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Öz 

Araştırma sahası, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü Sınırları içerisinde yer almaktadır. Akdeniz iklim 
sahasında yer alan Denizli, bu iklim tipinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
araştırma Denizli şehrinin iklim özelliklerinin coğrafi yöntem ve ilkelerle incelenmesi ve ortaya çıkan 
sonuçların coğrafi bakış açısıyla yorumlanması amaçlanmıştır. Denizli sahip olduğu fiziki ve beşerî 
coğrafya özellikleri sayesinde ülkemizin önemli tarım ve hayvancılık sahalarından biridir. Bu 
bağlamda Denizli’nin iklim özelliklerinin analiz edilmesi hem bu tür beşerî ve ekonomik faaliyetlerin 
geliştirilmesine imkân tanıyacak hem de iklim kaynaklı olası bir afetin önüne geçilmesi için yapılması 
gerekenlerin tespit edilme sürecini hızlandıracaktır. Bu araştırmada Denizli Meteoroloji 
İstasyonu’nun 61 yıllık rasat sonuçlarından faydalanılmıştır. Denizli’nin iklim elemanları grafik, tablo 
ve şekil gibi unsurlarla görsel hale getirilmiş ve veriler klimatolojik formüller aracılığıyla 
yorumlanmıştır. Denizli Meteoroloji İstasyonu verileri göre yıllık ortalama sıcaklık 16,1 0C ve yıllık 
toplam yağış ise 574,4 mm’dir. Denizli’de ortalama sıcaklıklar en yüksek seviyeye Temmuz’da 
ulaşırken, en düşük noktaya ise Ocak ayında inmektedir. Akdeniz iklimin etkisiyle ilde en yağışlı 
dönem kış mevsimi, en kurak devre ise yaz dönemine ait aylarda yaşanmaktadır. Denizli’de yağışın 
büyük bir bölümü yağmur şeklinde olup, kar yağışlı günlerin sayısı 5’ten azdır. Sahada genel olarak 
kuzeydoğu sektörlü rüzgârların hâkim olmasında hem bu kesimden gelen hava kütleleri hem de 
morfolojik yapının kuzeydoğu istikametinde uygun şartlar sunması etkili olmuştur. Netice itibariyle 
Denizli ili hem sıcaklık hem de yağış koşullarına göre Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini 
bünyesinde barındırmaktadır.  
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Abstract 

The research area is located within the borders of the main Aegean part of the Aegean Region. Located 
in the Mediterranean climate area, Denizli has all the features of this climate type. The aim of this study 
is to investigate the climatic characteristics of Denizli with geographical methods and principles and to 
interpret the results from the geographical point of view. Denizli is one of the most important 
agricultural and livestock fields of our country thanks to its physical and human geography features. 
In this context, the analysis of the climate characteristics of Denizli will both enable the development of 
such human and economic activities and accelerate the process of identifying the necessary actions to 
prevent a possible climate-related disaster. In this study, 61 - year survey results of Denizli 
Meteorological Station were used. The climate elements of Denizli are visualized with elements such as 
graphs, tables and figures and the data are interpreted through climatological formulas. According to 
the data of Denizli Meteorological Station, annual average temperature is 16.1 0C and annual total 
rainfall is 574.4 mm. In Denizli, average temperatures reach their highest levels in July and the lowest 
temperatures fall in January. Under the influence of the Mediterranean climate, the wettest season is 
winter season and the driest period is summer months. Most of the rainfall in Denizli is in the form of 
rain and the number of snowy days is less than 5. In general, the northeastern winds prevailed in the 
area, and both the air masses coming from this region and the morphological structure provided 
favorable conditions in the northeast direction. As a result, Denizli has all the characteristics of the 
Mediterranean climate according to both temperature and rainfall conditions. 
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