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Çalışma Alanı 

Ege 

Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 

 

Marmara 

Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 



Kar bilgisi Türkiye için 
neden önemli? 

■ Özellikle Doğu Anadolu’daki havzalar kar erimesi ile beslenir.  

■ Yıllık akışın %60-70’i bahar mevsimindeki kar erimesinden kaynaklanır.  
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IMS Kar verisi 

■ NIC(National Ice Center) tarafından, Interactive 

Multisensor Snow and Ice Mapping System (IMS) ile, 

■ Günlük kuzey yarım küre kar ve buz ile kaplı alan veri seti 

üretilmektedir. 

■ Ürün üretimini için; 

 Farklı uydu verileri  

 Optik : AVHRR/MODIS/GOES/GMS/ METEOSAT/ 

 Pasif mikrodalga : AMSU/SSM-I/ 

 Farklı kaynaklara ait kar gözlemleri ve sayısal model 

verileri 

 Çeşitli topoğrafik ve bitki örtüsü altlıkları  

    kullanılmaktadır. 

 

 



IMS Kar verisi 

■ Nihai ürün olan IMS karla kaplı alan haritaları, 

 Zamansal olarak : günlük 

Mekansal olarak : 4 km çözünürlüğe sahiptir. 
 

■ Herbir IMS pikseli; 

 

 

 

 

 

■ Daha detaylı bilgi: http://www.natice.noaa.gov/ims/ims.html. 

 

Değer Sınıf 

1 Deniz 

2 Kara 

3 Deniz/Göl Buzu 

4 Kar 



Örnek IMS verisi 

30 Nisan 2007 



Trend Analizi 

■ Çalışma periyodu : 2008-2011 <4 yıl > 

■ Parametre : Karla Kaplı Yüzde(KKY) 

 

 

 

■ Parametre örnekleme aralığı : Günlük 

■ Çalışma Alanı : Tϋrkiye geneli & alt coğrafi bölgeler 
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Çalışma Alanı : Tϋrkiye Geneli 

■ KKY= -0.00558x + 15.889 



Trend Anlamlı mı? 

Mann-Kendall trend testi : 

■ Seri içerisindeki trend olup olmadığını test etmek 

için kullanılır.  

■ Mann-Kendall test istatistiği, S: 
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Trend Anlamlı mı? 

Mann-Kendall trend testi : 
■ Hipotez testleri; 

Ho:Trend yok 

H1:Trend var 

■ α anlamlılık düzeyi ve z hesaplanan istatistik değeri 

olmak üzere, 

 z < zα/2 ise, Ho kabul edilir (Trend yok) 

 z > zα/2 ise, H1 kabul edilir (Trend var) 

■ Trend işareti(artan/azalan) tayini: 

 S>>0 : Artan trend 

 S=0   : ---- 

 S<<0 : Azalan trend 



Hipotez Testi 
Mann-Kendall testi: 

■ Ho:Trend yok 

 H1:Trend var 

■ α : anlamlılık düzeyi (1- α : güven aralığı). 

■ p-value : Ho hipotezi doğrultusunda, en uç test 

istatistik değerinin elde edilme olasılığı (Diğer bir 

ifade ile, seçilen α anlamlılık düzeyine göre ‘Trend 

olmama’ ihtimali) 

 Eğer p-değeri > α ise Ho kabul edilir. 

 Eğer p-değeri < α ise Ho red edilir (H1 kabul edilir) 



■ KKY= -0.00558x + 15.889 

Ho:KKY serisi trend içerir 

H1:KKY serisi trend içermez 

■ p-değeri :0.00001254   

■ α = 0.05 (0.95 güven aralığı için) 

 p-value < α, H0 red edilir (H1 kabul edilir) 

 S = -81351 (S<<0) : Azalan trend   

Hipotez Testi-Tϋrkiye Genel 



Mevsim Eğim(A) 
Kesişme 

Noktası(B) 

Tüm Mevsimler -0.00558 15.88383 

Sonbahar 0.02127 -1.66627 

Kış -0.04854 
43.96357 

 

İlkbahar -0.01359  12.62434 

Yaz -0.00012  0.08490 

Hipotez Testi-Tϋrkiye Genel 

■ KKY= Ax+ B eğrisi için,  



Hipotez Testi-Tϋrkiye Genel 

Mevsimler p-değeri H0: Trend yok Trend tipi 

Tüm 

Mevsimler 
0.00406416 RED azalan 

Sonbahar 0.00000000 RED artan 

Kış 0.00000004  RED azalan 

İlkbahar 0.00000018 RED azalan 

Yaz 0.00049242 RED azalan 



2011 Sonbaharında meydana gelen şiddetli kar 

yağışı, bu mevsim için artan trend gözlenmesine 

neden olmuştur. 

Hipotez Testi-Sonbahar 
K

K
Y

(%
) 

Zaman(gün) 



Hipotez Testi (Tüm Mevsimler) 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 
Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 



Hipotez Testi (Sonbahar) 

Ho :RED 

Artan trend 

Ho :RED 

Artan trend 

Ho :RED 

Artan trend 

Ho :RED 

Artan trend 

Ho :RED 

Artan trend 

Ho :RED 

Artan trend 

Ho :RED 

Artan trend 



Hipotez Testi (Kış) 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 



Hipotez Testi (İlkbahar) 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 
Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 



Hipotez Testi (Yaz) 

Kar verisi YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 



Hipotez Testi - Bölgeler 

Karad. Marm. Ege Akd. 
İç 

Anad. 

G.D. 

Anad. 

Doğu

Anad. 

Tüm 

Mevsimler 
- - - - - - - 

Sonbahar + + + + + + + 

Kış - Ho Ho Ho - - - 

İlkbahar - - - - - - - 

Yaz - Ho Ho - Ho 
Kar 

Yok 
- 



Hipotez Testi (Ekim-Mart) 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :KABUL 

Trend YOK 

Ho :RED 

Azalan trend 
Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 

Ho :RED 

Azalan trend 



Özet/Sonuçlar 

■ Bu çalışmada IMS kar kaplı alan bilgileri 

kullanılarak Türkiye geneli ve çoğrafi bölgeler 

için kar kaplı alanlardaki trend analizi yapılmıştır. 

■ Trend analizi için Mann-Kendall testi 

uygulanmıştır. 

■ Çalışma periyodu olarak 2008-2011(4 yıl) 

kullanılmıştır. 

■ Çalışma mevsimler bazında tekrarlanmıştır.  

■ 4 yıllık verilerden iklimsel çıkarımlar yapmak 

zordur/anlamsızdır. Dolayısıyla sonuçların sadece 

4 yıllık dönem için geçerli olduğu unutulmamalıdır.  

 



Özet/Sonuçlar 

A-)Türkiye geneli için (%95 güven aralığına göre): 
 

 2008-2011 dönemi(tüm mevsimler) için azalan 

trend tespit edilmiştir. 

Mevsim bazında sonbahar için artan trend 

elde edilirken, diğer mevsimler için azalan 

trend gözlenmiştir. 

 2011 Sonbaharında gözlenen şiddetli kar 

yağışı bu artışın nedeni olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 

 

 



Özet/Sonuçlar 
B-) Coğrafi bölgeler için(%95 güven aralığına göre): 

 Tüm mevsimlser için, her bir bölgede azalan trend tespit 

edilmiştir 

 Sonbahar için, her bölgede artan trend gözlenmiştir 

 Kış mevsimi için, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 

trend gözlenmezken diğer bölgelerde azalan trend 

gözlenmiştir 

 İlkbahar için tüm bölgelerde azalan trend gözlenmiştir. 

 Yaz için, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde trend 

gözlenmezken, diğer bölgelerde azalan trend tespit 

edilmiştir. 

 Ekim-Mart dönemi için Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde trend gözlenmezken diğer bölgelerde azalan 

trend gözlenmiştir 

 



Sonraki çalışma adımı 

■ 2008 yılı öncesi IMS verileri işlenerek 

veri setinin genişletilmesine devam 

edilmektedir. 

■ Elde edilen genel/bölgesel ve 

genel/mevsimsel sonuçlar literatürdeki 

sıcaklık trend çalışmaları ile 

kıyaslanarak, azalan/artan kar kaplı 

alan sonuçlarının küresel 

ısınma/soğuma ile muhtemel 

bağlantılarının araştırılması 

planlanmaktadır.  

 

 



Teşekkür 

İlginiz için teşekkür ederiz. 



Sub-region Analysis 
(All months) <Oct.-Mar.> 

-0.00232x+9.00449 

-0.00446x+15.37533 

-0.00718x+31.72322 

-0.01402x+53.78157 
-0.00056x+3.77156 

0.00015x+6.57994 

-0.00225x+5.39990 

-0.00693x+9.70912 

-0.00800x+18.08687 

0.02486x+33.04227 

-0.01069x+21.00934 

-0.03497x+37.82673 -0.00150x+4.32664 

-0.00400x+7.90761 



Hypothesis Testing  
(All months) <Oct.-Mar.> 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho accepted, no Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 
Ho rejected, dec.Trend 

Ho accepted, no Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho rejected, dec. Trend 

Ho accepted, no Trend 


