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Öz: Türkiye yedi coğrafi bölgeye ayrılır ve İç Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin merkezi kısmında yeralır. Iç Anadolu Bölgesi,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm bölgeler ile komşudur. Bölge genelinde 13 il merkezi yeralır. Çalışma alanı
olarak seçilen alan İç Anadolu Bölgesi’nin sınırlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda seçilen meteoroloji istasyonu sayısı
51’dir. Çalışma kapsamında, hava sıcaklıklarındaki değişkenlik uluslararası literatürde kabul gören sıcaklık
indislerinden yararlanılmıştır. Seçilen indislere göre çalışma alanındaki sıcaklık indisleri herbir istasyon için
hesaplanmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı, İç Anadolu Bölgesi’nin yaz ve kış mevsimlerindeki sıcaklıkların
zamansal dağılış desenlerini anlamak, ekstrem sıcaklık (sıcak ve soğuk) olaylarını belirlemek ve ekstrem olayların
bölgesel özelliklerini incelemektir. Çalışma kapsamında sıcaklık verilerinin temel istatistikleri tanımlanmıştır. Maksimum
ve minimum sıcaklık verilerinde herhangi bir önemli değişikliğin olup olmadığına karar vermek için Kruskal-Wallis (KW) sınaması uygulanmıştır. Verilerdeki değişkenliğin doğası ve büyüklüğünü anlamak için Mann-Kendall (M-K) sıra
ilişki katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis test istatistiğine göre istasyonların çoğunda yaz mevsimi
sıcaklıklarında istatistiksel olarak anlamlı inhomojenlik gözlenmiştir. M-K test istatistiğine göre, sıcaklık ekstremlerinde
(yaz günü, tropikal gece, sıcak gün, soğuk gece ile donlu ve buzlu gün) anlamlı artışlar ve azalışlar iklim değişkenliği
açısından dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: İç Anadolu Bölgesi, sıcak gün, soğuk gece.

Abstract: Turkey is divided into seven geographical regions and Central Anatolia Region, is located midland of Turkey.
Central Anatolia Region is neighbors with all regions except Southeast Anatolia Region. There are 13 provincial centers
throughout the region. The area chosen as the study area consists of the borders of the Central Anatolia Region. In this
context, the number of the selected weather stations are 51. In the study, variability in air temperature were utilized
acceptable temperature indices in the international literature. The temperature indices in the study area are calculated
for each station according to the selected indices. In this context, the aim of this study is to understand the temporal
distribution patterns of the temperatures in the summer and winter seasons of the Central Anatolia Region, to determine
the extreme temperature (hot and cold) events and to examine the regional characteristics of extreme events. Within the
scope of the study, the basic statistics of the temperature data are defined. Kruskal-Wallis (K-W) test was applied to
determine whether there was any significant change in the maximum and minimum temperature data. Mann-Kendall (MK) order correlation coefficient method was used to understand the nature and magnitude of the variability in the data.
According to Kruskal-Wallis test statistics, statistically significant inhomogeneity was observed in summer temperatures
at most of the stations. According to M-K test statistics, significant increases and decreases in temperature extremes
(summer day, tropical night, hot day, cold night and frost day, ice day) are noteworthy in terms of climate variability.
Keywords: Central Anatolia Region, hot day, cold night.
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1. Giriş
Yerküre iklimi, jeolojik devirler boyunca çeşitli değişimlere uğramıştır. Bu değişimlerin süreleri
milyon ile ifade edilen yıllardan bin ile ifade edilen salınımlara kadar değişik ölçeklerde olmuştur. İklimlerdeki
bu doğal değişim süreci bugün de devam etmektedir. Ancak bugünü eski çağlardan ayıran fark, insanoğlunun
doğal sürece olan müdahalesidir (Gönençgil, 2008).
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. Sadece belirli alanlarda (büyük
ve çarpık gelişen kentler, tahrip edilen doğal alanlar veya yüzey örtüsü değiştirilen yerler vb.) insanoğlunun
degradasyonel etkisiyle görülen değişimler dışında, genel sürecin açıklanmasında doğal etkenlerin de
değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır (Gönençgil, Acar Deniz, 2016).
Küresel ölçekte yapılan birçok değerlendirme ile Yerküre yüzey sıcaklıklarını 1850’den beri
artmaktadır ve her bir on yıl bir öncekinden daha sıcak olacak şekilde sıcaklıklarda sistematik bir artış
gözlenmektedir. Özellikle, son otuz yıldır Yerküre yüzey sıcaklıkları ardı ardına daha sıcak olmuştur. Küresel
ortalama birleştirilmiş kara ve okyanus yüzey sıcaklıkları, 1880-2012 döneminde 0.85 °C artmıştır. Tek en
uzun veri setine bağlı olarak, 1850-1900 ve 2003-2012 dönemleri arasındaki toplam artış 0.78°C’dir (IPCC,
2014). 1998’den 2014 yılına kadar iklimin doğal değişkenliği nedeniyle ısınmanın yavaşlamasına rağmen, son
yıllarda yerküre iklim sisteminin yaklaşık 1W/m2’lik net enerji kazancına yol açan üst atmosferdeki sabit enerji
dengesizliği nedeniyle deniz seviyesinde herhangi bir yükselme görülmemiştir (Hu ve Bates, 2018).
Akdeniz havzası, hem IPCC değerlendirmelerine hem de yapılan birçok çalışmaya göre iklim
değişikliği etkilerine karşı en hassas olan alanlardan biridir (Maheras vd., 2006; Kuglitsch vd., 2010; Kovats
vd., 2014). Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun kuzey kesimi 6–10 °C arasında artan ısı dalgası genliğine maruz
kalabilir ve güney kesimi ise 2-3 ayını daha fazla birleşik sıcak günler ve tropikal geceler yaşayabilir (Zittis
vd., 2016).
İç Anadolu Bölgesi, sıcaklık ekstremlerinin belirgin yaşandığı bölgelerden biridir. Bu çalışmada,
ekstrem sıcaklıklardaki alansal ve zamansal değişkenlikleri doğasını ve büyüklüğünü anlamaya çalışılmıştır.
Bu nedenle de bölge genelinde oldukça fazla istasyon sayısı ile yaşanan sıcaklık ekstremleri
değerlendirilmiştir. Sıcaklık afetleri hakkında bölge genelinde elde edilen bilgi, ekstrem sıcaklık olaylarını
anlamaya, riskleri azaltmaya ve etkilerini yönetme kolaylığı sağlayacaktır.
2. Veri ve Yöntem
Çalışma kapsamında bölgenin tüm coğrafyasını temsil edecek şekilde Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden sağlanan 51 istasyonun sıcaklık verisinden yararlanılmıştır (Şekil 1). Çalışmada kullanılan
günlük sıcaklık verilerinin uzunlukları istasyonlara göre değişmektedir. Istasyonların büyük bir kısmı 19662014 dönemine ait sıcaklık verilerini kapsarken, bazı istasyonların verileri sadece 2007-2014 dönemine aittir.
Bu nedenle sıcaklık indislerin haritalaaması ve değerlendirilmesi kısmında ortalamalardan yaralanılmıştır.
Böylece alansal olarak daha tutarlı bir desen sağlanmaya çalışılmıştır. Iklimsel olarak önemli değişeknliklerin
olduğu zamanlar tüm istasyonlarda bütüncül olarak yakalanmıştır.
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Şekil 1. Çalışma alanının yerbulduru haritası.

İklim değişikliği etkilerinin gözlenebildiği bu indislerden günlük sıcaklıklar için kullanılanlar liste
halinde sunulmuştur (Çizelge 1). İndisler, her bir istasyon için tek tek kendi uzun süreli verileri kullanılarak
hesaplanmıştır. Sıcaklık indislerinin uzun süreli eğilimleri Mann-Kendall (M-K) trend analizi ile
hesaplanmıştır. Eğilim desenlerinin alansal dağılış desenleri gösterilmiştir.
Çizelge 1. Çalışma kapsamında kullanılan sıcaklık indisleri

Sıcaklık İndisi
Mak>25
Min>20
Min<0°C
Mak<0°C
Min<5th
Mak>95th

Açıklama
Maksimum sıcaklığın >25°C olduğu günler
Minimum sıcaklığın >20°C olduğu günler
Minimum sıcaklığın < 0°C olduğu günler
Maksimum sıcaklığın < 0°C olduğu günler
Minimum sıcaklığın <5th yüzdebirlik olduğu günler
Maksimum sıcaklığın >95th yüzdebirlik olduğu günler

Tanım
Yaz günü
Tropikal gece
Donlu gün sayıları
Buzlu gün sayıları
Serin gece
Sıcak gün

Kaynak: Alexander vd., 2006; Frich vd., 2002; Klein Tank ve Können, 2003

İç Anadolu Bölgesi’ndeki sıcaklık indislerindeki eğilimler, Mann-Kendall (M-K) sıra ilişki katsayısı
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Mann-Kendall sıra korelasyon istatistiği tau’nun (τ) hesaplanmasında, N
ve P’den türetilerek aşağıdaki denklem ile elde edilir. M-K sıra ilişki katsayısı τ ’nun hesaplamasında, analiz
edilen xi elemanlı orijinal gözlem dizisinin yerine, onların küçükten büyüğe dizilmesiyle elde edilen sıra
numaralarından oluşan ki dizileri temel alınır. İkinci olarak P istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanır;

𝑛

𝑃 = ∑ 𝑛𝑖
𝑖=1

𝜏=

4𝑃
−1
𝑁(𝑁 − 1)
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𝜏(𝑡) = 0 ± 𝑡𝑔

(4𝑁 + 10))
9𝑁(𝑁 − 1)

τ’nun anlamlılık sınaması, yukarıdaki eşitlikle gösterilir. Mann Kendall sınama sonuçlarındaki
istatistiksel anlamlılıklar, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerine göre belirlenmiştir. Hesaplanan τ değerinin, %5 ya
da %1 düzeyinde anlamlı ve 0’dan büyük olması durumunda artan, 0’dan küçük olması durumunda ise veri
dizisinde azalan yönde bir eğilimden bahsedilebilir (Mann, 1945; Kendall, 1975).
3. Sıcaklık İndislerinin Zamansal Dağılışları
Çalışma kapsamında, İç Anadolu Bölgesinin tropikal gece, yaz günü, donlu gün, buzlu gün, sıcak gün
ve soğuk gün indisleri hesaplanmıştır. Her bir indisin zamansal dağılışını göstermek için grafikler
hazırlanmıştır. Yaz günü indisi, gün içinde yaşanan en yüksek sıcaklıkların 25°C’den fazla olduğu günlerdir.
İç Anadolu Bölgesi’nde yaz günü indisinin zamansal dağılışı incelendiğinde yaz günlerinin homojen bir
dağılıştan bahsetmek mümkün değildir. En yüksek yaz günü sayıları, Ankara ili çevresindeki istasyonlarda
gözlenir (Şekil 2).
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Şekil 2. Yaz günü sayılarının seçilen istasyonlara göre zamansal değişimleri.

1967-1968 ile 1982-1984 dönemleri bölge genelinde yaz günü sayılarının en az yaşandığı yıllardır.
1990’lardan itibaren yaz günü sayıları sistematik olarak artmıştır. Bölge genelinde istasyonların yaz günü
sayılarında 2000’li yılların başı önemli değişiklik noktasıdır. Bu değişiklik noktasından itibaren istasyonların
yaz günü sayılarında istatistiksel olarak anlamlı artışlar yaşanmaktadır.
Tropikal gece, gün içinde yaşanan en düşük sıcaklıkların 20°’den büyük olduğu günlerdir. Tropikal
geceler yüksek nüfusa sahip olan alanlar çevresinde yoğunlaşmıştır. Bu indis, Türkiye genelinde ısınmaların
en belirgin olduğu indislerden biridir. Çalışma alanında da 1990’ların sonundan itibaren artış eğilimleri
istasyonlar genelinde belirgindir. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda örneğin; Ankara, Konya
istasyonlarında olduğu gibi tropikal gece sayılarındaki artış eğilimleri 2000’li yılların başı itibariyle anlamlıdır.
2000’li yıllardan sonra tropikal gece sayılarındaki artış bölge genelindeki istasyonların çoğunda oldukça
belirgindir. Bu nedenle de 2000’li yıllar birçok istasyon için önemli değişiklik noktasıdır ve bu noktadan sonra
artış eğilimleri istatistiksel olarak anlamlı hale dönmüştür (Şekil 3).
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Şekil 3. Tropikal gece sayılarının seçilen istasyonlara göre zamansal değişimleri.

Donlu gün, minimum sıcaklıkların, günün herhangi bir anında 0°C’nin altına düştüğü gün olarak
tanımlanır. Kentlerin yoğunlaştığı alanlarda donlu gün sayıları belirgin olarak azalır. Daha önce yapılan
çalışmalar ile benzer olarak kırsal ve kentsel alanlar çevresinde belirgin farklılıklar bulunur. Örneğin; Çiçek
(2005) çalışmasında Ankara’da şehir ve kırsal alanlar arasındaki yıllık ortalama sıcaklık farkını 2.01°C’dir.
Bu durum özellikle Ankara gibi metropol olan şehirler ve yakın çevresinde donlu gün sayılarının da belirgin
bir şekilde düşmesine neden olur. Bölgenin doğusunda donlu gün sayıları en yüksek değerlere ulaşır. 2010 kışı
donlu günler bakımından bölge genelinde en düşük donlu gün sayılarının gözlendiği yıllardan biridir. Birçok
istasyonda ise kayıt dönemi boyunca en az donlu gün sayısı 2010 kışında yaşanmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Donlu gün sayılarının seçilen istasyonlara göre zamansal değişimleri.

Buzlu günler, maksimum sıcaklığın bütün gün boyunca 0°C’nin altında olduğu günlerdir. Buzlu
günlerin en fazla görüldüğü yerler Kayseri, Yozgat ve Sivas çevresindedir (Şekil 5). Bu alanlarda, kış
mevsiminde yaklaşık 30 gün buzlu gün olarak yaşanmaktadır. Kentsel alan özelliği ile Ankara çevresi ve
nispeten topografyanın daha sade olduğu Aksaray- Avanos çevresi benzer şekilde en düşük buzlu gün
ortalamalarına sahip olan alanlardır. Bölge genelinde 1992 yılı buzlu günler bakımından en yüksek değerlerin
gözlendiği yıldır.
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Şekil 5. Buzlu gün sayılarının seçilen istasyonlara göre zamansal değişimleri.

Serin geceler, yaz mevsimi minimum sıcaklık verilerinin uçta, en düşük sıcaklıklara sahip olduğu
günlerdir (<5th persantil). Serin gece sayılarının alansal dağılışı incelendiğinde en yüksek gün ortalamalarına,
topoğrafyanın homojenlik gösterdiği, bölgenin doğusunda rastlanır. Yaz mevsiminde, serin geceler yükseltisi
fazla olan platoluk sahalardadır. En yüksek değerler ise İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatısındadır (Şekil 6).
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Şekil 6. Serin gece sayılarının seçilen istasyonlara göre zamansal değişimleri.

Sıcak günler, normal dağılımın en sıcak olan uçların %95 olan kısmındaki maksimum uçtan
ortalamaya daha yaklaşan değerlere karşılık gelir. İç Anadolu Bölgesi’nde en yüksek sıcak gün değerleri
bölgenin güneyinde Konya çevresindedir. Yaz mevsiminde, Konya ve çevresinde, güney ve doğu sektörlü
rüzgarlar yazın sıcak ve kavurucu etki yaparlar. “Sam vurması” ekstrem sıcak ve sıcak günler üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir. Yaz mevsiminde artan yüksek sıcaklıklar, sıcak esen rüzgarlarla etkisini birleştirerek yöre
ve çevresi için oldukça önemli sıkıntıya neden olmaktadır. Sıcak günler 1990’ların sonundan itibaren
sistematik bir artış eğilimi içerir. Eğilimler birçok istasyonda 2008 yılından itibaren istatistiksel olarak
anlamlıdır (Şekil 7).
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Şekil 7. Sıcak gün sayılarının seçilen istasyonlara göre zamansal değişimleri.

4. Sonuçlar
Çalışma alanındaki kayıt süreleri 30 yılı aşan istasyonların verisinden yararlanılarak analiz ve
değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre istasyonların önemli bir kısmında iklim değişikliğinin son yüzyılda
en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen ekstrem yüksek ve düşük sıcaklıklar tespit edilmiştir. İç
Anadolu Bölgesi’nde en fazla yaz günleri yükseltinin az olduğu alanlarda ve bölgenin güney kesimlerinde
gözlenir. Platoluk alanlara doğru yaşanan yaz günleri sayıları azalmaktadır. Tropikal gecelerin yaşandığı
alanlar çoğunlukla yüksek nüfus yoğunluğuna sahip yerlerdedir. Yaz gecelerinde yaşanan ısınma topoğrafik
faktörler ile de birleşince vadi alanlarında ısı adası oluşumunu şiddetlendirmektedir.
Donlu ve buzlu günler, Akdeniz havzası genelinde olduğu gibi Türkiye’nin iç kesimlerinde platoluk
alanlarda daha fazladır. Bölge genelinde sıcak gün ve serin gece sayılarında istatistiksel olarak anlamlı artış
bulunmaktadır. Sıcak günler, İç Anadolu Bölgesi’nin güneyinde, Tuz gölü çevresinde en fazla değere sahiptir.
Bu alan ve çevresi, Toros Dağlarını aşan hava akımlarının adyabatik olarak ısınmasıyla fön rüzgarı etkisinde
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kalır. Ayrıca, yaz mevsiminde genel atmosfer dolaşımının etkisiyle Güney- Güneydoğulu dolaşımın sıcak
havasının etkisi altında kalır. Belirlenen ekstremler bölge genelinde genel olarak ısınma yönünde bir eğilimin
varlığına işarettir. Sıcak geçen ekstrem günlerin sayısında yıllar arasında belirgin bir artış gözlenirken, serin
geceler de ise azalma yönünde bir eğilim egemendir
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