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Özet 
 
Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesinde 1987-2020 yılları arasında gerçekleşen orman yangınlarına ilişkin yangın sayısı ve yanan 

alan miktarları ile uzun dönem meteorolojik parametreler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla, Giresun, Trabzon ve Artvin 

Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 1987-2020 yılları arasında gerçekleşen ve 7340,7 hektar alanda etkili olan 1560 orman yangını 

ile yıllık ortalama sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı, yıllık toplam yağış miktarları ve hesaplanan İsveç Angström Yangın İndeks değerleri 

analiz edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, yıllık yangın sayısı ile yıllık ortalama sıcaklık değerleri arasında anlamlı pozitif, bağıl nem 

ve yağış miktarı arasında ise anlamlı negatif korelasyon elde edilmiştir. Yıllık yangın sayısı ile yıllık ortalama rüzgâr hızı arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Angström yangın indeks değeri azaldıkça yangın riski artmaktadır. Yapılan korelasyon analizi 

sonucunda yangın sayısı ile Angström İndeks değerleri arasında anlamlı negatif korelasyon elde edilmiştir. Yanan alan miktarı ile 

yıllık ortalama sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr ve Angström İndeksi değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış, yıllık toplam yağış 

miktarı ile anlamlı negatif korelasyon elde edilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi 1987-2020 yılları arasındaki Angström yangın indeks 

değerlerindeki azalan eğilim ve artan yangın sayıları değerlendirildiğinde, gelecekte yangınların bölge ormanlarında önemli bir 

orman koruma problemi oluşturabileceği öngörülebilmektedir. 
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Abstract 
 
This study examines the relationship between number of forest fires and burned areas, and meteorological parameters between 1987 

and 2020 in the North Eastern Region of Turkey. A total of 1560 forest fires affecting 7340.7 ha forested lands within the border of 

Giresun, Trabzon and Artvin Regional Forest Directorate were analysed with historic mean annual temperature, relative humidity, 

wind speed, total annual rainfall and calculated Sweden Angstrom Index for a period of 1987-2020. Results indicated that total annual 

number of fires were positively correlated with mean annual temperature, and negatively correlated with mean annual relative humidity 

and total annual rainfall. No significant relationship was found between the total annual number of fires and the annual average wind 

speed. The lower Angstrom index values indicate high risk of fires and significant negative correlation was found between total annual 

number of fires and Angstrom index values. No significant relationship was found between the total annual burned area and annual 

average temperature, relative humidity, wind speed, and Angstrom Index values, however, a significant negative correlation was found 

with the total annual rainfall. The linear diminishing trend in the values of Angstrom Index and increasing trend in the number of fires 

from 1987 to 2020 in North Eastern Anatolia indicated that forest fires may become a major problem for forested lands in the North 

Eastern Region of Turkey in the future. 
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1. Giriş  
 
Meteorolojik parametreler ile orman yangınları arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır (Bilgili vd. 2019a; Bilgili vd. 

2019b; Chandler vd. 1983; Küçük ve Sağlam 2004; Ruffault vd. 2017). Yangınlar genellikle bağıl nemin düşük, hava 

sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda meydana gelmekte (Çanakçıoğlu 1985; Piñol vd. 1998) ve özellikle hava 

sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde yangın sayısı ve yanan alan miktarında önemli 

artışların olduğu görülmektedir (Küçükosmanoğlu 1985; Lagouvardos vd. 2019; Turco vd. 2019). Ülkemizin de yer aldığı 

Akdeniz coğrafyasında uzun dönemli yapılan iklim senaryolarına göre ortalama sıcaklıkların yükseleceği, yağış 

miktarlarının azalacağı, kuraklığın artacağı ve bu duruma bağlı olarak orman yangınlarının sayıları ve yanan alan 

miktarlarında önemli artışların olacağı öngörülmektedir (Camia vd. 2017; Ertugrul 2019; Moriondo vd. 2006).  
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Ancak, yapılan iklim senaryolarının doğruluğu ve orman yangınları üzerindeki potansiyel etkisi henüz tam olarak 

bilinmemektedir (Ruffault vd. 2020). Ülkemizin Batı Karadeniz sahil şeridinden başlayıp Hatay’a kadar uzanan ve toplam 

ormanlık alanının yaklaşık %60’ını oluşturan 12 milyon hektarlık orman alanı, orman yangınlarına hassas bir yapıdadır 

(OGM 2018). Söz konusu alanlar için mayıs ayından eylül ayının ortalarına kadar devam eden yangınlar, kızılçam, 

karaçam ve maki vejetasyonunun hâkim olduğu alanlarda etkili olmakta ve önemli bir orman koruma problemi 

oluşturmaktadır (Bilgili 1997; Çanakçıoğlu 1985). Bu dönem ülkemizde “uzun yangın sezonu” olarak kabul edilmektedir 

(Çanakçıoğlu 1985). Ancak, Ordu’dan başlayıp Artvin’e uzanan ve geniş yapraklı vejetasyonun hâkim olduğu Doğu 

Karadeniz Bölge (DKB) ormanlarında yangınlar, çoğunlukla Kasım ile Mart ayları arasında görülmekte, bu dönem ise 

genellikle “kısa yangın sezonu” olarak adlandırılmaktadır.  

Son yıllarda, DKB ormanlarında meydana gelen yangınların sayılarında artış görülmektedir (OGM 2019). Özellikle 

sonbahar ve kış aylarında kısa süreli güneyli rüzgârların (fön rüzgârları) etkisiyle gerçekleşen yüksek sıcaklık ve düşük 

bağıl nem koşullarında, orman zeminindeki ölü yanıcı maddeler hızla kurumakta ve yangın tehlikesi yükselmektedir 

(Bekereci vd. 2010; Yetmen ve Aytaç 2017). Aynı dönemlerde bahçe temizliği amacıyla çıkarılan ve kontrolden çıkan 

yangınlar, bölgenin coğrafi yapısı ve tarım-orman arakesitin darlığı nedeniyle ormana sirayet etmekte ve örtü yangını 

şeklinde devam etmektedir (Bilgili vd. 2010).  

Doğu Karadeniz’de çıkan orman yangınları, ülkemiz kamuoyunda dikkatle takip ediliyor olmasına rağmen, bu 

yangınlara yönelik yapılmış sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar genellikle yangın sayısı/yanan alan 

miktarlarının zamansal değişimi (Bilgili vd. 2010) ile bölgede gerçekleşen bazı büyük yangınların detaylı analizlerini 

içermektedir (Erler 2000; Yetmen 2014; Yetmen ve Aytaç 2017). Ancak, DKB ormanlarında gerçekleşen geçmiş 

yangınların uzun dönemli meteorolojik parametreler ve yangın risk indeksleri ile değerlendirilmesi yapılmamıştır. Bu 

çalışmada, DKB ormanlarını oluşturan Giresun, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 1987-2020 

yılları arasında gerçekleşen orman yangınları ile yıllık ortalama sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı ve yıllık toplam yağış 

miktarları ile hesaplanan İsveç Angström Yangın İndeks değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir.   

 
2. Materyal ve Yöntem 
 
2.1. Çalışma Alanı  
 
Çalışma alanı, Giresun, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarını kapsamaktadır (Şekil 1). Orman Genel 

Müdürlüğü (OGM) 2019 yılı Ormancılık istatistiklerine göre ilgili Bölge Müdürlüklerinin toplam alanı, toplam ormanlık 

alanı ve ormanlık alan yüzdesi Tablo 1’de verilmiştir (OGM 2019).  

 
Şekil 1: Giresun, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlüklerinin (OBM) coğrafi konumu 
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Tablo 1: Çalışma alanını oluşturan Orman Bölge Müdürlüklerinin 2019 yılı ormancılık istatistikleri verilerine göre orman 
varlığının durumu 

 

Orman Bölge 

Müdürlükleri  

Koru 

Ormanı 

(ha) 

Baltalık 

Ormanı 

(ha) 

Ormansız 

Alan (ha) 

Toplam 

Orman Alanı 

(ha) 

Genel Alan 

(ha) 

Orman 

Alanı 

Yüzdesi 

(%) 

Giresun 560.810 0 1.020.409 560.810 1.581.219 35,5 

Trabzon 630.161 0 1.230.268 630.161 1.860.429 33,9 

Artvin 402.169 1.526 307.278 403.695 710.973 56,8 

DKB Ortalaması 531.046,7 508,7 852.651,7 531.555,3 1.384.207,0 42,0 

Ülke Ortalaması 769.290,4 92.320,5 1.973.726,7 812.153,5 2.785.880,1 29,2 

Tablo 1 incelendiğinde, çalışma alanının ortalama orman alanı yüzdesi (%42,0), ülke ortalamasından (%29,2) yüksektir.  

 
2.2. Angström Yangın İndeksi 
 
Yangın risk ve tehlike potansiyelinin belirlenebilmesi için İsveç’te geliştirilmiş olan model, basit bir eşitliğe dayanır 

(Angström 1942) (1). Eşitlikte; I = Angström İndeksini, R= bağıl nemi (%), T = hava sıcaklığını (ºC) ifade etmektedir. 

Bu indeks, yalnızca hava sıcaklığı ve bağıl nemi kullanarak belirli bir alan için yangın risk ve tehlike potansiyelini 

derecelendirir. 

I= (
R

20
)+ [(

27-T

10
)]               (1) 

 

Model (1) yardımıyla elde edilen sonuçlar 4 şekilde yorumlanır. Bunlar; 

 

 i) I > 4,0  = Yangın çıkma ihtimali yok  

ii) 4,0 > I > 2,5  = Yangın çıkma ihtimali düşük,  

iii) 2,5 > I > 2,0  = Yangın çıkma ihtimali muhtemel,  

iv) I < 2,0   = Yangın çıkma ihtimali yüksek, şeklindedir. 

 

Angström indeksi, yalnızca sıcaklık ve bağıl nemi esas aldığı için kullanımı kolaydır. Uzun dönem meteorolojik 

parametreler ile orman yangınları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ve yangın risk analizlerinde yaygın olarak 

kullanılan bir indeks değeridir.  

 
2.3. Veri Seti ve Analiz 
 
Çalışmada, Giresun, Trabzon ve Artvin Orman Bölge Müdürlükleri (OBM) sınırlarında 1987 ile 2020 yılları arasında 

gerçekleşen yangınlara ilişkin yıllara bağlı toplam yangın sayısı ve yanan alan miktarları kullanılmıştır. Ülkemizde orman 

yangınları 1937 yılından itibaren kayıt altına alınmaya başlanmış, ancak gerçekleşen yangınların Orman Bölge 

Müdürlüğü tabanlı kayıt işlemi 1987 yılından itibaren gerçekleştirilmiştir (Bilgili vd. 2010). Bu sebeple, çalışmada ilgili 

Orman Bölge Müdürlüklerinde gerçekleşmiş 1987 yılı ve sonrasındaki rapor edilmiş yıllık orman yangınlara ilişkin veriler 

kullanılmıştır.  

Çalışma alanlarına ilişkin meteorolojik parametreleri içeren veriler, Giresun (ID: 17034), Trabzon (ID: 17037), Rize 

(ID:17040) ve Artvin (ID: 17045) il merkezlerini temsil eden meteoroloji istasyonlardan elde edilmiştir (DMİ 2020). 

Meteorolojik veriler, 1987 ile 2020 yılları arasındaki günlük ortalama sıcaklık (°C), bağıl nem (%), rüzgâr hızı (m/sn) ve 

yıllık toplam yağış miktarı (mm) verilerini kapsamaktadır. Elde edilen meteorolojik verilerin ortalamaları alınarak DKB 

için ortalama meteorolojik veriler elde edilmiştir. Çalışmada, yangınlara ilişkin sayı-alan değerleri ve meteorolojik 

parametreler ile Angström indeks değerleri arasındaki ilişkinin yönü ve şiddeti, korelasyon analizi ile belirlenmiştir. 

Bütün analizler, SPSS 23.0 programı ile gerçekleştirilmiştir (SPSS 2015).  

 
3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Yangınların Bölge Müdürlüklerine Dağılımı 
 
Doğu Karadeniz Bölgesi ormanlarında 1987 ile 2020 yılları arasında toplam 1506 adet yangın rapor edilmiş olup, bu 

yangınlar toplam 7340,7 hektarlık alanda etkili olmuştur (Şekil 2). Yangın sayılarının Bölge Müdürlüklerine dağılımı 

incelendiğinde, yangınların %45,3’ü Giresun, %40,2’si Trabzon ve %14,4’ü Artvin OBM sınırlarında gerçekleştirmiştir.  
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Yanan alan miktarlarının dağılımı incelendiğinde, toplam yanan alanın %28,3’ü Giresun, %61,1’i Trabzon ve %10,6’sı 

ise Artvin OBM sınırlarında gerçekleşmiştir. Yangın sayıları açısından değerlendirildiğinde Trabzon ile Giresun OBM 

benzer bir durum gösterirken, yanan alan miktarı ise Trabzon OBM’de yüksektir. Özellikle 1997, 2008, 2014 ve 2019 

yılları arasındaki 250 hektarın üzerindeki toplam yanan alan miktarı, ortalamanın yükselmesine neden olmuştur (Şekil 2).  

 
Şekil 2: Doğu Karadeniz Bölgesinde 1987-2020 dönemindeki yıllık yanan alan ve yangın sayısı 

 

Trabzon OBM sınırlarında 27.12.2019 tarihinde Arsin’de gerçekleşen tek bir yangın 138 hektarlık alanı (Şekil 3), 

07.01.2017 tarihinde Sürmene-Çamburnu mevkiinde çıkan tek bir yangın ise 25 hektarlık orman alanını etkilemiştir. DKB 

yangınlarının zamansal dağılımı incelendiğinde, yangınların Kasım-Mart aylarında yoğunlaştığı görülmektedir (Bilgili 

vd. 2010). Nitekim Arsin ve Çamburnu yangınları da sırasıyla Aralık ve Ocak aylarında çıkmıştır. DKB ormanlarında 

yangınların, yaz aylarında Ege ve Akdeniz Bölgesinde görülen yangınlara kıyasla sonbahar ve kış aylarında görülmesi, 

bölge ormanlarının yanıcı madde özellikleri, meteorolojik parametreler ile bölgeye özgü yangın risk faktörleri ile 

açıklanabilir. Yaz aylarında DKB ormanlarının ara ve alt tabakasının yeşil otsu ve odunsu bitkiler ile kaplı olması 

nedeniyle kuru yanıcı madde miktarı az ve yüksek bağıl nem sebebi ile de yanıcı maddelerin nemi yüksektir. Ancak, 

sonbahar ayları ile birlikte yapraklı ağaçların yapraklarının kuruyup dökülmesi ve orman zeminindeki otsu bitkilerin 

kuruması nedeniyle, zemindeki ölü yanıcı madde miktarı artmaktadır (Şekil 3). Özellikle sonbahar ve kış aylarında 

bölgede bazı dönemlerde görülen güneyli rüzgârlarının (fön) etkisiyle hava sıcaklığı artmakta, bağıl nem düşmekte, orman 

zeminindeki yanıcı maddeler hızla kurumakta ve yangın tehlikesi yükselmektedir (Bilgili vd. 2010; Yetmen ve Aytaç 

2017). Aynı dönemlerde bahçe temizliği amacıyla çıkarılan ve kontrolden çıkan yangınlar, bölgenin coğrafi yapısı ve 

tarım-orman arakesitin darlığı nedeniyle ormana sirayet etmekte ve yanıcı madde miktarına bağlı olarak örtü veya şiddetli 

örtü yangını şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple, DKB ormanlarının yanıcı madde özellikleri, bölgeye özgü yangın 

risk faktörleri ve meydana gelen güneyli fön rüzgârlarının etkisi ile yangınlar üzerinde etkili olan meteorolojik 

parametrelerdeki anlık değişimler, yangınlar üzerinde etkili olmaktadır (Bilgili vd. 2010). 

 

  
 

Şekil 3: 27.12.2019 tarihinde Trabzon-Arsin’de gerçekleşen ve 138 hektarlık orman alanını etkileyen yangının 
gerçekleştiği dönemde DKB ormanlarının yanıcı madde özellikleri (a) ile gerçekleşen örtü yangını (b) 

 

a b 
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3.2. Yangınların Meteorolojik Parametreler ile ilişkisi 
 
Çalışma alanını oluşturan Doğu Karadeniz Bölgesinde 1987 ile 2020 yılları arasındaki yıllık ortalama sıcaklık, bağıl nem 

ve yağış miktarı değişimleri incelendiğinde, yıllık ortalama sıcaklıklarda yükseliş (Şekil 4a), bağıl nemde ise düşüş (Şekil 

4b) olduğu gözlemlenmiştir. 1987 ve 2020 yılları temel alındığında DKB yıllık ortalama sıcaklık değerleri 2,5°C artarken 

(Şekil 4a), bağıl nem ise %4 düşmüştür (Şekil 4b). Aynı yıllar temel alındığında Angström İndeksinde ise 0,6 puanlık 

düşüş görülmüştür (Şekil 4c). 1987 ile 2011 yılları arasında toplam yıllık yağış miktarı artış eğilimi gösterirken, 2011 

yılından sonra düşüş eğilimi gözlenmiştir (Şekil 5).  

 
Şekil 4: DKB 1987-2020 dönemindeki yıllık toplam yangın sayısı ile DKB yıllık ortalama sıcaklık (a), bağıl nem (b) ve 

Angström İndeks (c) değerlerinin değişimi 
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Yapılan korelasyon analizi sonucunda DKB yıllık yangın sayısı ile yıllık ortalama sıcaklık arasında pozitif korelasyon 

(r=0,423, p<0,05) görülmüştür. Yangın sayısı ile yıllık ortalama bağıl nem (r=-0,499, p<0,01) ve yıllık toplam yağış 

miktarı (r=-0,372, p<0,05) arasında anlamlı negatif korelasyon elde edilmiştir (Tablo 2).  

 
Tablo 2: 1987-2020 yılları arası DKB yangın sayısı ve yanan alan miktarlarının meteorolojik parametreler ile korelasyon 

analizi tablosu 
 

  
Yangın 

Sayısı 

Yanan Alan 

Miktarı 

Hava 

Sıcaklığı 

Bağıl 

Nem 

Rüzgâr 

Hızı 

Yağış 

Miktarı 

Angström 

İndeksi 

Yangın Sayısı 1       

Yanan Alan Miktarı 0,591** 1      

Hava Sıcaklığı 0,423* 0,077 1     

Bağıl Nem -0,499** -0,117 -0,685** 1    

Rüzgâr Hızı -0,062 0,015 -0,383* 0,336 1   

Yağış Miktarı -0,372* -0,442** 0,021 -0,153 -0,532** 1  

Angström İndeksi -0,478** -0,081 -0,896** 0,885** 0,472** -0,115 1 
*p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı, **p<0,01 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı. 

 

Doğu Karadeniz Bölgesi yangın sayıları ile Angström yangın indeks değerleri arasındaki ilişki incelendiğinde, yangın 

sayısının indeks değerleri ile (r=-0,478, p<0,01) anlamlı negatif korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Angström İndeksi 

düştükçe, yangın risk ve tehlike potansiyeli artmaktadır. 1987 ile 2020 yılları arasındaki indeks değerlerinin değişimi 

incelendiğinde doğrusal bir azalmanın olduğu görülebilmektedir (Şekil 4c). İndeks değerlerindeki uzun dönemli azalan 

eğilim ile bölge ormanlarının gelecekte yangına hassas bir yapı oluşturacağı öngörülebilmektedir. 

Ülkemizin de yer aldığı Akdeniz coğrafyasında uzun dönemli yapılan çalışmalarda yıllık ortalama sıcaklıkların arttığı 

(del Río vd. 2011), sıcaklık değerlerinin orman yangın sayıları ile pozitif korelasyon gösterdiği belirtilmiştir (Koutsias 

vd. 2013; Piñol vd. 1998). Akdeniz bölgesi için yapılan iklim senaryolarında, ortalama sıcaklıkların yükseleceği 

(Giannakopoulos vd. 2011) ve buna bağlı olarak yangınların artacağı da öngörülmektedir (Ruffault vd. 2020). Bu durum, 

ülkemizin yangına hassas Ege ve Akdeniz bölge ormanları için önem arz etmektedir. Zira ülkemiz orman yangınlarının 

büyük bölümü bu bölgelerde meydana gelmektedir. Ancak, son yıllarda DKB ormanlarında yangın sayılarında artışlar 

görülmekte (OGM 2019) ve yangın sayılarının özellikle hava sıcaklığı artışları ile ilişkili olduğu görülmektedir (Tablo 

2). 

Ülkemiz için yapılan iklim senaryolarında 2071-2080 döneminde Karadeniz Bölgesi için ortalama sıcaklıklarda 6-

7°C’lik artış öngörülmektedir (Demir vd. 2008). Senaryolarda belirtilen ilgili sıcaklık değeri artışlarının Angström indeks 

modeline (1) tanımlanmasıyla yapılan kabaca bir hesapla, bağıl nem sabit kabul edilse bile 2020 yılında görülen “yangın 

çıkma ihtimali yok” değeri, “yangın çıkma ihtimali düşük” seviyesine yükselmektedir. Bu durum değerlendirildiğinde 

DKB için orman yangınlarının gelecekte daha önemli bir orman koruma problemi oluşturacağı öngörülebilir. Dolayısıyla, 

yapılacak planlamalar ile DKB yerleşim alanı-orman, tarım-orman ara yüzlerinde yanıcı madde yönetimine yönelik 

planlamaların yapılması gerekmektedir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar ile özellikle DKB için önemli yangın risk 

faktörünü oluşturan bahçe temizliği amacıyla çıkarılan ve bitişik ormana sirayet eden yangınların azaltılması 

gerekmektedir.  

DKB yıllık toplam yanan alan miktarlarının yıllara bağlı değişimi incelendiğinde nispeten azalan bir eğilimin olduğu 

görülmektedir (Şekil 5). Bu durum, ülke geneli yangın sayıları artarken yanan alan miktarlarının azalması ile benzerlik 

göstermektedir (OGM 2019). Zira Akdeniz bölge ülkelerinde de yangın başına düşen alanlar da azalmaktadır (San-

Miguel-Ayanz vd. 2020). Bu durum, büyük oranda teknolojik gelişmelere bağlı olarak orman yangınları ile mücadele 

kapasitesinin gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Gerek orman yangınlarına yönelik erken uyarı sistemleri kullanılması, 

gerekse yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarının etkin kullanımı, yanan alan miktarların azalmasında etkendir. 

Çalışmada, DKB yıllık toplam yanan alan miktarı ile sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr hızı ve Angström indeks değerleri 

arasında anlamlı korelasyon bulunamamıştır. Ancak, yanan alan miktarı ile yıllık toplam yağış miktarı arasında anlamlı 

negatif korelasyon elde edilmiştir (r=-0,442, p<0,01) (Tablo 2).  

Yapılan çalışmada, yıllık toplam yangın sayısı ve yanan alan miktarı ile yıllık ortalama rüzgâr hızı arasında anlamlı 

ilişki bulunamamıştır (Tablo 2). Rüzgâr hızı, özellikle orman yangın davranışı açısından son derece önemli bir 

parametredir (Bilgili vd. 2002; Küçük ve Sağlam 2004). Rüzgâr hızı, yangın yayılma oranını doğrudan etkilemekle 

birlikte (Dinç Durmaz 2014; Küçük vd. 2007; Stocks vd. 2004), yanıcı madde nemini de etkilemektedir (Bilgili vd. 2019a; 

Bilgili vd. 2019b). Ancak, rüzgâr hızının yangın yayılma oranı dolayısıyla yangın büyüklüğü üzerine olan etkisi, yangın 

anı rüzgâr hızı değerleri ile ilgili olmaktadır. Rüzgâr hızının yanıcı madde nemi üzerine olan etkisi ise kısa süreli ve anlık 

olarak gerçekleşmektedir (Bilgili vd. 2019b). Yapılan çalışmada, yıllık toplam yangın sayısı ile yanan alan miktarları ve 

geçmiş yıllara ilişkin meteorolojik veriler kullanıldığı için, yangınların gerçekleştiği dönemlere ilişkin rüzgâr hız verileri 

kullanılmamıştır. Bu sebeple, yıllık toplam yangın sayısı ve yanan alan miktarları ile yıllık ortalama rüzgâr hızları arasında 

bir ilişki bulunmadığı düşünülmektedir. 
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DKB yıllık toplam yağış miktarlarının yıllara bağlı değişimi incelendiğinde, 2007-2020 yılları arası azalan bir eğilim 

görünse de, genel eğilim artış yönündedir (Şekil 5). Yapılan uzun dönemli iklim senaryolarında ülkemiz için Ege ve 

Akdeniz Bölgesinde yağışların azalacağı öngörülürken, DKB kıyılarında yağış miktarlarında artışların olabileceği 

belirtilmektedir (Demir vd. 2008). Bu durum yanan alan büyüklüğü ile yağış miktarı arasındaki negatif korelasyon (Tablo 

2) değerlendirildiğinde olumludur. Ancak, DKB’de özellikle Kasım-Mart aylarında meydana gelen anlık hava 

hallerindeki değişim (yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve fön rüzgârları) orman zeminindeki ince yanıcı maddeleri hızla 

kurutabilmekte, yangın tehlikesi yükselmekte ve orman alanları yangınlardan etkilenebilmektedir. Bu durum bölgede 

gerçekleşmiş olan ve geniş alanları etkiyen yangınlarda görülmektedir (Bilgili vd. 2010; Bilgili vd. 2002; Yetmen 2014; 

Yetmen ve Aytaç 2017).  

 
 

Şekil 5: DKB 1987-2020 dönemindeki yıllık toplam yanan alan miktarı ile DKB yıllık ortalama yağış miktarı değerlerinin 
değişimi 

 

Yıllara bağlı yanan alan miktarlarının Akdeniz bölgesi ülkeleri ile ülkemiz ve DKB için azalan eğilim göstermesindeki 

en önemli etken, yangınlarla mücadelede kapasite gelişmesi olarak değerlendirilmektedir (Koutsias vd. 2013). Ülkemizde 

orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu Mayıs-Ekim döneminde faaliyetlerini arttırmaktadır. DKB yangınlarının 

Kasım-Mart döneminde yoğunlaştığı düşünüldüğünde, gelecekte bölgedeki yangın sayısının artışına bağlı olarak 

bölgedeki mevcut yangınla mücadele kapasitesi yeterli olmayabilir ve yanan alan miktarlarında artışlar görülebilir. Uzun 

dönemli meteorolojik parametrelerdeki eğilim ve uzun dönemli iklim senaryoları değerlendirildiğinde, DKB yangınlarına 

yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi ve bu stratejilere yönelik planlamaların yapılması gereklidir. 

 
4. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde 1987-2020 yılları arasında gerçekleşen orman yangınları ile meteorolojik 

parametreler arasında ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonucunda orman yangın sayıları ile sıcaklık, bağıl nem, yağış 

miktarı ve Angström Yangın İndeks değerleri arasında anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Bölge ormanlarındaki yangın 

sayılarındaki artış ve meteorolojik parametrelerdeki eğilim incelendiğinde, yangınların gelecekte önemli bir orman 

koruma problemi oluşturacağı öngörülmektedir. Bu sebeple gelecekte çıkabilecek orman yangınlarına hazırlıklı olmak 

gereklidir. Özellikle bölgenin demografik özelikleri ve coğrafi yapısı dikkate alındığında, DKB orman alanlarında 

potansiyel yangınlara yönelik yanıcı madde yönetimi ve yangınla mücadele planlamalarının yapılması gereklidir.  

Yapılan çalışmada, çalışma alanını oluşturan DKB’de iki binli yıllar öncesi yangınlarının yıl içerisindeki çıkış 

zamanlarının tam olarak elde edilememesi nedeni ile analizler, yıllık toplam yangın sayısı ve yanan alan miktarları 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple, DKB orman yangınları açısından önemli olan zamansal/dönemsel meteorolojik 

parametrelerin etkisi ortaya konulamamıştır. DKB orman yangınları üzerinde etkili olan bölgenin yanıcı madde 

özellikleri, yangın risk faktörleri ve DKB yangınların gerçekleştiği dönemlerdeki meteorolojik parametrelerin 

değerlendirilerek yeni çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 
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