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Öz: Çalışma alanı 36°-42° Kuzey enlemleri ile 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alarak tüm Türkiye'yi
kapsamaktadır. Çalışmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağlanan 156 istasyona ait günlük minimum ve
maksimum sıcaklık verileri kullanılmıştır. Sıcaklıklardaki ekstrem günlerin belirlenebilmesi için kullanılan veriler
günlük ve orijinal verilerden oluşmaktadır. Her bir istasyon için belirlediğimiz TX99th, TX95th, TN1st, TN5th, SU ve
TN persantil değerleri ile ekstrem günlerin belirlenmiştir. Bu çalışmada veriler R-Project programı kullanılarak çok
değişkenli analiz tekniklerinden Faktör ve Kümeleme analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada her iklim ölçüm değerleri
için farklı sayıda küme sayıları elde edilmiştir. Yaz ve kış mevsimi ekstremleri objektif olarak benzer bir zamansal
değişim gösterir. Egemen dağılım desenleri faktör sonuçları ile kümeleme analizi uygulanarak belirlenmiştir. Bu
çalışmanın ana değerlendirmeleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: Sonuç alarak, TX99th, TX95th, TN1st, TN5th, SU ve TN
değerleri için küme bölümleri yapılarak sırasıyla 16, 22, 25, 15, 9 ve 9 gruplarını belirlendi. Genel olarak tanımlanan
bölgeler arasında belirgin bölgesel ve iklimsel farklılıklar bulunmaktadır. ege kıyıları ve Marmara bölgesi ekstrem kış
sıcaklıklarında benzerlik gösterir. Ege ve Akdeniz kıyıları yaz mevsiminde ekstrem sıcaklıklar bakımından benzerlik
gösterir. iç kesimler ve kıyı kesimler, yüksek kesinler gibi belirgin bir şekilde farklı özellik göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekstrem, sıcaklık, Türkiye, kümeleme analizi.
Abstract: Study area is located at latitude 25°-60°N; longitude 25°W-50°E, which includes the Turkey as a whole. In
the study, 156 stations are used minimum and maximum temperature data provided by Turkish State Meteorological
Service. The data used for the determination of extreme events in temperature, is composed of original and daily
dataset. We selected the TX99th, TX95th, TN1st, TN5th, SU and TN percentile value for each station as a threshold
value to be definition of extreme days. In this study, the data were analyzed by Factor and Cluster Analysis
(multivariate analysis techniques) on R-Project program. In the present study, different numbers of clusters for each
climate measure values were obtained. In order to group objectively those observatories presenting a similar temporal
evolution of summer and winter extremes, the dominant distribution patterns are identified by applying cluster analysis
to the retained factor scores. The main evaluation of the present study may be summarized as follows: Thus, we finally
decided to partition the clusters at 16, 22, 25,15, 9 and 9 groups in TX99th , TX95th, TN1st, TN5th,SU and TN values
respectively. In general, there are clear climatic and geographic contrasts between the defined regions. Aegean
coastline and Marmara regions have displayed similar temperature extreme temperature in winter. Aegean and
Mediterranean coastlines have shown nearly the same features in summer extremes. Inland and coastlines display clear
different characteristics like elevated areas.
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1. Giriş
İklim, yeryüzünün herhangi bir noktasında görülen meteorolojik hadiselerin uzun süreli ortalama
halidir (Erinç, 1996; Erol, 1999; Gönençgil, 2008). Yeryüzü tarihi boyunca iklimler sinüsoidal bir dalga
halinde değişim göstermiştir. Bugün yaşanan süreç ise özellikle 1850’li yıllardan sonra ortaya çıkan aşırı
nüfus artışı ve sanayileşmeye dayalı bir çevresel degradasyonun sonucu olarak görülse de bu durum
iklimlerdeki doğal değişikliklerin veya salınımların oluşumunu engelleyebilecek ya da yönünü
değiştirebilecek bir güçte değildir (Gönençgil, 2008). Uzun zaman ölçeklerinde küresel olarak iklim
elemanlarının ortalamalarında veya değişkenliğinde gözlenen artış veya azalış yönündeki eğilimler iklim
değişikliği olarak tanımlanır (Gönençgil, 2008).
Günümüzde doğal afetlerin frekansı ve şiddetindeki artışlar iklim değişikliğinin bir göstergesi olarak
kabul edilmektedir. İklim değişikliğinin etkileri Dünya’nın birçok bölgesinde gözlenmektedir. Kara ve deniz
yüzeyi sıcaklıklarındaki artışlar ile yağış değişimleri (azalma ve artış), ekstrem olayların artması iklim
değişikliğinin şiddetini göstermektedir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ve Uluslararası İklim
Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarına göre Akdeniz havzası iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı
olarak gelişen ekstrem hava olaylarından en çok etkilenecek olan alanlar içinde yeralır.
Ekstrem yağış ve sıcaklıklar, yağış ve sıcaklık indisleri, şiddetli yağışlar ve taşkın gibi meteorolojik
ve klimatolojik afetler ve bu afetlerin insan yaşamı üzerindeki etkileri ile yaşam kalitesi konuları birçok
araştırmacı tarafından incelenmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalara ve çeşitli projeksiyonlara göre
Akdeniz havzası İklim değişikliğinden en çok etkilenecek alanlardan biridir (IPCC, 2012). Akdeniz havzası
genelinde yapılan bazı çalışmalara göre, genel olarak 1970’lerden sonra belirginleşen sıcaklık artışları
çalışmaların ortak tarafıdır. Xoplaki vd. (2003) çalışmasında, Akdeniz havzasında sıcak dönemlerin 1950’li,
1980’li ve 1990’lı yıllarda gözlendiğini, soğuk dönemlerin ise 1960’ların ortalarından 1970’lerin ortalarına
kadar etkili olduğunu belirtmiştir (Xoplaki vd., 2003). Son yıllarda gerçekleşen sıcaklık artışlarıyla beraber
ekstrem olayların frekansında da önemli artışlar yaşanmıştır(Domonkos vd., 2003; Haylock ve Goodess,
2004; Vautard vd., 2007; Beniston ve Diaz, 2004).
Akdeniz iklimi, yağışının büyük bir bölümünü kışın alan, buna karşılık yaz aylarının kurak geçtiği
bir karaktere sahiptir. Özellikle, Akdeniz iklim bölgesinde yaz aylarında sıcak ve kurak dönemler egemendir.
Türkiye, kuzeyde “batı rüzgarları sistemi”nin etkisinde bulunan Orta ve Batı Avrupa’nın her mevsim yağışlı
ılıman iklimi ile Doğu Avrupa’nın karasal iklimi ve güneyde “subtropikal yüksek basınç rejimi”nin etkisinde
bulunan her mevsimi kurak ve tropikal iklim arasında bir geçiş kuşağı üzerinde bulunur. Türkiye’nin büyük
bölümü Akdeniz yağış rejimi bölgesinde yeralır. Bu nedenle de hem kış hem de yaz mevsiminde sıcaklık ve
yağışların alansal dağılış özellikleri bakımından ekstrem olaylar sık yaşanır. Akdeniz ikliminde kuraklık ve
çölleşmeye karşı olan hassasiyet, sıcak hava dalgaları ve zaman zaman yaşanan şiddetli yaz kuraklıkları
nedeniyle sosyo-ekonomik açıdan önemli problemlere neden olur.
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin yaz ve kış mevsimlerindeki sıcaklık ve yağışların alansal ve
zamansal dağılış desenlerini anlamak, ekstrem sıcaklık ve yağış olaylarını belirlemek ve ekstrem olayların
bölgesel özelliklerini incelemektir.
2. Veri ve Yöntem
Çalışma alanı, 36°-42° Kuzey enlemleri ile 26°-45° Doğu boylamları arasında yer alanı tüm
Türkiye’yi kapsamaktadır (Şekil 1). Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 156 istasyona ait
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günlük minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık verileri kullanılmıştır. Günlük veriler, çalışmanın ilk
aşamasında kış ve yaz dönemindeki tanımlayıcı istatistikleri açıklamak için aylık verilere ve mevsimlik
verilere dönüştürülmüştür. Sıcaklık verilerindeki ekstrem olayların belirlenebilmesi için kullanılan veri
setleri günlük ve orijinal verilerden oluşmaktadır.

Şekil 1.Projede kullanılması planlanan meteoroloji istasyonlarının yerbulduru haritası.

Bu çalışmada sıcaklık indisleri, R-Project programı kullanılarak çok değişkenli analiz teknikleri ile
analiz edilmiştir. Veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını değerlendirmek için korelasyon
matrisinin anlamlı korelasyonlara sahip olup olmadığı sınanmıştır.Ayrıca, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
örneklem yeterliliği ölçütü yönteminden yararlanılmıştır. KMO ölçütü gözlenen korelasyon katsayıları
büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştırılan bir indekstir. KMO oranının 0.5’in
üzerinde olması gerekir. Oran ne kadar yüksek ise veri seti faktör analizi yapmak için o kadar uygundur
denilebilir. KMO değerleri ve yorumları aşağıdaki gibidir (Sharma, 1996).
Çizelge 1.Kaiser-Meyer-Olkinuygunluk testi için önerilen kriterler.
KMO Ölçüsü
Önerilen Düzey
+ 0.90
Olağanüstü
+ 0.80
Çok iyi
+ 0.70
İyi
+ 0.60
Orta
+ 0.50
Kötü
- 0.50
Kabul edilemez

Veri setimizin faktör analizine uygunluğunun belirlenmesi için KMO değerleri hesaplanmıştır.
Sıcaklık ve yağış indislerinin KMO değeri, Kaiser ve Rice (1974)'e göre değerler +0.90 ile +0.70 arasında
elde edilmiş olup veri setinin Faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada,Özdeğer
istatistiği ve faktörleştirme yöntemlerinden Temel bileşen analiz yöntemine dayalı faktör analizi R-project
programında factanal paketi kullanılarak yapılmıştır. Faktör analizinin yapılmasındaki amaç faktör sayılarını
belirleyerek kümeleme analizinde ön bilgi olarak kullanılmasıdır.
Kümeleme analizi; p adet özelliğe (değişkene) sahip N sayıda bireyin benzerliklerine göre türdeş
yapının sağladığı ayrık kümelerde toplanması amaçlamaktadır. Bu nedenle verileri değişkenlere göre de
gruplamayı sağladığından, bu uygulanış şekliyle faktör analiziyle benzerlik göstermekte olup bilgileri
özetleyici (veri indirgeme) özelliği vardır. Bu çalışmada, kümeleme analizi R-project programında Cluster
paketi kullanılarak yapılmıştır. Hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemi kullanılarak yapılan kümeleme
analizinde küme sayısı faktör analizi ile belirlenmiştir. Çalışmada her iklim ölçüm değerleri için farklı
sayıda faktör değerleri elde edilerek küme sayıları elde edilmiştir.
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Yaz günü, için uygulanan faktör analizi ile değişkenleri açıklamak için uygun olan faktör sayısı 25
olarak belirlenmiştir. Belirlenen 25 grubun önemli bir kısmı bölgesel özellikleri açıklarken, bazıları sadece 1
istasyonu açıklamaktadır (Şekil 2).

Şekil 2.Kümeleme analizine göre, yaz günlerinin dağılışı.

Yaz günü sayıları, tüm kıyı Ege, Akdeniz kıyı kuşağındaki istasyonlar ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki istasyonların büyük bir bölümünde benzer özellikler gösterir. Bu alanlarda, Gökçeada,
Bozcaada, Seferihisar, Kuşadası, Korkuteli, Birecik, Siverek ve Cizre istasyonları yaz günü sayıları
bakımından yakın çevresindeki istasyonlardan farklı özellikler gösterir. Karadeniz Bölgesi’nde kıyı
kuşağındaki istasyonlar yakın mesafede farklılık gösterirler. Bu çeşitlilikte en belirleyici unsur topografyadır.
Marmara Bölgesi, yaz günü özellikleriyle belirgin bir bölgesellik içerir. Burada, Kumköy, Şile, Bursa, Gönen
ve Çanakkale çevresi ayrılır. Kumköy ve Şile bulundukları coğrafya nedeniyle ve şehirsel alandan uzak
olmaları nedeniyle yaz günü olarak çevrelerinden farklı özellik gösterir. İç kesimlere geçişte Bolu,
Kastamonu ve Merzifon istasyonları geçiş niteliği taşır. İç Anadolu Bölgesi 10 numaralı küme ile temsil
edilir. Aralarda yakın mesafede olmasına rağmen yerel koşulları nedeniyle istasyonlar farklılık içermektedir.
Horasan, Ağrı, Tatvan ve Van yaz günü özellikleri bakımından benzerlik gösterir. Iğdır, sahip olduğu
mikroklima ile yaz günü özellikleri bakımından Akdeniz ve Ege Bölgesi gibidir. Benzer şekilde Trakya’daki
istasyonlar, karasallığa bağlı olarak yaz günü özellikleri bakımından Ege ve Akdeniz Bölgesi gibi yüksek
sıcaklıklar gösterir.
Tropikal geceler, için uygulanan faktör analizi ile anlamlı 22 faktör vardır. En anlamlı bölgesellik 1
numara ile ifade edilen faktördür (Şekil 3). İç kesimlerde, tropikal geceler kıyı kesimlere göre benzer
karakterdedir. Trakya’da tropikal geceler bakımından en yaygın görülen 1 numaralı kümenin içinde yeralır.
Burada sadece Tekirdağ istasyonu farklı özellik taşır. Çanakkale çevresinde de kısa mesafede olan
istasyonlar birbirinden farklıdır. Gökçeada ve Çanakkale birbirine daha çok benzerlik göstermesine rağmen
Bozcaada termal şartları oldukça faklıdır. Yaz mevsimindeki sıcak hava dalgaları en fazla kıyı alanlarını
etkilemektedir. Bu alanlarda kısa mesafede topografik ve yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlı olarak
tropikal gecelerde belirgin farklılıklar yaşanır. Çukurova çevresinde tropikal geceler belirgin 2 farklı grup
oluşturur. Mersin, Karataş, İskenderun, Antakya istasyonları tropikal geceler bakımından aynı karakterde,
Karaisalı, Adana, Yumurtalık, Kozan, Dörtyol, Silifke, Erdemli istasyonları ise ikinci grubu oluşturmaktadır.
Bunlar dışında İslahiye ve Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis, Alanya ve Anamur, Bodrum ve Datça,
Milas, Aydın, Kuşadası, Fethiye ve Finike tropikal gece sayıları ile benzer karaktere sahip istasyonlardandır.
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3.
Şekil3.Kümeleme analizine göre, tropikal gecelerin dağılışı.

Ekstrem serin gece, Türkiye minimum sıcaklıkları için uygulanan kümeleme analizi sonucunda, bu
veri dizisi için 21 farklı grup elde edilmiştir. Bu grupların en büyük kısmını 2 numara ile gösterilen grup
oluşturmaktadır. Bu grup, en geniş yayılışa sahiptir. Türkiye’nin tüm batı kesimi ve iç kesimlerin büyük bir
kısmı neredeyse tamamen bu grubun içinde yer alır (Şekil 4). Ekstrem serin geceler, İstanbul çevresinde,
Göztepe, Florya ve Sakarya istasyonları birbiri ile benzerlik gösterirken, en anlamlı bölgesellik İzmit, Şile,
Kumköy, Kireçburnu, Çorlu, Tekirdağ, Gökçeada, Çanakkale, Edremit, Bandırma, Bursa, Bilecik
istasyonlarını kapsayarak iç kesimlere kadar uzanan coğrafyada gözlenir. Doğu Karadeniz Bölümü, ekstrem
serin geceler bakımından anlamlı bir bölgesellik içerir. Orta Karadeniz Bölümü’ne doğru özellikler devam
etse de Bafra ve İnebolu istasyonları bu grubun dışında kalır. Bu istasyonlar, en yaygın olan 2 numaralı
grubun içinde yeralır. İstanbul’u da kapsayarak Marmara Bölgesi boyunca devam eder. 1 numaralı grup,
Karadeniz Bölgesi’nden iç kesimlere girerken, ılıman alandan karasallığa geçiş özelliği gösterir. Bu
istasyonlarda karasallık belirgindir. Bu nedenle de yaz mevsiminde ekstrem serin gece sayıları bakımından
kıyı alanlardan daha farklıdır. Doğuda, Ardahan ve Kars’tan başlayarak Batı Karadeniz’i içine alarak batıya
doğru uzanır. Benzer sıcaklık özellikleri Trakya’nın iç kesimlerine kadar etkili olur. Yaz mevsimindeki
ekstrem geceler bakımından Ege ve Akdeniz kıyıları farklı özellikler gösterir. Akdeniz kıyılarındaki
istasyonlar daha bireyseldir. En homojen gruplar Çukurova çevresinde görülmektedir. Bu homojen grup,
Mardin, Ergani, Siverek, Adıyaman, Malatya, Arapkir, Afşin, Kilis, İslahiye, Kozan, Adana, Karaisalı,
Erdemli istasyonlarını kapsar. Ayrıca, Dörtyol, Yumurtalık ve İskenderun ekstrem serin geceler bakımından
küçük bir homojen gruptur.
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Şekil 4.Kümeleme analizine göre, ekstrem serin gecelerin dağılışı.

Serin geceler, için uygulanan kümeleme analizi sonuçlarına göre Türkiye yaz mevsimi minimum
sıcaklıklarında 19 ayrı grup oluşmuştur. Bu gruplardan yalnızca birkaç tanesi homojenlik içerir (Şekil 5).
Serin geceler, Türkiye’nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölümü, Marmara Bölgesi, Güneydoğu
Anadolu’nun batı kesimlerinde önemli homojen gruplar oluşturmaktadır. 1 numara ile gösterilen grup
Karadeniz kıyı kuşağında yer alan istasyonları büyük bir kısmını temsil eder. 2 numaralı grup, Artvin,
Ardahan’dan başlayarak Türkiye’nin iç kesimlerini kapsayan alanı temsil eder. İstasyonların %28’i bu
kümede toplanmıştır. Bu alandaki istasyonlar karasallığın etkili olduğu istasyonlardır. 3 numaralı grup en
homojen dağılımını İzmit, Göztepe, Florya, Kireçburnu, Kumköy, Çorlu, Tekirdağ istasyonlarını ve
Karaman, Konya, Cihanbeyli, Akşehir, Niğde istasyonlarını kapsayan alanlarda homojen gruplar
oluşturmuştur. 7 numaralı kümede, Afşin, Ergani, Siverek, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Gaziantep,
İslahiye ve Kahramanmaraş istasyonları anlamlı homojen bir küme oluşturur. 8 numaralı grup, Çukurova
çevresindeki Adana, Kozan, Dörtyol, Kilis, Erdemli, İskenderun, Karaisalı, Karataş, Yumurtalık
istasyonlarını homojen bir grup olarak temsil eder. Yaz mevsimindeki serin geceler, anlamlı 4 homojen grup
etrafında şekillenmektedir.

Şekil 5.Kümeleme analizine göre serin gecelerin dağılışı.

Ekstrem sıcak günler, için uygulanan faktör analizi ile değişkenleri açıklamak için uygun olan faktör
sayısı 18’dir. Belirlenen 18 grubun önemli bir kısmı bölgesel özellikleri açıklarken, bazıları sadece 1
istasyonu açıklar (Şekil 6). En homojen gruplar, istasyonların %40’ını temsil eden 2 numaralı küme ile
gösterilmiştir. Bu küme Marmara Bölgesi’nden başlayarak tüm batı kıyıları, Akdeniz kıyılarını ve Çukurova
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çevresini kapsayarak çok geniş bir alanı temsil eder. Bu alan ekstrem sıcak gün özellikleri bakımından
anlamlı bir kümedir. Bir diğer alansal olarak anlamlı homojen küme istasyonların %20’sini temsil eden ve İç
Anadolu çevresini kapsayan alanda gözlenir. Ağrı, Kars, Ardahan, Oltu, İspir, Erzurum, Bayburt, Erciş,
Horasan, Tortum, Tatvan’ı ve Iğdır’ı kapsayan geniş bir alanda benzer ekstrem sıcak gün özellikleri gözlenir.
Iğdır önceki sıcaklık indislerinden farklı olarak ekstrem sıcak günlerde yakın çevresindeki istasyonlarla ortak
bir karakter göstermiştir. 8 numaralı kümedeki Erzincan, Tunceli, Arapkir, Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş,
Ergani, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, 10 numaralı kümedeki Mardin, Cizre, Batman, Diyarbakır, Siverek ile
12 numaralı kümedeki Denizli, Acıpayam, Burdur, Korkuteli, Muğla, Milas istasyonları alansal olarak
homojen kümelerdendir.

Şekil 6.Kümeleme analizine göre, ekstrem sıcak günlerin dağılışı.

Sıcak günler, Türkiye genelinde alansal olarak homojen 4 küme ile temsil edilir. 2 numaralı küme
istasyonların yaklaşık %28’ini temsil eder (Şekil 7). Bu küme genel olarak Ege ve Akdeniz kıyılarını
kapsayan alanda homojen bir dağılış gösterir. 7 numaralı grup, kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
istasyonların büyük bir kısmını kapsayan alansal olarak anlamlı bir kümedir. 8 numaralı küme ile
istasyonların yaklaşık %35’ini temsil eder. Bu küme en geniş alanı kapsayan ve alansal olarak homojen en
büyük grubu temsil eder. 9 numara, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir
kısmını kapsayarak sıcak gün özellikleri bakımından alansal olarak tutarlı bir küme oluşturur.

Şekil 7.Kümeleme analizine göre, sıcak günlerin dağılışı.
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Donlu günler için uygulanan faktör analizine göre 18 anlamlı küme oluşturulmuştur (Şekil 8). En
anlamlı kümelerden biri Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki istasyonları kapsar. Bir diğeri Trakya’daki
istasyonları temsil eder. Burada Tekirdağ istasyonu farklıdır. Akdeniz kıyı kuşağındaki istasyonların önemli
bir bölümü 3 numaralı küme ile temsil edilir. Bu grup, alansal olarak tutarlı anlamlı kümelerden biridir. 6
numaralı küme, Ağrı, Kars, Ardahan, Erciş, Erzurum, Horasan ve Hakkari’ye kadar uzanan karasallığın ve
kış mevsiminin en sert geçtiği alanı temsil eder. Burada sadece 12 numaralı kümedeki Iğdır sahip olduğu
mikroklima ile farklıdır. Ayrıca, Van, Muş, Bitlis donlu günler bakımından birbirine benzeyen homojen,
küçük bir gruptur. 8 numaralı küme, Marmara Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ne geçiş niteliğindedir. Bu
alandaki, Bolu, Nallıhan, Beypazarı, Sivrihisar, Polatlı, Ankara, Kırıkkale, Afyon, Kütahya, Simav, Akşehir,
Isparta’yı kapsayan alan donlu gün sayıları bakımından benzerlik gösterir. Bu alan genel olarak çevresindeki
istasyonlardan daha karasal özellik gösterir. 9 numaralı küme denizel etkilerin belirgin olduğu alandan
karasallığa geçiş özelliği gösteren istasyonları temsil eder. Örneğin; 2 numaralı Yalova, İzmit, Sakarya
istasyonlarının bulunduğu alandan iç kesimlere doğru ilerlendiğinde 9 numaralı küme ile temsil edilen Bursa,
Düzce, Geyve istasyonları bir geçiş niteliği taşır ve bu istasyonların karasallığın başladığı alanları açıkladığı
söylenebilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Mardin, Siverek, Akçakale, Birecik, İslahiye, Adıyaman,
Kahramanmaraş istasyonları donlu günler bakımından birbirine benzeyen homojen bir gruptur. Burada,
Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis istasyonları farklı özellik göstermektedir.

Şekil 8.Kümeleme analizine göre, donlu günlerin dağılışı.

Buzlu günler için uygulanan faktör analiziyle 14 küme elde edilmiştir. Bu kümelerden alansal olarak
tutarlı homojen gruplar 4 tanedir (Şekil 9). En geniş yayılış alanı istasyonların yaklaşık %64’ünü temsil eden
1 numaralı kümeye aittir. Bu küme Doğu Karadeniz’den başlayarak tüm Marmara, Ege, Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu küme buzlu gün sayılarının en az
olduğu alanları temsil eder. 3 numaralı kümedeki Bilecik, Beypazarı, Nallıhan, Bolu istasyonları daha
karasal olan İç Anadolu’ya geçiş niteliğindedir. 4. küme, iç kesimleri temsil eden homojen bir kümedir. Bu
kümedeki Cihanbeyli bu küme dışında kalır. Ayrıca, Malatya, Elazığ ve Tunceli’nin bulunduğu alanda 1. ve
5. kümeden buzlu gün sayıları bakımından ayrılan küçük homojen bir küme 4 numaralı grup ile temsil edilir.
5.küme Niğde, Nevşehir, Kayseri, Afşin, Elbistan, Arapkir istasyonlarını kapsar. Bu küme, Orta Toroslar ile
Güneydoğu Torosların başlangıcındaki alanda bulunur ve istasyonların ortalama yükseltisi 1000 m’nin
üzerindedir. Karasallık oldukça belirgindir ve yakın çevrelerinden farklı olarak buzlu günlerin alansal
tutarlılık gösterdiği homojen bir oluştururlar.
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Şekil 9.Kümeleme analizine göre, buzlu günlerin dağılışı.

4. Sonuçlar
Çalışma kapsamında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağlanan sıcaklık verileri kullanılmıştır.
Hazırlanan veri setlerine ait tanımlayıcı istatistikler hesaplanmış ve bunlara ilişkin değerlendirmeler
yapılmıştır. Çalışma kapsamında varılan sonuçlar özetle şöyledir:
Sıcaklık indislerine uygulanan kümeleme analizi sonuçları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere
göre genel olarak serin ve ekstrem serin gecelerin dağılışında karasallık-denizellik oldukça belirleyicidir.
Sıcak gün ve ekstrem sıcak günlerde ise en belirleyici faktör istasyonların son yıllarda ekstrem sıcak hava
dalgalarından etkilenmeleri ve buna bağlı olarak son yıllardaki ekstrem olayların istasyonlar ölçeğinde de
belirgin bir şekilde artmasıdır.
Yaz günü indisi için belirlenen küme sayısı 25’tir. En anlamlı homojenlik, tüm kıyı Ege, Akdeniz
kıyı kuşağındaki istasyonlar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki istasyonlarda gözlenir. Karadeniz
kıyılarından İç Anadolu Bölgesi arasında belirgin bir geçiş alanı yeralır. Iğdır, sahip olduğu mikroklima ile
yaz günü özellikleri bakımından Akdeniz ve Ege Bölgesi ile benzer özellikler gösterir. Benzer şekilde
Trakya’daki istasyonlar, karasallığa bağlı olarak yaz günü özellikleri bakımından Ege ve Akdeniz Bölgesi
gibi yüksek sıcaklıklar gösterir.
Tropikal gece indisi için belirlenen küme sayısı 22’dir. En anlamlı bölgesellik 1.kümedir. Karadeniz
kıyısının hemen gerisinden başlayan bu alan tüm iç kesimleri içine alan büyük homojen bir kümedir. Ege ve
Akdeniz kıyı kuşağındaki kısa mesafede, topografik özellikler ve yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlı
olarak tropikal gecelerde istasyonlar arasında farklılıklar yaşanır.
Ekstrem serin geceler, yaz mevsiminde en anlamlı bölgesellik Anadolu yarımadasının
kuzeybatısında gözlenir. Bu alan Ege kıyılarından İç Anadolu’nn doğusuna kadar uzanır. Ayrıca, Doğu
Karadeniz ve Karadeniz kıyılarndan iç kesimlere geçiş alanı homojen büyük bir kümedir.
Serin geceler, Türkiye’nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz Bölümü, Marmara Bölgesi, Güneydoğu
Anadolu’nun batı kesimlerinde önemli homojen gruplar oluşturmuştur.
Ekstrem sıcak gün indisinde, Marmara Bölgesi’nden başlayarak tüm batı kıyıları, Akdeniz kıyılarını
ve Çukurova çevresini kapsayarak çok geniş bir alan homojen büyük bir küme oluşturur. İç Anadolu ve
Kuzeydoğu Anadolu çevresi alansal olarak tutarlı anlamlı homojen kümelerdir.
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Sıcak gün indisi, Türkiye genelinde alansal olarak homojen 4 küme gösterir. Alansal olarak en büyük
küme genel olarak Ege ve Akdeniz kıyılarını kapsar. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Güneydoğu
Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bir kısmını içeren anlamlı kümeler egemendir.
Donlu gün indisinde en anlamlı kümelerden biri Doğu Karadeniz Bölümü’ndeki istasyonları, diğeri
de Trakya’daki istasyonları temsil eder. Akdeniz kıyı kuşağı, kuzeydoğu Anadolu, Marmara Bölgesi ile İç
Anadolu Bölgesi’ne geçiş alanındaki istasyonlar ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde homojen alnlamlı
kümeler vardır.
Buzlu gün indisinde, alansal olarak tutarlı en büyük homojen küme Doğu Karadeniz’den başlayarak
tüm Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin büyük bir bölümünü kapsar. Bu küme
buzlu gün sayılarının en az olduğu alanları açıklar. İç kesimleri temsil eden homojen bir küme alansal olarak
tutarlıdır.
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