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ÖZET
Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve elektrik üretimi gibi çeşitli sistemlerin kurul-

ması, enerjinin verimli bir şekilde kullanılması, yeni ve yenilenebilir enerji kay-

naklarından yararlanılması ve çeşitli alanlarda araştırmalar yapılması için

meteoroloji ve iklim verilerinin bilinmesi gerekir. Erzincan ilinin enerji potansi-

yelini ve sorunlarını en geniş biçimde belirlemek, daha geliştirici çalışmalar

yapmak, sorunlarına çözüm yolları bulmak ve alternatifler önerebilmek ama-

cıyla iklim ve meteoroloji verilerinin bütün ayrıntılarıyla bilinmesine ve ince-

lenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, Erzincan ilinde enerji ile ilgili yapıla-

cak araştırmalara yardımcı olmak ve veri sağlamak amacıyla iklim ve meteoro-

loji verileri hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erzincan, enerji, iklim, toprak, meteorolojik veriler 

1. GİRİŞ
İnsanoğlunun sosyal, ekonomik, psikolojik, kültürel yaşamında ve

teknik araştırmalarda iklimsel ve meteorolojik şartların bilgisi önem-

li etkiye sahip olmuştur. Bilhassa zirai araştırmalarda ve enerji ile

ilgili çalışmalarda iklim ve meteorolojik şartların etkisi büyüktür.

Enerji vb alanlarda yeni yapılacak yatırımlar ve kurulacak sistemle-

rin tasarım ve işletmesinde de iklimsel ve meteorolojik koşulların

dikkate alınması gerekir [1]. Enerjinin üretimi ve kullanımı ise iklim

ve çevre üzerinde kompleks bir etkiye sahiptir. Yapıların yaşadığı-

mız yerin iklimine uygun olarak dizayn edilmesi, tarımın bulunulan

yerin iklimsel koşullarına göre yapılması, şirketlerin ısı gereksinim-

lerini kışın ısınmak için ve yazın soğutmak için ne beklediklerine

göre ayarlamaları, binalarda enerji analizinin yapılması, ısıtma ve

soğutma sistemlerinin optimum tasarımı ve işletilmesi gibi enerji ile

ilgili sistemler, iklim ve hava ile direkt ilişkili olduğundan detaylı

iklim verilerine gereksinim vardır [2], [3].

Hava ve iklimin enerji üzerine olan etkilerinin ileri seviyede değer-

lendirilmesi, iklim ve iklim değişiminin enerji sektörü üzerindeki

etkilerinin belirlenmesi, meteorolojik ve hidrolojik bilginin pratik

uygulamalarının ve ilgili metodolojilerin enerji tasarrufu, üretimi ve
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dağıtımının çeşitli alanlarında kullanılmasının

kolaylaştırılması gibi aktiviteler son yıllarda önem

kazanmıştır [2], [3]. Erzincan ilinin yakın geçmişte-

ki ve bugünkü enerji potansiyelini ve sorunlarını ola-

bildiğince belirlemek, potansiyeli geliştirici çalışma-

lar yapmak, sorunlarına çözüm yolları bulmak ve

alternatifler önerebilmek amacıyla iklim ve meteoro-

loji verilerinin bütün ayrıntılarıyla bilinmesi ve ince-

lenmesi gerekir. Bu gereksinimden dolayı Erzurum,

Eskişehir, Şanlıurfa, Adana gibi bazı illerde çalışma-

lar yapılmıştır [1], [2], [4], [8]. Bu makalenin amacı

ise Erzincan ilinde enerji ile ilgili yapılacak araştır-

malara yardımcı olmak ve veri sağlamaktır.

2. Erzincan İli iklim yapısı
Erzincan İli genel olarak karasal iklim özelliğine

sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan, Elazığ

ve Malatya dışındaki diğer tüm illerden daha ılıman

bir iklimi vardır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu iklim-

leri arasında bir geçiş niteliği taşıyan Erzincan iklimi

Doğu Anadolu Bölgesi basınç kuşaklarına, ilin

yüzey şekilleri ve yükseltilerine göre yer yer farklı-

lıklar göstermektedir. İl çevre illere göre daha uzun

ve sıcak yaz mevsimi yaşamaktadır. Kış mevsiminde

ise, doğudan gelen Sibirya kaynaklı hava kütlesinin

tesirinde kaldığı zamanlarda, oldukça sert kış günle-

ri yaşanabilmektedir. Erzincan İli yıllık sıcaklık orta-

laması 10.9 °C, en soğuk ay olan Ocak ayı ortalama-

sı -6.7 °C, en sıcak ay olan Temmuz ayı ortalaması

da 31.4 °C, olduğu gözlenmiştir. Don olayı genel

olarak Kasım ayında başlayıp, Nisan ortalarına kadar

sürmektedir. Kar yağışları da Ekim ayı sonlarında

başlayıp, Nisan ayına kadar sürmektedir. En yağışlı

mevsim sonbahar olup, alınan yağısın %31’i bu

mevsimde, %24’ü ilkbahar ve %18’i de yaz mevsi-

minde kaydedilmektedir. Kış mevsimi yağış oranı

ise %27’dir. Haziran ayının ikinci yarısı ile Temmuz,

Ağustos ve Ocak aylarının büyük bir kısmı oldukça

kurak geçmektedir. Genel olarak en fazla yağış

Nisan ayında, en az yağış da Ağustos ayında kayde-

dilmektedir. Erzincan İli yıllık nem ortalaması

%64.26 olarak gerçekleşmiştir [5], [6], [7].

2.1. Sıcaklık 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün

Erzincan İli için uzun yıllar yaptığı gözlemler ince-

lendiğinde yıllık sıcaklık ortalaması 10.9 °C, en soğuk

ay olan Ocak ayı ortalaması -6.7 °C, en sıcak ay olan

Temmuz ayı ortalaması da 31.4 °C, olduğu görülmek-

tedir. Rasat kayıtlarında bugüne kadar karşılaşılan en

yüksek sıcaklık değeri 30 Temmuz 2000’de 40.6 °C

ve en düşük sıcaklık değeri 28 Aralık 2002’de -25.0

°C olmuştur. 25 °C’ye eşit ve büyük sıcaklığa sahip

olunan gün sayısı 128.8 olarak (Mart ile Ekim arası)

yaşanmakta olup, il çevre illere göre daha uzun ve

sıcak yaz mevsimi yaşamaktadır. Kış mevsiminde ise,

doğudan gelen Sibirya kaynaklı hava kütlesinin tesi-

rinde kaldığı zamanlarda, oldukça sert kış günleri

yaşanmaktadır. -5 °C’ye eşit veya daha düşük sıcaklı-

ğa sahip olunan gün sayısı 50,1 olarak Kasım ile

Nisan ayları arasında yaşanmaktadır [6], [7]. Uzun

yıllar ortalamalarına göre aylık ortalama sıcaklık

değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

2.2. Hava basıncı
Doğu Anadolu ve İç Anadolu iklimleri arasında bir

geçiş niteliği taşıyan Erzincan iklimi Doğu Anadolu

Bölgesi basınç kuşaklarına, ilin yüzey şekilleri ve

yükseltilerine göre yer yer farklılıklar göstermekte-

dir. Hava sıcaklığına bağlı olarak yoğunluktaki

artma ve azalmalar sebebiyle basınçta değişiklikler

görülür. Bunun yanı sıra hava basıncı mevsimler,

yükseklik, yerçekimi, cephe ve basınç sistemlerine

bağlı olarak değişmektedir. Türkiye’de hava basıncı

Tablo 1. Erzincan iline ait ortalama aylık sıcaklık
değerleri [6]

Mehmet Kaya:Sablon  25.08.2011  17:01  Page 35



36

Makale

yükseltiye dayalı olarak 776-1026 mb arasında

değişmektedir. Erzincan İline ait aylık hava basıncı

değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendi-

ğinde, Erzincan İli yıllık ortalama basıncı 878.17

mb, maksimum basınç 893 mb olarak Aralık ayında,

minimum basınç 859.4 mb olarak Ocak ayında ve

yıllık ortalama buhar basıncının 9.57 mb olarak ger-

çekleştiği görülmektedir [6], [7], [12].

2.3. Bağıl nem 
Mevcut basınç ve sıcaklıkta havadaki su buharı mik-

tarının, aynı basınç ve sıcaklıktaki havanın alabile-

ceği maksimum su buharı miktarına oranına bağıl

nem denir. Bağıl nem ile sıcaklık ters orantılıdır [2]. 

Tablo 3’de Erzincan İli aylık ortalama bağıl nem

değerleri ve en düşük bağıl nem verilmiştir. Aylık

ortalama bağıl nem değerleri % 52.3 ile % 74.7 ara-

sında değişmekte olup, yıllık ortalama bağıl nem %

64.26 olduğu görülmektedir. Aylık ortalama bağıl

nem kış aylarında yüksek, yaz aylarında ise düşük-

tür. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayla-

rında bağıl nem % 60’ın altına düşmekte ve  diğer

aylarda ise % 60’ın üzerinde olmaktadır. Bağıl

nemin en yüksek olduğu aylar ise Kasım, Aralık,

Ocak ve Şubat aylarıdır. Tablo 3 incelendiğinde en

düşük bağıl nemin Ağustos ve Eylül aylarında % 23

olarak gerçekleştiği görülmektedir [6], [7], [12]. 

2.4. Yağış 
2.4.1. Yağmur
Erzincan İline ait aylara göre toplam yağış (mm) ve

ortalama aylık yağışın 0.1 mm ve daha fazla olduğu

günler sayısı Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’deki

veriler incelendiğinde, en yağışlı mevsiminin ilkba-

har ve sonbahar mevsimleri olduğu, yıllık toplam

yağışın miktarının 370.8 mm olarak gerçekleştiği ve

ortalama aylık yağışın 0,1 mm ve daha fazla olduğu

Tablo 2 Erzincan İli yerel basınç [6]

Tablo 3. Erzincan İli nem değerleri [6]

Tablo 4. Erzincan iline ait aylara göre toplam yağış mik-
tarı ve ortalama aylık yağışın 0.1 mm ve büyük
olduğu günler sayısı [6]
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günler sayısının yıllık toplamdaki değerinin ise

105.1 gün olduğu görülmektedir [6], [7], [12].

2.4.2. Kar, don ve sis 
Tablo 5’te Erzincan İline ait aylık ortalama donlu,

kar yağışlı, kar ile örtülü ve sisli günler sayısı görül-

mektedir. Erzincan İlinde kar yağışlı günler ekim

ayında başlayıp mayıs ayında sona ermektedir. Yıllık

ortalama kar yağışlı günlerin sayısı 38.2 gün ve yıl-

lık karla örtülü günler sayısı 51.7 gündür. Yaz mev-

simi ve Eylül ayı hariç diğer aylarda don olayı mey-

dana gelmekte ve yıllık donlu günler sayısı 108 gün

olarak görülmektedir. Yıllık sisli günler sayısı ise 15

gün olarak gerçekleşmiştir [6], [7], [12].

2.4.3. Açık ve bulutlu günler  
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün

Erzincan İline ait Tablo 6’daki uzun yıllar aylık orta-

lama gözlemleri incelendiğinde, yıllık açık gün sayı-

sının 105.4 ve bulutlu günler sayısının 197.9 olduğu

görülmektedir [6], [7], [12]. 

2.5. Rüzgâr 
Erzincan iline ait aylık ortalama rüzgar hızları, en hızlı

rüzgar yönü ve en hızlı rüzgar hızı Tablo 7’de, esme

sayılarına göre hakim rüzgar yönü ise Tablo 8’de

verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde aylara göre ortala-

ma rüzgâr hızı 1.1 ile 2.6 m/s arasında olduğu ve yıl-

lık ortalama en hızlı rüzgâr hızı ise 1.9 m/s’dir. En

hızlı rüzgârın estiği yön diğer yönlere nazaran Kuzey-

Batı yönünde daha fazla gerçekleştiği, en hızlı rüzgâr

hızının en düşük olarak 13.2 m/s ile Mart ayında ve en

yüksek olarak 20.0 m/s ile Mayıs ayında gerçekleştiği

görülmektedir. Tablo 8 incelendiğinde esme sayıları

toplamına göre hakim yönünün 142 esme sayısı ile

Nisan ayında ve yıllık hakim rüzgar yönünün ise 1168

esme sayısı ile Doğu-Güney-Doğu yönünde gerçek-

leştiği görülmektedir [5]. Şekil 1’de ise Erzincan İli

rüzgâr hızı dağılımı (50 m) görülmektedir.

Büyük çapta rüzgar enerji santrallerinin kurulması

için yıllık ortalama 7-7.5 m/s rüzgar hızı gerektirir.

Fakat küçük çapta rüzgâr santrali için daha düşük

rüzgâr hızının mevcut olması yeterlidir. Bu ise ilk

yatırım maliyetinin geri dönüşümünün biraz uzun

vadede gerçekleşmesine neden olur. Şekil 1 incelen-

diğinde, Erzincan İl merkezinin rüzgâr enerjisine

elverişli olmadığı görülmekte fakat Erzincan İlini

bölgesel olarak incelediğimizde rüzgâr enerjisine

elverişli bölgelerin olduğu görülmektedir. Diğer böl-

gelerine nazaran en elverişli bölgenin ise güney-batı

bölgesi olduğu görülmektedir. Şekil 2’de ise

Erzincan İline kurulabilecek rüzgâr enerjisi santrali

güç kapasitesi görülmektedir [10].

Tablo 5. Erzincan İline ait aylık ortalama donlu. kar
yağışlı. kar örtülü ve sisli günler sayısı [9]

Tablo 6. Erzincan iline ait aylık açık ve bulutlu günler
sayısı [6]
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2.6. Güneş 
Erzincan için güneşlenme süresi ve şiddetini içeren

güneş enerjisi potansiyeli değerleri Tablo 9’da veril-

miştir. Aylık ortalama güneşlenme süresi için maksi-

mum değerlerin Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül

aylarında, güneş ışınımı için maksimum değerlerin

ise Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu görülmek-

tedir [7].

Şekil 3’te Erzincan İli global güneş radyasyon dağı-

lımı görülmektedir. Şekil 3 incelendiğinde, Erzincan

İli ve çevresinde büyük bir oranda güneş enerjisin-

den yararlanılabileceği görülmektedir. Şekil 4’te ise

Erzincan İli güneş termik santralı kurulamaz alanlar

görülmektedir. Bu alanlarda güneş enerjisinde yarar-

lanamama nedenleri güneş enerjisinin yetersizliği

değil diğer etkenlerdir [10].

Şekil 1. Erzincan ili rüzgâr hız dağılımı (50 m) [10]

Tablo 7. Erzincan İli En Yüksek Rüzgâr Hızı ve Yönü [5] Tablo 8. Erzincan İli esme sayıları toplamına göre hakim
rüzgar yönü [5]
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3. Toprak 
3.1. Erzincan İli toprak yapısı 
İklim, topografya ve ana madde farklılıkları nede-

niyle Erzincan ilinde çeşitli büyük toprak grupları

oluşmuştur. Büyük toprak grupları yanı sıra toprak

örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de görülmekte-

dir.

Erzincan İlinde yüz ölçümü (hektar) olarak kayda

değer toprak türleri; alüvyal, kolüvyal kahverengi

orman, kestane rengi orman, kahverengi topraklar ile

taşkın yatağı ve kaya-moloz tipi arazi tipleri öne çık-

maktadır. Erzincan Merkez İlçedeki büyük toprak

gruplarının dağılımı Tablo 10’da verilmiştir [6]. 

Şekil 2. Erzincan iline kurulabilecek rüzgâr enerjisi santrali güç kapasitesi [10]

Tablo 9. Erzincan İline ait güneşlenme süresi ve güneş ışı-
nımı miktarının aylara göre dağılımı [7]

Tablo 10. Erzincan Merkez İlçedeki büyük toprak grup-
larının dağılımı (hektar) [6].
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3.2. Erzincan İli toprak sıcaklığı 
Bitkilerin yetişmesi, mikroorganizmaların faaliyetle-

rini yürütmesi vb işlemler, enerji ve enerji teknoloji-

si açısından toprak sıcaklığı önemlidir. Toprak sıcak-

lığı meteoroloji istasyonları tarafından 5, 10, 20, 50

ve 100 cm derinliklerde ölçülmektedir. Erzincan için

uzun yıllar ortalamalarına göre 5, 10, 20, 50 ve 100

cm derinliklerde ölçülen aylık ortalama toprak sıcak-

lıkları Tablo 11’de verilmiştir.Yıllık ortalama toprak

sıcaklığı değerleri 5, 10, 20, 50 ve 100 cm derinlik-

lerde sırasıyla 14.0, 13.5, 12.9, 13.0 ve 12.9 °C’dir.

Toprak sıcaklığının en düşük olduğu aylar Ocak ve

Şubat ayları, en yüksek olduğu aylar ise Temmuz ve

Ağustos aylarıdır. En düşük toprak sıcaklıkları 5

cm’de -1.0 °C, 10 cm’de -0.8 °C, 20 cm’de 0.0 °C,

50 cm’de 2.5 °C ve 100 cm’de 5.0 °C olarak Ocak

ayında ölçülmüştür. En yüksek toprak sıcaklıkları ise

5 cm’de 30.4 °C, 10 cm’de 28.8 °C, 20 cm’de 26.8

°C, 50 cm’de 24.9 °C ve 100 cm’de 22.50 °C olarak

Ağustos ayında ölçülmüştür [6].

4. Sonuçlar
Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat

Bölümü’nde 39° 02' ve 40° 05' kuzey enlemleri ile

38°16' ve 40° 45' doğu boylamları arasında yer alır

ve rakımı 1185 metredir. Erzincan İlinde enerji ile

ilgili yapılacak araştırmalara yardımcı olmak ve bu

araştırmalara veri sağlamak amacıyla yapılan bu

çalışmadan çıkarılabilecek temel bulgular şunlardır:

1. Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan

Elazığ ve Malatya dışındaki diğer tüm illerden daha

ılıman bir iklime sahiptir. İlde genelinde karasal

iklim hakimdir. Temiz ve yenilenebilir enerji kay-

Şekil 3. Erzincan ili global güneş radyasyon dağılımı [10]

Tablo 11 Erzincan için 5. 10. 20. 50 ve 100 cm derinlikteki
toprak sıcaklıklarının uzun yıllar aylık ortala-
ma değerleri [6]
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nakları açısından yatırım yapılacak kaynaklar

Erzincan İlinde mevcuttur.

2. Erzincan iline bağlı bölgenin her tarafında güneş

enerjisinden yararlanılabilecek potansiyel mevcuttur. 

Bu nedenle güneş enerjisi sistemlerin kurulması teş-

vik edilmelidir.

3. Erzincan ilinde hakim rüzgar yönü, kuzeybatı

yönüdür. Bunun bina yapımında ve tesis kurulmasın-

da göz önüne alınması gerekir. Şekil 1’deki Erzincan

ili rüzgâr hız dağılımı (50 m) haritası gibi haritalar ile

Elektrik Etüt İdaresi ilin rüzgâr potansiyelini belirle-

miş durumdadır. Bu haritalar incelendiğinde, rüzgâr

enerjisine elverişli bölgelerin mevcut olduğu görül-

mektedir. Buna göre rüzgâr enerjisi elde etmek için

gerekli olan rüzgâr enerji santralleri kurulabilir.

4. Erzincan İlinin toprak sıcaklıkları ile ilgili tablolar

incelendiğinde, toprak kaynaklı ısı pompası veya

güneş destekli toprak kaynaklı ısı pompası sistemle-

rinden yaralanılabilecek değerlerde olduğu görülmek-

tedir. Ancak Erzincan İli yer altı suyu yönünden zen-

gin bir bölgedir [6]. Önceden açılmış sondaj kuyula-

rında yapılan sıcaklık ölçümlerinde, yer altı suyu

sıcaklığının 14-15 °C sabit sıcaklıkta olduğu tespit

edilmiştir. Bu nedenle su (yeraltı suyu) kaynaklı ısı

pompası sistemlerinin mekân veya sera ısıtmada kul-

lanılmasının çok daha verimli olacağı söylenebilir.

İklim koşullarının uzun yıllar gözlemlenmesi sonucu

Erzincan iline ait ortalama meteorolojik değerler

toplu olarak Tablo 12’de verilmiştir.

Şekil 4. Erzincan ili güneş termik santralı kurulamaz alanlar [10]

Tablo 12 Erzincan ili için uzun yıllar ortalama değerler
[6], [7], [10], [11]
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