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ÖZ
Ülkemizin matematik konumu yıl içerisinde dört farklı iklimin
görülmesini sağlamaktadır. Teorik olarak mevsimler üçer aylık sürelere
sahiptir. Ancak ülkemizin denizlerle çevrili olması, kıyı kesimlerinde kıyıya
paralel uzanan yüksek sıradağların bulunması, batıdan doğuya yükseltinin
artması gibi coğrafi özellikler mevsimler üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.
Bu çalışmada seçilen 9 istasyona ait 1960-1990 dönemine ait günlük
sıcaklıklar kullanılarak, sıcaklık dönemlerinin süreleri ve şiddetleri
saptanmış coğrafi özelliklerin mevsimler üzerindeki etkileri belirlenmiştir.
Yapılan çalışmalar sonucunda, ülkemizde 10.0°C’den düşük sıcaklığa
sahip günlerin soğuk döneme yani kışa karşılık geldiği, 20.0°C ’den yüksek
sıcaklıkların ise sıcak döneme yani yaza karşılık geldiği saptanmıştır.
10.0°C ile 20.0 °C arasındaki sıcaklıklar ise bahar dönemlerine karşılık
geldiği belirlenmiştir.
G İRİŞ
Türkiye’nin Kuzey Yarım Kürede bulunduğu matematik konumu
ve üç kıtayı birbirine bağlayan bir geçiş noktasında yer alması, iklim
özelliklerine de yansımıştır. Türkiye, Orta ve Batı A vrupa’da hüküm süren
nemli ılıman, güneyindeki kurak sıcak ile kuzeyindeki karasal iklim
iklimlerinde geçiş bölgesinde yer alır. Bu iklimleri doğuran sistemlerin yıl
içerisindeki ve yıllar arasındaki etkinliklerine bağlı olarak sıcaklık, yağış ve
basınç gibi iklim elemanları bakımından farklılaşmanın olduğu mevsimler
görülebilmektedir. Sistemlerin yıllar arasındaki frekans farklılıkları mevsim
süreleri ve etkinlikleri üzerinde de belirleyicidir.
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Matematik konumu nedeniyle geçiş noktasında yer alan ve bu
nedenle farklı iklim koşullarının görüldüğü ülkemizde, üç tarafının
denizlerle kuşatılmış olması,
kıyılarımız boyunca uzanan yüksek dağ
sıralarının bulunması, ortalama yükseltisinin fazla olması ve
kısa
mesafelerde yükseklik bakımından çok farklı topografik ünitelere geçilmesi
iklim koşullarının ve mevsimlerin daha da farklılaşmasına neden olur.
Gerek matematik konumu ve gerekse coğrafi özellikleri nedeniyle
ülkemizin farklı bölümlerinde yaşanan 4 mevsimin süreleri ve özellikle
sıcaklık bakımından etkileri birbirinden farklıdır. Bu nedenle ülkemizin her
yerinde aynı tarihlerde başlayan ve biten üçer aylık 4 mevsim bulunduğunu
söylemek hatalı olur. Ülkemizin batı ve güneyinde yaşanan kış koşulları ile
doğusunda yaşanan kış koşullarını özellikle süre ve şiddet bakımından eş
tutmak olanaksızdır. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de hüküm süren
mevsimler süreleri ve termik karakterleri açısından değerlendirilecektir.
Mevsimler değiştikçe iklim elemanlarında da büyük farklılaşmalar
olmaktadır. Örneğin, yağış koşullarında, rüzgar yön ve hızlarında mevsimler
arasında büyük farklılıklar
yaşanmaktadır. Ancak,
mevsimleri esas
belirleyen unsur sıcaklıktır. Yaz mevsiminin sıcak olması, kış mevsiminin
ise soğuk olması esastır. Diğer
iklim elemanları mevsimlerin
esas
karakterlerini tamamlayan, örneğin, yağışlı yaz veya kurak yaz terimleri,
yaz mevsiminin sıcaklık dışındaki diğer özelliklerini belirtmektedir. Bu
nedenle yıl içerisinde mevsimler ve iklim tipleri belirlenirken sıcaklık esas
iklim elemanı olarak ele alınmaktadır.
Aynı anda çok farklı sıcaklıkların yaşandığı ülkemiz için sıcaklık
yönünden mevsim ayrımı yapılırken hangi sıcaklık kademelerinin alınacağı
önemli bir sorundur. Sıcaklık kademeleri için tüm coğrafyacıların birleştiği
ortak bir değer olmasa da, bu konudaki sınırlı yayında yine de birbirine
yakın değerler ileri sürülmüştür. Tunçdilek (1967), ortalama sıcaklıkları esas
alarak yaptığı çalışmada yıl içerisinde birbirinden farklı termik dönemler
ayırmıştır. Buna göre;
-20.0 - -10.0°C arası : çok soğuk devre
-10.0 0.0°C arası : soğuk devre
0 .0 - 10.0°C arası : serin devre
10.0 - 20.0°C arası : ılık devre
20.0 - 30.0°C arası : sıcak devre
30.0 -40.0°C arası :çok sıcak devre olarak belirlenmiştir. Bu termik
basamakları dikkate alarak termik bakımdan ülkemizde 5 farklı gurup
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belirtilmiştir. Tunçdilek, bu çalışmasında, ayırdığı dönemlerin mevsimleri
karakterize ettiğini belirtse de gözlem süresinin kısalığı ve mevsimleri
karakterize eden diğer
iklim elemanları
nedeniyle, mevsim adlarını
belirtmemiş sadece termik terimleri kullanmıştır.
Erinç ve Sungur (1964), İstanbul’daki hava tiplerini inceledikleri
makalelerinde,
hava kütlelerini geldikleri yöne göre değerlendirmişler,
sıcaklık esas olmak üzere diğer iklim elemanlarıyla birlikte sıcaklıklarına
göre alt tipleri sınıflama yoluna gitmişlerdir. Buna göre hava kütlelerinin
geliş yönüne ve özellikle nem içeriğine bağlı olarak değişmekle birlikte,
10.0°C altı genellikle soğuk, 15.0°C’nin üzeri genelde sıcak dönem olarak
nitelenmiştir. Ancak, bu iki sıcaklık gurubu, geçişli serin ve ılık dönemlerle
birbirine bağlanmıştır.
Sungur (1980), insan yaşamı açısından uygun sıcaklıkları araştırdığı
makalesinde ülkemizde insanın kendisini rahat hissedebileceği sıcaklıkların
eşik değerlerinin 16.7°C ile 24.7°C arasında değiştiğini ve ortalama 20.4°C
olduğunu belirtmiştir.
Yani bu eşik değerler üşümenin ve
sıcaktan
bunalmanın başladığı sıcaklıkları ifade etmektedir.
Erinç ve Sungur (1964)’un çalışmasını esas alan Koç (1993) yine
hava kütlelerinin özelliklerini incelediği araştırmasında
yedi sıcaklık
basamağı önermiştir.
25.0°C >
20.0 - 24.9
15.0- 19.9
1 0 .0 -1 4 .9
5 . 0 - 9.9
0.0 - 4.9
0.0°C <

°C
°C
°C
°C
°C

:çok şiddetli sıcak
:çok sıcak
:sıcak
:ılık
:soğuk
:çok soğuk
:şiddetli soğuk

Yine Koç (1998) ısınma dönemlerini ele aldığı makalesinde ısınma
gereksiniminin 18.0°C’den düşük sıcaklıklarda başladığını ve 12.0°C’den
düşük sıcaklıklarda ise bu gereksinimin ancak ısıtmayla giderilebileceğini
belirtmektedir. Yani, 18.0°C üzeri sıcak dönem, 12.0°C altı ise soğuk
dönem, aradaki dönemler ise ılık dönem (bahar) olarak nitelenmiştir.
Nişancı (1989),
Orta Karadeniz Bölüm ü’ndeki hava tiplerini
incelediği makalesinde, kıyı kuşağı için, “Aylık ortalamalara göre, yazlar
sıcak, kışlar ılık geçmektedir. Ancak, 20.0°C civarındaki mevsimlik
ortalamaları ile yazlar bu kıyı kuşağı yörelerde çok sıcak olmayıp, etkili yaz
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sıcakları Tem m uz ve Ağustos aylarında görülmektedir. Kış aylarında
ortalama sıcaklıklar 0.0°C üzerinde olup, aylık ortalamaları 10.0°C’nin
altında kalan süre Aralık-Mart arası dört ayı bulmaktadır” (s:71) cümleleri
ile yaz mevsimi için 20.0°C, kış mevsimi için ise 10.0°C aylık ortalama
sıcaklıkları esas almıştır.
Gürsoy (1950), Samsun gerisindeki geçiş iklimini belirlemek için
yaptığı çalışmada, 5.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıklara sahip ayların
gerçek kış ayı sayılamıyacağım ve ortalama sıcaklık derecesi 15.0°C
üzerinde bulunan ayların ise yaz ayları olarak alınabileceğini belirtmektedir.
Özçağlar (1991), Gürsoy (1950)’un eşik değerlerini genel olarak
kabul ederek yaptığı araştırmasında ortalama sıcaklıkların 10.0°C altında
olduğu dönemi kış, 20.0°C arasındaki dönemi ise yaz olarak kabul etmiştir.
Eşik değerler arası ise bahar mevsimine karşılık gelmektedir. Kış mevsimi,
ortalama sıcaklığın 5.0°C den düşük olduğu gerçek kış ve 5.0 ile 10.0°C
arasında olduğu serin kış dönemlerine ayrılmıştır.
Ülkemizdeki sıcaklık dönemlerinin
sınıflandırılması için en çok
kullanılan değerler, soğuk dönem (serin dönem de dahil) için 10.0 °C aylık
ortalama sıcaklık, sıcak dönem için 15.0 ile 20,0 °C arasındaki aylık
ortalama sıcaklıklardır. Bu çalışmada da belirtilen eşik değerler kabul
edilmiş ve termik dönemleri, bir anlamda mevsimleri, karakterize eden
ortalama sıcaklıklar olarak;
Ortalama sıcaklığın 10.0°C’den düşük olduğu tarihler soğuk dönem
yani kış, ortalama sıcaklığın 20.0°C ’den yüksek olduğu tarihler sıcak dönem
yani yaz olarak kabul edilmiştir. Bu iki değer arası ise ılık dönem
yani
bahar mevsimleri olarak nitelendirilmiştir.
Bu çalışmada sadece sıcaklık rejimleri üzerinde durulacağından
diğer iklim unsurları ele alınmamıştır. Buna göre yıl; soğuk, sıcak ve ılık
termik dönemlere ayrılarak ,buna uygun adlandırmalarda yapılabilir. Ancak,
mevsimleri belirleyen asıl elemanın sıcaklık olması ve örneğin soğuk
dönem ile kış teriminin birbiri ile örtüşmesi nedeniyle
bu çalışmada
mevsim adlarının kullanılması tercih edilmiştir.
İZ L E N E N Y Ö N T E M
Türkiye’de günlük ortalama sıcaklıkların yıl içerisinde ve yıllar
arasında gösterdiği değişikliğin ve ortalama sıcaklıklar yönünden mevsimleri
karakterize eden sıcaklıkların belirlendiği bu çalışmada 9 adet istasyon
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kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca,
Türkiye’de kuzeyden güneye ve
batıdan doğuya ortalama sıcaklıkların değişimi de incelenmiştir.
İstasyonlar seçilirken bunların ülkemizdeki sıcaklık
değişimini
karakterize edecek farklı enlemler üzerinde yer almalarına dikkat edilmiştir.
Bunda amaç denizellik -karasallık etkileri ile batıdan doğuya doğru artan
yükseltinin etkisini yansıtabilmektir. Bu özellikleri gösterdiği düşünülen
Türkiye’nin kuzeyinden 3, orta bölümünden 3 ve güneyinden 3 olmak üzere
toplam 9 istasyon belirlenmiştir. Bunlar; İstanbul (Göztepe), Samsun,
Trabzon, İzmir, Ankara, Erzurum, Antalya, Adana
ve Diyarbakır
istasyonlarıdır.
İstasyonlar
belirlendikten
sonra
Meteoroloji
İşleri
Genel
M üdürlüğü’nden seçilen 9 istasyonun 1960-1990 dönemine ait günlük
ortalama sıcaklıklar alınmıştır.
Bu dönemin seçilmesinde istasyonların
hepsinde aynı periyodu kullanmak ve seçilen dönemin bir iklim periyoduna
denk geldiği düşüncesi etkin olmuştur.
Meteoroloji İşleri Genel M üdürlüğü’nden elde edilen 31 yıllık
günlük ortalama sıcaklık verilerini değerlendirme güçlüğü düşünülerek
beşer günlük ortalamalar hesaplanarak bir yıla ait 365 veri 73 pentata
indirilmiştir. Böylece bir istasyonun 31 yıllık 11315 adet sıcaklık verisi
2 2 6 3 ’e indirilerek, yıl içerisinde ve yıllar arasında ortalama sıcaklığın
gidişindeki oynamalar yumuşatılmış ve değişim daha kolay izlenir hale
gelmiştir.
31 yıl içerisindeki sıcaklık değişimlerinin tümünün bir arada
görülebilmesi, mevsim başlangıçlarındaki salımmların izlenebilmesi için, en
uygun grafik olarak izoplet grafik belirlenmiş ve her istasyonun bir izoplet
sıcaklık grafiği çizilmiştir. İstasyonlardaki yıllık sıcaklık farkı dikkate
alınarak izotermler 5.0°C aralıkla çizilmiş ve ortalama sıcaklıklar 5,0 °C
aralıkla sınırlanan 11 basamağa ayrılmıştır. Bunun yanında belirlenmiş
sıcaklık basamaklarının yıl içerisindeki yayılışını ve frekanslarını göstermek
amacıyla her bir pentatın inceleme süresi içindeki frekansları belirlenmiş ve
yine bu basamakların bileşik sıcaklık grafikleri çizilmiştir.
Ayrıca,
mevsimler içlerindeki sıcaklık karakterlerini belirlemek amacıyle her bir
pentatın standart sapmaları hesaplanmıştır.
Tüm bu işlemlerden sonra mevsimler için
belirlenen sıcaklık
basamaklarının frekansının % 5 0 ’den fazla veya az olduğu dönem,
mevsimlerin ortalama başlangıç ve bitiş tarihi olarak alınmıştır.
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İstanbul (G öztepe)’un O rtalam a Sıcaklık Rejim i
İstanbul’un belirli sıcaklık kademelerine göre çizilen bileşik sıcaklık
grafiği incelendiğinde 31 yıllık ortalamalara göre ortalama sıcaklıkların
10.0°C’den düşük ve frekansının %50 den fazla olduğu yani soğuk dönem
(kış) olarak nitelenen günlerin, ortalama 68. pentat (2-6 aralık) ile 17.
pentat (22-26 mart) arasına yayıldığı ve 23
pentat (115 gün) sürdüğü
görülür (Şekil2). Ancak, kış başlangıç ve bitişleri bu tarihlerle her zaman
çakışmaz. Kışın başlangıcı, bazı yıllarda (1978,1988 gibi )
ekim sonu/
kasım başına kadar bir ay öne kayar ve bazı yıllarda (1960 gibi) ise aralık
ayı sonuna kadar bir ay gecikir (Şekil 1). Yani kış başlangıcı + 1 ay 68.
pentattır. Kış, bazı yıllarda (1979 gibi) mart ayının ortasında, bazı yıllarda
ise (1963, 1969, 1976, 1980 gibi ) nisan ayının ortasında sonlanır.
Kış
mevsimin sonlanmasında gecikme, erken sonlanmadan daha belirgin ve
karakteristiktir. Kış dönemi olarak belirlenen aralık ayının başından mart
ayının kabaca sonuna kadar olan yaklaşık 4 aylık sürede 10.0 ile 5.0 °C
arasındaki ortalama sıcaklıklar hakimdir. Ocak ve şubat aylarında 5.0°C ’den
düşük sıcaklıklar yoğunluk kazanmaya başlarlar (Şekil 1). Ancak, sıcaklıklar
kış mevsimi içerisinde sürekli olarak belirli periyodu oluşturmaktan çok,
kısa
soğuk dönemler olarak karakterlenirler. Pentatların ortalama
sıcaklıkları nadir olarak 0.0°C ’nin altına düşer ve 31 yılda tesbit edilen 15
ortalama sıcaklığın hepsi 0.0 ile - 5 .0 °C arasındadır. Yani İstanbul’da çok
soğuk dönem kısa olup, şiddeti de azdır. Kış mevsiminde standart sapma
değerleri yüksektir. Bu değerler 2.4 ile 3.6 arasında değişir. Şubat başı ile
mart başı arasındaki bir aylık dönemde tüm pentatlarda standart sapma
değerleri 3.0 üstündedir. Yani, bu dönemde yıllar arasında sıcaklıklar
bakımından büyük farklar yaşanmaktadır.
İstanbul’da ilkbahar mevsimi ortalama 18. pentat (27-31 mart) ile
32. pentat (5-9 haziran) arasında 15 pentatlık (75 günlük) bir dönemi
kapsar. İlkbahar mevsimi termik bakımdan iki bölümde incelenebilir. Mart
sonu/nisan başı ile mayıs başına kadar olan sürede ortalama sıcaklıklar 10.015.0 °C arasındadır. Bu döneme ılık ilkbahar adı verilebilir. Mayıs başı ile
haziran başı arasındaki dönemde ise ortalam a-sıcaklıklar 15.0-20.0 °C
arasındadır ve bu döneme sıcak ilkbahar adı verilebilir. Bu mevsimin de
başlangıç ve bitişi 2-3 hafta kadar salınım yapar (Şekil 1).
20.0
°C üzerindeki
sıcaklıkların
frekansının % 5 0 ’nin üzerinde
olduğu ortalama sıcaklıklar ile karakterize edilen yaz mevsimi, 33. pentat
(10-14 haziran) ile 52. pentat (13-17 eylül) arasında 20 pentat (100 gün)
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sürer. Bu dönemi karakterize eden özellik düşük ve yüksek sıcaklık
adacıklarının sayısının azalmasıdır. Bu dönemde sıcaklıklar nadiren 20.0 °C
nin altına düşer ve yine tem m uz ve ağustus aylarında kısa dönem ler halinde
2 5.0°C ’nin üzerine çıkar. Bu durum, genellikle 1.5 civarında olan düşük
değerli standart sapma değerleriyle desteklenmekte ve İstanbul’da yaz
aylarında kararlı ve benzeşik hava koşullarının hakim olduğunu
göstermektedir.
Sonbahar mevsimi süre ve sıcaklık rejimi bakımından ilkbahara
benzer. Bu m evsim 53. pentat (18-22 eylül) ile 67. pentat (27 kasım- 1
aralık) arasında 15 pentatlık (75 günlük) bir dönemi kapsar. İlkbaharı
karakterize eden 5 ’er derecelik sıcaklık artışı, bu mevsimde 5 ’er derecelik
sıcaklık azalışına dönüşür. Bu mevsim de, eylül ayının ikinci yarısı ile ekim
ayının sonu/kasım başı arasındaki sıcak sonbahar ve ekim sonu/kasım başı
ile aralık başı arasındaki ılık sonbahar dönemlerine ayrılabilir.
İstanbul’da
ortalama sıcaklıkların yıl içerisindeki dağılışı
incelendiğinde en yüksek frekansa sahip dönem, soğuk dönemi belirleyen
10.0 °C ’den düşük ortalama sıcaklıklar ile sınırlandırılan kış mevsimidir. Bu
dönemde 10.0°C’den düşük sıcaklıkların oranı % 32.13’tür. Yılın 1/3 nü
kapsayan kış mevsiminde 5.0 ile 10.0°C arasındaki ortalama sıcaklıklar
hakimdir (%22.81). Bu da İstanbul’da pek soğuk olmayan bir kış
mevsiminin hüküm sürdüğünü gösterir. 0.0°C ‘den düşük sıcaklıkların
oranının da %0.66 olması bu durumun diğer bir kanıtıdır. 20.0°C üzerindeki
ortalama sıcaklıkların yıl içerisindeki frekansı % 25.13’tür ve bunun büyük
bir kısmı 20.0-25.0°C arasındaki sıcaklıklardır ( % 2 5 .10) (Tablo 1).
İstanbul’da aralık, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 4
ay kış , haziran başı/ikinci yarısı ile eylülün ilk yarısı arasında 3 ayı biraz
geçen yaz mevsimi yaşanır. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinin her biri
yaklaşık 2.5 ay kadar sürer. İlkbahar mevsimi mart sonu, haziran ilk yarısı,
sonbahar mevsimi eylül ikinci yarısı ile kasım ayı başı arasında yayılış
gösterir.
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Şekil 1: İstanbul’un Termoizoplet Grafiği

Şekü 2: İstanbul’un beçer günlük ortalamalara (pentat) göre çizilmiş
belirli yıllann sıcaklık grafiği
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Ortalama Sıcaklık
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1 5 . 0 - 19,9°C
20.0 - 24,9°C
25.0 - 29,9°C
30.0 °C ’den yüksek

Frekans (%)

Birikmiş Frekans (%)

0.0
0.0
0.0
0.66
8.66
22.81
21.91
18.83
25.10
2.03
0.0

0.0
0.0
0.0
0.66
9.32
32.13
54.04
72.87
97.97
100.0
100.0
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Tablo 1: İstanbul’un yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
Sam su n ’un O rtalam a Sıcaklık Rejim i
Sam sun’un 31 yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin yıl içerisindeki
dağılışı incelendiğinde kış mevsiminin 70. pentatla (12-16 aralık) başladığı
ve 19. pentata (1-5 nisan) kadar 23 pentat (115 gün) sürdüğü anlaşılır
(Şeki 14). Bu dönemdeki en yaygın sıcaklık grubu 5.0-10.0°C arasındaki
sıcaklık grubudur. Ortalama sıcaklıklar ocak ve şubat ayında 5.0°C’nin
altına iner ve pek sık olmamakla birlikte (31 yılda 6 pentat ortalamasında)
0.0°C ’nin altına düşer. Ancak, bu nispeten soğuk dönem uzun sürmez ve
yıl içerisinde bir kuşak oluşturmaz (Şekil :3). Kış mevsiminin başlangıç ve
bitiş tarihleri büyük salınımlar gösterir. Kış başlangıcının 1986 yılında
olduğu gibi kasım ayının başına kadar indiği, 1965-1970 yılları arasında
olduğu gibi ocak ayı ortalarına kadar geciktiği olur. Yani, kış mevsimi
ortalama başlangıç tarihinden, İstanbulda olduğu gibi, + 1 ay kadar sapar.
Kış bitişinde de aynı özellik bulunmaktadır. Kış, 1980 ve 1983 yıllarında
olduğu gibi mart ayı ortalarında sona ermiş, 1964 yılında olduğu gibi, nisan
ayı
sonlarında
bitmiştir.
Ancak
kışın
bitişindeki
salınım,
başlangıcındakinden daha küçük olup +15 gün kadardır. Sam sun’da kış
mevsimindeki pentatların çoğunun standart sapma değerleri
3.0’ın
üstündedir. Bu da Sam sun’da kış mevsiminde yıllar arasında belirgin
sıcaklık farklılıklarının olduğunun kanıtıdır.
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İlkbahar mevsimi 20. pentatla ( 6-10 nisan) başlamakta ve 32.
pentata (5-9 haziran) kadar 13 pentatı (65 günü) kapsayan bir dönemde
devam etmektedir. İki ay kadar süren ilkbahar mevsiminde hızlı bir sıcaklık
artışı yaşanır. Her ay 5 °C kadar sıcaklık artışı olur. Yaza doğru gidildikçe
ortalama sıcaklıkların standart sapma değerleri düşer.
S am sun’da yaz mevsimi, 31 yıllık verilerin ortalamasına göre 33.
pentat (10-14 haziran) ile başlar . Fakat bu başlangıç tarihi çok değişken
olup çoğunlukla gecikmiş başlangıçlarla karakterlenir. Yaz mevsiminin
başlangıcı 1967, 1968, 1973, 1982, 1983, 1984, 1985 yıllarında olduğu gibi
tem m uz ayının başına kadar kayar. Yaz mevsiminde büyük çoğunlukla
20.0-25.0°C arasındaki sıcaklıklar yaşanır. 31 yılda, ancak 24 pentatın
ortalaması 25.0°C ’yi aşmıştır. Bu da ortalama olarak yılda birden azdır. Yaz
başlangıcında yaşanan salınım bu mevsimin bitişinde de görülmektedir.
Ortalama olarak 51. pentatta (8-12 eylül) 20.0°C üzerindeki ortalama
sıcaklıkların frekansının % 5 0 ’nin altına düşmesiyle biten yaz mevsimi bazı
yıllarda ağustos ayının ortasında sonlanabilmektedir.
Yaz mevsiminde
ortalama sıcaklık değerleri 1.0-1.5 gibi düşük standart sapma değerlerine
sahiptir.
Sam sun’da ilkbahara göre daha uzun süren bir sonbahar mevsimi
yaşanmaktadır. Bu mevsim 52. pentat (13-17 eylül) ile başlamakta ve 69.
pentatta (7-11 aralık) sona ermektedir. Bu süre 3 aylık bir döneme denk
gelmeketdir. Sam sun’da ortalama sıcaklıklar hızlı bir şekilde 2 0.0°C ’nin
altına düşer ve yaklaşık olarak ekim ayının başında sıcaklıklar 15.0°C altına
iner.. Kasım ayında sıcaklık düşmesi yavaşlar ve bu sıcaklık grubu sık sık
aralık ayında da tekrar eder.
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Ortalama Sıcaklık
Grubu (°C)
-15°C ’den düşük
-14,9 - -10.0°C
-9,9 - -5.0°C
-4,9 - 0.0
0 . 0 - 4,9°C
5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 14,9 °C
1 5 . 0 - 19,9°C
20.0 - 24,9°C
25.0 - 29,9°C
30.0 °C’den yüksek

Frekans (%)

Birikmiş Frekans (%)

0.0
0.0
0.0
0.27
6.36
22.71
24.00
22.00
23.60
1.06
0.0

0.0
0.0
0.0
0.27
6.63
29.34
53.34
75.34
98.94
100.0
100.0

Tablo 2: Sam sun’un yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
Sam sun’da 31 yıllık ortalamalara göre yıllık sıcaklık rejimi
incelendiğinde en uzun süren mevsimin kış olduğu ve ortalama 115 gün
sürdüğü görülür. Bu dönemde frekansı en yüksek sıcaklık grubu 5.0-10.0°C
arasındaki ortalama sıcaklıklardır. Kış mevsiminde sıcaklıklar nadir olarak
0.0°C nin altına iner. Bütün bunlar Sam sun’da serin sayılabilecek bir kış
mevsiminin yaşandığını gösterir. 31 yılın % 46.71’sinde sıcaklıklar 10.0 ile
20.0°C arasında değişir (Tablo 2). Yani Sam sun’da oldukça uzun süren
bahar mevsimi yaşanmaktadır. Sonbahar süresi ilkbahardan yaklaşık bir ay
kadar uzundur. Sıcaklıkların 20.0°C üzerinde olma olasılığı % 2 4 .6 6 ’dır.
Sam sun’da yılın yaklaşık olarak 3 ayında yaz mevsimi yaşanır. Ortalama
sıcaklıkların hiç bir pentatta 30.0°C’nin üzerine çıkmaması burada yaz
döneminde şiddetli sıcaklıkların yaşanmadığının göstergesidir.
T rab zon ’un

O rtalam a Sıcaklık Rejimi

T rabzon’un sıcaklık rejim diyagramları incelendiğinde Sam sun’un
sıcaklık rejimi ile büyük oranda benzeştiği görülür (Şeki 15-6). Mevsimlerin
başlangıç tarihleri ve süreleri Samsun ile aynjdır. Ancak T rabzon’da kış
koşulları Sam sun’a göre daha sıcak geçmektedir.
İncelenen 31 yıl
içerisinde, 0.0 °C ’nin altındaki sıcaklıklara 4 pentatta rastlanmıştır. Yine
10.0 °C ’den düşük ortalama sıcaklıkların frekansı da Sam sun’a göre daha
düşüktür (27.57). Bu veriler T rabzon’da kışların daha ılıman geçtiğini
gösterir.
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Trabzon’da kışların hemen hemen aynı enlemde olan İstanbul ve
S am sun’dan ılıman geçme olasılığı yüksektir. Buna karşın yaz aylarının
İstanbul'dan serin, Sam sun’dan sıcak olma olasılığı fazladır (Tablo 3). Tüm
bu verilere göre Trabzon’da 70-19. pentatlar arasında (12-16 aralık ile 1-5
nisan) 23 pentat (115 gün) çok soğuk olmayan bir kış mevsimi, 20-32.
pentatlar arasında (6-10 nisan ile 5-9 haziran) 13 pentat (65 gün) ilkbahar
mevsimi , 33 ile 51. pentatlar arasında (10-14 haziran ile 8-12 eylül) 19
pentat (95 gün) çok sıcak olmayan bir yaz mevsimi ve 52 ile 69. pentatlar
arasında (13-17 eylül- 7-11 aralık) sonbahar mevsimi yaşanmaktadır.
T rabzon'da da mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinde +_ 1 ay kadar
sapma görülür.

Ortalama Sıcaklık Grubu (°C)
-15°C 'den düşük
-14,9 - -10.0°C
-9,9 - -5.0°C
-4,9 - 0.0
0 . 0 - 4,9°C
5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 1 4 , 9 °C
1 5 . 0 - 19,9°C
20.0 - 24,9°C
25.0 - 29,9°C
30.0 °C ’den yüksek

Frekans (%)
Birikmiş Frekans (%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.18
0.18
4.82
4.64
22.75
27.57
52.14
24.57
74.64
22.50
98.98
24.34
100.0
1.02
100.0
0.0

Tablo 3: Trabzon’un yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
İzm ir’in O rtalam a Sıcaklık Rejim i
İzm ir’in 31 yıllık verilerine göre çizilen, belirli sıcaklıkların yıl
içerisindeki dağılışını gösteren bileşik sıcaklık grafiği incelendiğinde 10.0
°C ’den düşük sıcaklıkların 2. pentatla ( 6-10 ocak) 12. pentat (25 şubat-1
mart) arasında yayıldığı görülür (Şekil8). Ancak grafikteki bilirgin kırıklık
bu dönemde 10.0°C’den yüksek ve düşük ortalamaya sahip pentatların arka
arkaya geldiğini belirtir. Kış mevsimi olarak belirlenen bu dönem içerisinde
şubatın 10’undan 2 0 ’sine kadar olan dönemde ortalama sıcaklıkların
10.0°C’den yüksek olma olasılığı daha fazladır. Yani bu dönem ler soğuk
periyodun içerisinde nispeten sıcak dönemler olarak belirmiştir. Bu durum
İzm ir’de tüm kış dönemi için karakteristiktir. İzmir’de 3.0’dan fazla standart
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sapma değerine sahip pentatların hepsi kış mevsiminde toplanmıştır. Yani
kış mevsiminde yıllar arasında büyük sıcaklık değişiklikleri yaşanmaktadır.
İzm ir’de kışın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yıllar arasında büyük
farklılıklar görülür. Kışın başlangıcı bazı yıllarda aralık ayının başına, bazı
yıllarda şubat sonu/mart başına kadar kayar. Bazı yıllarda (1975 gibi) kış
2.5-3 ay sürer. Kış mevsiminde sıcaklıkların 5.0 °C ’nin altında gerçekleşme
olasılığı % 1.9 dur. Yine incelenen dönem içesinde ortalama sıcaklıklar
ancak 1 pentatta 0.0°C ’nin altına düşmüştür(Şekil7).
İlkbahar mevsimi ortalama olarak 13. pentat (2-6 mart) ile başlar ve
27. pentat (11-15 mayıs) ile sonlanır. Bu dönemin uzunluğu ortalama olarak
15 pentattır (75 gün) . İlkbahar mevsiminin başlangıcında büyük salınımlar
ve kısa dönemli ard arda düşük ve yüksek sıcaklık dönemleri yaşanır. Bu
durum daha çok Akdeniz cephesi ile ilgilidir. İlkbahar mevsiminin bitiş
dönemi daha kararlıdır ve yaşanan salınım daha küçüktür.
İzm ir’de yaz, mayıs ayının ortalarında (28. pentat - 16-20 mayıs)
başlar ve ekim ayı başına (56. pentat- 3-7 ekim) kadar sürer 5 aya yakın
süren yaz mevsiminde, başlangıçtaki bir aylık dönemde, 20.0-25.0°C
arasındaki sıcaklıklar hakim iken tem m uz ve ağustos ayında 25.0°C ’nin
üzerindeki sıcaklıklar hakim olur. Bu dönemde sık olmamakla birlikte
30.0°C üzerindeki sıcaklıklara da rastlanır. Yaz bitişi başlangıca göre daha
uzun sürer. Eylül ve ekim ayının ilk yarısındaki 1.5 aylık dönemde ortalama
sıcaklıklar 20.0°C ’nin altına düşer.
Sonbahar mevsimi 57. pentat (18-22 ekim) ile 1. pentat (1-5 ocak)
arasında yaklaşık 90 gün (18 pentat) sürer. Yani, sonbahar mevsimi ilkbahar
m evsimine göre daha uzun sürmektedir. Sonbahar mevsiminin dikkati çeken
özelliği başlangıçtaki hızlı sıcaklık düşüşüdür. Bazı yıllarda 5.0°C sıcaklık
değişimi 1 pentat (5 gün) içerisinde yaşanır ve yazın başlangıcında yaşanan
kararlılık yazın bitiminde görülmez. Sonbahar mevsimi bazı yıllarda ekim
ayının başında, bazı yıllarda kasım başında başlar.
İzoplet grafikte dikkati çeken bir diğer ilgi çekici durum da 1962
yılında tüm mevsimlerin yaklaşık 1 ay kadar gecikmesidir.
İzmir’de ortalama sıcaklıkların 31 yıldaki dağılışını gösteren tablo
incelendiğinde, 10.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların frekansının % 16.88
olduğu ancak bunun büyük bir kısmının (% 14.98) 5.0 ile 10.0 °C arasında
gerçekleştiği görülür (Tablo: 4). 31 yılın % 42.29’unda sıcaklıklar 10.0 ile
20.0°C arasında,
40.83’ünde ise ortalama sıcaklıklar 20.0°C üzerinde
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gerçekleşmiştir. Yani ılık ve sıcak mevsimlere ait sıcaklıkların frekansı çok
yüksektir. 30.0°C üzerindeki sıcaklıkların frekansı 0.0°C altındaki ortalama
sıcaklıkların frekansından daha fazladır.
İzmir’de kısa ve çok soğuk
olmayan bir kış mevsimi, buna karşılık uzun ve çok sıcak bir yaz mevsimi
yaşanır. Bu iki dönem yaklaşık 2.5 ay süren bahar dönemleriyle
birbirlerinden ayrılmışlardır. Kış mevsimi 3.0’dan yüksek, yaz mevsimi
2.0'dan düşük, bahar mevsimleri ise 2.0 ile 3.0 arasındaki standart
sapmalarla karakterlenir. Yani yaz, sıcaklık değişimi yönünden en kararlı,
kış en kararsız mevsimdir.

Frekans (%)

Birikmiş Frekans (%)

- ! 5 ° C ’den düşük

0.0

0.0

-14,9 - -10.0°C

0.0

0.0

-9,9 - -5.0°C

0.0

0.0
0.04

0.0 -

4,9°C

1.86

1.90

5 .0 -

9,9°C

14.98

16.88

1 0 . 0 - 14,9 °C

24.13

41.01

1 5 . 0 - 19,9°C

18.16

59.17

20.0 - 24,9°C

19.40

78.57

25.0 - 29,9°C

20.72

99.29

30.0 °C ’den yüksek

0.71

roo.o

1

0.04

I
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Ortalama Sıcaklık Grubu (°C)

Tablo 4: İzmir’in yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
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A n k ara’nın O rtalam a Sıcaklık Rejim i
A nkara’da yıl içerisinde belirli sıcaklık derecelerinin dağılışını
gösteren bileşik grafik incelendiğinde, kış mevsiminin 63. pentatı oluşturan
7-11 kasım tarihinde başladığı, 19. pentatı oluşturan 1-5 nisan tarihinde sona
erdiği ve 30 pentat (150) sürdüğü görülür (Şekil 10). Kış mevsimi + 1 ayı
bulan bir salınım yapar. Bazı yıllarda ekim başında, bazı yılarda ise aralık
başında başlar. Kışın başlangıcında hızlı bir sıcaklık düşüşü yaşanır. Aralık
ve şubat ayları arasındaki 3 aylık sürede ortalama sıcaklıklar nadiren 5.0 °
üzerine çıkar. Buna karşın sıklıkla 0.0°C altına iner (Şekil 9). Hatta ortalama
sıcaklıkların -1 0.0°C altına indiği de olur. Yani A nkara’da uzun ve şiddetli
soğuk dönemin frekansının arttığı bir kış mevsimi yaşanmaktadır. 150 gün
süren kış mevsiminin 2 /3 ’ünde ortalama sıcaklıklar 5.0°C’nin altında
seyreder. 11-25 ocak tarihleri arasında ortalama sıcaklıkların 0.0°C altına
düşme olasılığı % 50’den fazladır. Fakat 0.0°C’den düşük ortalama
sıcaklıklar 2-6 kasım ile 22-27 mart arasındaki dönemde çeşitli sıklıklarda
görülebilir. Yani yaklaşık 4.5 aylık dönemde ortalama sıcaklıklar 0.0 °C ’nin
altına düşebilir.
İlkbahar mevsimi 20. pentat (6-10 nisan) ile başlar, 35. pentat (20-24
haziran ) ile biter. Yani, A nkara’da ilkbahar mevsimi 1 ay kadar gecikerek
başlar ve 16 pentat (80 gün) sürer. İlkbahar mevsiminin başlangıcında hızlı
bir sıcaklık artışı yaşanır ve yaklaşık olarak 15-20 gün içerisinde ortalama
sıcaklıklar 15.0°C’nin üzerine çıkar. Mayısın ikinci yarısı ile haziranın ilk
yarısı arasındaki sürede sıcaklıklar 15.0-20.0°C arasındadır.
İlkbahar
mevsiminin başlangıç ve bitiş tarihlerinde belirgin bir kararsızlık vardır.
İzotermlerin pek çok girinti ve çıkıntı yapması, yıllar arasında bu mevsimin
başlangıç ve bitiş tarihleri ile sürelerinde büyük farklılıklar yaşandığını
gösterir.
Yaz mevsimi, haziranın son haftasında (25-29 haziran, 36. pentat)
başlar ve ağustosun son haftasına (24-28 ağustos 48. pentat) kadar 13 pentat
(65 gün) sürer. Yaz, A nkara’da ki en kısa mevsimdir. Bu mevsimde ortalama
sıcaklıklar 25.0°C üzerine çıkabildiği gibi 20.0°C'nin altına da iner. Yaz
mevsiminin başlangıcında yaşanan büyük salınımlar sonbahar geçişinde
daha azdır. Ancak yine de yaz mevsiminin eylül ayının ilk yarısına kadar
uzaması sık görülen bir olaydır.
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Sonbahar mevsimi 29 ağustos-2 eylül tarihlerini kapsayan 49. pentat
ile başlar ve 2-6 kasım tarihlerini kapsayan 62. pentata kadar sürer.
A nkara’da sonbahar mevsimi ortalama 70 gündür ve ilkbahar mevsimine
göre 10 gün kadar kısadır. Sonbahar mevsiminin başlangıcında ortalama
sıcaklıklar çoğu kez 20.°C üzerine çıkar. Bu da yazdan sonbahara geçişin
yavaş gerçekleştiğini gösterir. Ancak, ekim ayı ile birlikte sıcaklıkların
düşme hızı artar ve kasım ayında 10.0°C altına iner. Bu durum da kışa
geçişin hızlı bir şekilde gerçekleştiğinin delilidir.

o
ö

1

-İ^
vO

Ortalama Sıcaklık Grubu (°C )
-1 5 ° C ’den düşük
-1 4 ,9 - -1 0 .0 °C
-9 ,9 - -5.0°C
0 . 0 - 4,9°C
5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 14,9 °C
1 5 . 0 - 19,9°C
2 0 .0 - 24,9°C
2 5 .0 - 29,9°C
3 0 .0 °C ’den yüksek

Frekans (%)
0 .0
0 .9
1.4.1
8.13
16.09
18.29
15.34
2 0 .1 0
17.41
3.14
0 .0

B irikm iş Frekans (% )
0 .0
09
1.50
9 .6 3
2 5 .7 2
44.01
5 9 .3 5
7 9 .4 5
9 6 .8 6
100.0
100.0

Tablo 5: A nkara’nın yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
A nkara’da ortalama sıcaklıkların frekansını gösteren tablo
incelendiğinde, 10.0°C düşük sıcaklıkların gerçekleşme olasılığının %
44.01 olduğu ve bunun içerisinde 0.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların
frekansının % 9.63 olduğu görülür (Tablo5). Sıcaklıkların 20.0°C üzerinde
gerçekleşme olasılığı %20.55’tir. Yani A nkara’da yaz mevsiminin
2
katından daha uzun süren bir kış mevsimi yaşanmaktadır. Uzayan kış,
kısalan yaz, geçiş mevsimlerindeki hızlanan sıcaklık değişimi ve pentatların
yüksek standart sapma değerleri
A nkara’da yaşanan karasal iklimin
göstergeleridir.
E rzurum ’un O rtalam a Sıcaklık Rejimi
E rzurum ’un izoplet sıcaklık grafiği incelendiğinde ilk dikkati çeken
durum, 0.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların yıl içerisinde büyük bir
dönem kapsamasına karşın, 20.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıkların çok
azalmış olması, hatta bazı yıllarda ise hemen hemen hiç görülmeyişidir
(Ş e k illi) .
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E rzurum ’da kış, incelenen diğer istasyonlara göre erken başlar.
Ortalama sıcaklıklar ekim başında (56. pentat, 3-7 ekim) 10.0°C’nin altına
düşer ve ancak yaklaşık 7 ay sonra (220 gün), mayıs başında (26. pentat, 610 mayıs)
10.0°C’nin üzerine çıkar (Şekil 12). Uzun kış döneminin
yarısında da (23 pentat, 115 gün) ortalama sıcaklıklar 0.0°C ’nin altına
düşer. Sıcaklıkların ortalama olarak kasım sonundan (67.pentat, 27 kasım-1
aralık) mart ortasına (16. pentat, 17-21 mart) kadar olan dönemde 0.0°C ’nin
altında olma olasılığı % 50’den yüksektir. Bu dönemde sıcaklıklar nadiren
0.0 °C ’nin üzerine çıkar. Buna karşılık-10.0°C altındaki çok şiddetli
soğukların frekansı artar ve % 7.42’ye ulaşır.
Erzurum ’da yaz mevsimi hemen hemen hiç yaşanmadığından iki
bahar mevsimi adeta birleşmiş gibidir. Bu nedenle yıl adeta iki termik
periyoda bölünmüştür. Çok uzun ve çok soğuk süren bir kış mevsiminin
yanında 5 ay kadar süren bir bahar mevsimi yılın iki termik periyodunu
oluşturur. Gerçekten Erzurum ’da 20.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıkların
frekansının % 5 0 ’den fazla olma olasılığı,
yılın ancak 3 pentatmda
gerçekleşir.
Yaz, ortalama verilere göre
15 tem m uz ile 29 temmuz
arasındaki 3 pentatta (40,41,42) yaşanır. Bazı yılarda ortalama sıcaklıklar
20.0 °C ’nin üzerine hiç çıkmadığı gibi, bazı yıllarda bu süre 1 aya kadar
çıkar. Haziran sonu ile eylül başı arasındaki
dönemde 15.0-20.0°C
arasındaki ortalama sıcaklıklar yaygındır. 3 mevsimin birleşmesi ile oluşan
bahar mevsimi mayıs başından, ekim başına kadar 145 gün kadar sürer.
Erzurum ’da kış aylarında standart sapma değerleri 2.5 ile 5.5 arasında
değişir. Yazın bu değer küçülse bile ancak, 2 .0 ’a kadar iner ve burada
2 .0 ’dan küçük sapma değeri yoktur. Bu değerler sıcaklık tezatlarının tüm yıl
içinde ve yıllar arasında karakteristik olduğunu gösterir.
Ortalam a S ıcak lık Grubu (°C )
- 15°C ’den düşük
-1 4 ,9 - -1 0 .0 °C
-9 ,9 - -5 .0 °C
-4 ,9 - 0 .0
0 . 0 - 4,9°C
5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 14,9 °C
1 5 .0 - I9,9°C
2 0 .0 - 24,9°C
2 5 .0 - 29,9°C
3 0 .0 °C ’den yüksek

Frekans (%)
1.94
5 .4 8
10.21
14.10
13.56
14.50
15.82
16.75
7 .6 4
0 .0
0 .0

B irikm iş Frekans (% )
1.94
5.4 2
17.63
3 1 .7 3
4 5 .2 9
5 9 .7 6
75.61
9 2 .3 6
100.0
100.0
100.0

Tablo 6: E rzurum ’un yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
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Şekil 12: Erzurum 'un beşer günlük ortalamalara (pentat) göre çizilmiş
belirli yılların sıcaklık grafiği
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Bahar ve kış mevsimlerinden oluşan iki büyük termik dönemin
yaşandığı E rzurum ’da 10.0°C altındaki sıcaklıkların frekansı 59.75’tir. 31
yılın yine % 31 .73’ünde 0.0°C altındaki sıcaklıklar yaşanmıştır. Yine
incelenen dönemin ancak, % 40.21’inde ortalama sıcaklıklar 10.0°C üzerine
çıkar. Bu dönemde 20.0°C üzerindeki sıcaklıların payı ise % 7.64’tür
(Tabloö).
25.0°C
üzerindeki
ortalama
sıcaklıklara
sahip
pentat
bulunmamaktadır. Tüm bu değerler Erzurum ’da yükseltinin etkisiyle şiddeti
artan karasal bir iklim sürdüğünü göstermektedir.
A n talya’nın O rtalam a Sıcaklık Rejim i
A ntalya’nın ortalama sıcaklık izoplet grafiği incelendiğinde 10.0
°C ’den düşük sıcaklıkların sıklığının çok azaldığı ve yıl içerisinde sürekli bir
dönem olmaktan çok bir kaç pentat uzunluğa sahip dönem ler halinde
yayıldığı görülür (Şekil 13).
Soğuk dönemi
yansıtan 4 pentat
bulunmaktadır. Antalya’da da, İzmir’de olduğu gibi bu dönem yıl içerisinde
sürekli
aynı dönemi kapsamaz. Sıcaklıkların 10.0°C altında olma
olasılığının % 50’den fazla olduğu dönem 3. pentat ( 11-15 pentat) ile başlar
ve 3 pentat devam ederek 5. pentatta (21-25 ocak) sona erer. Sonra gelen 2
pentatın (10 günün) ortalama sıcaklıklarının 10.0°C’den
yüksek olma
olasılığı fazladır. 8. pentatta (5-9 şubat) ortalama sıcaklar tekrar düşer ve
y in el0.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların frekansı % 50’nin üstüne çıkar.
Aynı durum İzm ir’de bir kaç pentat gecikme ile yaşanmaktadır. Bu kısa kış
dönemi 31 yıl içerisinde oldukça salınım yapmaktadır. Kış mevsiminin
bitimi bazen şubat sonuna kadar kayar. Yine incelenen dönemde hiç bir
pentatın ortalama sıcaklığı
0.0°C altına düşmemiştir ve ortalama
sıcaklıkların 5.0°C altında olma olasılığı % 0.31 ’dir. Bu nedenle A ntalya’da
kış mevsimi
genellikle 5.0 ile 10.0°C arasında ortalama sıcaklıklarla
karakterize edilen çok kısa bir dönem olarak nitelendirilebilir.
A ntalya’da bu kısa dönem dışında ilk ve sonbahar mevsimleri
birleşmiş gibidir. 9. pentattan (10-14 şubat) itibaren ortalama sıcaklıkların
10.0 °C üzerinde olma olasılığı artar. Bu durum ilkbaharın başlangıcım
belirtir ve bu mevsim mayıs ortasına kadar sürer. Yani 3 ayı aşkın bir süre
(95 gün) ilkbahar yaşanır. Bu mevsim de yine iki döneme ayrılır. 10.015.0°C arasındaki
ortalama sıcaklıklarla karakterize edilen ılık bahar
dönemi ki bu dönem, sonbaharla birleşik halde kasım ayının ikinci
yarısından itibaren başlar ve mart sonu/nisan başına kadar yayılır. Yaklaşık
4.5 ay kadar süren bu ılık bahar dönemi kısa süren bir kış mevsimiyle
kesintiye uğrar. Nisan ayı ile mayıs ayının ilk yarısında 15.0-20.0°C

84

İhsan Ç İÇEK

arasındaki ortalama sıcaklıklar yaygındır. Bu dönem yaza ait sıcaklıların
sıklıkla görüldüğü sıcak bahar dönemidir.
Mayıs ayının ortasından (28. pentat, 16-20 mayıs) itibaren yaz
dönemine ait ortalama sıcaklıkların frekansı % 5 0 ’nin üzerine çıkar ve ekim
ayının ortasına (58 pentat, 13-17 ekim) kadar sürer. 5 ayı aşan (155 gün) bu
uzun yaz mevsiminde en çok yaşanan ortalama sıcaklıklar 25.0-30.0°C
arasındadır.
İlkbaharın bitiminden, haziran ayının ortasına kadar olan bir aylık
dönemde ortalama sıcaklıklar 20.0-25.0°C arasındadır. Bu dönemden sonra
ortalama sıcaklıklar 25.0°C ’nin üzerinde seyretmeye başlar ve ağustos
sonu/eylül başına kadar böyle devam eder. Yani A ntalya’da 2.5-3 ay kadar
süren sıcak bir yaz dönemi yaşanır. Ağustos sonu/eylül başından itibaren
ortalama sıcaklıklar tekrar 25.0°C ’nin altına düşer ve bu durum ekim
ortasına kadar devam eder.
59. pentattan (18-22 ekim) itibaren 20.0°C üzerindeki ortalama
sıcaklıkların
frekansı % 50’nin altına düşer ve bu durum sonbaharın
başladığını işaret eder. Kasım ayının yaklaşık olarak ortasına kadar olan
dönemde sıcak sayılabilecek bir sonbahar mevsimi yaşanır. Kasım ayının
ikinci yarısından itibaren ortalama sıcaklıklar 15.0°C’nin altına düşer ve bu
tarihten sonra sonbahar koşulları iyice yerleşmiş olur. Bu dönem kısa
kesintilerle mart sonuna kadar sürer. Antalya’da ortalama sıcaklıkların
standart sapma değerleri 2.3 ile 0.9 arasında değişmektedir. Yani, Antalya'da
denizellik etkisiyle yıllar arasında benzeşik sıcaklıklar yaşanmaktadır.
Ortalama Sıcaklık Grubu (°C )
-1 5 °C ’den düşük
-1 4 ,9 - -1 0 .0 °C
-9 ,9 - -5.0°C
-4 ,9 - 0 .0
0 . 0 - 4,9°C
5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 14,9 °C
1 5 .0 - 19,9°C
2 0 .0 - 24,9°C
2 5 .0 - 29,9°C
3 0 .0 °C ’den yüksek

Frekans (%)
0 .0
0 .0
0 .0
0.0
0.31
10.12
2 8 .3 2
19.05
18.21
2 2 .2 7
1.72

■Birikmiş Frekans (% )
0 .0
0 .0
0.D
0 .0
0.31
10.43
3 8 .7 5
’ 5 7 .8 0
76.01
9 8 .2 8
100.0

Tablo 7:Antalya’nın yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
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A ntalya’da ortalama sıcaklık guruplarının
31 yıllık frekansı
incelendiğinde, kış mevsiminin ancak % 10.12 bir frekansa sahip olduğu,
buna karşın 10.0-15.0 °C arasındaki sıcaklıkların frekansının %28.32 olduğu
görülür. Bu da ılık dönemin çok yaygın olduğunu belirtir. 20.0°C altındaki
ortalama sıcaklıkların frekansı % 57.80’dir. Ortalama sıcaklıkların 20.0 °C
üzerinde gerçekleşme olasılığı % 42.2 ’dir.
25.0°C üzerideki ortalama
sıcaklıkların oranı ise % 23.99’dur. Yani A ntalya’da şiddetli sıcak yazların
yaşanma olasılığı fazladır (Tablo7).
Antalya’da yıl 2 termik döneme bölünmüştür. 7 ay kadar süren, kısa
soğuk dönemle aralanan, ılık ve sıcak bir bahar dönemi ile 5 ay süren ve
bunun yarısında çok sıcak dönemin yaşandığı yaz dönemi.
A d an a’mn O rtalam a Sıcaklık Rejim i
A d a n a’nın ortalama sıcaklık grafikleri incelendiğinde Antalya ile
büyük oranda benzeştiği görülür (Şekil 15-16). A d a na’da,
A ntalya’da
olduğu gibi sürekli soğuk bir dönemden bahsetmek olanaksızdır. İncelenen
31 yıl içerisinde ancak, 3 pentatta (3,4 ve 5 pentatlar, 11-25 ocak) 10.0°C
den düşük ortalama sıcaklıkların frekansı % 5 0 ’den fazladır. A dana’da da
ilkbahar ve sonbahar mevsimleri birleşmiş durumdadır ve uzun bir bahar
mevsimi yaşanır hale gelmiştir. Yaza ve sonbahar mevsimlerine geçişteki
kuşağı oluşturan 15.0-20.0 °C arasındaki ortalama sıcaklıkların yayılışı
dikkate alındığında, ilkbahardan yaza geçiş 1.5 ay
sürmekte, yazdan
sonbahara geçiş ise 1 ay kadar sürmektedir. Yani yaza geçiş yavaş, yazdan
çıkış ise daha hızlı yaşanmaktadır.
A da na’da yaz mevsimi A ntalya’ya göre bir pentat önce ve bir pentat
sonra olmak üzere 2 pentat daha uzun sürer. Diğer dikkati çeken bir durum,
25.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıkların oranının artmasıdır. A ntalya’da 16
pentatta (80 gün) ortalama sıcaklıklar 25.0°C üzerine çıkarken, A dana’da 21
pentatın (105 gün) ortalama sıcaklığı bu değerin üzerine çıkar.
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Şekil 13: Antalya’nın Termoizoplet Grafiği

Şekil 14: Antalya'nın beşer günlük ortalamalara (pentat) göre çizilmiş
belirti yıllann sıcaklık grafiği
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Ortalama Sıcaklık Grubu (°C )
-1 5 ° C ’den düşük
-1 4 ,9 - -1 0 .0 °C
-9 ,9 - -5.0°C
-4 ,9 - 0 .0
0 . 0 - 4,9°C
5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 14,9 °C
1 5 . 0 - 19,9°C
2 0 .0 - 24,9°C
2 5 .0 - 29,9°C
3 0 .0 °C ’den yüksek

Frekans (%)
0 .0
0 .0
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Birikm iş Frekans (%)
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0
0 .2 2
9.81

0 .0
0 .0
0 .2 2
9 .5 9
2 4 .3 9
18.78
18.34

3 4 .2 0
5 2 .9 8
7 1 .3 2

2 8 .3 7
0.31

9 9 .6 9
100.0

Tablo 8:Adana’nın yıllık ortalama sıcaklık frekans tablosu
Ortalama sıcaklıların frekans tablosu incelendiğinde 10.0°C altındaki
sıcaklıkların oranının
% 10’nun altına düştüğü görülür. Yani
kış
mevsiminin süresi A dana’da iyice azalmıştır.
10.0- 15.0°C arasındaki
ortalama sıcaklıkların oranı %24.39, 15.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların
oranı ise 34.20 ve 20.0°C altındakinin oranı ise % 52.98’dir. Bu durum uzun
süren ılık bahar döneminin göstergesidir. 20.0°C üzerindeki ortalama
sıcaklıkların gerçekleşme olasılığı ise % 47.02’dir. Çok sıcak yaz dönemini
yansıtan 25.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıkların frekansı
% 2 8.68 ’dir
(Tablo 8). Bu son iki rakam A dana’da sıcak yazların yaygın olduğunu
belirtir.
Adana, Antalya gibi 2 termik döneme ayrılır. 6 ay kadar bahar
dönemi ve 3 ayı çok sıcak olmak üzere uzun ve sıcak bir yaz dönemi vardır.
D iyarbakır’ın O rtalam a Sıcaklık Rejim i
Ortalama sıcaklık izoplet grafiği incelendiğinde Diyarbakır’ın, tüm
termik rejimleri içerisinde barındıran bir istasyon olduğu görülür (Şekil 17).
Diyarbakır, Akdeniz ikliminin görüldüğü istasyonlardaki gibi belirgin bir
sıcak döneme sahip olmak yanında, karasal iklimin gözüktüğü istasyonlarda
olduğu gibi belirgin bir soğuk döneme de sahiptir. Yine bu iki büyük termik
dönemi birbirine bağlayan ılık dönemler de belirgindir. D iyarbakır'da 0.0°C
altındaki ortalama sıcaklıklarla beliren şiddetli soğuk dönem yanında,
30.0°C üzerine çıkan şiddetli sıcaklıkların yaşandığı sıcak dönem birlikte
yaşanmaktadır.
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Şek# 15: Adana’nın Termoizoplet Grafifii

ŞekM 16: Adana’nın beşer günlük ortalamalara (pentat) göre çizilmiş
belirli yıllann sıcaklık grafiği
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Kış mevsimini karakterize eden 10.0°C altındaki ortalama sıcaklıklar
31 yıllık ortalamalara göre, kasım ayının ikinci yarısında (65. pentat, 17-21
kasım) başlar ve mart ayının ikinci yarısına (16. pentat, 17-21 mart) kadar
sürer. Yani, Diyarbakır’da 4 ay kadar süren kış mevsimi yaşanır. Bu dönem
içerisinde en çok yaşanan ortalama sıcaklık gurubu 0.0-5.0°C arasındaki
sıcaklıklardır. Yine kış mevsimi içerisinde sık sık 0.0°C altındaki ortalama
sıcaklıklar yaşanır. Fakat 0.0°C altındaki ortalama sıcaklar frekansı İliç bir
pentatta % 35.0'in üstüne çıkamaz (Şekil 18). Bu sıcaklıklar en çok ocak
sonu/şubat başında görülürler. 5.0-10.0°C arasındaki sıcaklıkların ince bir
bant halinde olması mevsim geçişlerinin hızlı olduğunun göstergesidir.
Mart ayının ikinci yarısı (17. pentat, 22-26 mart) ile mayıs ortası
(28. pentat, 16-20 mayıs) arasında 2 ay kadar ilkbahar mevsimi yaşanır.
Bu dönemde 10.0-15.0 °C arasındaki sıcaklıklar daha geniş yer tutup, 15.020.0°C arasındaki sıcaklıkların daha dar olması yaz mevsimine hızlı bir
geçiş olduğunu belirtir.
Mayıs ayının ikinci yarısı (29. pentat, 21-25 mayıs) ile eylül ayının
sonu/ ekim başı (55. pentat, 28 eylül- 2 ekim) arasında 3.5 ay süren yaz
mevsimi yaşanır. Yaz başlangıcında ortalama sıcaklıklar 15 günlük hızlı bir
artış ile haziran başında 25.0°C, temmuz başında 30.0°C’yi bulur. Yani 1.5
aylık bir sürede 15.0°CTik bir sıcaklık artışı yaşanır. Eylül ayının ortasında
sıcaklıklar tekrar 25.0°C’nin altına iner ve yine hızla azalarak ekim başında
20.0°C ’nin altına düşer.
Hızlı sıcaklık düşüşü sonbahar mevsiminde de devam eder ve
sıcaklıklar 1.5 ay gibi kısa bir sürede 10.0°C’nin altına iner. Bu nedenle
Diyarbakır’da sonbahar mevsimi hızlı sıcaklık düşüşü nedeniyle çok kısalır.
Ekim başında sonbahar mevsimi başlar ve kasım ortasında biter. Bu
1.5 aylık dönemde 10.0°C sıcaklık düşüşü yaşanır.
Diyarbakır’da kış mevsiminin standart sapma değerleri 2.5 ile 4.5
arasında değişir. Yazın ise genellikle 1.7’nin altındadır. Kış mevsiminde
0.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların görülmesi standart sapma değerlerinin
yüksek olmasına neden olmuştur.
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Kış mevsimini karakterize eden 10.0°C altındaki ortalama sıcaklıklar
31 yıllık ortalamalara göre, kasım ayının ikinci yarısında (65. pentat, 17-21
kasım) başlar ve mart ayının ikinci yarısına (16. pentat, 17-21 mart) kadar
sürer. Yani, Diyarbakır’da 4 ay kadar süren kış mevsimi yaşanır. Bu dönem
içerisinde en çok yaşanan ortalama sıcaklık gurubu 0.0-5.0°C arasındaki
sıcaklıklardır. Yine kış mevsimi içerisinde sık sık 0.0°C altındaki ortalama
sıcaklıklar yaşanır. Fakat 0.0°C altındaki ortalama sıcaklar frekansı hiç bir
pentatta % 35.0’in üstüne çıkamaz (Şekil 18). Bu sıcaklıklar en çok ocak
sonu/şubat başında görülürler. 5.0-10.0°C arasındaki sıcaklıkların ince bir
bant halinde olması mevsim geçişlerinin hızlı olduğunun göstergesidir.
Mart ayının ikinci yarısı (17. pentat, 22-26 mart) ile mayıs ortası
(28. pentat, 16-20 mayıs) arasında 2 ay kadar ilkbahar mevsimi yaşanır.
Bu dönemde 10.0-15.0 °C arasındaki sıcaklıklar daha geniş yer tutup, 15.020.0°C arasındaki sıcaklıkların daha dar olması yaz mevsimine hızlı bir
geçiş olduğunu belirtir.
Mayıs ayının ikinci yarısı (29. pentat, 21-25 mayıs) ile eylül ayının
sonu/ ekim başı (55. pentat, 28 eylül- 2 ekim) arasında 3.5 ay süren yaz
mevsimi yaşanır. Yaz başlangıcında ortalama sıcaklıklar 15 günlük hızlı bir
artış ile haziran başında 25.0°C, tem m uz başında 30.0°C ’yi bulur. Yani 1.5
aylık bir sürede 15.0°C’lik bir sıcaklık artışı yaşanır. Eylül ayının ortasında
sıcaklıklar tekrar 25.0°C ’nin altına iner ve yine hızla azalarak ekim başında
20.0°C ’nin altına düşer.
Hızlı sıcaklık düşüşü sonbahar mevsiminde de devam eder ve
sıcaklıklar 1.5 ay gibi kısa bir sürede 10.0°C’nin altına iner. Bu nedenle
Diyarbakır’da sonbahar mevsimi hızlı sıcaklık düşüşü nedeniyle çok kısalır.
Ekim başında sonbahar mevsimi başlar ve kasım ortasında biter. Bu
1.5 aylık dönemde 10.0°C sıcaklık düşüşü yaşanır.
Diyarbakır’da kış mevsiminin standart sapma değerleri 2.5 ile 4.5
arasında değişir. Yazın ise genellikle 1.7’nin altındadır. Kış mevsiminde
0.0°C altındaki ortalama sıcaklıkların görülmesi standart sapma değerlerinin
yüksek olmasına neden olmuştur.
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Diyarbakır’ın frekans tablosu incelendiğinde tüm termik türlerin bir
arada yaşandığı bir kez daha görülür (Tablo 9). 0.0°C altındaki ortalama
sıcaklıkların 31 yıl içerisindeki oranı %4.07, -5.0°C altındaki ortalama
sıcaklıkların oranı ise % 1.02’dir. 20.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıkların
oram ise % 3 8.67 ’dir. Bu oran Adana ve A ntalya’ya göre düşüktür. Ancak,
bunun içerisinde 25.0° ve daha yüksek sıcaklıkların payı artar (%27.04).
Hatta 30.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıkların oranı % 11.80 gibi büyük
değere ulaşır. Bu
son iki frekans, diğer istasyonların hiç birisinde
görülmemektedir.
Bu değerler. Diyarbakır’da yaşanan yazın şiddeti
hakkında fikir vermektedir.
Ortalama Sıcaklık Grubu (°C )
-15°C 'd en düşük

Frekans (%)
0 .0

B irikm iş Frekans (%)
0 .0

-1 4 ,9 - -10.0°C
-9 ,9 - -5.0°C

0.13
0 .8 9

-4 ,9 - 0.0
0 .0 4,9°C

3.05
14.22
16.80

0 .1 3
1.02
4 .0 7

5 . 0 - 9,9°C
1 0 . 0 - 14,9 °C
1 5 . 0 - 19,9°C
2 0 .0 - 24,9°C
2 5 .0 - 29,9°C
3 0 .0 °C ’den yüksek

14.27
1 1.97
11.63
15.24
11.80

18.29
3 5 .0 9
4 9 .3 6
6 1 .3 3
7 2 .9 6
8 8 .2 0
100.0

Tablo 9:Diyarbakır’ın yıllık ortalama sıcaklık- frekans tablosu
Diyarbakır’da, İç A nadolu’nun karasal iklimlerinin termik rejimine
benzer bir kış mevsimi, bahar mevsimlerinin çok kısaldığı ve uzun, çok
şiddetli sıcaklıkların yaşandığı bir yaz mevsimi hüküm sürer. Yani yıl
birbirini izleyen 3 aylık soğuk, 2 aylık ilkbahar, 1.5 aylık sıcak yaz, 1.5 aylık
çok sıcak yaz, 1.5 aylık sıcak yaz ve 1.5 aylık sonbahar dönemlerinden
oluşur.
SONUÇ
Yapılan çalışmalar sonucunda, mevsimleri
karakterize eden
ortalama sıcaklık değerleri olarak seçilen basamakların ülkemiz koşullarına
uyduğu gözlenmiştir. Yani ülkemizde 10.0°C altındaki ortalama sıcaklıklar
kış mevsimini, 20.0°C üzerindeki ortalama sıcaklıklar ise yaz mevsimini
temsil etmektedir. Yine sıcaklık basamaklarına göre birbirinden ayrılan
mevsimlerin, ortalama başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek için kullanılan
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basamak değerlerinin gözlem süresi içerisinde % 5 0 ’den yüksek frekansa
sahip olma koşulu uygun bir metod olarak belirmiştir.
Ortalama sıcaklıklar incelendiğinde, Türkiye’nin kuzeyinde, batıdan
doğuya doğru kış sıcaklıkları arttığı, buna karşın yaz sıcaklıklarının düştüğü
görülür. Aynı durum tersine olarak ülkemizin güneyinde yaşanır. Burada
batıdan doğuya doğru kış sıcaklıları düşer, yaz sıcaklıkları artar. Ülkemizin
orta kesimlerinde ise batıdan doğuya doğru artan karasallık ve yükseklik
nedeni ile doğu bölümde sıcaklık tüm yıl düşüktür.
Sıcaklıkların enlem etkisiyle kuzeye gidildikçe düşmesi, Ülkemizin
coğrafî özellikleri nedeniyle etkisini kaybeder ve kuzey enlemler iç
bölümlere göre daha sıcak duruma gelir.
Ülkemizde, mevsimler yayılış süreleri ve şiddetleri bakımımdan
büyük farklar gösterir. Seçilen basamaklara göre ortalama mevsim süreleri
şöyledir;
İstasyon A dı
İstanbul
Sam sun
Trabzon
İzmir
Ankara
Erzurum
A ntalya
Adana
D iyarbakır

Kıs
115
115
115
45
150
220
20
15
125

İlkbahar
75
65
65
85
80
65
105
105
60

Y az
100
95
95
145
65
15
155
165 ■
135

Sonbahar
75
90
90
90
70
65
85
80
45

Tablo: 10 Seçilmiş istasyonların mevsim süreleri (gün/yıl)
Mevsimlerin başlama ve bitiş tarihleri ortalama tarihten yaklaşık + 1
ay kadar sapma gösterir.
Ülkemizde kış mevsimine ait pentatların' standart sapma değerleri
yüksek, yaz mevsimine ait olanların ise düşüktür. Bu da yazın, sıcaklık
bakımından kararlı hava koşullarının hakim olduğunu belirtir. Yıl içerisinde
sıcaklık bakımından en kararsız dönem şubat başı ile mart başı arasındaki
bir aylık dönemdir.
Erzurum, karasallık ve yükselti nedeniyle en soğuk kışların ve en
serin yazların yaşandığı istasyondur. Yıl, yazın silindiği uzun bahar ve
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şiddetli soğukların yaşandığı uzun kış mevsiminden oluşan iki termik
döneme ayrılmıştır. Diyarbakır ise, karasallık, enlem ve düşük yükselti
nedeniyle, çok soğuk olmayan kışların yaşandığı, buna karşın yazın şiddetli
sıcaklıkların hakim olduğu istasyondur.
İzmir, Antalya ve A dana’da yıl, çok kısa kış dönemi dışında, iki
termik döneme ayrılmıştır. Bu istasyonlarda 5-5.5 ay süren yaz ve 6.5-7 ay
süren bahar mevsimi yaşanmaktadır.
Kuzeydeki istasyonlar küçük farklılıklar dışında birbirine benzer
sıcaklık koşullarına sahiptir. Ortalama sıcaklıkların 0.0°C altına düşme
olasılığı çok az olmasının yanında 25.0°C gibi yüksek sıcaklıkların görülme
olasılığı da azdır.
Ülkemiz matematik ve coğrafi
konumunun yarattığı koşullar
sonucunda yıl içerisinde ve yıllar arasında farklı uzunluklara ve şiddete
sahip sıcaklık dönemlerine ayrılmıştır.
Coğrafi koşullar sıcaklık
dönem lerinin uzunluk ve şiddeti üzerinde belirleyici etkiye sahiptir.
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