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Öz: Çalışmada, Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağlanan 65 istasyona ait 1960-2010 yılları
arasında yaz ve kış mevsimine ait günlük maksimum sıcaklık veri dizileri kullanıldı. Uzun kış dönemi (Aralık-OcakŞubat-Mart) ve uzun yaz dönemine (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) ait günlük maksimum sıcaklıkların %95 ve %90
persantile eşit ve bu persantile değerlerinden yüksek gün sayıları belirlenmiştir. Ayrıca, 25˚C (yaz günü) ve 30˚C
(tropikal gün)’ye eşit ve daha yüksek günler hesaplanarak bunlara ait sıcak hava dalgalarının gösterdiği değişimler
incelenmiştir. Türkiye genelinde maksimum kış sıcaklıklarında %95 persantil eşit ve daha yüksek sıcaklık gün
sayılarında ve buna bağlı sıcak dalga sayılarında belirgin bir artış görülmezken; %90 persantil eşit ve daha yüksek
sıcak gün sayılarında ve buna bağlı sıcak dalga sayılarında zayıf artış eğilimi görüldü. Yaz maksimum sıcaklıklarında
%95 ve %90 persantile eşit ve daha yüksek sıcak gün sayılarının ve sıcak dalga sayılarındaki artış; istatistiksel açıdan
anlamlıdır. Tropikal gün sayıları ve yaz günü sayıları içinde mevcut durum uyumludur. Yaz günü eşik değeri dikkate
alınarak yapılan hesaplamalarda, yaz günü sayılarındaki değişimin az olması veya azalma gözükmesi, tekrar eden eşik
sıcaklık değerinden kaynaklanmaktadır. Uzun yaz dönemi maksimum sıcaklıklardaki en büyük artış Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olurken, Akdeniz ve Kıyı Ege’deki artış dikkat çekicidir. Karadeniz Bölgesi’ndeki
tropikal gün sayılarındaki artışlar dikkat çekicidir. Sıcak ekstremlerin yaşandığı gün sayılarının eğilimleri termik
koşullarının Türkiye genelinde daha sıcak değerlere doğru kaydığını göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Sıcak hava dalgası, Türkiye, maksimum sıcaklık.
Abstract:In this study, provided by the Turkish State Meteorological Service between the years 1960-2010 from 65
stations in summer and winter seasons were used in the daily maximum temperature data arrays. Long winter period
(December-January-February-March) and the long summer period (June-July-August-September) and 90% percentile
of the daily maximum temperatures equal and higher than 95% the number of days, heat waves, 25˚C (Summer's Day),
30˚C (Tropical Day) is equal to and higher than the indicated number of days with them, investigated the changes in
heat waves. In Turkey 95% percentile equal to the maximum temperatures and higher winter temperatures and
consequently the number of days did not show a significant increase in the number of heat wave, equal to 90%
percentile and higher number of hot days and heat wave numbers connected to it was a weak upward trend. Summer
maximum temperatures are equal and higher than 95% and 90% percentiles and the number of hot days and heat
waves increase in their numbers; statistically significant. Number of summer days and number of days in the tropical
summer is compatible with the current situation. Summer day in the calculations taking into account the threshold,
summer day or a decrease in the number of changes appear to be less than the threshold temperature value is due to
repetitive. Long summer period, the largest increase areshown in the maximum temperature in the East and Southeast
Anatolia regions, while the increase in the Mediterranean and the Aegean coast is remarkable. Increase in the number
of tropical days in the Black Sea region is remarkable. The number of days of extreme hot trends of the thermal
conditions experienced in Turkey has shifted towards warmer values indicate that.
Keywords:Heat-wave, Turkey, maximumtemperature.

1. Giriş
Türkiye’nin içinde yer aldığı Fas ile Afganistan arasındaki Ortadoğu’da 1950-1990 yılları arasında
sıcaklık değişimlerini inceleyen bir çalışmada, sıcaklıkların incelenen dönem içinde her on yılda +0.07°C
olmak üzere doğrusal bir artış gösterdiği belirtilmektedir (Nasrallah ve Balling, 1993). Orta ve Doğu
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Avrupa’da yer alan 32 istasyonun 1946-2001 yılları arasında ekstrem sıcaklık ve yağış olayları
incelendiğinde, sıcaklıkların 1970’li yılların ortalarına kadar devam eden bir soğuma eğilimi sergilediği, bu
tarihten sonra özellikle sıcak günler, yaz günleri, sıcak gecelerin yıllık sayılarının her on yıl için 6 gün gibi
yüksek bir oranda arttığı, sıcak dalgalarının süresinin ise uzadığı belirlenmiştir (Bartholy ve Pongracz, 2007).
Yapılan araştırmalar, küresel kara ve okyanus yüzey sıcaklıklarının, meteorolojik kayıtlarının
tutulmaya başlandığı 1880’li yıllardan günümüze doğru arttığını göstermektedir. Küresel sıcaklık artışının
doğal çevre ve insan hayatı üzerindeki etkileri çok çeşitli olup, bu etkiler bölgeden bölgeye değişmektedir.
Ancak bu artışının bütün dünyada yarattığı ortak etkiler de söz konusudur. Bunlar arasında iklim
değişkenliği, gece sıcaklıkları ve ekstrem olayların frekansındaki artış gösterilebilir. Küresel ısınmanın
yarattığı etkilerden bir diğeri tüm dünyada yaz mevsiminde yaşanan sıcak dalgalarının sayısı ve şiddetindeki
belirgin artıştır (Kilbourne, 1997). Özellikle büyük kentlerde yüksek nem değerleri ile birlikte görülen sıcak
dalgaları, yaşamı güçleştirmekte ve birkaç gün içinde yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanabilmektedir.
Yunanistan’da 1987-1988 yıllarının Temmuz ayında yaşanan ve 1200 kişinin ölümüne neden olan, 1995’de
ABD’nin batı eyaletlerinde yaşanan ve sadece Chicago kentinde 522 kişinin ölümüne yol açan sıcak
dalgaları bu olaya örnek gösterilebilir. Son 50 yılın en şiddetli sıcak dalgası ise 1998 yılının Mayıs ve
Haziran aylarında Hindistan’ın kuzeybatı eyaletlerinde yaşanmıştır. Sıcaklıkların zaman zaman 49°C’ ye
yükseldiği bu dönemde, 3028 kişi hayatını kaybetmiştir (Münchener Rück,1999).20. yüzyılın son
çeyreğinde, birkaç ender La Niña olayı (tropikal orta ve doğu Pasifik’teki soğuk koşullar) dışında,
çoğunlukla kuvvetli El Niño olayları (tropikal orta ve doğu Pasifik’teki sıcak koşullar) etkili olmuştur.
Özellikle 1997 ve 1998 yıllarındaki rekor düzeydeki yüksek sıcaklıkların oluşmasında, 1997/98 kuvvetli El
Niño olayının katkısının önemli olduğu kabul edilmektedir. Mevsimlik olarak, 1976’dan bu yana karalar
üzerinde görülen en yüksek artış kuzey yarımkürede kış ve ilkbahar aylarında gerçekleşmiştir. Yine söz
konusu dönem içinde dünyanın en çok ısınan bölgeleri Kuzey Amerika kıtasının ve Orta Asya’nın kuzeyi ile
Kuzey Buz Denizi’dir(Erlat, 2005).İnsanın sıcaklığa karşı duyarlılığı ve çevreye uyum gösterme yeteneği
yüksek sıcaklık ve buna bağlı havadaki nem miktarının artması nedeniyle gelen soğumayı sınırlandığı için,
insanın fiziksel ve zihinsel işlevlerini yerine getirememektedir.Termal stres olarak da anılan bu olay
neticesinde kardiovasküler,yüksek tansiyon problemleri ortaya çıkmakta hatta kimi zaman ölümle
sonuçlanan vakalar meydana gelmektedir.Nitekim ölüm kayıtlarının düzenli tutulduğu ABD’ de yüksek nem
ile birlikte görülen sıcak dalgaların yılda yaklaşık 175 kişinin ölümüne neden olmaktadır. Özellikle büyük
kentler üzerinde oluşan ve sıcaklığın daha da yükselmesine neden olan ısı adaları, klimatik konfor seviyesini
bozarak termal stresin daha şiddetli ve daha uzun süreli hissedilmesinde etkendir. Sıcak dalgaları ve soğuk
dönemlerdeki anomaliler küresel iklim değişikliği ile kendini gösteren ve bugün üzerinde en çok tartışılan bir
konudur. Gerek atmosfer-hidrosfer ilişkilerine bağlı olarak gerekse Güneş enerjisinde meydana gelen
değişimlere bağlı olarak son yıllarda daha çok yaşanmaktadır. Etki süreleri uzamış ve şiddetlenmiştir.
Bu çalışmanın amacı, maksimum sıcaklıklar içindeki %95 ve %90 persantil değerlerini belirlemek ve
bu değerlere bağlı sıcak hava dalgası sayılarının yıllararası değişkenliği ve bu değişkenliğe bağlı olan
klimatolojik- nedenlerini açıklamaktır.Bu bağlamda öncelikle sıcak hava dalgalarının oluşum nedenlerini
sürelerini ve etkilerini incelemek amacıyla 7 coğrafi bölgede ortak bir zaman dilimi içersinde, kesintisiz veri
sağlayan istasyonlar seçilmiştir. Maksimum sıcaklıklar içindeki bu çok yüksek değerlerin yıllararası değişimi
ve bunların meydana getirdiği sıcak dalgaların frekansları, eğilimleri iklim değişikliğine bağlı olarak
açıklanmaya çalışılmıştır.
Diğer bir amaç ise, kentsel alanları hızla genişleyen Türkiye, bulunduğu enlem ve coğrafi konumu
itibariyle yaz aylarında sıcak dalgalarının sık yaşandığı ve bu nedenle gerek insan sağlığı gerekse çevre
açısından giderek olumsuz etkilenen bir ülke haline gelmeye başlamıştır. Bu nedenle kentsel alanlardan
etkilenen ve kentsel alanın baskın olmayan istasyonlar seçilerek uzun yaz ve uzun kış döneminde yaşanan
sıcak dalgaların frekansları, süreleri ve şiddetlerini ortaya koyarak, birbirine yakın istasyonlar arasındaki
ısınma örneğine benzeyip benzemediğini belirlemektir.
2. Veri ve Yöntem
Türkiye genelinde 65 istasyonda 1960-2010 yılları arasında 50 yıllık dönem içinde bu değerlerin
sayısı ve değişimi incelenmiştir. İstasyonların seçiminde 65 istasyonun 7 coğrafi bölgeye uygun dağılması,
rasat sürelerinin çalışılan zaman dilimi içinde kesintisiz olması ölçüleri esas alınmıştır.
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Şekil.1Çalışmada kullanılan istasyonlar

İstasyonların her iki dönem içinde ‘çok sıcak’ ve ‘aşırı sıcak’ günler bulunarak, bu günlerin 3 gün üst
üste kesintisiz veya 1 gün kesintili toplamda 5 gün olmak üzere sıcak dalga sayıları belirlendi. İstasyonların
yaz ve tropik gün sayıları ise istasyonların günlük maksimum sıcaklık serilerinde belli bir eşik değerin
üzerinde kalan gün sayıları esas alınarak belirlenmiştir. Bu günlere ait sıcak dalga sayısının hesaplanmasında
da 3 gün kesintisiz veya 1 gün kesintili 5 gün kriteri kullanılmıştır.Bu dönemi, diğer sıcak günlerden ayıran
özellikler yapılan literatür değerlendirmelerine göre; Ekstrem indisi tanımı: TX95p Sıcak Günler Günlük
maksimum sıcaklığın >95 persantil içinde kaldığı gün (Tmax>95. persantil), TX90p Sıcak Günler Günlük
maksimum sıcaklığın >90 persantil içinde kaldığı gün (Tmax>90. persantil), SU25 Yaz Günleri Günlük
maksimum sıcaklığın > 25°C olduğu günlerin yıllık sayıları (Tmax>25 ºC), TX30 Tropikal Gün Günlük
maksimum sıcaklığın > 30°C olduğu gün (Tmax>30 ºC).
1) Günlük maksimum hava sıcaklığı içinde “daha sıcak hava” ve “çok fazla sıcak hava”; Tmax>%95, Tmax>
%90 persantil değerine göre en az 3 gün veya 1 gün kesintili 5 gündür.
2) Her iki dönem içinde HWI95=Σ max ( TXi - TX95,0) ve HWI90 Σ max ( TXi – TX90, 0) (Alexander vd.,
2006; Bartholy ve Pongracz, 2007; Frich vd., 2007; Kostopoulou ve Jones, 2005; Şensoy vd., 2008).
3. Türkiye’de 1960-2010 Döneminde Oluşan Sıcak Hava Dalgalarının Değişimleri ve
Eğilimleri
Değerlendirilen istasyonlardaki zaman serisi analizlerine göre, sıcaklık değerlerinin yıldan yıla
değişmekle birlikte istasyonların tamamında kış değerleri için zayıf bir artış; yaz değerleri için ise anlamlı bir
artış eğilimi olduğu bulundu (Şekil 2).
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Şekil 2. 1960-2010 dönemi TX90p değerine göre uzun kış ve yaz mevsimi sıcaklıklarının dağılışı.

Genel görünüşte, Denizel Akdeniz Termik Rejim Tipi’nin özelliklerini yansıtan Türkiye’nin batı ve
güney kıyıları ile Karasal Akdeniz Rejim Tipi özellikleri taşıyan güneydoğu kesiminde, günlük maksimum
sıcaklıklar Haziran ayından itibaren 40°C’ ye yükselebilmekte, uzun bir süre sıcak dalga bir alanda etkili
olmaya devam etmektedir. Bu oran Karadeniz termik rejiminin görüldüğü alanlarda sıcak dalgaların
Temmuz sonundan itibaren Ağustos ayının ortalarına kadar etkili olduğu görülmektedir. Özellikle bu
bölgede son yıllarda artan ve uzun süre etkili olan sıcak dalga sayısındaki artış dikkat çekicidir. Türkiye’nin
iç kesimlerinde sıcak dalga sayısı ve aşırı sıcak günlerin sayısı yıldan yıla farklılık göstermektedir (Şekil 2).
Bölgede sıcak dalganın etkili olduğu zamanlar genellikle Temmuz ve Ağustos ayları olarak görülür.
Marmara bölgesi Termik Rejimin etkili olduğu alanlarda sıcak dalga sayılarının ve aşırı sıcak günlerin
frekansları bölgenin, İç bölgelerinde ve güney kesimlerinde artış gösterirken, bölgenin kuzeyinde
Karadeniz’e göre daha yüksek, Akdeniz’e göre ise daha düşük değerler görülmektedir.Karasal Doğu
Anadolu Termik Rejiminde ise diğer bölgelere daha düşük değerler bulundu. Bunda bölgenin kentsel etki
alanların daha dar kapsamlı olması, yüzey şekilleri ve geciken frontal faaliyetlerle toprakta nem oranının
yüksek olması sıcak dalga sayısına etkisi doğrudandır. Bölgede sıcak dalga ve aşırı sıcak günlerin sayısında
Ağustos ayına artış görülür. Bunun çukur ovalarda sıcaklıklar bölgenin diğer alanlarına göre daha
yüksektir.%95 HWİ ve %90 HWİ değerlerinin temel alınarak gerçekleşen sıcak günlerin hesaplandığı bu
çalışmada, Türkiye genelinde istasyonlara ait maksimum kış değerlerinde zayıf bir artış görüldü (Şekil 3 ve
Şekil 4).
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Şekil 3. 1960-2010 dönemi TX95p değerine göre uzun yaz sıcak gün ve sıcak dalga sayılarının dağılışı.
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Şekil 4. 1960-2010 dönemi TX90p değerine göre uzun yaz sıcak gün ve sıcak dalga sayılarının dağılışı.

Karadeniz Bölgesindeki 12 istasyona ait değerlerde genel anlamda bir azalma bulundu. Bu
istasyonlar arasından sadece Kastamonu, Merzifon ve Çorum’a ait istasyonlarda zayıf bir artış eğilimi
görüldü. İstasyonların sıcak dalga sayılarında da, sıcak gün değerleri gibi azalmalar görüldü. İç Anadolu
Bölgesi geneli bölgesindeki kış mevsimi sıcak dalga sayılarında zayıf bir artış görülmekle birlikte, Yozgat
istasyonu istisna olarak sıcak dalga sayısında azalma gösterdi (Şekil 5). Ege Bölgesindeki istasyonların
tamamında kış maksimum sıcaklık değerleri için anlamlı bir artış bulundu. Bu bölge içindeki en yüksek artış
İzmir istasyonuna aittir. Yıllar arası sıcaklık değişimi kuvvetli olmakla birlikte, son yıllarda daha ılıman
koşulların egemen olmasıyla sıcak değerlerine yansıdığı görülmüştür. Marmara Bölgesinin, Çanakkale
istasyonu dışında kış sıcaklık değerlerinin tamamında bir artış görüldü (Şekil 6). Özellikle 1985 yılından
sonra soğuma belirginidir. Bu istasyonun sıcak dalga sayılarındaki azalmada sıcaklık değerlerinin azalmasına
bağlı olarak uyumludur. Doğu Anadolu Bölgesindeki istasyonlarda da kış değerleri için zayıf bir artış
görülmüştür. Bölge genelinde özellikle son yıllarda atmosfer salınımlarına ve bölgede etkili olan Avrasya
termik yüksek basınç merkezinin frekansının azalmasına bağlı olarak meydana gelen kış sıcaklık
değerlerindeki ılımanlaşma eğilimi istasyonların değerlerine yansımıştır.
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Şekil 5. 1960-2010 dönemi TX95p değerine göre uzun kış sıcak gün ve sıcak dalga sayılarının dağılışı.

Akdeniz Bölgesi kış sıcaklıklarındaki artış eğilimi diğer bölgelerle uyum göstermiştir. Bölge
genelindeki nispeten daha karasal olan Isparta ve Burdur istasyonlardaki artış daha belirginken Adana ve
İskenderun istasyonlarında değişim çok küçüktür. Bölge genelinde Mersin ve Silifke istasyonlarının sıcaklık
değerlerindeki artış ise belirgindir. Türkiye genelinde kış sıcaklık değerlerinin ve sıcak dalga sayılarındaki en
önemli artışların yaşandığı istasyonlar Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir. Bu bölgede sadece kış değerleri
için Diyarbakır istasyonu bir istisna olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyarbakır kış sıcaklık değerlerinde ve
sıcak dalga sayılarında bölge genelindeki diğer istasyonlara göre daha az değişiklik göstermektedir (Şekil 6).
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Şekil 6. 1960-2010 dönemi TX90p değerine göre uzun kış sıcak gün ve sıcak dalga sayılarının dağılışı.

Türkiye genelinde çalışılan bu istasyonlarda kış sıcaklık değerlerinin değişiminde 2 dönem
görülmüştür. 1960-1975 döneminde sıcaklık değerlerinin sayısındaki yıllar arası değişiminin fazla olduğu
ama artış görülmeyen birinci dönem, 1975-2010 yılları arası arasında sıcaklık değerlerinin giderek arttığı
ikinci dönemdir. Yıllar bazında 1983, 1992, 1999, 2003 gibi yıllarda soğuk hava dalga sayısının fazla olması
ve diğer atmosferik nedenlerle maksimum sıcaklıklarda ve sıcak dalga sayılarında önemli ölçüde azalma
görüldü. Buna karşın, 1960, 1970, 1977, 2001 ve 2006 yıllarındaki ılıman koşullar kış sıcaklık değerlerinde
artışa yansımıştır. Özetle; Türkiye genelindeki istasyonların kış maksimum sıcaklık değerleri ve bu değerlere
bağlı olarak meydana gelen sıcak hava dalgalarının sayısında zayıf bir artış görüldü. Kış maksimum sıcaklık
dizileri güney kesimler dışında genelde zayıf artma eğilimi egemendir. Alansal bir uyum olmamakla birlikte
Giresun, İnebolu, Zonguldak ve Çanakkale illerinde anlamlı azalma eğilimleri görülmektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yer alan istasyonların tamamında kış maksimum
sıcaklıklarında, TX95p değerinde belirgin bir değişim gözükmezken; TX90p değerine göre zayıf bir artış
bulunmuştur. Türkiye genelinde kış mevsimi maksimum sıcaklıkları, polar ve tropikal hava kütlelerinin
etkisine bağlı olarak basınç merkezlerinin etkisine maruz kalmaktadır. Basınç merkezlerinin etki alanlarında
kalma oranına göre kış mevsimi maksimum sıcaklıklarının etkilendiği belirtilebilir. Bunda atmosfer
salınımlarının yıllararası değişiminin etken olduğu belirlenmiştir. Kış mevsimindeki en yüksek sıcaklık
değişimleri kıyı bölgelerde ve büyük kent merkezlerine ait istasyonlardadır. Ayrıca istasyonların sahip
oldukları topografya özellikleri ve diğer coğrafi şartlar sıcaklık değerleri ile uyumludur. Yaz mevsimi
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maksimum sıcaklıklarında, TX95p ve TX90p her iki eşik değeri açısından da artışlar istatistiksel olarak
anlamlıdır.
Elde edilen sonuçlar dünyanın birçok bölgesinde özellikle Avrupa’da yapılan çalışmaların sonuçları
ile uyumludur. Havza üzerinde antisiklonik dolaşım modeli kuzey Afrika üzerinden sıcak hava kütlelerinin
Doğu Akdeniz’e doğru taşınmasına yol açmış ve bu nedenle 2007 yılı yazında Balkanlar ve Yunanistan’da
rekor sıcaklık değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca kış yağışlarının azaldığı ve kurak koşulların etkili olduğu
yıllarda buharlaşma için harcanan enerjini azalmasının, hava Sıcaklık artışı, insan sağlığı, tarımda sulama
ihtiyacının artması ve turizm üzerinde etkiler yaratacaktır. Sıcaklık artışı ile tropikal iklim özelliklerinin
görülmeye başlaması ile ekosistemde meydana gelen değişiklikler, salgın hastalıkları ve vektörlerle bulaşan
hastalıkları da beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra sıcak hava dalgaları ile ölümlerde artışlar
görülecektir. Sıcaklık artışı ile buharlaşma miktarı da artacak böylece tarımsal alanda sulama sorunları
belirecektir. Hava sıcaklığının yükselmesi ve havadaki nem miktarının azalması ile orman yangınlarının daha
kolay çıkmasına neden olacaktır.
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