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Özet
Günümüzde küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, global anlamda dikkate alınması gereken en büyük sorunların başında gelmektedir. Böylesine
büyük bir sorunun etkilerini ortaya koymak amacıyla bu çalışmada Doğu Anadolu
Bölgesinde küresel ısınmanın iklim parametreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu
kapsamda bölgeye ait meteorolojik ölçümleri gerçekleştiren Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü’nden alınan 1975-2010 yılı aralığındaki aylık donlu günler sayısı,
aylık kar yağışlı günler sayısı, aylık ortalama 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm ve 100 cm
toprak sıcaklığı, aylık ortalama açık günler sayısı, aylık ortalama basınç, aylık ortalama bulutluluk, aylık ortalama günlük toplam global güneşlenme şiddeti, aylık ortalama günlük toplam güneşlenme süresi, aylık ortalama kapalı günler sayısı, aylık ortalama nispi nem, aylık ortalama rüzgâr hızı, aylık ortalama sıcaklık, aylık toplam güneşlenme şiddeti, aylık toplam güneşlenme süresi ve aylık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Bu 35 yıllık periyotta meteorolojik parametrelerde ne gibi değişimlerin
meydana geldiği araştırılmıştır. Araştırma il bazında yapılmış olup, Doğu Anadolu
Bölgesinde bulunan Ardahan, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli, Van,
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsamaktadır. Parametrelerde
meydana gelen değişimler, 1975-1986 ve 1999-2010 zaman periyotlarında incelenmiş ve bu zaman periyotları arasındaki değişimler analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler:İklim değişimi, Doğu Anadolu Bölgesi, yenilenebilir enerji.

Tablo 8. Yıllık ortalama açık günler sayısının illere göre yüzde değişim oranları

Tablo 8’de yıllık ortalama açık günler sayısının illere göre değişimi verilmiştir. Çizelgeye göre en fazla artış Elazığ ilinde %0,06 ve en fazla azalış ise Ardahan ilinde
%0,68 olarak görülmüştür.
Tablo 9. Yıllık ortalama basıncın illere göre yüzde değişim oranları

Tablo 9’da yıllık ortalama basıncın illere göre değişimi verilmiştir. Buna göre en fazla artış Muş ilinde % 0,0009 ve en fazla azalış ise Erzurum ilinde % 0,0143 olarak
görülmüştür. Özellikle Elazığ ve Erzurum illerinde gözlenen değişim, diğer illerdeki
değişimlere oranla daha belirgin bir biçimde göze çarpmaktadır. Yıllık ortalama basınç değerlerindeki değişimin mevsimsel olarak çok belirgin farklılık göstermediği,
Erzurum ve Elazığ illerindeki belirgin değişimin bütün aylar boyunca diğer illerdeki
değişime nazaran belirginliğini koruduğu gözlenmiştir
Tablo 10. Aylık ortalama bulutluluğun illere göre yüzde değişim oranları

Abstract
Today, global warming-induced climate change is one of the biggest problems that
should be taken into account in global sense. In this study, we studied in order to put
a small-scale study of the effects of global warming on climate parameters of Eastern
Anatolia region. In this context, monthly number of frost days, the monthly number
of days with heavy snowfall, the monthly average of 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm and
100 cm soil temperature , the average monthly number of open days, the monthly
mean pressure, the monthly mean cloud cover, the monthly average daily global insolation intensity, the monthly average daily total sunshine duration, the average
monthly number of days off, the monthly average relative humidity, monthly average
wind speed, the average monthly temperature, monthly total sunshine intensity, the
total monthly sunshine duration and monthly total rainfall collected from weather
stations of the region and in the range of 1975-2010 were examined using data from
the State Meteorology Affairs General Directorate for what changes occurred. Investigations and analysis are made on the basis of the province in region of Eastern Anatolia covers the provinces of Ardahan, Agri, Erzincan, Erzurum, Kars, Igdir, Tunceli,
Van, Malatya, Elazig, Bingol, Mus, Bitlis, Adiyaman and Hakkari. Comparison of
the changes of the parameters with the time periods 1975-1986 and 1999-2010 and
carried out by the analysis of changes between these time periods.

Tablo 10’da yıllık ortalama bulutluluğun illere göre değişimi verilmiştir. Buna göre
en fazla artış Hakkari ilinde %0,28 ve en fazla azalış ise Elazığ ilinde %0,17 olarak
Tablo 11. Yıllık ortalama güneşlenme şiddetinin aylık ortalamalarının illere göre
yüzde değişim oranları görülmüştür.

Tablo 11’de günlük toplam güneşlenme şiddetinin illere göre değişimi verilmiştir.
Buna göre en fazla artış Bitlis ilinde %0,13 ve en fazla azalış ise Erzincan ilinde %
0,17 olarak görülmüştür.
Tablo 12. Yıllık ortalama güneşlenme sürelerinin aylık ortalamalarının illere göre
yüzde değişim oranları

Keywords: Climate change, East Anatolian Region, renewable energy.
1. Materyal ve Metot
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik parametreler
1975-2010 yılları arasında Ardahan, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Tunceli,
Van, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsayan 14 il bazında
gerçekleştirilmiştir. Bu veriler ilgili kurum tarafından her yıla ait 12 aylık periyotlarla toplanmış olup araştırma konusu kapsamında bu veriler 1975-1986 ve 1999-2010
periyotlarının ortalamaları alınarak incelenmiştir.
Tablo 1. Yıllık ortalama donma olayının gerçekleştiği günlerin sayısının illere göre
yüzde değişim miktarları

Tablo 1’e göre en fazla artış Ardahan ilinde %0,29, en fazla azalış ise Erzurum ilinde
%0,37 olarak görülmüştür. Bölgede yaz aylarında genellikle pek fazla değişim olmadığı gözlemlenmiştir.

Tablo12’de günlük toplam güneşlenme sürelerinin aylık ortalamalarının illere göre
değişimi verilmiştir. Çizelgeye göre en fazla artış Bitlis ilinde %0,29 ve en fazla azalış ise Elazığ ilinde %0,10 olarak görülmüştür.
Tablo 13. Yıllık ortalama kapalı günler sayısının illere göre yüzde değişim oranları

Tablo 13’te yıllık ortalama kapalı günler sayısının illere göre değişimi verilmiştir.
Buna göre en fazla artışlar Ardahan ilinde %0,37 ve Erzurum ilinde %0,36 ve en fazla azalış ise Malatya ilinde %0,14 olarak görülmüştür.
Tablo 14. Yıllık ortalama bağıl nemin illere göre yüzde değişim oranları

Tablo 2. Yıllık ortalama kar yağışlı günler sayısının illere göre değişim oranları
Tablo 14’te yıllık ortalama bağıl nemin illere göre değişimi verilmiştir. Buna göre en
fazla artış Iğdır ilinde %0,18 ve en fazla azalış ise Muş ve Bitlis illerinde %0,07 olarak görülmüştür.
Tablo 2’de yıllık kar yağışlı günler sayısının illere göre değişimi verilmiştir. Buna
göre en fazla artış Ağrı ilinde %0,15 ve en fazla azalış ise Kars ilinde %0,29 olarak
görülmüştür. Bölgede yaz aylarında ve Eylül ayında genellikle pek fazla değişim
gözlemlenmemiştir.

Tablo 15. Yıllık ortalama rüzgâr hızının illere göre yüzde değişim oranları

Tablo 3. Yıllık ortalama 5cm toprak sıcaklığının illere göre yüzde değişim oranları
Tablo 15’te aylık ortalama rüzgâr hızının illere göre değişimi verilmiştir. buna göre
en fazla artış Ağrı ilinde %0,48 ve en fazla azalış ise Malatya %1,45 olarak görülmüştür.
Tablo 3’de yıllık ortalama 5 cm toprak sıcaklığının illere göre değişimi verilmiştir.
Buna göre en fazla artış Tunceli ilinde %0,22 en fazla azalış ise Erzincan ilinde %
2,46 olarak görülmüştür.

Tablo 16. Yıllık ortalama sıcaklığın illere göre yüzde değişim oranları

2. Tartışma ve Sonuçlar
Çalışma alanında genel olarak toplam yağışlı günler sayısında belirgin derecede azalma söz konusudur. Bu durum esas itibariyle yağışlı günlerin çok büyük bir kısmını
oluşturan 10mm’nin altındaki az yağışlı günler sayısının giderek azalmasıyla bağlantılıdır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde toplam yağış miktarının belirgin bir azalma eğilimi göstermemesine karşılık, toplam yağışlı günler sayısının azalma göstermesi ise 25
- 50 mm arasındaki şiddetli yağışların kısmen de olsa artış göstermesi ile alakalıdır.
Az şiddetli yağışlı günler sayısında genel olarak azalma eğilimi söz konusudur. Buna
karşılık orta şiddetli yağışlı günler oldukça önemsiz değişimler göstermektedir. Şiddetli yağışlar Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde azalma eğilimi göstermektedir.
50mm’nin üzerindeki aşırı şiddetli yağışlar ise genel olarak tüm istasyonlarda azalma
eğilimi göstermektedir ki zaten bu şiddetteki yağışlı günlerin sayısı toplam içerisinde
son derece azdır.
Bütün istasyonlarda yağışlı günlerin sayıca en fazla olduğu mevsim kış ve ilkbahar
mevsimleridir. Bu iki mevsimin gerek yağışlı gün sayıları gerekse bu sayıların toplam içerisindeki yüzde oranları birbirine çok yakındır. Bununla birlikte genel olarak
kış ve ilkbahar mevsimlerindeki yağışlı gün sayıları azalma eğilimi göstermektedir.
Ancak yaz ve sonbahar mevsimlerinde böyle bir azalma görülmemekle birlikte bölgenin genelinde sonbahar mevsimi yağışlı günler sayısında nispeten artma eğilimi
dikkati çekmektedir. Bu istasyonlarda kış ve ilkbahar mevsimlerinde görülen azalmaya karşın sonbahar mevsimindeki artma eğilimi toplam yağış miktarını dengede tutmuştur. Bununla beraber istasyonların tamamında kış mevsimi yağışlı gün sayısının
az olduğu dönemlerde ilkbahar mevsimi yağışlı gün sayılarının arttığı, kış mevsimi
yağışlı gün sayılarının fazla olduğu dönemlerde ise ilkbahar mevsimi yağışlı gün sayılarının azaldığı dikkati çekmektedir.
Çalışma alanının sıcaklık koşullarına bakıldığında ise gerek ortalama, gerekse maksimum ve minimum sıcaklıklarda belirgin artma eğilimi söz konusudur. İklim değişimine yönelik olarak alınacak önlemlerin başında, sera gazı salınımlarını azaltmaya
ya da denetlemeye yönelik politikalar geliştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yaralanmak gelmektedir. Su temini ve olanaklarını artırmak için
ise, yeraltı su kaynaklarından daha fazla yararlanmak, tuzlu deniz sularını arıtma tesislerinde işleyerek tatlılaştırmaya çalışmak, kullanılmış atık suları temizleyerek yeniden kullanıma sunmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra ozon dostu ürün, iyi kalitede benzin ve mazot kullanmak, geri dönüşümlü kağıt kullanmak da bu konuda alınabilecek en önemli önlemler arasında yer almaktadır. Diğer yandan atmosfere salınan
sera gazları içerisinde en büyük payı tutan CO2’nin miktarının belirlenmesi için karbon miktarı ölçüm sistemlerinin kurulması gerekmektedir.
İklimde meydana gelen bu değişim eğilimi doğal çevre başta olmak üzere enerji, sanayi, tarım, yerleşme, ulaştırma gibi tüm koşullar üzerinde etkili olmaktadır ve etkili
olmaya da devam edecektir. Bu nedenle iklim değişiminin özellikle bölgesel ölçekte
meydana getireceği sonuçları tahmin etmek amacıyla çok yönlü araştırmalar ve incelemeler yapılmalı, sistematik ve devamlı gözlem ve modellemeler oluşturulmalıdır.
Mevcut olan veriler dikkate alınarak, iklimin gelecekte ne gibi etkilere neden olacağını tespit etmek ve bu durumun etkilerinden kurtulmak amacıyla çeşitli projeler geliştirilmelidir. Yağış yetersizliği durumunda doğal kaynaklar üzerinde var olan aşırı
baskı giderek doğal ortamın bozulmasına neden olacaktır. Bu yüzden bu tür değişimlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlamak için Doğu Anadolu Bölgesinde klimatolojik çalışmalara daha fazla önem verilmeye çalışılmalı ve çevre potansiyeli ortaya konmalıdır.
Günümüz şartlarında ülkelerin veya özel şirketlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamada
başvurdukları en önemli birincil enerji kaynağının fosil yakıtlar dediğimiz motorin,
fuel-oil, doğalgaz ve türevleri olduğunu görmekteyiz. Fosil kökenli enerji kaynaklarının
mevcut potansiyellerinin günden güne eridiğini, bir zaman sonra ihtiyaç olan enerji
miktarını karşılamada yetersiz kalacağını bugünden görebilmek mümkündür. Teknolojik gelişmelerin hızla artış göstermesi, dünya nüfusunun her geçen gün daha da artıyor olması, tükenmek eğiliminde olan fosil yakıtların gelecekteki enerji taleplerini
karşılamakta yetersiz kalacağı gerçeği,alternatif enerji kaynaklarının kullanımını zorunlu hale getirmektedir.Alternatif enerji kaynakları içerisinde tükenmek gibi bir endişe taşımadan, atmosferdeki mevcut doğal dengelere zarar vermeden,insan sağlığını
olumsuz etkileyebilen sera gazlarından uzak ,küresel ısınmaya neden olmayan güneş
enerjisi ve rüzgâr enerjisi en önemli yenilenebilir enerji kaynakları olarak karşımıza
çıkmaktadırlar.Özellikle Avrupa ve ABD gibi ihtiyaçları olan yüksek enerji ihtiyacını
karşılamada büyük oranda dışarıya bağımlı ülkelerde rüzgâr ve güneş enerjisinden
nasıl yararlanılabileceğine dair çok ciddi araştırmalar yapılmakta,verimli olduğu düşünülen bölge ve alanlara büyük ölçekli rüzgâr tribünü tarlaları ve güneş panelleri inşa edilmektedir. Ülkemizin de benzer şekilde enerji de dışa bağımlı varsayımından
hareketle alternatif enerji kaynaklarının neler olabileceğinin vakit geçirmeden irdelenip, hayata geçirilmesi zorunluluğu söz konusudur. Çalışmamız esnasında inceleme
alanımız olan Doğu Anadolu Bölgesi’ni oluşturan illeri ayrı ayrı incelediğimizde şu
şekilde bir sonuç karşımıza çıkmaktadır:





Tablo 4. Yıllık ortalama 10cm toprak sıcaklığının illere göre değişim yüzdesi



Tablo 16’da yıllık ortalama sıcaklığın illere göre değişimi verilmiştir. Buna göre en
fazla artış Muş ilinde %0,52 ve en fazla azalış ise Van ilinde %0,17 olarak görülmüştür.
Tablo 4’de yıllık ortalama 10 cm toprak sıcaklığının illere göre değişimi verilmiştir.
Buna göre en fazla artış Ağrı ilinde %1,07 ve en fazla azalış ise Erzincan’da %1,19
olarak görülmüştür.

Tablo 17. Yıllık ortalama güneşlenme şiddetinin illere göre yüzde değişim oranları









Tablo 5. Yıllık ortalama 20cm toprak sıcaklığının illere göre yüzde değişim oranları
Tablo 17’de aylık toplam güneşlenme şiddetinin illere göre değişimi verilmiştir. Çizelgeye göre en fazla artış Erzurum ilinde %0,131 ve en fazla azalış ise Erzincan ilinde %0,142 olarak görülmüştür.
Tablo 5’te yıllık ortalama 20cm toprak sıcaklığının illere göre değişimi verilmiştir.
Çizelgeye göre en fazla artış Bitlis ilinde %0,19 ve en fazla azalış ise Erzincan ilinde
%0,79 olarak görülmüştür.

Tablo18. Yıllık ortalama güneşlenme süresinin illere göre yüzde değişim oranları







Tablo 6. Yıllık ortalama 50cm toprak sıcaklığının illere göre yüzde değişim oranları



Tablo 18’de yıllık toplam güneşlenme süresinin illere göre değişimi verilmiştir. Çizelgeye göre en fazla artış Bitlis %0,150 ve en fazla azalış ise Erzincan ilinde %
0,179 olarak görülmüştür.
Tablo 6’da yıllık ortalama 50 cm toprak sıcaklığının illere göre değişimi verilmiştir.
Buna göre en fazla artış Kars ilinde %0,22 ve en fazla azalış ise Ardahan ilinde %0.3
olarak görülmüştür.



Tablo 19. Yıllık ortalama yağışın illere göre yüzde değişim oranları

Tablo 7. Yıllık ortalama 100cm toprak sıcaklığının illere göre yüzde değişim oranları



Ortaya çıkan sonuçlara göre Doğu Anadolu Bölgesinde güneş ışınımlarında en belirgin değişim %0,17 azalış ile Erzincan ilinde, güneşlenme süresinde en belirgin değişim %0,29 artış ile Bitlis ilinde, rüzgâr hızında en belirgin değişim %1,45 azalış ile
Malatya ilinde gözlenmiştir.

3. Kaynaklar
[1]

Tablo 19’da yıllık toplam yağış miktarının illere göre değişimi verilmiştir. Çizelgeye
göre en fazla artış Erzurum ilinde %0,04 ve en fazla azalış ise Hakkari ilinde %0,81
olarak görülmüştür.
Tablo 7’de yıllık ortalama 100 cm toprak sıcaklığının illere göre değişimi verilmiştir.
Çizelgeye göre en fazla artış Ardahan ilinde %0,12 ve en fazla azalış ise Kars ilinde
%0,39 olarak görülmüştür.

Ağrı ilinde güneş ışınım değerleri,%0,01 artış, güneşlenme süresi %0,04 artış,
rüzgâr hızı %0,48 artış göstermiştir.
Ardahan ilinde rüzgâr hızı %0,1 artış göstermiştir.
Bitlis ilinde güneş ışınım değerleri %0,13 artış, güneşlenme süresi %0,29 artış,
rüzgâr hızı %0,35 artış göstermiştir.
Bingöl ilinde rüzgâr hızı %0,41 artış göstermiştir.
Elazığ ilinde güneş ışınım değerleri %0,08 azalış, güneşlenme süresi %0,1 azalış,
rüzgâr hızı %0,5 azalış göstermiştir.
Erzincan ilinde güneş ışınım değerleri %0,17 azalış, güneşlenme süresi%0,03
azalış, rüzgâr hızı%0,13 artış göstermiştir.
Erzurum ilinde güneş ışınım değerleri %0,07 azalış, güneşlenme süresi%0,03 artış, rüzgâr hızı %0,06 azalış göstermiştir.
Hakkari ilinde güneş ışınım değerleri %0,01 azalış, güneşlenme süresi %0,01 artış, rüzgâr hızı %0,06 artış göstermiştir.
Iğdır ilinde güneş ışınım değerleri %0,11 azalış, güneşlenme süresi %0,05 azalış
göstermiş, rüzgâr hızında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Kars ilinde güneş ışınım değerleri %0,02 azalış, güneşlenme süresi %0,08 azalış,
rüzgâr hızı %0,22 artış göstermiştir.
Malatya ilinde güneş ışınım değerleri %0,11 azalış, güneşlenme süresi %0,06
azalış, rüzgâr hızı %-1,45 azalış göstermiştir.
Muş ilinde güneş ışınım değerleri %0,11 artış, güneşlenme süresi %0,12 artış,
rüzgâr hızı%0,24 artış göstermiştir.
Tunceli ilinde rüzgâr hızı %0,15 artış göstermiştir.
Van ilinde güneş ışınım değerleri %-0,12 azalış, güneşlenme süresi %0,06 azalış,
rüzgâr hızı %0,12 azalış göstermiştir.
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