerin çok geçmişi yansıtamaması sebebi ile analizlerin yapılması ve 

yorumlanması güçleşmiştir. Ancak mevcut veriler ile analizler yapılmış ve elde 

edilen analiz sonuçları olabildiğince sağlıklı yorumlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu 

SGI analiz çalışmaları hakkında detaylı bilgi ‘’2.4.3 Standartlaştırılmış Yeraltısuyu 

İndisi Analizleri’’ başlığı altında sunulmaktadır. 

 
Şekil 2-12 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası Yeraltısu 

Kuyuları Bulduru Haritası 
 (DSİ’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Tablo 2-6 Kullanılan Yeraltısu Kuyularına İlişkin Bilgiler (SYGM, 2015) 

Havza Adı 
Havza 

No 

Kuyu 

No 
Kuyu Adı 

Düşüm 

Süresi 

(yıl) 

Düşüm 

Toplam 

(m) 

Ortalama 

(m/yıl) 

Beyşehir 

(16/1) 

16/1-a 52770 Doğanbey 3 5.20 1.73 

16/1-b 49340 Taşağıl 3 1.79 0.60 

Konya-

Çumra-

Karapınar 

(16/2) 

16/2-a 8185 Hatip 34 39.00 1.15 

16/2-c 181 Fethiye 19 16.50 0.87 

16/2-c 52267 Arıkören 19 22.00 1.58 

16/2-c 9431 A.Hüyüğü 28 14.10 0.50 

16/2-d 52268 Eğilmez 31 37.40 1.21 

16/2-d 52258 Gülfet Yayla 39 31.60 0.81 
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2.2.4. Depolama Verileri 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları civarında bulunan 

depolama ve göllere ait bilgiler Tablo 2-7’de gösterilmektedir. Ayrıca depolama ve 

göllere ait bulduru haritası aşağıda yer almaktadır. Alt havzalardan toplamda 6 adet 

depolama verisi temin edilebilmiş ve tüm bu veriler SRSI analizleri kapsamında 

kullanılmıştır.  Analizlerde veriler hacimsel bazda değerlendirilmiştir. Söz konusu 

SRSI analiz çalışmaları hakkında detaylı bilgi ‘’2.4.4.Standartlaştırılmış Depolama 

Hacmi İndisi Analizleri’’ başlığı altında sunulmaktadır. 

 
Şekil 2-13 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları Depolama ve 

Gölleri 
 (DSİ’den temin edilen CBS verileri ile bu tez kapsamında oluşturulmuştur) 

Tablo 2-7 Depolama ve Göllere Ait Bilgiler 

Alt havza 

No 

İl İlçe Depolama Adı Akarsu Veri 

Aralığı 

16/1-a Konya Beyşehir Beyşehir Gölü - 1950-2012 

16/1-b Konya Seydişehir Suğla B. Beyşehir Gölü 2007-2012 

16/2-c Konya Çumra Apa B. Çarşamba D. 1963-2013 

16/2-c Konya Akören May B. May D. 1976-2006 

16/2-b Konya Meram Altınapa B. Dolav D. 1973-2013 

16/2-b Konya Selçuklu Sille B. Sille D. 1973-2013 
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2.3. Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı ile Hidrolojik Kuraklık Analiz 

Yöntemleri 

Bu çalışmanın temel konusu Konya Havzasına ait, hidrolojik özellikleri 

nispeten farklı olan Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında 

standartlaştırılmış kuraklık indisleri yaklaşımı ile kuraklığın hidrolojik dengeye ve 

yeraltısu seviyesine olan etkisinin belirlenmesidir. 

Geçmişte yaşanmış meteorolojik, tarımsal ya da hidrolojik kurak dönemlerin 

indis-indikatörler vasıtası ile tespit edilmesi, meydana gelebilecek kuraklıkların 

etkisini en aza indirmek ve su kaynaklarının yönetimine karar vermek açısından 

gereklidir. Türkiye’de kuraklık ve etkilerine en açık havza olan Konya havzasında 

meydana gelmiş hidrolojik kurak dönemlerin indis-indikatörler vasıtası ile tespiti 

büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle tez çalışmasının temel konusu hidrolojik 

kuraklık ve analiz yöntemleri olup literatür çalışmalarını müteakip çalışma alanı 

olarak Konya Havzasına ait Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları 

seçilmiştir.  

Literatür çalışması sonucunda;  

a. Türkiye’de kuraklık üzerine çalışmaların çok yeni olduğu, 

b. Türkiye’de daha çok meteorolojik kuraklık ve çölleşme üzerine çalışmaların 

yapıldığı, hidrolojik kuraklık üzerine yapılan çalışmaların yetersizliği, 

c. Hidrolojik kuraklığın çok genel bir ifade olduğu, yeraltı ve yüzey sularında 

kuraklığın aynı anda gözlenemediği durumlarda yeraltısuyu kuraklığının ve 

yüzeysuyu kuraklığının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği,  

d. Hidrolojik kuraklığın genel bir ifade olması nedeniyle, hidrolojik döngüyü 

aşama aşama yansıtabilecek bir sınıflama sisteminin gerekliliği, 

e. Yeraltısuyu kuraklığının mekânsal ve zamansal dağılımı üzerine Türkiye’de 

çalışmaların kısıtlı hatta yetersiz olduğu, 

tespit edilmiştir.  

Edinilen tecrübeler doğrultusunda çalışmaya yön verilmiş olup ilk iş olarak 

hidrolojik kuraklık analiz yöntemlerinde kullanılan hidrolojik kuraklık indisleri Şekil 
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1-3’de gösterildiği gibi tarafımdan sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama sisteminin 

oluşturulması aşamasında dikkat edilen hususlar hakkında detaylı bilgi ‘‘1.5.3. 

Hidrolojik Kuraklık Analizi’’ başlığı altında yer almaktadır.  

Hidrolojik kuraklık indisleri sınıflama sistemi hidrolojik döngünün tamamını 

yansıtacak şekilde yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama olmak üzere dört ana koldan 

oluşmaktadır. Hidrolojik kuraklık indislerinin analizleri yapılırken kullanılan veri 

türleri her bir indis için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve buna göre uygun kolun altına 

sınıflandırılmıştır. 

Hidrolojik kuraklık indislerinin sınıflandırılmasına müteakip çalışma alanı 

belirlenmiş olup çalışma amacına ve veri varlığına uygun olarak hidrolojik kuraklık 

analizinde kullanılmak üzere standartlaştırılmış hidrolojik kuraklık indisleri (SPI, 

SRI, SGI, SRSI) seçilmiş ve bizzat tarafımdan analizleri yapılmıştır.  

Hidrolojik kuraklık analizleri kapsamında indis seçiminde dikkat edilen 

hususlar; 

 Standartlaştırılmış indislerin birbirleri ile aynı sınıflama sistemi dahilinde 

kıyaslanabilme olanağının olması, 

 Tek tür veri varlığı ile analizin gerçekleştirilebiliyor olması(sadece yağış 

verisinin SPI, sadece akış verisinin SRI analizi için yeterli olması gibi), 

 Verilerin analiz için hazırlanması aşamalarında zamandan kazanılması(veri 

türünün az olması, ham verinin düzenlenmesi aşamasını süre olarak 

azaltmaktadır), 

 Veri serilerinin olabildiğince eksiksiz olmasıdır. 

Yukarıda sayılan hususlar dikkate alınarak; kuraklığın yağışa etkisi 

Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI), kuraklığın akışa etkisi Standartlaştırılmış Akış 

İndisi (SRI), kuraklığın yeraltısuyuna etkisi Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi 

(SGI) ve kuraklığın depolama sistemlerine etkisi Standartlaştırılmış Depolama 

Hacmi İndisi (SRSI) yöntemleri tez kapsamında analizleri yapılacak indisler olarak 

belirlenmiştir. 
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Toplamda Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında 4 adet MGİ, 

21 adet AGİ, 8 adet YAS kuyusu ve 6 adet depolama olmak üzere 39 ayrı istasyonda 

1,3,6,9,12,24 aylık olmak üzere 6 ayrı dönem için 234 ayrı analiz yapılmış olup 

analiz sonuçları ekler bölümünde sunulmaktadır.  

Hidrolojik kuraklık indis analizleri ile yağış, akış, yeraltısuyu ve depolamalar 

arasındaki bağıntı geçmişte yaşanmış olan hidrolojik kurak dönemler özelinde 

değerlendirilmiş ‘’ 2.4. Çalışma Alanında Yaşanmış Hidrolojik Kurak Dönemlerin 

Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı İle Belirlenmesi’’ başlığı altında detaylı olarak 

anlatılmıştır.  

Sonuç olarak tez kapsamında çalışılan 4 farklı hidrolojik kuraklık indisinden 

elde edilen analiz sonuçlarının 12 aylık havza ortalamaları alınmış ve bir grafik 

üzerine yerleştirilmiştir. Böylelikle yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama tek grafik 

üzerinde kuraklık özelinde kıyaslanabilmiş, aralarındaki ilişki berlirlenmiştir. 

Değerlerdeki artma azalma trendlerine karşı bir diğerinin tepkisi ortaya konmuş ve 

yorumlanmıştır.  

2.3.1. Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı ile Hidrolojik Kuraklık İndisleri 

Hesaplanma Sistematiği 

SPI, 1993 yılında McKee ve arkadaşları tarafından Colorado State 

University’de kuraklığın izlenmesi amacıyla geliştirilmiş önemli bir kuraklık izleme 

aracı olup tez kapsamında kullanılmış olan SRI, SGI VE SRSI gibi tüm 

standartlaştırılmış indisler SPI temelinde, veri türü değiştirilerek geliştirilmiştir. 

Tezde çalışılmış olan SPI, SRI, SGI, SRSI indisleri aynı sınıflama ve hesaplama 

sistematiğine sahip indislerdir.  

Tez kapsamında kullanılan indislerin hesaplama sistematiğinin aynı olması 

sebebi ile SPI analizinin hesap adımları örnek olarak anlatılmıştır.  

1-) Hesaplamalar aşamasında Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 2012 yılında 

yayınlanmış olan ‘’Standartlaştırılmış Yağış İndisi Kullanım Kılavuzu’’ referans 

alınmıştır. SPI ve diğer standartlaştırılmış kuraklık indislerin hesaplamaları aynı 

program üzerinde yapılabilmekte olup bahsi geçen program 
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http://drought.unl.edu/monitoringtools/downloadablespiprogram.aspx adresinden 

ücretsiz temin edilebilmektedir.  

 

2-) Yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama verileri ilgili kurumlardan toplanmış ve 

analize uygun şekilde düzenleme işlemleri yapılmıştır.  

Verilerin analize uygun formatta hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi 

gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.  

 Veriler ölçüm tarihinden itibaren 3 sütunda; sırasıyla ölçüm yılı, ölçüm ayı ve 

ölçüm değeri ile birlikte her ölçüm bir değerinin altına gelecek şekilde alt alta 

yazılmalıdır.  

 Girdi olarak kullanılacak veriler (Microsoft tabanlı bilgisayarlar için) ‘’word pad 

veya not defteri’’ programlarında düzenlenmelidir.  

 Veriler listelenirken ondalık ayıraç nokta kullanılmamalı, değerler 

yuvarlanmalıdır.  

http://drought.unl.edu/monitoringtools/downloadablespiprogram.aspx
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 Klasörde, veri listesinde veya veri içeriğinde hiçbir şekilde Türkçe karakter 

kullanılmamalıdır. 

 Girdi olarak kullanılacak düzenlenmiş veri listesi ve SPI hesaplama programı aynı 

klasör içerisinde olmalıdır. 

 -9999 değeri kayıp değerlere, -99.00 ise sıfıra denk gelmektedir.  

 

3-) Wordpad veya not defteri ortamında düzenlenmiş veri listesi ve SPI hesaplama 

programı aynı klasör içerisinde olacak şekilde program çalıştırılır. Program ana 

ekranında sırasıyla yapılacak analiz için hesaplama adımları sorulmaktadır. Sırasıyla; 

 Kaç dönem için analiz yapılacağı,  

 Hangi dönemler için analiz yapacağı,  

 Girdi ve çıktı dosyanın ismi sorulmaktadır. 

4-) Çıktılar değerlendirilirken elde edilen analiz sonuçlarında -99,00 olarak 

gösterilen değerlerin karşılığı boşluk olmalıdır. Aksi halde değerlerin grafiklenmesi 

aşamasında anlamsız sonuçlar elde edilebilmektedir.  

Hesaplama adımları sırasıyla 4 aşamada Şekil 2-14’te gösterilmektedir. Ayrıca 

bu hesaplama adımları ile elde edilen analiz sonuçları Şekil 2-15’te 

örneklendirilmiştir.  
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Şekil 2-14 Standartlaştırılmış Yağış İndisi(SPI) Hesaplama Adımları

-1- 

-2- 

-3- 

-4- 
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Şekil 2-15 Standartlaştırılmış Yağış İndisi(SPI) Analiz Çıktı Örneği 
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2.4. Çalışma Alanında Yaşanmış Hidrolojik Kurak Dönemlerin 

Standartlaştırılmış İndis Yaklaşımı İle Belirlenmesi 

Tez çalışmasının temel konusu hidrolojik kuraklık ve analiz yöntemleri olup 

çalışma alanı olarak Konya Havzasında ait Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt 

Havzaları seçilmiştir.  

Literatür çalışmaları kapsamında hidrolojik kuraklık indisleri, hesaplama 

esnasında kullanılan veriler ve hesaplama sistemlerindeki farklar özelinde 

değerlendirilerek hidrolojik döngünün tamamını yansıtması gayesiyle hidrolojik 

kuraklık indisleri yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama olmak üzere dört ana başlık 

altında tarafımdan sınıflandırılmış ve bu sınıflama sistemi temel alınarak yağış, akış, 

yeraltısuyu ve depolama verileri standartlaştırılmış indis yaklaşımıyla analiz 

edilmiştir.  

Bu çalışmada, havzada yaşanan tarihsel hidrolojk kuraklıkların 

belirlenmesinde uluslararası literatürde kabul görmüş SPI, SRI, SGI ve SRSI olmak 

üzere dört farklı kuraklık indisi kullanılmıştır.  

Tez kapsamında yapılan hidrolojik kuraklık analizlerinde; kuraklığın yağışa 

etkisi Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI), kuraklığın akışa etkisi Standartlaştırılmış 

Akış İndisi (SRI), kuraklığın yeraltısuyuna etkisi Standartlaştırılmış Yeraltısuyu 

İndisi (SGI) ve kuraklığın depolama sistemlerine etkisi Standartlaştırılmış Depolama 

Hacmi İndisi (SRSI) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Analizlerde bu 

indislerinin seçilmesinin temel sebebi standartlaştırılmış indisler olması ve bir birleri 

arasında kıyaslanabilmesine, yorumlanabilmesine olanak sağlamasıdır. 

Çalışma alanında yapılan dört farklı analiz her iki havza için de 1,3,6,9,12,24 

aylık dönemlerde ayrı ayrı yapılmıştır. Analiz sonuçlarının yorumlanması 

aşamasında alt havzalar öncelikle kendi özelinde değerlendirilmiş, daha sonra diğer 

alt havza ile kıyaslaması yapılmış ve yorumlanmıştır.  

Toplamda Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında 4 adet MGİ, 

21 adet AGİ, 8 adet YAS kuyusu ve 6 adet depolama olmak üzere 39 ayrı istasyonda 
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1,3,6,9,12,24 aylık olmak üzere 6 ayrı dönem için 234 ayrı analiz yapılmış olup 

analiz sonuçları ekler bölümünde sunulmaktadır.  

Çalışma alanında yaşanmış hidrolojik kurak dönemlerin standartlaştırılmış indis 

yaklaşımı ile belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonuçları aşağıda yer almaktadır.   

2.4.1. Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) Analizleri 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları için geçmiş dönemde 

meydana gelen kuraklıklar Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) kullanılarak 

1,3,6,9,12 ve 24 aylık devrelerde belirlenmiştir. Beyşehir Alt Havzasında 2 adet, 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 2 adet olmak üzere toplamda 4 farklı 

istasyondan elde edilen analiz sonuçları EK-1’de sunulmaktadır.  

Standartlaştırılmış indis analizlerinin değerlendirilmesi aşamasında Tablo 1-

1’de verilen sınıflama sistemi kullanılmış ve tarihsel yaşanmış hidrolojik kurak 

dönemler hafif, orta, şiddetli ve aşırı kurak olmak üzere dört ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır. 

Hidrolojik kuraklığın belirlenmesinde 9, 12 ve 24 aylık SPI analiz sonuçları 

daha net sonuçlar vermektedir. Bu nedenle her alt havza için 9, 12 ve 24 aylık 

ortalama SPI sonuçları ve analiz yorumları aşağıda yer almaktadır. 
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Beyşehir Alt Havzası 9-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-16) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1984-1985, 

1986-1987, 1989-1990, 2000-2001, 2007-2008 yılları arasında kısa süreli aşırı 

hidrolojik kuraklık, 1981-1982, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014 yılları 

arasında kısa süreli orta-şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. 

 
Şekil 2-16 Beyşehir Alt Havzası 9-Aylık SPI Ortalamaları 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 9-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-17) 

değerlendirildiğinde; 

 1973-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1984-1985, 

1989-1990, 1999-2000, 2001-2002, 2007-2008 yılları arasında kısa süreli aşırı 

hidrolojik kuraklık, 2004-2005, 2013-2014 yılları arasında kısa süreli orta-

şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. 

 
Şekil 2-17 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 9-Aylık SPI Ortalamaları 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 



 

59 

 

Beyşehir Alt Havzası 12-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-18) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1985-1986, 

2007-2008 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1982-1983, 

1987-1988, 2001-2002, 2005-2006, 2013-2014 yılları arasında orta-şiddetli 

hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir.  

 
Şekil 2-18 Beyşehir Alt Havzası 12-Aylık SPI Ortalamaları 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 12-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-19) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1976 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 2000-2001 

yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1990-1991, 1994-1995, 

2002-2003, 2006-2007, 2008-2009 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik 

kuraklıklar tespit edilmiştir. 

 
Şekil 2-19 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 12-Aylık SPI Ortalamaları 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 
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Beyşehir Alt Havzası 24-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-20) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1981-1982, 

1985-1986, 1993-1994, 2001-2002, 2013-2014 yılları arasında orta-şiddetli 

hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. 

 
Şekil 2-20 Beyşehir Alt Havzası 24-Aylık SPI Ortalamaları 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 24-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-21) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık,1990-1991, 

1993-1994, 2000-2001 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit 

edilmiştir. 

 
Şekil 2-21 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 24-Aylık SPI Ortalamaları 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 
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Tablo 2-8 SPI Analizleri Özet Tablosu 

SPI ANALİZLERİNE GÖRE GEÇMİŞ HİDROLOJİK KURAK DÖNEMLER 

  BEYŞEHİR KONYA-ÇUMRA-KARAPINAR 

ORTA KURAKLIK 

1983-1987 (U) 

1990-1991 (K) 

2006-2007 (K) 

2008-2009 (K) 

1990-1991 (K) 

2005-2009 (U) 

ŞİDDETLİ KURAKLIK 

1994-1995 (K) 

2000-2002 (K) 

2013-2014 (K) 

1993-1995 (K) 

2000-2001 (K) 

  

AŞIRI KURAKLIK 1974-1975 (K) 1974-1975 (K) 

  

DEĞERLENDİRME 

(ORTAK KURAKLIKLAR) 

1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 

1990-1991, 1993-1995, 2001-2002 ile 2006-2009 yılları 

arasında kısa süreli orta-şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit 

edilmiştir. Analiz trendleri benzerlik göstermektedir. 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları SPI analiz ortalamaları için 

genel bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

 Beyşehir Alt Havzasında; 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik 

kuraklık, 1983-1987 yılları arasında uzun süreli orta hidrolojik kuraklık, 1994-

1995, 2000-2002, 2013-2014 yılları arasında kısa süreli şiddetli hidrolojik 

kuraklık, 1990-1991, 2006-2007, 2008-2009 yılları arasında kısa süreli orta 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.   

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında; 1974-1975 yılları arasında kısa 

süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1990-1991 yılları arasında kısa süreli orta 

hidrolojik kuraklık, 1993-1995, 2000-2001 yılları arasında kısa süreli orta-

şiddetli hidrolojik kuraklık, 2005-2009 yılları arasında uzun süreli orta 

hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir.  

 Alt havzalar genelinde; geçmişte yaşanan hidrolojik kuraklıklar 

değerlendirildiğinde alt havzalar arasında ciddi farklar görülmemektedir. 1974-

1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1990-1991, 1993-

1995, 2001-2002 ile 2006-2009 yılları arasında kısa süreli orta-şiddetli 
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hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. Analiz trendleri benzerlik 

göstermektedir. 

2.4.1.1. SPI Analiz Sonuçları ve Eklenik Yağış Eğrileri Değerlendirmesi  

Eklenik yağış hesaplama yöntemi kurak dönemlerin belirlenmesinde 

kullanılmaktadır. Bu hesaplamada yağışın ortalamadan sapması ve yıllar içerisinde 

bu sapmanın artma veya azalma trendinin devamlılığı dikkate alınmaktadır.  

Eklenik yağış eğrilerinin yorumlanmasında iki önemli kavram mevcuttur. 

Kurak dönemler ve kurak trendler ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Kurak dönem 

yağışın ortalama değerlerin altında kaldığı, önceki ve sonrasındaki senelere göre dip 

yaptığı zamanı belirtir. Kurak trend ise kurak dönemlerin birbirini takip etmesi ile 

kuraklığın bir diğer döneme göre şiddetlenerek devam etmesi durumudur.  

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları ortalama aylık yağış 

değerleri için eklenik yağış grafikleri hazırlanmış olup Şekil 2-22 ve Şekil 2-23’de 

sunulmuştur. Ayrıca SPI değerleri ile uyumluluğu Tablo 2-9’da gösterilmiştir.  

 
Şekil 2-22 Beyşehir Alt Havzası Aylık Eklenik Yağış Grafiği 

(MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 
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Şekil 2-23 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası Aylık Eklenik Yağış Grafiği 

 (MGM’den alınan yağış verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır) 
 

Tablo 2-9 Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları Kuraklık 

Trendleri ve Kurak Dönemleri 

 
Eklenik Yağış 

Trendi 

Eklenik 

Yağış Kurak 

Dönemleri 

SPI Sonuçları 

Beyşehir Alt 

Havzası 

1974-1982 (Y) 1973-1974 1974-1975 

1982-1994 (K) 1986-1987 1985-1986 

1994-2014 (Y) 

1994-1995 

2000-2001 

2006-2008 

1994-1995 

2000-2002 

2006-2007 

2008-2009 

2013-2014 

Konya-Çumra-

Karapınar Alt 

Havzası 

1973-1989 (Y) 1974-1975 1973-1975 

1989-2007 (K) 

 

1985-1986 

1994-1995 

2000-2002 

 

1985-1986 

1990-1991 

1994-1995 

2000-2001 

2002-2003 

2006-2007 

2007-2014 (Y) 2007-2009 
2008-2009 

2013-2014 

K: Kurak Trend Y: Yağışlı Trend 
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Eklenik Yağış Eğrileri (Şekil 2-22 ve Şekil 2-23) değerlendirildiğinde; 

 Beyşehir Alt Havzasında 1974-1982, 1994-2014 yılları arası yağışlı, 1982-

1994 yılları arası kurak trend gözlenmektedir.  Ayrıca 1973-1974, 1986-

1987,1994-1995, 2000-2001, 2006-2008 yılları arasında kurak dönemler tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlar SPI analiz sonuçları ile uyumludur(Tablo 2-9). 

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 1973-1989 ve 2007-2014 yılları arası 

yağışlı, 1989-2007 yılları arası kurak trend gözlenmektedir. Ayrıca 1974-1975, 

1985-1986, 1994-1995, 2000-2002, 2007-2009 yılları arasında kurak dönemler 

tespit edilmiştir. Bu sonuçlar SPI analiz sonuçları ile uyumludur(Tablo 2-9). 

2.4.2. Standartlaştırılmış Akış İndisi (SRI) Analizleri 

Standartlaştırılmış Akış İndisi (SRI), 2008 yılında Shukla ve Wood tarafından 

geliştirilmiş olup çok yeni bir indistir. Çalışma alanında yaşanan hidrolojik 

kuraklığın akışa etkisinin belirlenmesi amacıyla Standartlaştırılmış Akış İndisi (SRI) 

analizleri yapılmıştır.  

Tablo 2-10 Temsil Edici Akım Gözlem İstasyon Listesi 

No Alt Havza 
Alt 

Havza 
No 

İstasyon 
Numarası 

Kurum Nehir Adı İstasyon Adı 
Veri Kayıt 

Aralığı 

1 

B
ey

şe
h

ir
 A

lt
 H

av
za

sı
 

16/1 D16A013 DSİ Şarkikaraağaç Suyu Çeltek Köprüsü 1963-2012 

2 16/1 D16A015 DSİ Üstünler Suyu Üstünler AGİ 1959-2008 

3 16/1 D16A078 DSİ Süberte Çayı Taşağıl AGİ 1973-2012 

4 16/1 D16A115 DSİ Çarşamba Suyu Sorkun AGİ 1977-2012 

5 16/1 E16A011 EİE Çarşamba Suyu Bozkır AGİ 1964-2004 

6 16/1 E16A004 EİE Beyşehir Gölü Gölayağı AGİ 1962-2011 

7 

K
o

n
ya

-Ç
u

m
ra

-

K
ar

ap
ın

ar
 A

lt
 

H
av

za
sı

 

16/2 D16A139 DSİ Fındıklı Dere Altınapa B. Girişi AGİ 1985-2008 

8 16/2 D16A074 DSİ Meram Çayı Altınapa AGİ 1968-1975 

9 16/2 D16A100 DSİ Meram Çayı Küçükmuhsine AGİ 1975-1979 
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Beyşehir Alt Havzasında 18 adet, Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 3 

adet akım gözlem istasyonu verisi kullanılmıştır. Çalışma yapılan alt havzalarda yer 

alan AGİ’lerin büyük çoğunluğunda veriler kesintili veya yetersizdir. Verisi mevcut 

olan tüm istasyonlar için analiz yapılmıştır. Ancak kıyaslamalar ve değerlendirmeler 

yapılırken Tablo 2-5’deki akım gözlem istasyonları incelenmiş ve daha temsil edici 

olanları belirlenmiştir. Bu kapsamda 21 adet akım gözlem istasyonundan 12 adet 

akım gözlem istasyonu yorumlamaya dahil edilmemiş olup toplamda 9 adet temsil 

edici akım gözlem istasyonu belirlenmiş ve listesi Tablo 2-10’da sunulmuştur.  

Alt havzalarda yer alan toplam 21 adet AGİ için temsil edici olmasına 

bakılmaksızın 1,3,6,9,12,24 aylık olmak üzere toplam altı dönem için ayrı ayrı analiz 

yapılmıştır. Analiz sonuçları EK-2’de sunulmaktadır.  

Hidrolojik kuraklığın belirlenmesinde 9, 12 ve 24 aylık SRI analiz sonuçları 

daha net sonuçlar vermektedir. Bu nedenle her alt havza için 9, 12 ve 24 aylık 

ortalama SRI sonuçları ve analiz yorumları aşağıda yer almaktadır. 

Beyşehir Alt Havzası 9-Aylık SRI analiz ortalamalası (Şekil 2-24) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975, 2001-2002 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 

2005-2006 yılları arasında kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit 

edilmiştir. 

 
Şekil 2-24 Beyşehir Alt Havzası 9-Aylık SRI Ortalamaları 

(DSİ’den alınan akım verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır.) 
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Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 9-Aylık SRI analiz ortalaması (Şekil 2-25) 

değerlendirildiğinde; 

 1973-1974, 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık ve 

2006-2007 yılları arasında uzun süreli şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit 

edilmiştir. 2000-2001 yılları arasında gözlenen aşırı hidrolojik kuraklık 

nedeniyle bu yıllar arasında akım verisinin temin edilemediği düşünülmektedir.  

 
Şekil 2-25 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 9-Aylık SRI Ortalamaları 

(DSİ’den alınan akım verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

 

Beyşehir Alt Havzası 12-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-26) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975, 2001-2002 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 

2005-2006 yılları arasında kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit 

edilmiştir. 

 
Şekil 2-26 Beyşehir Alt Havzası 12-Aylık SRI Ortalamaları 

(DSİ’den alınan akım verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır.) 
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Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 12-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-27) 

değerlendirildiğinde; 

 1973-1974, 2005-2006 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklıklar 

tespit edilmiştir. 2000-2001 yılları arasında gözlenen aşırı hidrolojik kuraklık 

nedeniyle bu yıllar arasında akım verisinin temin edilemediği düşünülmektedir. 

 
Şekil 2-27 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 12-Aylık SRI Ortalamaları 

(DSİ’den alınan akım verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

 

Beyşehir Alt Havzası 24-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-28) 

değerlendirildiğinde; 

 1974-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1991-1992, 

2001-2002, 2006-2007 yılları arasında orta hidrolojik kuraklıklar tespit 

edilmiştir. 

 
Şekil 2-28 Beyşehir Alt Havzası 12-Aylık SRI Ortalamaları 

(DSİ’den alınan akım verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır.) 
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Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 24-Aylık SPI analiz ortalaması (Şekil 2-29) 

değerlendirildiğinde; 

 1973-1974, 2006-2007 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklıklar 

tespit edilmiştir. 2000-2001 yılları arasında gözlenen aşırı hidrolojik kuraklık 

nedeniyle bu yıllar arasında akım verisinin temin edilemediği düşünülmektedir. 

 
Şekil 2-29 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası 24-Aylık SRI Ortalamaları 

(DSİ’den alınan akım verileri ile bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

 

Tablo 2-11 SRI Analizleri Özet Tablosu 

SRI ANALİZLERİNE GÖRE GEÇMİŞ HİDROLOJİK KURAK DÖNEMLER 

  BEYŞEHİR 
KONYA-ÇUMRA-

KARAPINAR 

ORTA KURAKLIK 
1991-1992 (K) 

1994-1995 (K) 
1971-1972 (K) 

ŞİDDETLİ KURAKLIK 2007-2008 (K) 
1973-1975 (U) 

1979-1980 (K) 

AŞIRI KURAKLIK 

1973-1974 (K) 

2001-2002 (K) 

2006-2007(K) 

2007-2008 (K) 

  

DEĞERLENDİRME 

(ORTAK KURAKLIKLAR) 

Alt havzalar genelinde 1971-1975 yılları arasında kısa 
süreli orta-şiddetli-aşırı hidrolojik kuraklıklar, 2006-2009 
yılları arasında kısa süreli orta-şiddetli hidrolojik 
kuraklıklar tespit edilmiştir. Analiz trendleri benzerlik 
göstermektedir.  
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Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları için SRI analiz ortalamaları 

için genel bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

 Beyşehir Alt Havzasında; 1973-1974, 2001-2002 yılları arasında kısa süreli aşırı 

hidrolojik kuraklık, 1991-1992, 1994-1995, 2007-2008 yılları arasında kısa süreli 

orta hidrolojik kuraklık, 2006 yılında kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklık 

görülmektedir.  

 Konya-Çumra-Karapınar Alt havzanda; 1971-1972 yılları arasında kısa süreli orta 

hidrolojik kuraklık, 1973-1975 yılları arasında uzun süreli orta-şiddetli hidrolojik 

kuraklık, 1979-1980 yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklık, 2007-2008 yılları 

arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık görülmektedir. 

 Alt havzalar genelinde; 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik 

kuraklık, 2006-2009 yılları arasında kısa süreli orta-şiddetli hidrolojik kuraklıklar 

tespit edilmiştir. Analiz trendleri benzerlik göstermektedir.  

Yağış ve akış arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile Standartlaştırılmış 

Yağış İndisi(SPI) ve Standartlaştırılmış Akış İndisi(SPI) sonuçları 

kıyaslanabilmektedir. SPI ve SRI değerlerinin zamana bağlı değişiminde belli bir 

korelasyona sahip olduğunu ve kuvvetli bir uyumun bulunduğunu gösteren birçok 

çalışma mevcuttur (Wood & Shukla, 2007). Analiz çalışmaları sonucunda elde edilen 

SPI ve SRI sonuçları kıyaslanmış ve yağış-akış arasındaki ilişki bu yöntem aracılığı 

ile yorumlanmış olup Şekil 2-30 ve Şekil 2-31’de yer almaktadır. 
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Şekil 2-30 Beyşehir Alt Havzası SPI ve SRI Ortalamaları 

 (MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

 

 

Beyşehir Alt Havzası SPI ve SRI ortalamaları (Şekil 2-30) değerlendirildiğinde; 

 Beyşehir Alt Havzasında yer alan ve temsil edici olarak belirlenen 6 adet akım 

gözlem istasyonundan elde edilen 9-12-24 aylık SRI ortalamaları ile 2 adet 

meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen 9-12-24 aylık SPI ortalamaları aynı 

grafikte kıyaslanmıştır.  
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 Özellikle 12 ve 24 aylık analiz sonuçları birbirleri ile benzeşim göstermektedir.  

 Hidrolojik kuraklığı daha net yansıtması amacıyla 12 Aylık sonuçlar yorumlanmış 

olup; SPI ile belirlenen 1973-1976 yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık ve 

1990-1991, 1993-1994, 2001-2002 ile 2006-2008 yılları arasında gözlenen orta 

şiddetli hidrolojik kuraklıklar SRI yöntemi ile de doğrulanmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 2-31 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası SPI ve SRI Ortalamaları 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 
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Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası SPI ve SRI ortalamaları (Şekil 2-31) 

değerlendirildiğinde; 

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yer alan ve temsil edici olarak belirlenen 

3 adet akım gözlem istasyonundan elde edilen 9-12-24 aylık SRI ortalamaları ile 2 

adet meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen 9-12-24 aylık SPI ortalamaları 

aynı grafikte kıyaslanmıştır.  

 Bahsi geçen akım gözlem istasyonlarında veriler kesintilidir. D16A074 numaralı 

istasyonda 1968-1975 yılları arası 7 yıl, D16A100 numaralı istasyonda 1975-1979 

yılları arası 4 yıl ve D16A139 numaralı istasyonda 1985-2008 yılları arası 23 

yıllık veri geçmişi bulunmaktadır. Ancak D16A139’a ait bu 23 yıllık içerisinde 

1990-2000 yılları arası için veri mevcut değildir. Bahsi geçen istasyonlardan 2 

tanesi Altınapa Baraj girişinde, 1 tanesi ise çıkışında yer almaktadır. Bir birlerine 

çok yakın olması ve veri tarihlerinin birbiriyle kesişmemesi nedeniyle bu 3 akım 

gözlem istasyonu tek zaman serisi olarak değerlendirilmiş ve gerekli analizler 

yapılmıştır. 

  Hidrolojik kuraklığı daha net yansıtması amacıyla 12 Aylık sonuçlar 

yorumlanmış olup; 1973-1976 yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık, 2006-2008 

yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklık SRI yöntemi ile de doğrulanmıştır.  

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 2000-2001 yıllarını içeren akış verisi 

eksiktir. Bu dönemin oldukça kurak geçmesi nedeniyle verinin alınamadığı 

düşünülmektedir.   

2.4.3. Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi (SGI) Analizleri  

Alt havzalarda kuraklığın yeraltısuyuna etkisinin belirlenmesi amacıyla tez 

kapsamında aylık yeraltısu seviye değerleri ile Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi 

(SGI) analizleri yapılmıştır. SGI indisi çok yeni bir indis olup Bloomfield ve 

Marchant tarafından 2013’te geliştirilmiştir. Türkiye’de ilk defa bu tez kapsamında 

çalışılmıştır.   

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları için geçmiş dönemde 

yeraltısuyunda meydana gelen kuraklıklar Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi 

(SGI) kullanılarak 1,3,6,9,12 ve 24 aylık devrelerde belirlenmiştir. Beyşehir Alt 
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Havzasında 2 adet, Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 6 adet olmak üzere 

toplamda 8 farklı istasyondan elde edilen analiz sonuçları EK-3’de gösterilmektedir.  

Standartlaştırılmış indis analizlerinin değerlendirilmesi aşamasında Tablo 1-

1’de verilen sınıflama sistemi kullanılmış ve tarihsel yaşanmış hidrolojik kurak 

dönemler hafif, orta, şiddetli ve aşırı kurak olmak üzere dört ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır. 

Şekil 2-32 ve Şekil 2-33’de alt havzalarda yağış ve yeraltısuyu arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Bu amaçla; hidrolojik kuraklığın daha iyi tespit edilebilmesi ve 

yorumlanabilmesi için 12 aylık SPI sonuçları ve 9 aylık SGI sonuçları kıyaslanmıştır.  

 
Şekil 2-32 Beyşehir Alt Havzası SPI ve SGI Kıyaslaması 
  (MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Beyşehir Alt Havzasında yağış verisi 1964-2013, yeraltısu seviye verisi ise 

2002-2013 yılları arası için mevcuttur.  

Beyşehir Alt Havzası SGI analizleri (Şekil 2-32) değerlendirildiğinde;  

 2003-2005 yılları arasında SPI’a göre kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklık tespit 

edilmiş olup yağışta görülen azalmanın etkisi, SGI analizinde 2005-2006 yılları 

arasındaki azalmaya denk gelmektedir.  

 Yağışların azalması ve yeraltısu çekimlerinin artması arasında kuvvetli bir 

ilişkinin bulunduğu analizlerle tespit edilmiştir. 
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Şekil 2-33 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası SPI ve SGI Kıyaslaması 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yağış verisi 1972-2012, yeraltısu 

verisi ise 1967-2012 yılları arası için mevcuttur.  

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası SGI analizleri (Şekil 2-33) 

değerlendirildiğinde;  

 1974-1975 yılları arasında SPI’a göre kısa süreli orta şiddetli hidrolojik kuraklık 

tespit edilmiş olup, yağışta görülen azalmanın etkisi, SGI analizinde 1974-1975 

yılları arasındaki azalmaya denk gelmektedir. 2004-2008 yılları arasında SPI’a 

göre uzun süreli şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiş olup yağışta görülen 

azalmanın etkisi, SGI analizinde 2007-2012 yılları arasındaki azalmaya denk 

gelmektedir. 

 1974-1975 yılları arasında görülen hidrolojik kuraklığın, 2003-2008 yılları 

arasında görülen hidrolojik kuraklığa göre daha şiddetli olmasına karşın yeraltısu 

seviyesinde görülen pik daha azdır. Bunun sebebi, özellikle 1980’lerden sonra 

sanayi ve teknolojideki gelişmeye bağlı olarak pompaj maliyetinin düşmesi ve 

daha kolay yapılabilmesidir.  
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Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları SGI analiz sonuçları (Şekil 2-

32 ve Şekil 2-33) kıyaslandığında; 

 Beyşehir Alt Havzasında yağışın azalmasına bağlı olarak yeraltısu seviyesinde ve 

depolamada azalma görülmektedir. Yüzey ve yeraltısuyunun yağışa bağlı olduğu 

dolayısıyla yağışın azaldığı dönemlerde yeraltısu çekiminin arttığı tespit 

edilmiştir. SGI analizine göre 2003-2005 yılları arasında gözlenen hidrolojik 

kuraklık da bunu desteklemektedir.  

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yağışın azalmasına bağlı olarak yeraltısu 

seviyesindeki değişimin karşılığı 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan 

sonra daha fazla gözlenmektedir. Örneğin; 1974-1975 yılları arasında görülen 

hidrolojik kuraklığın 2003-2008 yılları arasında görülen hidrolojik kuraklığa göre 

daha şiddetli olmasına karşın yeraltısu seviyesinde görülen düşüm daha azdır. 

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında;  

 Beyşehir Alt Havzasının yağışa daha bağımlı olduğu, yağışın yeterli olduğu 

dönemlerde ihtiyacın yerüstü su kaynaklarından ve depolamalardan karşılandığı; 

yağışın yeterli olmadığı zamanlarda ise ihtiyacın yeraltısu çekimleri ile 

karşılandığı, 

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yağışın varlığına bakılmaksızın yeraltısu 

çekiminin yoğun olduğu, yağışın az olduğu zamanlarda bilhassa yeraltısu 

çekiminin daha da arttığı görülmektedir.  

 Bu durum verimli topraklara sahip olan Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ve buna bağlı olarak bölgede yeraltısu 

çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir. 

2.4.4.  Standartlaştırılmış Depolama Hacmi İndisi (SRSI) Analizleri 

Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları için geçmiş dönemde 

depolamada meydana gelen kuraklıklar Standartlaştırılmış Depolama Hacmi İndisi 

(SRSI) kullanılarak 1,3,6,9,12 ve 24 aylık devrelerde belirlenmiştir. SRSI indisi çok 

yeni bir indis olup Gusyev ve arkadaşları tarafından 2015’te geliştirilmiştir. 

Türkiye’de ilk defa bu tez kapsamında çalışılmıştır.   
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Beyşehir Alt Havzası için Beyşehir Gölü ve Suğla Barajı; Konya-Çumra-

Karapınar Alt Havzası için Altınapa, Apa, May ve Sille Barajlarının depolama hacmi 

cinsinden analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları EK-4’te gösterilmektedir.  

Standartlaştırılmış indis analizlerinin değerlendirilmesi aşamasında Tablo 1-

1’de verilen sınıflama sistemi kullanılmış ve tarihsel yaşanmış hidrolojik kurak 

dönemler hafif, orta, şiddetli ve aşırı kurak olmak üzere dört ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır. 

Şekil 2-34’da Beyşehir Alt Havzasında yağış, yeraltısuyu ve depolama 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla; hidrolojik kuraklığın daha iyi tespit 

edilebilmesi ve yorumlanabilmesi için 12 aylık ortalama SPI, 9 aylık SGI ve 9 aylık 

SRSI sonuçları kıyaslanmıştır.  

 
Şekil 2-34 Beyşehir Alt Havzası SPI, SGI Ve SRSI Analizleri 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Beyşehir Alt Havzasında yer alan depolama birimleri tek grafikte SPI, SGI ve 

SRSI indis sonuçları (Şekil 2-34) özelinde değerlendirildiğinde;  

 SPI’a göre 2003-2005 yılları arası şiddetli, 2007-2008, 2008-2009 yılları arası 

orta kurak seviyede üç farklı meteorolojik kuraklık tespit edilmiştir.  
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 Ard arda gelen kısa süreli orta meteorolojik kuraklıklar veya uzun süreli şiddetli 

meteorolojik kuraklıklar sonrası yeraltısuyunda kısa süreli hidrolojik kuraklıklar 

görülmektedir.  

 Yağış ve depolama arasındaki bağlantı incelendiğinde yağışın azaldığı 

dönemlerde depolamada da azalma görülmektedir.  

 Beyşehir Alt Havzasında geçirimlilik yüksektir. Ayrıca bölge karstik özellik 

göstermektedir. Hem geçirimlilik hem de gelişmiş karstik yapı yağışın kısa 

sürede yeraltısuyuna karışmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden yeraltısuyu 

ve depolama arasında net bir bağlantı kurulamamaktadır. Ancak yağış ve 

depolamalar arasında kuvvetli bir uyum tespit edilmiştir.  

Beyşehir Gölü: Genel itibari ile yağıştan beslenmektedir. Bunun yanı sıra Gembos 

Derivasyonu ile kendi potansiyelinin %50’si kadar besleme yapılmaktadır. Pınar 

katkıları genellikle yüzeye çıkıp akarsu akışları ile karışıp göle gelir. Beyşehir Gölü 

civarında yeraltısuyu piezzometrik olarak en yüksek olduğu kısımdır. Suğla yönünde 

akış vardır. Antalya yönlü kaçış olduğu bilinmektedir ancak deneylerle ortaya 

konamamıştır (DSİ, 2015). 

Beyşehir Gölü SRSI sonuçları (Şekil 2-34) incelendiğinde;  

 1973-1974, 2005-2009 yılları arasında orta-şiddetli, 1994-1995, 2012-2014 

yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir.  

 Kısa süreli orta şiddetli meteorolojik kuraklıkların depolamaya etkisi az 

olmasına karşın, orta şiddeti aşan uzun süreli meteorolojik kuraklıklar 

sonrasında depolamada ciddi düşümler gözlenmektedir.  

Suğla Barajı: Büyük oranla Beyşehir Gölü’nden ve Gembos’tan derivasyonla 

beslenmektedir. Ayrıca Beyşehir-Suğla-Apa kanalına gelen doğal akımlar ve Suğla 

kaynakları ile beslenir. Esas itibariyle derivasyonla su taşınmaktadır (DSİ, 2015). 

Suğla Barajı SRSI sonuçları (Şekil 2-34) incelendiğinde;  

 SPI’a göre 2007-2008, 2008-2009 yılları arasında tespit edilen orta hidrolojik 

kuraklıklar sonrasında Suğla Barajında şiddetli hidrolojik kuraklıklar 

gözlenmiştir.  
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 Veri serisinin yeterince uzun olmaması nedeniyle sağlıklı yorum 

yapılamamaktadır. Ancak elde olan veriler ile bir değerlendirme yapmak 

gerekirse Beyşehir Gölü, Suğla Barajı ve yağış arasında kuvvetli bir uyum tespit 

edilmiştir. 

 
Şekil 2-35 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası SPI, SGI ve SRSI Analizleri 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Apa, Sille ve Altınapa Barajları tek grafikte SPI ve SRSI indis sonuçları (Şekil 2-

35) özelinde değerlendirildiğinde;  

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yağış, yeraltısuyu ve depolama 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla; hidrolojik kuraklığın daha iyi tespit 

edilebilmesi ve yorumlanabilmesi için 12 aylık ortalama SPI ve 9 aylık SRSI 

sonuçları kıyaslanmıştır. 

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında 1973-1974, 2004-2005, 2007-2008 

yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklık, 1993-1995 yılları arasında orta 

hidrolojik kuraklık, 1999-2000, 2001-2002 yılları arasında aşırı hidrolojik 

kuraklıklar gözlenmiştir. 

 Altınapa, Apa ve Sille barajları birbiriyle daha uyumlu sonuçlar vermektedir. 

May Barajı karstik alana kurulmuş yapısı nedeniyle su tutamamaktadır. Bu 

nedenle, Altınapa, Apa ve Sille barajlarından ayrı değerlendirilmelidir. May 

barajı ve diğer barajlar hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

Apa ve May barajlarının bulunduğu 16/2-c Çumra-May-Apa alt havzasında 

geçirimlilik çok yüksektir. Yeşil raporlar olarak da bilinen 1975 tarihli Çumra-May-
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Apa Ovası hidrojeolojik etüt raporunda pınarların olduğu; 2009 tarihli raporda ise bu 

pınarların kuruduğu belirtilmiştir. Alt havzanın tamamında süzülme miktarı fazla 

olup iç akış da bulunmaktadır. Şöyle ki yerüstü akışın yarısından fazlası sızma ile 

yeraltısuyunu beslemektedir (SYGM, 2015).  

Apa Barajı: Apa Barajı’na akımlar üç farklı yoldan gelir. Birincisi Gembos-

Beyşehir-Suğla hattından derivasyonla sağlanır. İkincisi Afşar-Bağbaşı-Bozkır 

Barajları ile Doğu Akdeniz (Göksu Alt havzası) Havzası’ndan gelir. Üçüncü olarak 

da Çarşamba Çayı ve Beyşehir-Suğla-Apa kanalı ara havzasından gelir. Apa 

Barajı’nda da kaçaklar önemli ölçüdedir (SYGM, 2015). 

 
Şekil 2-36 Apa Barajı SPI, SGI ve SRSI Analizleri 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Apa Barajı SRSI sonuçları (Şekil 2-36)  incelendiğinde;  

 Yağış ve depolama arasında kuvvetli bir uyum mevcuttur. Ancak yağışın varlığına 

bakılmaksızın yeraltısu çekiminin yoğun olduğu, yağışın az olduğu zamanlarda 

bilhassa yeraltısu çekiminin daha da arttığı görülmektedir.  

 2005-2009 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklık, 1974-1975, 1993-

1995 yılları arasında orta hidrolojik kuraklık, 2001-2002, 2007-2009 yılları 

arasında aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.  

 Meteorolojik kuraklıklar sonrasında kısa süreli hidrolojik kuraklıklar gözlenmiştir. 

Sille ve Altınapa Barajları: Bu barajlar 16/2-a Alakova-Hatip alt havzasındadırlar. 

Althavzalarda geçirimlilik ve iç akış vardır ancak Çumra-Apa-May’a göre nispeten 

azdır. Her iki baraj da yağış ağırlıklı beslenmektedir (SYGM, 2015). 
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Şekil 2-37 Sille Barajı SPI, SGI ve SRSI Analizleri 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

 
Şekil 2-38 Altınapa Barajı SPI, SGI ve SRSI Analizleri 
(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Altınapa ve Sille Barajları SRSI sonuçları (Şekil 2-37 ve Şekil 2-38) 

incelendiğinde;  

 Yağış ve depolamalar arasında kuvvetli bir uyum mevcuttur. Ancak yağışın 

varlığına bakılmaksızın yeraltısu çekiminin yoğun olduğu, yağışın az olduğu 

zamanlarda bilhassa yeraltısu çekiminin daha da arttığı görülmektedir.  

 1973-1974, 2004-2005, 2007-2008 yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklık, 

1993-1995 yılları arasında orta hidrolojik kuraklık, 1999-2000, 2001-2002 yılları 

arasında aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 

 Meteorolojik kuraklıklar sonrasında kısa süreli hidrolojik kuraklıklar gözlenmiştir. 

May Barajı: Karstik yapısından dolayı May Barajı’nda hiçbir şekilde su 

tutulamamaktadır. Bu durum nedeniyle sulama şebekesi bile yapılmamıştır. Birkaç 

taşkında rezervuarın dolusavak seviyesine kadar dolduğu bilinir; ancak takip eden 
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birkaç gün içerisinde gelen tüm suyun sızdığı söylenmektedir. Barajın mansabında 

bulunan İçeri Çumra ilçesi kooperatif kuyularının verimi çok yüksektir (50-60lt/s). 

Barajdaki süzülmenin yeraltısuyunu olumlu yönde etkilediği açıktır (DSİ, 2015). 

 
Şekil 2-39 May Barajı SPI, SGI ve SRSI Analizleri 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

May Barajı SRSI sonuçları (Şekil 2-39) incelendiğinde;  

 May Barajı SPI, SGI ve SRSI sonuçları kıyaslandığında yağışlarda görülen 

azalmalar sonrasında yeraltısuyunda ve buna bağlı olarak SGI’da düşümler 

gözlenmektedir.  

 Yeraltısuyundaki düşüm süreklilik göstermekte olup, düşümün oranı 

1990’lardan sonra daha da belirgindir.  

 Bu durumun depolamaya etkisini anlaşılması amacıyla SRSI sonuçlarına 

bakıldığında; 1990 ve sonrasında yaşanan meteorolojik ve hidrolojik 

kuraklıklara depolamanın verdiği tepki daha da hassastır.  Ancak karstik yapı ve 

yüksek geçirimlilik nedeniyle yeraltısuyu ve depolama arasında net bir bağlantı 

kurulamamaktadır. Ancak yağış ve May Barajı depolaması arasında kuvvetli bir 

uyum tespit edilmiştir. 
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BÖLÜM 3 

3. DEĞERLENDİRME 

Tez kapsamında Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzalarında 

geçmiş hidrolojik kurak dönemler SPI, SRI, SGI ve SRSI indisleri ile belirlenmiştir. 

SPI yağışı, SRI akışı, SGI yeraltısuyunu ve SRSI depolamaları temsil etmekte olup 

bahsi geçen indislere ait analiz sonuçlarının birbirleri ile kıyaslanması ile yağış, akış, 

yeraltısuyu ve depolamalar arasındaki ilişki tespit edilmiştir.  

 SPI analizleri kapsamında toplamda 4 farklı meteorolojik gözlem istasyonuna ait  

yağış verisi kullanılmış olup geçmişte yaşanan hidrolojik kuraklıklar 

değerlendirildiğinde alt havzalarda SPI analiz trendleri benzerlik göstermektedir. 

Ayrıca SPI sonuçları ile eklenik yağış eğrileri kıyaslanmış olup hidrolojik kurak 

dönemler eklenik yağış eğrileri ile de doğrulanmıştır.  

 SRI analizleri kapsamında toplamda 21 farklı akım gözlem istasyonundan 9 

tanesi temsil edici olarak değerlendirilmiş ve yorumlamalar için 

değerlendirmeye alınmıştır. Alt havzalar genelinde analiz trendleri benzerlik 

göstermektedir. SPI ve SRI sonuçlarının kıyaslanması yağış-akış bağıntısı 

hakkında bilgi vermekte olup analiz sonuçları kıyaslanmış ve genel itibari ile alt 

havzalarda yağışın azaldığı dönemlerde akışında azaldığı analizler vasıtası ile 

tespit edilmiştir.  

 SGI analizleri kapsamında toplamda 8 farklı yeraltısuyu kuyusu seviye verisi 

kullanılmış olup alt havzalar genelinde yeraltısuyu kullanımının yoğun olduğu 

bilhassa hidrolojik kurak dönemlerde çekimlerin daha da arttığı analizler vasıtası 

ile belirlenmiştir.   

 SRSI analizleri kapsamında toplamda 6 farklı depolama verisi kullanılmıştır. Alt 

havzalarda hem geçirimlilik hem de gelişmiş karstik yapı yağışın kısa sürede 

yeraltısuyuna karışmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden yeraltısuyu ve 

depolama arasında net bir bağlantı kurulamamaktadır. Ancak yağış ve 

depolamalar arasında kuvvetli bir uyum tespit edilmiştir. Genel olarak alt 

havzalarda yağışın azaldığı dönemlerde depolamalarda azalma görülmektedir. 

 Yağış eksikliği veya fazlalığında akış, yeraltısuyu ve depolamanın alt havza 

bazında nasıl değiştiğini ve birbirleri arasındaki oluşan ilişkiyi ortaya koymak 
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amacı ile bütün indisler tek grafik üzerinde Şekil 3-1 ve Şekil 3-2’de 

değerlendirilmiştir. 

 SPI, SRI, SGI ve SRSI aynı sınıflama sistematiğine sahip indislerdir bu nedenle 

değerlendirmeler esnasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünce SPI için belirlenen 

sınıflama aralıkları kullanılmıştır. Buna göre -1,0 ve -1,5 arası orta kurak, -1,5 ve 

-2 arası şiddetli kurak, -2 ve altı ise aşırı kurak olarak değerlendirilmiştir.  

 
Şekil 3-1 Beyşehir Alt Havzası İndis Ortalamaları (1972-2014) 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Beyşehir Alt Havzasında (Şekil 3-1)  yağış, akış, yeraltısuyu ve depolama 

arasında uyum bulunmaktadır. İndislerin birbirleri arasında uyum içerisinde olması 

yağışın yüzey ve yeraltı sularına birebir etkili olduğunu göstermektedir. 1973-1975, 

1983-1988, 1989-1992, 1993-1995, 2000-2002, 2004-2009 yılları arasında tüm 

insilerde ortak hidrolojik kuraklıklar gözlenmiş ve yağış, akış, yeraltısuyu, depolama 

seviyelerinde düşümler olduğu analizler vasıtası ile tespit edilmiştir. 1973-1975 

yılları arasında yağışta görülen aşırı hidrolojik kuraklığın 2004-2009 yılları arasında 

görülen hidrolojik kuraklığa göre daha şiddetli olmasına karşın yağışta görülen 

hidrolojik kuraklığın depolamaya etkisinin daha az olduğu görülmektedir. Beyşehir 

Alt Havzası için genel bir değerlendirme yapıldığında; yağış varlığında yerüstü su 

kaynaklarından, yağış yokluğunda ise yeraltısu kaynaklarından yararlanıldığı 

yorumuna varılmıştır.  
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Şekil 3-2 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası İndis Ortalamaları (1972-2014) 

(MGM ve DSİ’den alınan verilerle bu tez kapsamında yapılmıştır.) 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında (Şekil 3-2)   yağış, akış ve 

depolama arasında uyum bulunmasına karşın yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm 

gözlenmektedir. 1973-1975, 1984-1987, 1989-1992, 1993-1995, 1999-2002, 2005-

2008 yılları arasında SGI hariç tüm insilerde ortak hidrolojik kuraklıklar gözlenmiş 

ve yağış, akış, depolama seviyelerinde düşümler olduğu analizler vasıtası ile tespit 

edilmiştir. 1990’lı yıllara kadar yeraltısuyu seviyelerinin nispeten dengede kaldığı, 

1990’lı yıllardan sonra bu dengenin şiddetlenerek kuraklık yönünde bozulduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca 1990’lı yıllardan sonra yağışta görülen hidrolojik kuraklıklara 

yeraltısuyunun verdiği tepkinin 1990’lı yıllardan önceye göre daha şiddetli olduğu 

görülmektedir. Ancak 2008 ve sonrası için analiz sonuçları değerlendirildiğinde; 

yeraltısuyu seviyesinde hidrolojik kuraklığın şiddetlenerek artma trendinin dengede 

olma yönünde karakter değiştirdiği belirlenmiş olup yaşanan şiddetli kuraklıklar 

sonrası yeraltısuyu sürdürebilirliğinin sağlanması adına alınan tedbirlerin yararlı 

olduğu düşünülmektedir.  

İç Anadolu Bölgesinde özellikle Konya ve civarında Palmer İndis analiz 

sonuçlarına göre; 1971-1972, 1973-1974, 1983-1984, 1991-1992, 1993-1994, 2001-

2006 yılları tarihsel kurak dönemler olarak belirlenmiştir (Akbaş, 2014). Bu tez 

kapsamında yapılan analiz sonuçları ile tespit edilen ortak hidrolojik kuraklıklar ve 

tarihsel kurak dönemlerin birbirleri ile tutarlı olduğu görülmektedir.  
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BÖLÜM 4 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışma ile Türkiye’de kuraklık etkilerine en açık havza durumunda bulunan 

hatta çölleşmenin ilk örneklerinin görüldüğü Konya Havzasına ait, hidrolojik 

özellikleri nispeten farklı olan Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt 

Havzalarında standartlaştırılmış kuraklık indisleri yaklaşımı ile kuraklığın hidrolojik 

dengeye ve yeraltısu seviyesine etkisi belirlenmiştir.  

Bu tez çalışması kapsamında yapılan ulusal ve uluslararası literatür 

çalışmaları sonucunda; Türkiye’de kuraklık üzerine çalışmaların çok yeni olduğu, 

hidrolojik kuraklık üzerine yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, yeraltı ve yerüstü 

sularında kuraklığın aynı anda gözlenemediği durumlarda yeraltısuyu kuraklığının ve 

yerüstü suyu kuraklığının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği, hidrolojik döngüyü 

yansıtacak bir sınıflama sisteminin gerekliliği, yeraltısuyu kuraklığının mekânsal ve 

zamansal dağılımı üzerine Türkiye’de çalışmaların kısıtlı hatta yetersiz olduğu vb. 

hususlar tespit edilmiştir.  

Literatür çalışmaları sonucunda elde edilen bilgi ve tecrübeler ışığında 

hidrolojik kuraklık indisleri hidrolojik döngünün tamamını yansıtacak şekilde yağış, 

akış, yeraltısuyu ve depolamalar olmak üzere dört ana başlık altında tarafımdan 

sınıflandırılmış ve hidrolojik kurak dönemlerin belirlenmesinde yeni bir anlayış 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Hidrolojik kuraklık analizlerinde gerekli olan verilerin temin edilmesi ve 

değerlendirilmesi sonucunda; veri serilerinde özellikle yeraltısuyu verilerinde eksik 

ve düzensiz ölçümlerin olduğu, verileri çok çeşitli kurumlardan temin edilmesi 

nedeniyle veri kalitesi ve formatında farklılıklar olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu 

problemleri ortadan kaldıracak su ile ilgili tüm verileri içinde barındıran ve dinamik 

çalışan bir veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca veri çeşitliliği göz önüne 

alınmak sureti ile eksiksiz ve güçlü veri ağının inşa edilmesi çalışmaların 

güvenilirliği açısından faydalı olacaktır. 
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Tez kapsamında aynı sınıflama sistemine sahip olan SPI, SRI, SGI ve SRSI 

analizleri yapılmış olup SGI ve SRSI Türkiye’de ilk defa bu tez kapsamında 

çalışılmıştır. SPI yağışı, SRI akışı, SGI yeraltısuyunu ve SRSI depolamaları temsil 

etmekte olup bahsi geçen indislere ait analiz sonuçlarının birbirleri ile kıyaslanması 

ile yağış, akış, yeraltısuyu ve depolamalar arasında artma-azalma trendlerine karşı 

birbirleri ile olan etkileşimi ortaya konmuştur.  

Tüm bu çalışmaların sonucunda alt havzaların hidrolojik kurak dönem 

karakteri belirlenmiş olup Beyşehir Alt Havzasında yağış, akış, yeraltısuyu ve 

depolamalar arasında kuvvetli bir uyum olduğu, yağışın yeterli olduğu dönemlerde 

ihtiyacın yerüstü su kaynaklarından karşılandığı; yağışın yeterli olmadığı zamanlarda 

ise ihtiyacın daha çok yeraltısu çekimleri ile karşılandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında ise yağış, akış ve depolamalar arasında 

kuvvetli bir uyum olmasına karşın yeraltısuyunun seviyesinde sürekli ve artan trend 

ile düşüm gözlendiği analizler vasıtası ile teyit edilmiştir. Bu durum verimli 

topraklara sahip olan Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında tarım faaliyetlerinin 

yoğun olması, bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ve teknolojideki gelişmeyle 

birlikte pompaj miktarındaki artışa bağlı olarak bölgede yeraltısuyu çekiminin fazla 

olması ile açıklanabilmektedir. Sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla özellikle 

yağışlı dönemlerde yeraltısuyundan ziyade yerüstü su kullanımının teşvik 

edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Analiz sonuçları için genel bir değerlendirme yapıldığında özellikle 1973-

1975, 1993-1995,  2000-2002, 2004-2009 yılları için alt havzalar genelinde tüm 

indislerde şiddetli-aşırı hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. Beyşehir Alt 

Havzasında indis sonuçlarının birbirleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak 

Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında bu uyumun mevcut olmadığı,  yeraltısuyu 

seviyesinde düşümün şiddetlenerek artan bir trend gösterdiği tespit edilmiştir.   

Tez kapsamında analiz sonuçları ile tespit edilen ortak hidrolojik 

kuraklıkların gerçeğe uygunluğu tarihsel kurak dönemlerle doğrulanmış olup bu 

durum tez kapsamında kullanılan yöntemin uygulanabilir nitelikte olduğunun 

göstergesidir. Tez kapsamında kullanılan analiz yöntemi Türkiye’de kuraklıkla 

alakalı yeni yapılacak çalışmalara yol gösterici olacaktır. 
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BÖLÜM 5 

 

5. ÖNERİLER 

 Tez çalışması kapsamında elde edilen bazı veri serileri boşluklar içermektedir. 

Bu durum elde edilen analiz sonuçlarının güvenilirliği ve doğru 

yorumlanabilmesi açısından olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Bu nedenle 

hidrolojik kurak dönemlerde kuraklık etkilerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi amacıyla akarsu ölçüm, yeraltısuyu ve meteorolojik veri 

izleme ağlarının güçlendirilmesi ve düzenli rasat yapılması, baraj, gölet ve 

depolamalarda su bütçesi bileşenlerinin düzenli-eksiksiz olarak ölçülmesi ve bu 

rasatların veri tabanı oluşturularak veri tabanına dahil edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca veriler saha çalışmaları ile zenginleştirilmeli, zaman serilerinde 

boşlukların oluşmaması ve çalışmaların hassasiyeti açısından üretilen verilerin 

sürekliliği sağlanmalıdır. 

 Kuraklık analizlerinde yağış, akış, yeraltısuyu, depolama, kar-su eşdeğeri, 

toprak nemi, buharlaşma, sıcaklık gibi çok çeşitli veriler kullanılabilmektedir. 

Bu veriler seçilen kuraklık indisine göre farklılıklar göstermektedir. Dolayısı 

ile doğru ve güvenilir bir analiz elde edebilmek için veri çeşitliliği göz önüne 

alınmak sureti ile eksiksiz ve güçlü veri ağı inşa edilmelidir.  

 Bu tezde olduğu gibi, bazen verilerin birden çok kurumdan temin edilmesi 

gerekebilmektedir. Bu durum verilerin eksiksiz temin edilebilmesini 

zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de rasatı yapılan her türlü verinin 

ulusal bir veri tabanında toplanması ile verinin hızlı temin edilebilmesi hem 

eksiklerin giderilmesini hem de veri kalitesinin artmasını sağlayacaktır.  

 Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi aşamasında çalışma yapılan bölgenin 

hidrojeolojisinin doğru yorumlanabilmesi önemlidir. Örneğin tez çalışma alanı 

olan Beyşehir ve Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzaları ileri derecede karstik 

özellik gösteren ve yüksek geçirimliliğe sahip bölgelerdir. Bu bilgiye haiz 

olunmazsa özellikle yeraltısuyu, depolama, yağış ve akış arasındaki bağıntı 

doğru kurulamaz. Hidrojeolojik sistemi iyi tanımlamak kuraklık indislerinin 

doğru yorumlanması için gereklidir. Dolayısıyla hidrolojik kuraklık 
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analizlerinde bölgenin hidrojeolojisinin iyi anlaşılması için hidrojeolojik etüt 

raporları, hidrojeolojik haritalar güncelleştirilmeli, istatistiksel veri ve bilgiler 

güncel tutulmalıdır.  

 Hidrolojik kuraklık daha genel bir tanım olup yeraltısuyu ve yüzeysuyunu 

birlikte kapsamaktadır. Hidrolojik kuraklık analiz çalışmalarında yüzey ve 

yeraltısuyu bağıntısı jeolojik-hidrojeolojik bilgiler ışığında yorumlanmalı ve 

değerlendirilmelidir.  

 Yeraltısuyu kuraklığı üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalar kısıtlı,  hatta 

yetersizdir. Yeraltısuyu kuraklığının zamansal ve mekânsal yayılımı üzerine 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 Türkiye’de kuraklıkla ilgili çalışmalarda geçmiş ve geleceğe dönük kuraklık 

analizleri yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarda hidrolojik döngüyü esas alan 

yağış, akış, yeraltısuyu ve depolamalar arasındaki ilişkiyi ortaya koyacak bir 

kuraklık analiz yaklaşımı kullanılmamaktadır. Yağış, akış, yeraltısuyu ve 

depolamalar arasındaki ilişkinin hidrolojik kuraklık indisleri vasıtası ile geçmiş 

ve geleceği yansıtacak şekilde ortaya konması kuraklıklar öncesinde, esnasında 

ve sonrasında alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi açısından yararlı olacaktır.    

 Analiz sonuçları ile tespit edilen ortak hidrolojik kuraklıkların gerçeğe 

uygunluğu tarihsel kurak dönemlerle doğrulanmış olup tez kapsamında 

kullanılan analiz yaklaşımının Türkiye’de yeni yapılacak olan kuraklık 

çalışmalarında kullanılması faydalı olacaktır.  

 Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzası SGI indis analiz sonuçlarında sürekli ve 

şiddetlenerek devam eden hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. Hatta analiz 

trendlerine bakıldığında 1990’lardan sonra hidrolojik kuraklığın daha da 

şiddetlenerek devam ettiği analiz sonuçları ile kanıtlanmıştır. Bu bölgede 

gözlenen hidrolojik kuraklıkların temel sebebinin yoğun bir şekilde uygulanan 

tarım faaliyetleri olduğu düşünülmektedir. Bölgede başta tarım faaliyetleri ve 

ruhsatsız kuyular nedeniyle yeraltısuyunda sürekli düşümler olduğu zaten 

bilinmektedir. Bu nedenle yeraltısularının sürdürülebilirliğinin sağlanması 

amacıyla özellikle çitfçilere tarımsal eğitimlerin verilmesi ve yağışlı 

dönemlerde yeraltısuyundan ziyade yüzeysuyu kullanımının teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca kuraklığın tarım sektörü üzerinde oluşturduğu etkilerin 
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azaltılabilmesi için havza su varlığına uygun ürün deseni tercih edilmeli ve 

havzada kullanılabilir kuraklığa dayanıklı ürünler tespit edilip bu ürünlerin 

yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.  

 Yerüstü su kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğu havzada, havzalar arası su 

transfer seçenekleri değerlendirilmelidir. 

 Dünyamızın yakın gelecekte en büyük sorunu "kuraklık" olacaktır. Her 

zamankinden daha fazla suya ihtiyacının olduğu ve var olan su kaynaklarının 

hızla azaldığı günümüzde su tasarrufunun sağlanması ve teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Özellikle kurak dönemlerde su kullanımının en verimli şekilde 

gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve suyun ekonomik bir değer olduğu hususunda 

toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir.  
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EK-1 
 

Standartlaştırılmış Yağış İndisi(SPI) Analiz 

Sonuçları 

 

 

Sonuçları Verilen İstasyonların Listesi: 

 
 SEYDİŞEHİR MGI 

 BEYŞEHİR MGİ 

 KONYA MGI 

 ÇUMRA MGI



 

 

SPI ANALİZLERİ-BEYŞEHİR MGI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1983-1987 yılları arasında uzun süreli orta hidrolojik 

kuraklık, 1994-1995, 2000-2002, 2013-2014 yılları arasında kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklık, 1990-1991, 2006-2007, 2008-2009 yılları arasında 

kısa süreli orta hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.   



 

 

SPI ANALİZLERİ-SEYDİŞEHİR MGI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1983-1987, 2000-2002 yılları arasında uzun süreli 

orta-şiddetli hidrolojik kuraklık, 2013-2014 yılları arasında kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklık, 1990-1991, 2006-2007, 2008-2009 yılları arasında 

kısa süreli orta hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.   

 



 

 

SPI ANALİZLERİ-KONYA MGI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1932-1933, 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1990-1991 yılları arasında kısa süreli orta 

hidrolojik kuraklık, 1993-1995, 2000-2001 yılları arasında kısa süreli orta-şiddetli hidrolojik kuraklık, 2005-2009 yılları arasında uzun süreli orta 

hidrolojik kuraklıklar tespit edilmiştir. 

 



 

 

SPI ANALİZLERİ-ÇUMRA MGI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1974-1975 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1990-1991 yılları arasında kısa süreli orta hidrolojik 

kuraklık, 1993-1995, 2000-2001 yılları arasında kısa süreli orta-şiddetli hidrolojik kuraklık, 2005-2009 yılları arasında uzun süreli orta hidrolojik 

kuraklıklar tespit edilmiştir. 



 

 

 

 

EK-2 
 

Standartlaştırılmış Akış İndisi(SRI) Analiz 

Sonuçları 

 

 

Sonuçları Verilen İstasyonların Listesi: 

 
 D16A013 (*) 

 D16A158 

 D16A065 

 D16A118 

 D16A134 

 D16A138 

 D16A111 

 D16A014 

 D16A015  (*) 

 D16A035 

 D16A104 

 

 

 

 D16A154 

 D16A155 

 D16A078  (*) 

 D16A115  (*) 

 D16A166 

 E16A011  (*) 

 E16A004  (*) 

 D16A139 

 D16A074 

 D16A100 
 

 

 

(*)ile belirtilen AGİ’ler SRI analiz değerlendirmelerinde daha temsil 

edici olmaları sebebi ile kullanılmıştır. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A013 ŞARKIKARAAGAÇ(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1973-1974 yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık, 1994-1995, 2006-2008 yılları arasında uzun süreli şiddetli 

hidrolojik kuraklık görülmektedir. Bu istasyona ait sonuçlar yorumlamalar kapsamında kullanılmıştır. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A014 - SOĞUKSU YESİLDAĞ 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi içerisinde uzun süreli 

boşluklar bulunmasına rağmen eldeki verilerin analizi yapılmıştır. Ancak sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A015 –ÜSTÜNLER(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1963-1964, 1973-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisinde uzun 

süreli boşluklar olmasına rağmen serinin uzun süreli olması nedeniyle değerlendirmeye alınmıştır.  



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A035 - BUCAK D. DAMLAPİNAR 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi içerisinde uzun süreli 

boşluklar bulunmasına rağmen eldeki verilerin analizi yapılmıştır. Ancak sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ-  D16A065 - ULUDERE DEREBUCAK 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1985-1986 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi içerisinde uzun süreli 

boşluklar bulunmasına rağmen eldeki verilerin analizi yapılmıştır. Ancak sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A078 - SUBERTE Ç. TAŞAĞIL(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1973-1974, 2001-2002 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1991-1992, 1994-1995, 2007-2008 yılları 

arasında kısa süreli orta hidrolojik kuraklık görülmektedir. Veri serisinde uzun süreli boşlukların olmaması ve uzun süreleri kapsaması nedeniyle 

değerlendirmeye alınmıştır. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A104 - SARISU EYLİKLER 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi içerisinde uzun süreli 

boşluklar bulunmasına rağmen eldeki verilerin analizi yapılmıştır. Ancak sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A111 - SOĞUKSU YESİLDAĞ KÖP 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002, 2005-2006, 2008-2009 yılları arasında kısa süreli  orta hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi 

içerisinde hem kısa süreli boşluklar bulunmaktadır hem de veri seri uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla 

değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A115 - ÇARSAMBA S. SORKUN(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1991-1992, 2007-2008 yılları arasında kısa süreli orta 

hidrolojik kuraklık görülmektedir. Veri serisinde uzun süreli boşlukların olmaması ve uzun süreleri kapsaması nedeniyle değerlendirmeye alınmıştır. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A118 - KOCADERE DEREBUCAK 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1983-1984 yılları arasında kısa süreli şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi kısa sürelidir. Bu 

sebeple sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A134 - ÇAYHAN D. DELİKLİKAYA 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2005-2006, 2008-2009 yılları arasında kısa süreli  orta hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi içerisinde 

hem boşluklar bulunmaktadır hem de veri seri uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil 

edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A138 - SEKİ D. DEREBUCAK 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002, 2007-2008 yılları arasında kısa süreli aşırı-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi 

uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A154 - OZAN D. TOLCA 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002, 2005-2006 yılları arasında kısa süreli aşırı-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi 

uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A155 - ÇAVUSKÖY D. KIRELİ 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2000-2001, 2005-2006 yılları arasında kısa süreli  aşırı-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi 

içerisinde hem boşluklar bulunmaktadır hem de veri seri uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil 

edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A158 - HİZAR D. GÖLYAKA 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002, 2007-2008 yılları arasında kısa süreli aşırı-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi 

uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A166 - ÇARSAMBA S. PİNARCIK 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2001-2002, 2005-2006 yılları arasında kısa süreli aşırı-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. Veri serisi 

uzunluğu kısadır.  Bu nedenle sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla değerlendirmelere dahil edilmemiştir.   



 

 

SRI ANALİZLERİ- E16A004 - BEYŞEHİR GÖLÜ REGÜLATÖR ÇIKIŞI(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1976-1977 yılları arasında kısa süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1993-1994, 2001-2002 yılları arasında kısa süreli 

şiddetli hidrolojik kuraklık görülmektedir. Veri serisinde boşlukların olmaması ve veri serisinin uzun süreleri kapsaması nedeniyle değerlendirmeye 

alınmıştır. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- E16A011 -  ÇARŞAMBA SUYU – BOZKIR(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1973-1975 yılları arasında uzun süreli aşırı hidrolojik kuraklık, 1991-1992, 2001-2002 yılları arasında kısa süreli 

aşırı hidrolojik kuraklık, 2005-2008 yılları arasında uzun süreli orta hidrolojik kuraklık görülmektedir. Veri serisinde boşlukların olmaması ve veri 

serisinin uzun süreleri kapsaması nedeniyle değerlendirmeye alınmıştır. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A074 - MERAM Ç. ALTİNAPA(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında akım ölçümleri hem çok kısa hemde uzun süreli boşluklar içermektedir. 

D16A074, D16A100 ve D16A139 numaralı istasyon ölçümleri tek zaman serisi olarak değerlendirilmiş ve gerekli analizler yapılmıştır. 1973-1976 

yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık, 2006-2008 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.  

 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A100 - MERAM Ç. KÜÇÜKMUHSİNE(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında akım ölçümleri hem çok kısa hemde uzun süreli boşluklar içermektedir. 

D16A074, D16A100 ve D16A139 numaralı istasyon ölçümleri tek zaman serisi olarak değerlendirilmiş ve gerekli analizler yapılmıştır. 1973-1976 

yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık, 2006-2008 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 



 

 

SRI ANALİZLERİ- D16A139 - FINDIKLI D. ALTINAPA BRJ.GIRIŞ(*) 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında akım ölçümleri hem çok kısa hemde uzun süreli boşluklar içermektedir. 

D16A074, D16A100 ve D16A139 numaralı istasyon ölçümleri tek zaman serisi olarak değerlendirilmiş ve gerekli analizler yapılmıştır. 1973-1976 

yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık, 2006-2008 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 



 

 

 

 

 

 

 

EK-3 
 

Standartlaştırılmış Yeraltısuyu İndisi(SGI)  

Analiz Sonuçları 

 

 

Sonuçları Verilen İstasyonların Listesi: 

 
 Doğanbey 

 Taşağıl 

 Hatip 

 Fethiye 

 Arıkören 

 A.Hüyüğü 

 Eğilmez 

 Gülfet Yayla



 

 

SGI ANALİZLERİ-DOĞANBEY 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: İstasyon YAS değerleri hem çok kısa hemde boşluklar içermektedir. Ancak Beyşehir Alt Havzasında YAS 

verilerinin yetersiz olması nedeniyle elde edilen tüm verilerle analiz yapılmış ve yorumlanmıştır. Buna göre, 2003-2005 yılları arasında uzun süreli 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.  



 

 

SGI ANALİZLERİ-TAŞAĞIL 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: İstasyon YAS değerleri hem çok kısa hemde boşluklar içermektedir. Ancak Beyşehir Alt Havzasında YAS 

verilerinin yetersiz olması nedeniyle elde edilen tüm verilerle analiz yapılmış ve yorumlanmıştır. Buna göre, 2005-2006 yılları arasında uzun süreli 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 



 

 

SGI ANALİZLERİ-GÜLFET YAYLA 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm gözlenmektedir. Yeraltısu 

seviyesindeki değişim 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan sonra daha fazla gözlenmektedir. Bu durum verimli topraklara sahip olması ve 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ile buna bağlı olarak bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir. 

 



 

 

SGI ANALİZLERİ-EĞİLMEZ 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm gözlenmektedir. Yeraltısu 

seviyesindeki değişim 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan sonra daha fazla gözlenmektedir. Bu durum verimli topraklara sahip olması ve 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ile buna bağlı olarak bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir. 



 

 

SGI ANALİZLERİ-ARIKÖREN 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm gözlenmektedir. Yeraltısu 

seviyesindeki değişim 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan sonra daha fazla gözlenmektedir. Bu durum verimli topraklara sahip olması ve 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ile buna bağlı olarak bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir.2009-2011 yılları arasında aşırı 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir.  



 

 

SGI ANALİZLERİ-HATİP 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm gözlenmektedir. Yeraltısu 

seviyesindeki değişim 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan sonra daha fazla gözlenmektedir. Bu durum verimli topraklara sahip olması ve 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ile buna bağlı olarak bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir.2009-2011 yılları arasında aşırı 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 



 

 

SGI ANALİZLERİ-FETHİYE 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm gözlenmektedir. Yeraltısu 

seviyesindeki değişim 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan sonra daha fazla gözlenmektedir. Bu durum verimli topraklara sahip olması ve 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ile buna bağlı olarak bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir.2009-2011 yılları arasında aşırı 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 



 

 

SGI ANALİZLERİ-ALİBEYHÖYÜĞÜ 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: Konya-Çumra-Karapınar Alt Havzasında yeraltısu seviyesinde sürekli bir düşüm gözlenmektedir. Yeraltısu 

seviyesindeki değişim 1990’lı yıllara kadar az iken, 1990’lı yıllardan sonra daha fazla gözlenmektedir. Bu durum verimli topraklara sahip olması ve 

tarım faaliyetlerinin yoğun olması ile buna bağlı olarak bölgede yeraltısu çekiminin fazla olması ile açıklanabilmektedir.2009-2011 yılları arasında aşırı 

hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 



 

 

 

 

  

 

 

 

EK-4 
 

Standartlaştırılmış Depolama Açığı 

İndisi(SRSI)  

Analiz Sonuçları 

 

 

Sonuçları Verilen İstasyonların Listesi: 

 
 Beyşehir Gölü 

 Suğla B. 

 Apa B. 

 May B. 

 Altınapa B. 

 Sille B.



 

 

SRSI ANALİZLERİ- BEYŞEHİR GÖLÜ 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1973-1974, 2005-2009 yılları arasında orta-şiddetli, 1994-1995, 2012-2014 yılları arasında şiddetli hidrolojik 

kuraklıklar tespit edilmiştir. Kısa süreli orta şiddetli meteorolojik kuraklıkların depolamaya etkisi az olmasına karşın, orta şiddeti aşan uzun süreli 

meteorolojik kuraklıklar sonrasında depolamada ciddi düşümler gözlenmektedir. 



 

 

SRSI ANALİZLERİ- SUĞLA BARAJI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: SPI’a göre 2007-2008, 2008-2009 yılları arasında tespit edilen orta hidrolojik kuraklıklar sonrasında Suğla 

Barajında şiddetli hidrolojik kuraklıklar gözlenmiştir. Veri serisinin yeterince uzun olmaması nedeniyle sağlıklı yorum yapılamamaktadır. Ancak elde 

olan veriler ile bir değerlendirme yapmak gerekirse Beyşehir Gölü, Suğla Barajı ve yağış arasında kuvvetli bir uyum tespit edilmiştir. 



 

 

SRSI ANALİZLERİ- APA BARAJI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2005-2009 yılları arasında orta-şiddetli hidrolojik kuraklık, 1974-1975, 1993-1995 yılları arasında orta hidrolojik 

kuraklık, 2001-2002, 2007-2009 yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık gözlenmiştir. Meteorolojik kuraklıklar sonrasında kısa süreli hidrolojik 

kuraklıklar gözlenmiştir. 



 

 

SRSI ANALİZLERİ- SİLLE BARAJI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1973-1974, 2004-2005, 2007-2008 yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklık, 1993-1995 yılları arasında orta 

hidrolojik kuraklık, 1999-2000, 2001-2002 yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık gözlenmiştir. Meteorolojik kuraklıklar sonrasında kısa süreli 

hidrolojik kuraklıklar gözlenmiştir. 

 



 

 

SRSI ANALİZLERİ- ALTINAPA BARAJI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 1973-1974, 2004-2005, 2007-2008 yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklık, 1993-1995 yılları arasında orta 

hidrolojik kuraklık, 1999-2000, 2001-2002 yılları arasında aşırı hidrolojik kuraklık gözlenmiştir. Meteorolojik kuraklıklar sonrasında kısa süreli 

hidrolojik kuraklıklar gözlenmiştir. 



 

 

SRSI ANALİZLERİ- MAY BARAJI 

  

  

  

ANALİZ AÇIKLAMASI: 2000-2001, 2006-2007 yılları arasında şiddetli hidrolojik kuraklık tespit edilmiştir. 1990 ve sonrasında yaşanan 

meteorolojik ve hidrolojik kuraklıklara depolamanın verdiği tepki daha da hassastır.  Ancak karstik yapı ve yüksek geçirimlilik nedeniyle yeraltısuyu ve 

depolama arasında net bir bağlantı kurulamamaktadır. 



 

 

 


