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Abstract – Güneşlenme süresi, çok sayıda uygulama için temel veridir. Esas olarak güneş enerjisi tahmininde kullanılmaktadır, 

ancak aynı zamanda özellikle iklim tabanlı uygulamalar için önemli bir veri kaynağıdır.  Bu nedenle, güneşlenme süresinin 

mekansal ve zamansal değişkenliğinin bilinmesi çok önemlidir. Güneşlenme süresi uzun zamandan beri meteoroloji 

istasyonlarında helyograflar (Campbell-Stokes ve Jordan helyografları, Türkiye’de Campbell-Stokes kullanılır) ile ölçülür. 

İstasyon olmayan alanlarda veya yer istasyonlarından uzak bölgelerde ölçümler yapılamadığından, bu bölgeler için 

güneşlenme süresinin belirlenmesi sadece tahmin ile yapılabilir. Tahminleri yapmak için interpolasyon teknikleri kullanılır. 

Ara değer tahmini olarak da adlandırılan interpolasyon, komşuluklarda bilinen noktaların değerlerini kullanarak bilinmeyen 

noktaların değerlerini bulmak için kullanılır. Bu çalışmada klimatolojik uygulamalarda yaygın olarak tercih edilen ve 

kullanılan, ordinary kriging olarak adlandırılan mekansal analiz tekniği kullanılmıştır.  Son derece güvenilir olan bu yöntem, 

birçok veri dizisi için önerilmektedir. Bu yöntemle tahmin yapılırken, ölçülen değerlerin doğrusal kombinasyonu kullanılır. Bu 

çalışmanın amacı, güneşlenme süresinin alansal değişkenliğini belirlemektir. Meteorolojik veri aylık, mevsimsel ve yıllık 

olarak 1960-2010 dönemi için düzenlenmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) görüntüleme programı kullanılarak mevsimsel 

ve yıllık güneşlenme süresi haritaları elde edilmiştir. Sonuçlar, enlemin güneşlenme süresinin mekansal dağılımı üzerinde 

etkili olduğunu göstermektedir. Güneşlenme süresi Türkiye’nin güney bölgelerinden kuzey bölgelerine doğru azalmaktadır. 

Meteorolojik parametrelerin güneşlenme süresini etkilediği birçok çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte hava kirleticileri de 

güneşlenme süresi değişimlerini etkileyebilir, çünlü hava kirleticileri bulutluluk, bağıl nem, atmosferik basınç, yağış miktarı ve 

rüzgar hızı gibi bazı iklim parametreleriyle ilişkilidir.  
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I. GIRIŞ 

Güneşlenme süresinin dağılımının niceliksel bilgisinin 

bilinmesi temel veri olarak kullanıldığı uygulamalarda, 

özellikle meteorolojik ve tarımsal amaçlı uygulamalarda 

önemlidir. Güneşlenme süresi, Devlet Meteoroloji İşleri 

(DMİ) yer istasyonlarında uzun yıllardan beri 

kaydedilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin her yerine 

coğrafik olarak homojen dağılmış 72 meteoroloji istasyonu 

kullanılmıştır. Dünya Meteoroloji Örgütü’nün tanımına gore 

güneşlenme süresi, belirli bir zaman aralığında birim alana 

ulaşan doğrudan güneş radyasyonunun 120 W/m2 yi geçtiği 

sürelerin toplamıdır, birimi saattir. Güneşlenme süresi ile 

ilgili yapılan çalışmalar literatürde mevcuttur ancak özellikle 

mekansal değişimi ile ilgili çalışmalar az sayıdadır. Bazı 

araştırmacılar yıllık ve mevsimsel güneşlenme süresinin 

alansal değişkenliğini analiz etmişlerdir ([1], [2], [3], [4], [5], 

[6], [7], [8]). Yapılan çalışmalar, güneşlenme süresinin 

alansal ve zamansal değişimini etkileyen meteorolojik ve 

coğrafik faktörler olduğunu göstermiştir. Bazı iklim 

parametreleri, örneğin bulutluluk, nem, yağış, basınç, rüzgar 

hızı, sıcaklık gibi elemanlar güneşlenme saatleri değişimini 

etkilemektedir. Meteorolojik elemanlardan bulutluluk, bağıl 

nem ve yağışın güneşlenme süresi ile negative korelasyonlu, 

sıcaklık, basınç ve rüzgar hızının ise pozitif korelasyonlu 

olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca 

güneşlenme süresi enlem ile ilişkili olduğundan güneşlenme 

süresi üzerinde enlem de önemli bir etkiye sahiptir. 

Türkiye iklimini etkileyen hem bölgesel hem de küresel 

kaynaklı olaylar mevcuttur. Türkiye iklimi yerşekilleri, 

deniz-kara dağılımı, yükseklik v.b. gibi etkilerden dolayı çok 

farklılık göstermektedir. Ayrıca Kuzey Atlantik merkezli 

olup Akdeniz ve çevresindeki ülkeleri de etkileyen Kuzey 

Atlantik Salınımı döngüsü (yapılan bazı çalışmalarda NAO 

döngüsünün Akdeniz ve çevresini kış mevsiminde etkileyen 

en önemli atmosferik döngü olduğu vurgulanmıştır) ve diğer 

basınç merkezleri ile bu merkezlerle ilişkili rüzgarların 

Türkiye iklimi üzerinde etkileri bulunmaktadır. 

Uzak yada ulaşılamayan yerlerde solar cihazların bakım ve 

kalibrasyonunun yüksek maliyetli olması, bu yerlerdeki 

güneşlenme süresi verisinin elde edilmesi için ampirik 

modellerin ve mekansal (alansal) deterministik ve stokastik 

interpolasyon tekniklerinin (örneğin, ters uzaklık 

ağırlıklaştırma (IDW) ve kriging) gelişmesini gerekli 

kılmıştır [9]. Stokastik jeoistatistiksel interpolasyon teknikleri 

(kriging, cokriging v.b.); nokta veriler arasındaki alansal 

korelasyon, istatistiksel dağılım, düzgünleştirme derecesi ve 

benzerlik miktarı gibi matematiksel ve istatistiksel özellikleri 

kullanarak ölçülen noktalardan alanlar oluştururlar [10]. 

Bu çalışmada Türkiye’de güneşlenme süresinin alansal 

değişkenliğini göstermek için 72 adet gözlem istasyonu 

kullanılarak 1 km çözünürlükte uzun yıllar ortalaması ve 

mevsimsel güneşlenme süresi haritaları oluşturulması 
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amaçlanmıştır. Yarı-variogram modeline dayanan kriging 

interpolasyon tekniği kullanılarak bilinen noktaların ölçüm 

değerlerinden tüm çalışma alanı için güneşlenme süresi 

değerleri tahmin edilmiştir. Ordinary kriging yöntemi 

kullanılarak yapılan haritalama sonucunda elde edilen 

tahminlerin hataları değerlendirilmiştir.  

II. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma, 36-42o kuzey enlemleri arasında ve 26-45o 

doğu boylamları arasında bulunan Türkiye için 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 1960-2010 yıllarını 

kapasayan dönem için DMİ yer gözlem istasyonlarından elde 

edilen güneşlenme süresi ölçüm değerleri kullanılmıştır. 

Veriler aylık, mevsimsel ve yıllık dönemler olarak 

düzenlenmiştir. 

Güneşlenme süresinin mekansal dağılımını incelemek için 

CBS görünteleme program yardımıyla güneşlenme süresi 

haritaları oluşturulmuştur. Mekansal analizde harita 

oluşturulurken meteoroloji uygulamalarında yaygın olarak 

Ordinary kriging metodu, kullanılmaktadır. Bu metot ile 

tahminler yansız ve minimum varyanslı yapılmaktadır. Bu 

yöntem ile tahmin yapılırken, ölçülen değerlerin lineer 

kombinasyonu kullanılır. Variogram olarak tanımlanan 

veriler arasındaki alansal korelasyon, ağırlıkları(λ) tanımlar. 

Bu karakteristik tanımlar Eşitlik 1-3 formülleriyle hesaplanır. 

 

𝑧(𝑥0) = ∑ 𝜆𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝑧(𝑥𝑖)             (1) 

z(xo), tahmin değeri; λi , xo noktasındaki ölçüm değeri için 

ağırlık değeri; z(xi), xi noktasındaki ölçüm değeridir. 

λi ağırlık değerleri de aşağıdaki denklemlerle hesaplanır 

(Keskiner, 2008); 

𝛾(𝑑0𝑗) = ∑ 𝜆𝑖 ∗ 𝛾(𝑑𝑖𝑗) + µ𝑛
𝑖=1             (2) 

∑ 𝜆𝑖 = 1𝑛
𝑖=1                     (3) 

γ(d0j), tahmin noktası x0 ve ölçüm noktası xj arasındaki 

uzaklıktan elde edilen variogram; γ(dij), ölçüm noktaları xi ve 

xj arasındaki uzaklıktan elde edilen variogram; µ: Lagrange 

çarpanıdır. 

 

Küresel variogram modelli kriging interpolasyon yöntemi ile 

yapılan tahminler sonucunda elde edilen hata istatistikleri 

(Eşitlik 4-8); ortalama tahmin hatası (MPE: mean prediction 

error), ortalama karekök tahmin hatası (RMSPE: root mean 

square prediction error), ortalama kriging standart hatası 

(AKSE: average kriging standard error), ortalama 

standartlaştırılmış tahmin hatası (MSPE: mean standardized 

prediction error), ortalama karekök standartlaştırılmış tahmin 

hatası (RMSSPE: root mean square standardized prediction 

error) olarak sıralanabilir. Bu değerler aşağıdaki eşitliklerle 

hesaplanır ([11], [12]). 

Ortalama tahmin hatası, 

 

𝑀𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑ (𝑧𝑜𝑛 − 𝑧𝑝𝑛)
𝑁
𝑛=1                 (4) 

 

Ortalama karekök tahmin hatası, 

 

𝑅𝑀𝑆𝑃𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑧𝑜𝑛 − 𝑧𝑝𝑛)2
𝑁
𝑛=1                  (5) 

 

Ortalama kriging standart hatası, 

 

𝐴𝐾𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ 𝜎(𝑛)𝑁
𝑛=1              (6) 

 

Ortalama standartlaştırılmış tahmin hatası, 

 

𝑀𝑆𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑

𝑧𝑜𝑛−𝑧𝑝𝑛

𝜎(𝑛)

𝑁
𝑛=1                (7) 

 

Ortalama karekök standartlaştırılmış tahmin hatası, 

 

𝑅𝑀𝑆𝑆𝑃𝐸 = √
1

𝑁
∑ (

𝑧𝑜𝑛−𝑧𝑝𝑛

𝜎(𝑛)
)
2

𝑁
𝑛=1                    (8) 

 

Zon: n.gözlem değerini, Zpn: n.tahmin değerini, N: toplam 

gözlem sayısını, 𝜎(𝑛): standart sapma’ yı ifade etmektedir. 

MPE ve MSPE değerleri, model tahminindeki yanılma 

derecesini gösterir, sıfıra yakın olmalıdır. RMSPE ve AKSE 

tahmin doğruluğunu gösterir ve mümkün olduğunca küçük 

olmalıdır. RMSSPE değeri, kriging varyanslı hata varyansını 

karşılaştırır ve 1’e yakın olmalıdır. 

III. BULGULAR 

Güneşlenme süresinin alansal dağılımını oluşturmak için 

küresel variogram modeli ve interpolasyon yöntemlerinden 

kriging yöntemi kullanılmıştır. Haritalama işleminde farklı 

kriging yöntemlerinden en çok kullanılan ordinary kriging 

metodu tercih edilmiştir. Türkiye’nin güneşlenme süresi 

haritaları 72 istasyon kullanılarak oluşturulmuştur. 

Haritalama işleminde 1960-2010 yıllarına ait uzun yıllar için 

güneşlenme süresinin yer verileri değerlendirilmiştir. Türkiye 

için uzun yıllar ortalaması ve mevsimsel güneşlenme süresi 

haritaları oluşturulmuştur (Şekil 1-5).  Ordinary kriging 

metodu uygulanmasıyla yıllık, kış, ilkbahar (İLKB), yaz ve 

sonbahar (SONB) dönemleri için elde edilen kriging 

yöntemine ait tahmin hata değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir.  
 

 
 

Şekil 1. Yıllık ortalama güneşlenme süresi haritası 
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Şekil 2. Kış mevsimi güneşlenme süresi haritası 

 

 
 

Şekil 3. İlkbahar mevsimi güneşlenme süresi haritası 

 

 
 

Şekil 4. Yaz mevsimi güneşlenme süresi haritası 

 

 
 

Şekil 5. Sonbahar mevsimi güneşlenme süresi haritası 

 

Tablo 1. Haritalamada kullanılan Kriging yöntemi tahmin 

hata değerleri 

 

Tahmin Hataları 

 

MPE RMSPE AKSE MSPE RMSSPE 

YILLIK -0.2881 15.54 16.33  -0.009986  0.9671 

KIŞ -0.4136 14.98 16.2  -0.01646  0.9302 

İLKB -0.2116 14.75 16.01  -0.009896  0.9281 

YAZ 0.02272 27.42 28.99  0.001734  0.9419 

SONB -0.2684 16.42 17.57  -0.008913  0.9623 

 

IV. TARTIŞMA 

Güneşlenme süresinin alansal dağılımını etkileyen 

meteorolojik ve coğrafik faktörler mevcuttur. Güneşlenme 

süresi değişimine enlemin etkisi bilinmektedir. Ayrıca 

bulutluluk, nem, yağış, basınç, sıcaklık, rüzgar hızı gibi bazı 

iklim elemanlarının da güneşlenme süresini etkilediği yapılan 

birçok çalışmada gösterilmiştir. Güneşlenme süresi 

bulutluluk, nem ve yağış ile negatif ilişkili olup sıcaklık ve 

rüzgar hızı ile pozitif ilişkilidir. Ayrıca sıcaklık değişimi ile 

ilgili yapılan çalışmalara göre, sanayi ve evlerdeki enerji 

tüketimi artışı, beton ve asfalt yapılar gibi etkiler kentsel ısı 

adaları oluşmasına neden olmakta, bu da şehir merkezlerinin 

kırsal alanlara göre ısınma eğiliminde olmasına neden 

olmaktadır. Kentsel ısı adaları oluşması, radyasyon dengesini 

değiştirmektedir. Bunun sonucunda iklim elemanlarının 

mekânsal dağılımında farklılıklar oluşmaktadır [13]. Ayrıca 

Türkiye iklimi üzerinde etkin olan bazı atmosferik döngüler 

bulunmaktadır. Türkiye için güneş radyasyonunun mekansal 

dağılım incelemesinin yapıldığı bir çalışmada [14], 

atmosferik döngülerin ve enlem faktörünün dağılımda etkin 

olduğu vurgulanmıştır. Güneşlenme süresi, güneş enerjisi 

tahmininde kullanılan temel veri olduğundan güneşlenme 

süresinin alansal dağılımında da bu faktörlerin etkin olması 

beklenir. 

Tablo 1’de bulunan tahmin hata sonuçlarına göre MPE ve 

MSPE değerleri, sıfıra yakın; RMSPE ve AKSE değerleri 
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çok küçük; RMSSPE değerleri de 1’e yakın bulunmuş olup 

literatürle uyumludur (Ertekin ve ark., 2007). 

V. SONUÇ 

Bu makalede72 meteoroloji istasyonuna gore Türkiye’deki 

güneşlenme süresinin alansal değerlendirmesi sunulmuştur. 

Analizler yıllık ve mevsimsel zaman serileri için yapılmış ve 

1960-2010 periyodu için uygulanmıştır. Güneşlenme süresi 

kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Ayrıca bulutluluk 

değişimi de dikkate alındığında özellikle kış aylarında bu 

durum etkisini göstermektedir. Türkiye’nin kuzeyi daha 

bulutlu olup güneye doğru bu değişim azalmaktadır. 

Bulutluluk ve güneşlenme süresi negatif yüksek ilişkili 

olduğundan bir bölge bulutlu olduğu durumda güneşlenme 

süresinin az olması beklenen bir sonuçtur. Ayrıca özellikle 

kış mevsiminde oluşan enverziyon nedeniyle de farklı etkiler 

elde edilir. Şehir merkezlerinde daha çok görülen ve hava 

kirliliğine neden olan enverziyon durumunda yer seviyesine 

yakın yerlerde oluşan sis, güneşlenme süresini etkileyen bir 

olaydır. Ayrıca konumsal olarak kıyaslamada, dağlık 

kesimlerde güneşlenme süresindeki değişim ya da azalma, 

bulutlulukla ilgili olabilir. Ayrıca yaz ayları ve yaz mevsimi 

ortalaması için oluşturulan haritalarda dikkat çekici bir durum 

ortaya çıkmıştır. Şekil 4 incelendiğinde Doğu Akdeniz’de 

güneşlenme sürelerinin beklenenden daha düşük değerler 

gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum iklim değişikliğinden 

Türkiye’de öncelikle güney bölgelerin etkileneceğini belirten 

iklim değişikliği ile yapılan çalışmalara gore beklenen bir 

sonuçtur. 
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