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Öz: İçinde bulunan çevrenin özellikleri iklim-vejetasyon sınıflandırma yöntemleri sayesinde daha kolay bir şekilde
tasvir edilebilir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'deki yaşam-alanlarını belirlemek ve bu alanların arazideki gerçek bitkiörtüsü ile karşılaştırmaktır. Bu amaçla bir tür iklim ve vejetasyon sınıflandırma yöntemi olan Holdridge yöntemi
uygulandı. Çalışmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 1970 ile 2016 yılları arasındaki aylık
ortalama sıcaklık ve yağış verileri kullanıldı. Eksik veriler ise Kriking yönteminin Fortran95 temelli bir yazılımı
geliştirilerek tamamlandı. Ancak, ilgili meteoroloji istasyondaki eksik verilerin oranı %7'sinden fazla ise
değerlendirme dışı tutuldu. Ek olarak, verilere homojenlik testi uygulandı ve %95 güven seviyesinde testi başaran veri
dikkate alındı. Yöntemde kullanılan veriler ise yağış, bio-sıcaklık ve potansiyel buharlaşma oranıdır. Elde edilen
yaşam-alan verilerin haritaları, ArcGIS 10.2 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) içindeki Thiessen poligonlar methodu
uygulanarak üretildi. Elde edilen ana sonuçlara göre, Türkiye'de 12 farklı yaşam zonu mevcuttur. Bu yaşam-alanları
sıklık sırasına göre, "Serin ılıman step", "Sıcak ılıman kuru orman" ve "Serin ılıman nemli orman" şeklinde sıralanır.
Bu yaşam-alanların toplam içindeki oranı %77 civarındadır. Çalışmanın bir başka sonucu ise, yükselti ve eğimin fazla
olduğu alanlarda ve yoğun bitki örtüsü türünün gözlemlendiği nemli kıyı bölgelerinde birden fazla yaşam-zonuna ait
özelliklerin görülmesidir. Diğer taraftan, Türkiye'deki iklim ve bitki-örtüsü etkileşim ilişkileri dikkate alındığında,
Holdridge yöntemi ile bulunan yaşam-alanlarından bazıları gözlenen bitki-örtüsü özelliklerini yansıtmamaktadır. Bu
durum, ancak yanlış arazi-kullanımı politikaları ve kuvvetlenen iklim değişikliği ile açıklanabilir. Dolayısıyla,
çalışmanın ileride arazi-kullanım planlarında karar vericilere destekler sunacağını öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Arazi-Kullanımı, CBS, Holdridge, İklim-Sınıflama, Türkiye.

Abstract: The surrounding features can be more easily depicted by means of climate-vegetation classification methods.
The aim of this study is to determine the life-zones in Turkey and to compare them with the actual vegetation-cover in
the related areas. For this purpose, a kind of climate and vegetation classification method called Holdridge Life-Zone
(HLZ) method was applied. In the application, monthly average temperature and precipitation values from 1970 to
2016 provided by the General Directorate of Turkish Meteorology Service were used. In the case of complete the
missing data kriging method, a Fortran95 based source code was developed. However, if the proportion of missing data
in the related meteorological station is more than 7%, it is removed. In addition, the homogeneity test was performed
on the data, and the set that achieved the test at the 95% confidence level were considered. The data used in the method
are precipitation, bio-temperature and potential evaporation ratio. The maps of the acquired HLZ were generated by
applying the Thiessen polygons method in the ArcGIS 10.2 Geographic Information Systems (GIS). According to the
main results, 12 different life zones are obtained in Turkey. These are: "Cool temperate steppe", "Warm temperate dry
forest" and "Cool temperate moist forest" according to their frequency. The proportion of these life zones within the
total is about 77%. Another consequence of the work is that there are more than one life-zone features in the areas with
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high altitude and slope and the coastal areas where dense-vegetation is observed. On the other hand, considering the
interactions of climate and plant-cover in Turkey, several life-zones do not reflect the observed plant-cover features.
This result can only be explained by the mis-land-use politics and the strengthening the climate change. We therefore
recommend that our investigation will provide support for decision-makers in future land-use plans.
Keywords: Land-Use, GIS, Holdridge, Climate-Classification, Turkey

1. Giriş
Ekosistemin temel bileşenlerinden olan iklim ile vejetasyon arasında çok güçlü bir ilişki vardır.
Dünya haritalarına bakıldığında bitki örtüsü bölgeleri ve iklim bölgelerinin kabaca çakıştıkları görülür.
Yapılmış olan sınıflandırmaların çoğunda iklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişkilere dikkat çekilmiştir. Kimi
zaman bir iklim bölgesine verilen ad o iklim bölgesinin karakteristik bitki örtüsünü oluşturan bitki
formasyonlarıyla ilişkilidir. İklim bölgelerinin adlandırılmasına yönelik bu yaklaşım bizlere bölgenin doğal
vejetasyonu hakkında fikir verir (William vd., 1985; Cramer ve Leemans, 1993; Zhang vd., 2017).
Bitki örtüsü ve iklim sınıflandırmalarında amacın çok net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Farklı
bilim alanlarında uzmanlaşmış bilim insanları, iklim elemanlarından bazılarını kullanarak çeşitli
sınıflandırmalar yaparlar. Bunlardan her birinin kullanacağı yöntem farklı olabilir. Amaç ve yöntem ne
olursa olsun yapılacak olan sınıflandırma, doğal ortam özelliklerini iyi düzeyde yansıtabilmeli ve insanın
sosyoekonomik yaşantısı üzerinde işlevsel olmalıdır(Türkeş, 2010: 560).
İklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi çok iyi düzeyde yansıtan Holdridge yaşam alanları yaklaşımı
(Yates vd. 2000; Isaac ve Bourque 2001; Daly vd., 2003; Pan vd. 2003; Sisneros vd. 2011; Khatun vd. 2013;
Khalyani vd., 2016) başta Ekvator ve yakınında yer alan birçok ülkede (Lin, 2003; Geng vd., 2014; Sapta
vd., 2015, vb.) çeşitli araştırmacılar tarafından denenmiştir. Özellikle son yıllarda çeşitli senaryolar
kullanılarak iklim değişikliğinin bitki örtüsü üzerine yapacağı etkileri kestirmede çok sık başvurulan bir
yöntem haline gelmiştir (Leemans, 1990; Lugo vd., 1999; Chen vd., 2003; Zheng vd., 2006; Yue vd., 2011;
Szelepcsenyi vd.,2014; Nasır vd., 2015).
Dünyada en çok bilinen ve yaygın bir şekilde kullanılan (Köppen, 1918; De Martonne, 1942;
Thorthwaite, 1948) sınıflandırma yöntemleri ülkemiz üzerinde (MGM, 2014; Yılmaz ve Çiçek, 2016, 2018;
Öztürk vd.,2017) gibi kuruluş ve farklı araştırmacılar tarafından çalışılmış olmasına rağmen iklim ve bitki
örtüsü arasındaki ilişkiyi iyi bir şekilde yansıtan Holdridge yöntemi sadece Tatlı ve Dalfes (2016) tarafından
denenmiştir. Bu amaçla bizler yapılan bu çalışmayı daha ileri bir boyuta taşıyarak tespit edilen potansiyel
yaşam alanlarını gerçekteki arazi örtüsü durumuyla karşılaştırarak ülke bütününde görülen yaşam alanlarıyla
ilgili genel bilgiler vermeyi amaçladık.
2. Veri ve Yöntem
Çalışmada kullanılan veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) tarafından sağlandı. MGM’den 243 tane istasyonun 1970 ile 2016 yılları arasındaki aylık ortalama
sıcaklıklar ve aylık toplam yağış verileri kullanıldı. Eksik veriler, kriging yöntemi ile kodunu kendi
yazdığımız FORTRAN95 programı ile tamamladık. MGM’den alınan bu aylık toplam yağış ve aylık
ortalama sıcaklık değerleri Holdridge modeline uygun hale getirildikten sonra her bir istasyonun uzun dönem
ortalama yağış, biyo-sıcaklık ve potansiyel evapotranspirasyon (PET) değerleri hesaplandı. Bu üç bileşenin
hesaplamaları sonucunda her bir istasyonun potansiyel yaşam alanı tespit edildi. Ek olarak OGM’den sayısal
ortamda alınmış meşcere verileri Atalay (1994) kaynağı referans alınarak basit ve anlaşılır bir sınıflandırma
yapıldı. Buna göre ağaç türleri nemcil ve kurakçıl olma özelliğine göre sınıflandırıldı. Bu iki sınıf grubuna
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dâhil edilemeyen bazı ağaç türleri ile diğer bileşenler ayrı gösterildi. Bütün bu düzenlemeler yapıldıktan
sonra mekânsal analiz yöntemleri ile tematik yöntemler kullanılarak haritalar Arc GIS 10.2 (CBS) ortamında
üretildi. Çalışmada yararlanılan istasyonların yerleri aşağıda verilen haritada gösterilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada yararlanılan istasyonların Türkiye Sayısal Yükseklik Modeli haritasında gösterimi.

2.1. Holdridge Yaşam Alanları
Holdridge modeli, iklim verilerinden hareketle bir yerin veya bir bölgenin potansiyel bitki örtüsü
türlerini bulmaya yarayan bir sınıflandırma yöntemidir. Yöntem ilk olarak 1947 yılında Amerikalı Botanikçi
ve Klimatolog olan Leslie Holdridge tarafından önerildi. Daha sonra Holdridge, 1967 ve 1971 yıllarında
yaptığı güncellemelerle modele son şeklini vermiştir. Model üçgen şeklinde olup bu üçgenin içinde
altıgenlerle tanımlanan yaşam alanları yer almaktadır. Modelin temel bileşenlerinden olan PET solda
verilirken yağış ise sağda ve logaritmik şekilde artan sayılarla gösterilmiştir. Benzer şekilde biyosıcaklık
değerleri de logaritmik bir şekilde verilmiş olup üçgenin her iki tarafında yer almaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. Holdridge yöntemi.

Modelde gösterilen bir yaşam alanı sadece homojen bir topluluğu tasvir etmesi beklenmez. Her bir
yaşam alanı bölgesi, yaşamsal açıdan benzer özellikler gösteren bitki örtüsü, hayvan ve bunlar dışında kalan
canlı organizmalarla eşsiz bir ortamı ifade eder (Holdridge, 1947, 1967, Holdridge vd., 1971).
Modelin temel bileşenlerinden olan biyosıcaklık, yağış ve PET formülleri Holdridge’nin önermiş
olduğu şekilde aşağıda verilmiştir. Bunlardan biyosıcaklık değerleri hesaplanırken günlük ortalama sıcaklık
değerleri 0-30ºC arasında olanlar işleme alınır. Bu değerler dışında yer alan sıcaklık ortalamaları dikkate
alınmaz.

Burada verilen BT; uzun dönem biyosıcaklık ortalamalarını, N; toplam yıl sayısını ve Ti ; i’nci ayın
sıcaklık ortalamasını ifade eder. Tabi burada sıcaklık ortalamaları 0-30ºC arasında olan günlerinki toplanır.
Bunun dışındaki sıcaklık ortalamaları dikkate alınmaz.

Burada R; uzun dönem toplam yağış ortalamasını, N; toplam yıl sayısını Pi; i’nci ayın toplam
yağışını ifade eder. Bunu tüm istasyonlara uygulayarak her bir istasyonun uzun dönem yıllık toplam yağış
verisi hesaplandı.

Burada PET; potansiyel evapotranspirasyon oranını, BT; biyosıcaklık, 58.93; Holdridge’in önermiş
olduğu sabit sayı ve R; toplam yağışı (mm) olarak ifade eder.
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2.2.

Meşcere Verilerinin Sınıflandırılması

Orman Genel Müdürlüğünden sayısal ortamda alınmış olan meşcere verilerini potansiyel yaşam
alanlarıyla karşılaştırmak için basit ve anlaşılır bir sınıflandırma yapıldı. Özellikle ağaçların iklim istekleri
baz alınarak kurakçıl ve nemcil olma durumlarına göre kategorik bir sınıflandırma yapıldı. Bunun yanında
herhangi bir sınıf grubunda gösterilmeyen diğer bileşenler ayrı olarak gösterildi. Atalay (1994) kaynağı
referans alınarak yapılan sınıflandırma aşağıda çizelgede gösterilmiştir.
Çizelge 1. Ağaç türleri ve diğer bileşenlerin sınıflandırılması.
Nemcil

Kurakçıl

Baltalık

Koru Ormanı

Orman Dışı

Sular

Ladin

Kızılçam

Normal Balalık

Koru Ormanı

Tarım Arazisi

Gölet

Kayın

Fıstıkçam
ı

Bozuk Baltalık

Özel Ormanlık
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Sazlık

Baraj
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Meşe
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Gürgen
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Kızılağaç
Dişbudak
Kavak
Ormangülü

Thiessen yöntemine göre potansiyel yaşam alanlarının kapladıkları alanlar belirlendikten sonra her
bir yaşam alanı sınıfının içindeki, meşcere verilerinin (yukarıda tabloda verilen şekilde) oranları tespit edildi.
Oranları hesaplanan bu meşcere verilerinin içinde bulundukları potansiyel yaşam alanlarıyla ne kadar
örtüştüğü ve bu yaşam alanlarının özelliklerinin ne kadarını temsil ettiği bulgular bölümünde yer verilmiştir.
3. Bulgular
Bu bölümde elde edilen sonuçlar iki başlık altında verilmiştir. İlkinde tespit edilen potansiyel yaşam
alanları haritası verilerek genel sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Daha sonra yaşam alanları ile gerçek
arazi örtüsü durumu birbiriyle karşılaştırılmıştır.
3.1. Potansiyel Yaşam Alanları
Holdridge yöntemine göre elde edilmiş Türkiye’nin yaşam alanları haritası aşağıda verilmiştir.
Zengin topoğrafik görünümüyle beraber farklı iklimlerin etki alanında yer alan ülkemiz potansiyel açıdan
zengin bir sınıf ağına sahip olduğu görülmektedir. Toplamında 12 tane potansiyel yaşam alanı tespit edilmiş
olup bunların istasyonlarda görülme sıklığı birbirinden farklılıklar taşımaktadır.
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Şekil 3. Thiessen yöntemine göre elde edilmiş Türkiye Holdridge Yaşam Alanları haritası.

Haritada görüldüğü gibi potansiyel yaşam alanları hem görülme sıklığı bakımından hem de bölgeler
bazında farklı ve ilginç sonuçlar gösterdiği aşikârdır. Bilindiği gibi ülkemiz, Karadeniz, Akdeniz ve Karasal
iklim özelliklerinin görüldüğü bir konumdadır. Bu anlamda karasal iklim özelliğiyle nitelendirebileceğimiz
13 sayısıyla ve sarı renkle gösterilen Serin ılıman step yaşam alanı özellikleri hemen hemen tüm bölgelerde
çıkmıştır. Tipik Akdeniz iklimi özelliklerini andıran ve 20 sayısıyla gösterilen Sıcak ılıman kuru orman
yaşam alanı başta Ege ve Marmara olmak üzere diğer bölgelerde yer alan birkaç istasyonda da çıkmıştır.
Benzer şekilde 27 ve 28 sayılarıyla gösterilen Alçak dağ (dağlık) kuru ve nemli orman yaşam alanları büyük
oranda Akdeniz bölgesinde görülürken Muğla sınırları içerisinde yer alan 3 tane istasyonda da çıkmıştır. 8
sayısıyla gösterilen Dağlık (dağ) nemli orman yaşam alanı daha çok Doğu Anadolu bölgesinde görülürken
Sivas ve Kayseri dolaylarında birer istasyonda da çıkmıştır. İkişer istasyonda çıkan 15 ve 22 sayılarıyla
gösterilen Serin ve Sıcak ılıman çok nemli (çok yağışlı) orman yaşam alanları Doğu Karadeniz bölümde
görülürken 15 sayısıyla gösterilen yaşam alanı Bitlis Merkez istasyonunda da çıkmıştır. Ülkenin en kurak
yerlerini temsil eden İç Anadolu bölgesinin daha çok güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin
batı bölümde ise 19 sayısıyla temsil edilen Sıcak ılıman diken (çalılı) step yaşam alanına ait özellikler
çıkmıştır. Yine birer istasyonlarda çıkan dağlık yağmur ormanı (10) Uludağ istasyonunda çıkarken 12
sayısıyla gösterilen Serin ılıman çöl çalılığı Iğdır Merkez istasyonunda çıkmıştır.
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Holdridge Yaşam Alanları
Şekil 4. Potansiyel yaşam alanlarının istasyonlardaki görülme sıklığı.

Grafikte görüldüğü gibi istasyonlarda en çok çıkan potansiyel yaşam alanları sırasıyla Serin ılıman
step (%35.4), Sıcak ılıman kuru orman (%23.9) ve Serin ılıman nemli ormandır (%18.1). Bunların tüm
istasyonlar içindeki toplam oranı ise %77.4’tür.
3.2. Arazi Örtüsü Sınıflandırması ve Potansiyel Yaşam Alanları
Burada tespit edilen potansiyel yaşam alanlarıyla arazideki bitki örtüsü durumu kıyaslanmıştır.
Yaşam alanlarının içindeki bitki örtüsünün özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı tartışmaya açılmıştır. Genel
değerlendirmeler yapılmadan önce haritanın şeklini vermede yarar var. Aşağıda Thiessen yöntemine göre
sınırları belirlenen yaşam alanları ve onların içinde kalan arazi örtüsü durumunu gösteren harita verilmiştir.
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Şekil 5. Türkiye’nin Holdridge yöntemine göre potansiyel yaşam alanlarını ve gerçek arazi örtüsünü gösteren harita.

Haritada görüldüğü gibi nemcil özellikteki ağaç türleri Karadeniz kıyısı boyunca geniş bir şekilde
yayılmıştır. Buna karşılık kurakçıl özellikteki ağaç türleri Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere
Marmara bölgesinin daha çok güneybatı taraflarında yayılış göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre bazı
yaşam alanları içindeki bitki örtüsünü özelliklerini iyi düzeyde yansıtırken (12, 15, 22 ve 27 nolu yaşam
alanları) bazı yaşam alanları ise içindeki bitki örtüsü türleriyle uyum göstermemiştir (21 ve 28 nolu yaşam
alanları). Nemcil özellikteki ağaç türlerinin yoğun bir şekilde görüldüğü Orta Karadeniz bölümünün kıyı
kesimi hariç iç kesimlerinde 13 sayısıyla gösterilen Serin ılıman step yaşam alanına ait özelliklerin çıkmış
olması önemli bir durum teşkil eder. Benzer şekilde 28 sayısıyla gösterilen Alçak dağ (dağlık) nemli orman
yaşam alanında kurakçıl özellikte ağaç türlerinin fazla olması dikkat çeken bir diğer durumdur.
3. Sonuçlar ve Öneriler
Giriş kısmında da belirtildiği gibi bu çalışmanın amacı bir çeşit iklim-bitki örtüsü sınıflandırma
yöntemi olan “Holdridge Yaşam Alanları” yaklaşımına göre Türkiye’nin potansiyel yaşam alanlarını tespit
ederek içindeki bitki örtüsü türleriyle kıyaslamasını yapmaktı. Elde edilen genel sonuçları maddeler şeklinde
sıralarsak:

Türkiye’nin uzun dönem ortalama yağış tutarı 624 mm olarak hesaplandı. Yağış tutarı en
düşük olan istasyonun değeri 263 mm iken en yüksek değeri alan istasyonun ki ise 2270 mm olarak
hesaplandı. Yağış aralıkları arasındaki skala çok geniş olup kıyı ile iç kesimler arasında belirgin farkların
olduğu görülmüştür.

Benzer şekilde ülkenin ortalama biyosıcaklık değeri 13 ºC olarak hesaplandı. En yüksek
değer 19.9 ºC iken en düşük değer 5.8 ºC olarak ölçüldü. Değerler arasındaki 14.1 ºC fark bize birbirinden
farklı özelliklere sahip bitki örtüsünün görülebileceğini bildirmektedir.

Ülkenin uzun dönem ortalama PET oranı 1.36 olarak hesaplandı. Bu da ülkede buharlaşma
ve terleme yoluyla kaybedilen suyun yağışlarla yere düşen sudan daha fazla olduğunu göstermektedir.
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Buharlaşmaya en elverişli yerlerin Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinin daha çok güney tarafları
olduğu görülmektedir.

Holdridge yöntemine göre ülkenin büyük bir bölümünde yarı nemli ve yarı kurak iklim
koşulları görülmektedir.

Frekans yoğunlukları değişen 12 tane yaşam alanı tespit edilmiş olup bunlar içerisinde 13, 14
ve 20 sayılarıyla gösterilen yaşam alanları en çok yer kaplamaktadır.

Yaşam alanı çeşitliliği bakımından kıyı bölgeler ile yükseltinin fazla olduğu yerler daha
zengin bir görünüm arz etmektedir. Arazi örtüsü haritasında da ağaç türlerinin daha çok kıyı bölgelerde
yoğunluk gösterdiği görülmektedir. Dolayısıyla bu durum kıyı bölgelerinin yaşam alanları açısından neden
zengin bir görünüme sahip olduğunu destekler niteliktedir.

Tespit edilen yaşam alanlarının büyük çoğunluğu arazideki bitki örtüsü türleriyle uyum
gösterirken bazıları da yanlış arazi kullanımı, iklim değişikliği ve insanın doğa üzerindeki yıkıcı baskısı gibi
nedenlerden dolayı içindeki bitki örtüsü türleriyle uyum göstermemiştir.

Tespit edilen potansiyel yaşam alanları doğrultusunda tarımsal faaliyetler ile ağaçlandırma
faaliyetleri yapılabilir. Çünkü bir yerin iklim özelliklerini hesaba katmadan yapılacak olan her türlü zirai
girişim birçok problemi beraberinde getirecektir.

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi iklim ile bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi iyi düzeyde
yansıtan bu tarz çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Ülkemiz iklim değişikliği açısından orta ve yüksekorta riskli alanlar içerinde yer aldığından ortalama sıcaklıklardaki herhangi bir artış yaşam alanlarını önemli
düzeyde etkileyecektir. Kuru özellikteki yaşam alanlarının etki alanları genişleyecek buna karşılık nemli
özellikteki yaşam alanlarının etki alanları daralacaktır. Bu da yaşam alanları arasında bitki ve hayvan göçüne
neden olacaktır.
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