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1. GİRİŞ

Hükümetlerarası  İklim  değişikliği  Paneli'nin  dördüncü  değerlendirme  raporunda  (IPCC  2007) 
değişik emisyon senaryoları için çalıştırılmış Küresel Sirkülasyon Model (KSM) çıktılarına göre ülkemizin  
de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda yirmi birinci yüzyıl sonlarına doğru sıcaklıkların artışıyla beraber  
yağışlarda önemli azalmaların meydana geleceği, ve dolayısıyla bu bölgenin küresel iklim değişikliğine karşı 
en kırılgan bölgelerden biri olacağı belirtilmiştir. Keza, Giorgi (2006) de yirmi birinci yüzyılı kapsayan iklim 
değişikliği projeksiyonlarına dayanarak Akdeniz bölgesini iklim değişikliği açısından sıcak alanlardan (hot  
spot) bir tanesi olarak tanımlamaktadır. Değişik KSM’ler ile gerçekleştirilen simülasyonlar Akdeniz Havzası 
genelinde yağış azalması konusunda birbirleri ile büyük ölçüde uyuşmaktadır. Bazı araştırmalar (örneğin,  
Giorgi  ve Lionello,  2008) Kuzey Atlantik kaynaklı  fırtınaların doğuya doğru takip ettikleri  yörüngelerin  
Tropikler  altı  yüksek basınç sisteminin Akdeniz bölgesinde güçlenmesiyle kuzeye doğru kayacağını  öne 
sürmektedir. Bu değişiklik doğal olarak yukarı enlemlerde yağışları artırırken Akdeniz Havzası yağışlarını 
azaltacaktır. Daha ayrıntılı bilgilerin elde edildiği dinamik ölçek küçültme çalışmalarında, Türkiye üzerinde 
yağış azalmasının daha çok güney ve batı kıyı bölgelerinde gerçekleşeceği ifade edilmektedir (örneğin, Gao 
ve diğ., 2006; Bozkurt ve diğ., 2008; Önol ve Semazzi, 2009). Önol ve Semazzi (2009), NASA'nın fvGCM 
adlı küresel iklim modeli çıktılarını kullanarak elde ettikleri yüksek çözünürlüklü A2 senaryo simülasyon 
sonuçlarına  göre,  yirmi  birinci  yüzyılın  sonları  için  doğu  Akdeniz  Havzası'nda  meydana  gelecek  iklim 
değişikliğini  araştırdı.  Diğer  bazı  çalışmalarda  elde  edilen  sonuçlara  benzer  olarak  gelecekte  yağışların 
Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca azalacağını buna karşılık Karadeniz sahilleri (özellikle Doğu  

Gözlemler iklimin küresel ölçekte değişmekte olduğuna işaret etmektedir. Küresel ortalama sıcaklıklardaki (1 oC’ye 
yaklaşan)  artış,  kara  ve  deniz  buzullarının  erimesi  ve  deniz  seviyesinin  (17  cm  civarında)  yükselmesi  iklim 
değişikliğinin başlıca göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Geleceğe yönelik projeksiyonlar bu değerlerin, içinde 
bulunduğumuz yüzyılda daha da artacağını  ortaya koymaktadır.  Diğer  taraftan,  bu projeksiyonların  çoğunluğu 
Akdeniz Havzası yağışlarında gelecekte önemli oranlarda düşüş olacağı konusunda da uyum içindedir. Bu nedenle, 
bir  Akdeniz  ülkesi  olan  Türkiye’nin  iklim  değişikliği  açısından  kapsamlı  bir  şekilde  araştırılması  önem  arz 
etmektedir. Bu bildiride, Türkiye’de iklim değişikliği ve etkilerinin bütünsel bir resmini hem başka çalışmaların 
bulgularının derlenmesi hem de gözlem ve model verisi kullanan özgün analizler ile ortaya çıkarmayı amaçlayan 
bir projenin ön sonuçları paylaşılacaktır. Bu çalışmada hem 1950-2012 dönemi ile geçmiş zaman hem de 2010-
2100  dönemi  ile  gelecek  zaman  iklim  değişikliği  ve  olası  etkileri  açından  incelenecektir.  Gerçekleştirilen  ilk 
değerlendirmelere göre Türkiye’de sıcaklıklar artmaya devam etmektedir. Bu artış son yıllarda daha belirgindir.  
Sıcaklıktaki artışa tepki olarak kar erimesinin daha erken başladığı, ve kar ile beslenen nehirlerde akımlarda erkene 
kaymaların meydana geldiği tespit edilmiştir. Bazı makaleler Türkiye buzullarının yılda ortalama 10 m civarında 
geri çekildiğini göstermektedir. Kıyılarımızdaki ölçümler ise deniz seviyesinin yıllık 6 mm civarında yükseldiğine 
işaret etmektedir. Bu değişimlere paralel olarak Türkiye’de son yıllarda şiddetli yağış, fırtına, sıcak hava dalgası, 
orman yangınları, sel ve taşkın gibi hidrometeorolojik karakterli afet sayılarında da önemli artışlar belirlenmiştir. 
Gelecekteki değişiklikler Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin dördüncü (AR4) değerlendirme raporlarına 
kaynak  teşkil  eden  CMIP3  senaryo  simülasyonları  temel  alınarak  değerlendirilmiştir.  Senaryo  ve  modellerde 
farklılıklar da olsa simülasyonların tamamına yakını Türkiye’nin tümü için 5 derecelere varan sıcaklık artışı ve 
Türkiye’nin güney ve batı kesimleri için %30’lara varan yağış azalması öngörmektedir. Buna karşılık bazı modeller 
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için %20’lere varan yağış artışı tahmin etmektedir. Ayrıca, Fırat ve Dicle gibi 
karla beslenen nehirlerin akımlarında %25’lere varan azalma ile akım zamanlarında bir ay mertebesinde erkene 
kaymaların meydana geleceği tahmin edilmektedir. Bütün bu öngörülen değişiklikler ışığında hidrometeorolojik 
karakterli afet sayı ve şiddetinde artışların devam etmesi beklenebilir. Özellikle sıcak hava dalgaları, kuraklık ve 
orman  yangınları  ülkemizi  artan  bir  şekilde  tehdit  edecektir.  Doğu  Karadeniz  Bölgesi  yağışlarında  meydana 
gelebilecek artışlar ise hem sel ve taşkın hem de heyelan olaylarında artışa neden olacaktır. Genel olarak, şiddetli  
yağış  olaylarının,  dolayısıyla  sel  ve  taşkın  olaylarının,  güney  bölgelerimizde  azalabileceği,  ancak  kuzey 
bölgelerimizde artabileceği söylenebilir. 
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Karadeniz) boyunca bir miktar artacağını öngördü. Gao ve Giorgi (2008) de aynı bölge için yağışta buna 
benzer  bir  değişimden  bahseder.  Hemming  ve  diğ.  (2010)  bir  model  demeti  (ensemble)  çalışmasında, 
kullanılan hemen hemen bütün modellerin 21.  yüzyılın ilk yarısında Türkiye'nin batı  kıyılarındaki  yağış  
azalması  (%5-25) konusunda uyuştuğuna işaret  etmektedir.  Evans (2009)  onsekiz tane KSM sonuçlarını  
Ortadoğu Bölgesi için inceledi ve yağıştaki en büyük azalmanın (%25'ten fazla), Doğu Akdeniz üzerindeki 
fırtına aktivitesinin önemli oranda azaldığı, 2095 yılında güneybatı Türkiye üzerinde oluştuğunu gösterdi. 
Kitoh ve diğ.  (2008) Fırat  Havzası'nda 21.  yüzyılın sonlarına doğru görülecek yağış azalmasıyla ilişkili 
olarak Fırat Nehri akımlarında önemli oranlarda azalmanın (%30-70) görüleceğine işaret etti. Fujihara ve  
diğ. (2008) iklim değişiminin, Türkiye için önemli tarım alanlarından birisi olan Çukurova'yı da kapsayan, 
Seyhan Havzası üzerindeki hidrometeorolojik etkilerini araştırmak üzere bir çalışma yaptı. Bu çalışmada,  
dinamik  olarak  küçültülen  sıcaklık  ve  yağış  verileri  hata  düzeltmesi  yapılarak  gözlem  verileriyle  
karşılaştırılıp test edildi. Ölçek olarak küçültülmüş bu veriler, daha sonra, bir kara yüzeyi modeline girdi  
olarak verildi ve bu havza için yüzey akışı ve rezervuar hacmi gibi değerler hesaplandı. Geliştirilen bu model  
sistemi, son olarak, A2 emisyon senaryosuna göre elde edilmiş iki KSM çıktısına (MRI-CGCM2 ve CCSR)  
uygulandı ve sonuç olarak Seyhan Hazvası’ndaki kar ve yüzey akışı değerlerinin günümüz değerlerine göre 
oldukça düşeceği  belirtildi.  İki  farklı  küresel  modelin yağış ve buharlaşma çıktılarını  kullanarak yapılan  
hesaplamalar  yıllık  akımların  %50  ile  %60  arasında  azalacağını  ortaya  koydu.  Bozkurt  ve  Sen  (2011) 
duyarlılık simülasyonları  yardımıyla Türkiye'yi  çevreleyen denizlerde yüzey suyu sıcaklık değişimlerinin 
Anadolu yarımadası  yağışlarına etkisini  inceledi.  Bu çalışma, normalden iki  derece daha yüksek yaz ve  
sonbahar deniz suyu sıcaklıklarının Anadolu yarımadasının (aralarında Fırat nehrinin kaynak kısımlarının da  
bulunduğu) değişik bölgelerinde sel ve taşkınlara yol açacak şekilde yağışları artırdığını ortaya koydu.

Bozkurt  ve  diğ.  (2008),  nispeten  kötümser  bir  senaryoya  göre  gerçekleştirilen  simülasyon 
sonuçlarına göre,  içinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru,  Türkiye’de sıcaklıkların 2 ile 6 derece 
arasında yükseleceğini,  en küçük artışın kış mevsiminde ve en yüksek artışın yaz mevsiminde olacağını 
öngörmüştür. Bu çalışmaya göre, özellikle Fırat ve Dicle gibi büyük nehirlerimizi besleyen Doğu Anadolu  
Bölgesi’ndeki  kar  örtüsünde  sıcaklık  artışından dolayı  meydana  gelecek  azalma,  yüzey akışında  önemli 
mevsimsel değişikliklere neden olacaktır. Kar birikme dönemi olan kış mevsiminde daha az kar birikecek,  
daha çok su akışa geçecektir. Kar erime döneminde ise daha az birikmiş kar olacağından, daha az yüzey akışı  
meydana  gelecektir.  Bu  nedenle  nehirlerdeki  akış  rejimi  değişecek,  kış  aylarında  debiler  yükselirken,  
ilkbahar aylarında düşecektir  (Bozkurt  ve diğ.,  2010).  Takip eden başka bir  çalışma ile Bozkurt  ve Sen 
(2013)  iklim  değişikliğinin  gelecekte  Fırat  ve  Dicle  Havzası’ndaki  su  kaynaklarını  önemli  oranda 
azaltacağını ortaya koydu.

Bu bildiride yukarıda bahsedilen çalışmalar ışığında Türkiye’de iklim değişikliği ve olası etkilerinin 
bütünsel bir resmi ortaya konulması amaçlanmıştır. Takip eden bölümlerde öncelikle Türkiye’nin iklimi ve 
iklim değişikliğinin Türkiye iklimini etkileme mekanizması irdelenecek, ve daha sonra hem son 50-60 yıllık 
dönemdeki  değişimler  hem de gelecekteki  muhtemel  iklim değişikliği  projeksiyonları  ortaya konacaktır.  
Sonuç bölümünde ise iklim değişikliğinin Türkiye’nin insan ve su kaynakları ile tarım, orman, turizm ve 
enerji sektörleri üzerine olası etkileri tartışılacaktır.

2. TÜRKİYE İKLİMİ ve OLASI DEĞİŞİM MEKANİZMASI

Türkiye’nin iklimini şekillendiren başlıca faktörler atmosferin genel dolaşımı, Türkiye’nin enlemsel 
konumu, ana nem kaynaklarına (özellikle Kuzey Atlantik) olan uzaklığı, çevreleyen denizler ve topoğrafyası  
olarak belirtilebilir. Bu faktörler arasında değişme durumu söz konusu olabilecek sadece atmosferin genel  
dolaşımı  vardır.  Bu  durumda  Türkiye’de  iklimin  değişmesinin  en  başta  atmosferin  genel  dolaşımının 
değişmesi ile alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Atmosferin genel dolaşımı güneşten dünyaya gelen enerjinin  
enlemsel farklılığı, ısınan havanın yükselmesi, soğuyan havanın çökmesi ve dünyanın dönmesi nedeniyle 
oluşan saptırıcı (koriolis) kuvvet sayesinde gerçekleşmektedir. Ekvator civarına daha fazla miktarda gelen 
enerji havayı ısıtarak yükselmesini sağlar. Yükselen hava yukarı atmosferde kuzeye ve güneye doğru hareket  
eder  ve  her  iki  yarıkürede  de  30  derece  enlemleri  civarında  çöker.  Çöken  hava  ısınır  ve  yoğuşma 
gerçekleşemediği için yağış üretemez. Böylece 30 derece enlemleri civarı çok az yağış alan çöl bölgeleridir.  
Bu  enlemlerde  çöken  havanın  bir  kısmı  güneye  yönelerek  ekvator  ile  30  derece  enlemleri  arasındaki 
döngüyü tamamlar.  Bu  döngü Hadley  döngüsü  olarak  bilinir.  Türkiye  36  –  42  derece  kuzey  enlemleri  
arasında  yer  almaktadır.  Bu  durumda  Türkiye’nin  güney kısımları  Hadley  döngüsünün çöken  kolundan 
sadece 6 derece (yaklaşık 660km) kuzeyde yer almaktadır. Hadley döngüsünün çöktüğü enlemler tropikler  
altı  yüksek basınç kuşağı  ile  karakterize  edilir.  Bu çöken kol  Atlas  Okyanusu’nda Azor  Yüksek basınç  



sistemini oluşturur. Azor Yükseği, Kuzey Atlantik’te oluşan fırtına sistemlerinin doğuya hareketlerinde nasıl  
bir  yörünge  izleyecekleri  konusunda  etkili  bir  sistemdir.  Güçlü  olması  durumunda  fırtınalar  Akdeniz’e 
inemez  ve  daha  kuzeyli  bir  yörünge  izlerler.  Bu  durumda  Türkiye  daha  az  yağış  alır.  Zayıf  olması  
durumunda fırtınalar daha güneyli bir yörünge izleyerek Türkiye’nin daha fazla yağış almasını sağlarlar. Bu 
durum aslında Hadley döngüsünün yaz ve kış mevsimlerinde kuzeye ve güneye kayması olayında açıkça 
görülebilir. Azor Yükseği kışın daha güneyde ve daha zayıf olur. Yazın ise daha kuzeyde ve daha güçlü olur.  
Yapılan  çalışmalar  küresel  ısınma  sonucu  bizim  yarıküremizdeki  Hadley  hücresinin  2  derece  civarında 
kuzeye genişleyeceğini göstermektedir. Bu durumda döngünün çöken kolu Türkiye’ye yaklaşacaktır. Aynı 
zamanda Azor Yükseği de bu genişlemeye paralel olarak bir miktar daha kuzeyde oluşacaktır. Bu durum  
Türkiye’yi etkileyen Kuzey Atlas Okyanusu kaynaklı fırtınaların yörüngelerini de kuzeye kaydıracaktır. Bu 
değişimin  Türkiye  açısında  neticesi  özellikle  güney kesimlerinin  daha  az  (ve/veya  daha  zayıf)  fırtınaya 
maruz kalması ve yağışlarının azalmasıdır. 

Küresel iklim modelleri ile gerçekleştirilen iklim değişikliği simülasyonları neticesinde elde edilen 
değişim projeksiyonları yukarıda anlatılan mekanizmayı doğrular nitelikte sonuçlar vermektedir. Şekil 1a’da 
gösterildiği üzere, Akdeniz Havzası yağışlarının içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar genel olarak 
%15’lere  kadar,  ancak  yer  yer  %30’lara  varan  oranlarda  azalacağı  öngörülmektedir.  Yüksek  azalma 
meydana gelecek alanlar  arasında Türkiye’nin güney sahilleri  de  vardır.  Şekil  1b yine aynı  dönem için  
küresel sıcaklık değişimini göstermektedir. Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıkların yüzyılın ortasına kadar 2-
3oC arasında artması öngörülmektedir. Burada gösterilmemekle beraber yaz sıcaklıklarındaki artışların genel 
olarak kış sıcaklık artışlarına kıyasla daha fazla olacağını belirtmek gerekir.  Bu sonuçlar ile ilgili  bir iki  
konuya değinmekte fayda vardır. Birincisi bu projeksiyonlar küresel model simülasyonlarına istatistik ölçek 
küçültme yöntemi uygulanarak elde edilmişlerdir. Bu haritaların çözünürlüğü 50km civarındadır. İstatistik 
ölçek küçültme yöntemi Türkiye gibi dağlık bir coğrafyaya sahip ülkelerde, özellikle dağlık alanlarda, lokal  
ölçeklerde  iyi  sonuç  vermeyebiliyor.  Meteoroloji  istasyonu  ölçüm verisine  ihtiyaç  duyduğu  için  yeterli 
yoğunlukta  (temsil  seviyesinde)  olmayan  istasyon  ağının  olduğu  alanlarda  sonuçlar  tutarlı  olmayabilir.  
Türkiye’nin özellikle kuzeydoğu yarısı için yapılan istatistiksel ölçek küçültme çalışmaları bölgenin istasyon 
ağının  yetersizliği  nedeniyle  bu  olumsuzluktan  etkilenebilir.  Bu  olumsuzluğu aşmak için  dinamik ölçek 
küçültme  yöntemleri  kullanılmaktadır.  Bu  çalışmada  dinamik  ölçek  küçültme  tekniği  kullanılarak  elde 
edilmiş yüksek çözünürlüklü sonuçlara yer verilecektir. İkinci bir konu senaryo ile ilgilidir. Bu haritalarda  
gösterilen  sonuçlar  nispeten  kötümser  olan  A2  senaryosuna  aittir.  Ancak  farklı  senaryolara  ait  
simülasyonların genel olarak benzer değişim desenleri ortaya çıkardığını belirtmek gerekir. En önemli fark  
değişimin  büyüklüğünde  ortaya  çıkmaktadır.  Daha  düşük  emisyon  senaryoları  ile  gerçekleştirilen 
simülasyonlar daha az değişim öngörmektedir.

3. TARİHSEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim  değişikliğinin  başlıca  işaretçileri  (indicator)  sıcaklık,  yağış,  buzul,  nehir  akımı  ve  deniz 
seviyesi  değişimleridir.  Çalışmanın  bu  kısmında  hem  iklim  verileri  kullanarak  sıcaklık  ve  yağıştaki  
değişimler hem de diğer çalışmalarda uzmanları tarafından elde edilen buzul, deniz seviyesi ve nehir akım 
değişimleri bir arada sunulmaya çalışılmıştır. Şekil 2a bu şekilde hazırlanmış yıllık sıcaklık, deniz seviyesi,  
buzul ve nehir akım değişimlerini göstermektedir. 1970-2011 arasını kapsayan 41 yıllık iklim gözlemlerine 
göre  sıcaklıklar  Türkiye  çapında  istatistiksel  olarak  anlamlı  seviyelerde  yükselmiştir.  Burada 
gösterilmemekle  beraber  sıcaklık  artışlarının yazın  kış  mevsimine  göre  daha baskın olduğunu,  ve yıllık  
artışların daha çok yaz mevsimi artışlarından kaynaklandığını söylemek gerekir. Sarıkaya (2011) tarafından 
gerçekleştirilen  çalışma son 55  yılda  Türkiye’deki  dağ  buzullarında  önemli  oranlarda  çekilme meydana 
geldiğini  göstermektedir.  Yıllık  çekilme  miktarları  5  ile  13.6  m  arasında  değişmektedir.  Güventürk’ün 
(2013)  yaptığı  çalışma  ise  Doğu  Anadolu’da  pek  çok  nehirde  tepe  akımlarda  önemli  oranlarda  erkene  
kaymanın olduğunu ortaya çıkarmıştır. Benzer sonuçlar Sen ve diğ. (2011) tarafından da ifade edilmiştir.  
Erkene  kaymalar  bölgede  son  yıllarda  artan  sıcaklığın  kar  örtüsünü  erken  eritmeye  başlaması  ile  
açıklanmaktadır.  Erkene  kayma  yaklaşık  bir  hafta  –  on  gün  mertebesindedir.  Her  ne  kadar  doğrudan 
Türkiye’deki  değişimler  ile  alakalı  olmasa  da  deniz  seviyesi  ölçümleri  de  deniz  seviyesinin  Türkiye  
kıyılarında 3.8 – 7.7 mm/yıl mertebesinde arttığını göstermektedir (Demir ve diğ. 2005). Şekil 2b yıllık yağış  
değişimlerinden istatistiksel olarak anlamlı olan istasyonları ve değişimin yönünü göstermektedir. Bölgesel  
birliktelik anlamında Doğu Karadeniz bölgesindeki yağış artışını vurgulamak gerekir. 



Şekil 1. IPCC’nin A2 senaryosuna göre 2040-2069 dönemi için öngörülen (a) yıllık yağış ve (b) sıcaklık değişimi. Değişimler 16  
farklı  küresel  iklim  modeli  sonuçlarının  ortalamasını  (medyan)  göstermektedir.  Veri  http://www.climatewizard.org sitesinden 
alınmıştır.

Yukarıdaki  parametrelere  ek  olarak  Türkiye’de  1960  –  2011  arası  dönem için  kaydedilen  fevk 
(şiddetli yağış, fırtına gibi) rasatlarının nasıl değiştiği de incelenmiştir. Şekil 3 standart sapma ile normalize  
edilmiş fevk sayısı anomalisi ile benzer şekilde hesaplanmış normalize sıcaklık anomalisini göstermektedir.  
Ayrıca bu değişkenler için ikinci derece polinom eğrileri de çizdirilmiştir. Genel anlamda sıcaklığın yüksek  
olduğu zamanlarda fevk hadiselerinin sayısında artış olduğu ve düşük olduğu zamanlarda bu tip hadiselerde 
azalma olduğu söylenebilir.  Özellikle  son  yıllarda  fevk hadiselerinde  sıcaklık  artışına  paralel  bir  artışın 
olduğu aşikardır.  Fevk kayıtlarında eksiklikler  olmasına rağmen bu paralelliğin  sıcaklık artışının  devam 
etmesi  durumunda  gelecekte  Türkiye’de  fevk  hadiselerinde  artış  olabileceği  konusunda  ipucu  verdiği  
söylenebilir. 

http://www.climatewizard.org/


Şekil 2. Türkiye için son dönemlerde (a) sıcaklık, dağ buzulları, nehir tepe akımları, deniz seviyesi ve (b) yağış değişimi. Sıcaklık ve  
yağışta sadece istatistiksel olarak anlamlı değişimler gösterilmiştir. Dağ buzulları verisi Sarıkaya (2011), nehir tepe akımı değişimleri  
Güventürk (2013) ve deniz seviyesi yükselme verisi Demir ve diğ. (2005) tarafından basılan yayınlardan alınmıştır.

4. TÜRKİYE’DE GELECEK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel iklim modelleri ile gerçekleştirilen iklim değişikliği projeksiyonları çözünürlüklerinin düşük 
olması nedeniyle bölge altı ölçeklerde yeterli bilgi sağlamaz. İstatistiksel ölçek küçültme teknikleri iklim 
parametrelerinin  nispeten  benzer  dağılım  gösterdiği  bölgelerde  bu  projeksiyonların  çözünürlüğünü 
yükseltmede  etkilidir.  Ancak  mekânsal  değişkenliğin  fazla  olduğu  bölgelerde  istenilen  performansı 
veremeyebilirler.  Bu durumlarda dinamik ölçek küçültme tekniklerine başvurulur. Bu tekniğin en önemli  
dezavantajı  istatistik  yönteme  nazaran  çok  fazla  hesaplama  gücüne  ihtiyaç  duymasıdır.  Bu  dezavantaj 
dolayısıyla dinamik ölçek küçültme tekniği  ile  belirsizliği  azaltmada kullanılabilecek yeterli  üyeye sahip 
demet  (ensemble)  simülasyonlar  yapmak  oldukça  zor  ve  zaman  alıcıdır.  Türkiye  için  dinamik  ölçek 
küçültme tekniği ile gerçekleştirilmiş az sayıda simülasyon mevcuttur (bakınız, örneğin, Bozkurt ve Sen,  
2013). Burada bu simülasyonlardan A2 senaryosuna göre gerçekleştirilmiş bir tanesi gösterilecektir. 



Şekil 3. Standart sapma ile normalize edilmiş fevk hadise sayısı ve sıcaklık anomalisi.  Şekilde bu değişkenlere ait ikinci derece  
polinom eğrileri de gösterilmektedir. 

Şekil  4,  içinde  bulunduğumuz  yüzyılın  son  30  yılı  için  ECHAM5  küresel  iklim  modelinin  A2 
senaryosu  ile  çalıştırılmış  çıktılarının  bir  bölgesel  iklim modeli  kullanılarak  dinamik olarak  Türkiye  ve 
civarına ölçeği küçültülmüş yüksek çözünürlüklü (27km) iklim değişikliği projeksiyonlarını göstermektedir.  
Daha önce de bahsedildiği gibi Türkiye’nin güney ve batı kısımları için gelecekte önemli oranlarda yağış  
azalması simüle edilmektedir. Bu durum farklı modellere ait benzer şekilde elde edilmiş projeksiyonlarda da 
ortaya  çıkmaktadır.  Diğer  bir  deyişle,  modeller  yağışın  gelecekte  azalacağı  konusunda  Türkiye’nin  bu 
kısımları için uyum içerisindedir. Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz, bölgesi için ise modeller arasında  
tam bir uyum söz konusu değildir. Bazı modeller yağış artışı verirken diğer bazıları ise yağış azalmasının,  
güneydeki oranlarda olmasa dahi, Türkiye’nin bu bölgesinde de gerçekleşeceğini öngörmektedir. Bu durum 
yıllık toplam yağışlar  için geçerlidir.  Ancak kış yağışlarının ülkenin kuzey kısmında artacağı konusunda  
modeller arasında bir uyuşmanın varlığından bahsedilebilir. Projeksiyonlar diğer mevsimler, özellikle yaz 
mevsimi,  için  yağışın  bölgede  azalacağına  işaret  etmektedir.  Bu  durum toplam yıllık  yağışın  günümüz 
seviyelerine yakın gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, Kuzey Atlantik kaynaklı fırtınalara daha çok 
yılın  soğuk  yarısında  maruz  kalmaktadır.  Kış  yağışlarındaki  değişim  (Türkiye’nin  güneyinde  azalma,  
kuzeyinde ise artma) tamda bu fırtınaların yörüngelerinde kuzeye doğru bir kaymanın meydana geleceğine 
işaret etmektedir. Yaz mevsiminde kuzeyli rüzgarlar nedeniyle Türkiye’nin sadece kuzey kısmı yağış alır.  
Hadley döngüsünün çöken kolu altında oluşan yüksek basınç alanının yazın biraz daha kuzeye kayacak 
olması bu kuzeyli rüzgarların zayıflamasına ve Karadeniz’e paralel dağlar boyunca yağışların azalmasına  
neden olacaktır. 

Sıcaklık  atmosferde artan  sera  gazlarına  paralel  olarak artacaktır.  Ancak hem mekânsal  hem de 
mevsimsel farklılıklar meydana gelecektir. Yıllık sıcaklık artışı Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde 
diğer  bölgelere  (denizlere  yakın)  oranla  daha  fazla  olacaktır.  Ayrıca  mevsimsel  projeksiyonlar  bariz  bir 
şekilde  yaz  mevsimi  sıcaklık  artışının  kış  mevsimi  sıcaklık artışından fazla  olacağına işaret  etmektedir.  
Aslında benzer bir değişim tarihsel verilerde de söz konusudur. Daha önce de belirtildiği gibi son 40-50  
yıldaki gözlemler Türkiye’de yaz sıcaklıklarının kış sıcaklıklarına göre daha fazla artış gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Görülen o ki, bu durum gelecekte de devam edecektir. 



Şekil 4. Türkiye için dinamik ölçek küçültme tekniği ile elde edilmiş ECHAM5 küresel iklim modeli A2 senaryo simülasyonu (a)  
yağış ve (b) sıcaklık değişimi haritaları. Bu değişimler 2070-2099 döneminin 1961-1990 döneminden olan farkını yansıtmaktadır. 

5. Sonuçlar

Yukarıda anlatılanlar  ışığında Türkiye’nin iklimsel  ve ilişkili  geleceği  ile  ilgili  bazı  öngörülerde 
bulunulabilir. Türkiye’de nüfus daha çok batı illerinde yığılmıştır. Nüfus yoğunluğu özellikle Marmara, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesiminde yüksektir.  Projeksiyonlar bu bölgeler için daha az sıcaklık artışı 
ancak daha fazla yağış azalışı öngörmektedir. Bu da Akdeniz ikliminin sınırlarının daha kuzeye kayacağına  
işaret  etmektedir.  Bu  durumda,  örneğin  İstanbul’un  iklimi  Akdeniz  iklimi  karakteristiklerini  daha  fazla 
yansıtacaktır. Artan sıcaklıklar nedeniyle bu bölgelerde yaz mevsimi genişleyecektir. Yağıştaki azalma ise su  
kaynaklarını  azaltacaktır.  Bu  değişimler  insanların  yaşamlarını  olumlu  yönde  etkileyebileceği  gibi  bazı  
olumsuzlukların meydana gelmesine de yol açabilecektir. Turizm açısından bu değişimlerin olumlu olacağı 
varsayılabilir.  Ancak  sıcaklık  artışı  neticesinde  oluşabilecek  sıcak  dalgalar  ve  kuraklık  bölgede  canlı  
yaşamını olumsuz etkileyecektir. Aynı nedenlerden dolayı bölgede orman yangınlarının artacağı söylenebilir.  
Günümüz rakamlarına göre bu bölgelerde kişi başına düşen su miktarı kritik değerlerdedir. Gelecekte yağış  
azalması nedeniyle su kaynaklarında oluşabilecek azalmalar ciddi sıkıntılara yol açabilecektir. Tarım sektörü 
de güney ve batı kıyı bölgelerimizde güçlüdür. Örneğin, Antalya bitkisel üretim değeri açısından ilk sıralarda 
yer alan illerimizdendir. Yağış ve su kaynaklarındaki azalma tarımsal üretimi olumsuz etkileyecektir. 

Türkiye’nin  doğusunda  nüfus  nispeten azdır.  Kişi  başına  düşen  su miktarı  batı  bölgelerine göre 
oldukça fazladır. Türkiye’de en fazla hidrolik enerji bu bölgede üretilmektedir. Güney Doğu Anadolu projesi 
kapsamında geniş araziler sulu tarıma açılmaktadır. Sulu tarım nedeniyle Şanlıurfa tarımsal alan ve üretim 
açısından en üst illerimiz arasına girmiştir. Ancak bölgede yağış ve su kaynaklarında meydana gelecek azalış  
ve  sıcaklıkta  oluşacak  artış  hem  enerji  hem  de  tarımsal  üretimi  olumsuz  etkileme  potansiyeli  
barındırmaktadır.  Frekansı,  şiddeti  ve süresi  artabilecek sıcaklık dalgaları  ve kuraklık ciddi  zararlara yol  
açabilir.  2008  yılındaki  kuraklığın  Bereketli  Hilal  olarak  adlandırılan  bölgede  ve  Güneydoğu  Anadolu 
bölgesinde oldukça büyük zarara yol açtığı bilinen bir gerçektir. Gelecekte benzer olaylar daha sık, şiddetli  
ve uzun meydana gelebilir. Bölgede sulu tarım yapılan arazilerin her geçen gün artması havanın daha nemli,  
ve yüksek sıcaklık ile beraber, daha bunaltıcı olmasına sebep olacaktır. Bu durum bazı hastalıkların ve sağlık  



problemlerinin bölgede artmasına yol açması beklenebilir.  

Karadeniz  Bölgesi  diğer  bölgelere  nazaran  iklim  değişikliğinden  olumsuz  anlamda  daha  az 
etkilenebilir.  Sıcaklık  açısından  Karadeniz  iklimi  tamamen  Akdeniz  iklimine  dönüşecektir.  Örneğin, 
Trabzon’da  sıcaklıklar  günümüz  Antalya’sına  benzeyecektir.  Yaz  mevsiminde  daha  az  yağışın  ve  daha 
yüksek sıcaklıkların turizm açısından olumlu yansımaları olacaktır. Ancak yüksek sıcaklık ve yüksek nem 
bazı illerde bunaltıcı havaların, dolayısıyla sağlık problemlerinin, artmasına yol açacaktır. Artan sıcaklıklarla 
beraber  bölgede  orman yangınlarında  bir  artışın  meydana  geleceği  söylenebilir.  Bitkisel  üretim sıcaklık 
artışına paralel olarak hem Karadeniz hem de diğer bölgelerde erkene kayabilir. Türkiye’de sıcaklıkların yaz 
mevsiminde  kış  mevsimine  göre  daha  fazla  artacak  olması  soğutma  için  daha  fazla  enerjiye  ihtiyaç  
duyulacağına işaret etmektedir.      
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