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Öz 

Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları dahilinde yer alan Gördes ilçesi, idari bakımdan bağlı 
olduğu Manisa ilinin yüz ölçüm açısından en büyük beşinci ilçesi olup, ilin doğu tarafında 
bulunmaktadır. İlçe kuzeyde Sındırgı, güneyde Salihli ve Gölmarmara ilçeleri, batıda Akhisar, doğuda 
ise Demirci ilçesi ile komşudur. Ege Bölgesi dahilinde ve İç Anadolu Bölgesi sınırında yer alan Gördes, 
her iki bölgenin klimatolojik özelliklerini taşımaktadır. Yıllık ortalama sıcaklıklar 13 0C ve yıllık yağış 
miktarı 497 mm’dir. Ege Bölgesi’nin genel iklim özellikleri ile bugüne kadar yapılmış çalışmalar 
akademik literatürde mevcuttur. Fakat bu çalışmalar, Ege Bölgesi’ne bütüncül bir bakış açısıyla 
yaklaşmakta ya da ülkemiz genelini ilgilendiren çalışmalardır. Gördes ilçesinin iklim özellikleri ile ilgili 
günümüze kadar detaylı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma kısmen de olsa bu açığın kapatılması 
amacıyla yapılmıştır. Gördes’in iklim özelliklerinin bilinmesi Ege Bölgesi’nin bu bölümünde iklim-
toprak, iklim-tarım, iklim-bitki örtüsü ve iklim-relief arasındaki ilişkilerin ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır. Morfolojik yapıdan yerleşmeye kadar hem fiziki hem de beşerî çevre üzerinde etkili olan 
iklim şartları değerlendirilirken Manisa ve Gördes istasyonlarının rasat sonuçlarından faydalanılmıştır. 
Gördes ikliminin daha iyi anlaşılması ve Gördes Meteoroloji İstasyonunda verisi bulunmayan 
parametreler için karşılaştırma istasyonları belirlenmiş ve bunların gözlem sonuçlarından 
faydalanılmıştır.  

* Bu çalışma Ferdi Akbaş tarafından 2019 yılında tamamlanan doktora tezinden üretilmiştir.
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Abstract 

Gördes, which is located within the boundaries of the Inner West Anatolia Region of the Aegean Region, 
is the fifth largest district in terms of area of Manisa, to which it is administratively connected, and is 
located on the eastern side of the province. The district is adjacent to Sındırgı in the north, Salihli and 
Gölmarmara in the south, Akhisar in the west and Demirci in the east. Gördes, which is located within 
the Aegean Region and at the border of Central Anatolia Region, has the climatological characteristics 
of both regions. The average annual temperatures are 13 0C and the annual rainfall is 497 mm. The 
general climate characteristics of the Aegean Region and the studies conducted to date are available in 
the academic literature. However, these studies approach the Aegean Region from a holistic point of 
view or are related to our country in general. A detailed study on climate characteristics of Gördes has 
not been conducted until today. This study has been carried out in order to cover this gap. Knowing the 
climate characteristics of Gordes will enable the relations between climate-soil, climate-agriculture, 
climate-vegetation and climate-relief in this part of the Aegean Region. From the morphological 
structure to settlement, the climatic conditions affecting both the physical and human environment were 
evaluated and the results of Manisa and Gördes stations were utilized. For a better understanding of 
Gördes climate and for the parameters which do not have data in Gördes Meteorological Station, 
comparison stations were determined and their observation results were utilized. 
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