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Abstract 

In this study, relationship between the weather conditions and forest fires in 
the winter and the spring months in the Eastern Black Sea region were 
investigated at Çamburnu forest fire example which occured on January 7, 
2017. The main aim of the work is to determine which of the weather types, 
formed by meteorological variables, control forest fires during the winter 
and spring seasons. The probabilities that are likely to be effective in 
preparing the fire conditions were evaluated by examining the hourly 
meteorological data about five weeks prior to the forest fire selected as the 
case study. In addition the weather conditions increasing the vulnerability of 
the elements constituting the forest and the litter layer to fire were also 
determined. It was observed that the necessary conditions for the fire were 
formed in the periods when simultaneously no rainfall, low relative 
humidity, high temperature in relation to the seasonal conditions, the wind 
exposed from the south sector and the high wind speed. These conditions 
were observed during the periods when the foehn winds were effective. As a 
matter of fact, it was determined that the air circulation which made foehn in 
the days before Çamburnu forest fire was seen and all the features of the 
foehn were experienced during the previous week. The fire risk increased on 
the days of foehn, also verified by the FWI outputs. 
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Özet 

Bu çalışmada Doğu Karadeniz’de kış ve bahar aylarında görülen orman 
yangınlarının bölgedeki hava şartlarıyla ilgisi, 7 Ocak 2017 tarihinde 
Çamburnu’nda gerçekleşen orman yangını örneğinde incelenmiştir. 
Çalışmanın temel amacı, kış ve ilkbahar mevsimlerinde meteorolojik 
değişkenlerin oluşturduğu hava tiplerinden hangilerinin orman yangınlarını 
denetlediğinin belirlenmesidir. Örnek olay olarak seçilen orman yangınından 
önceki yaklaşık 5 haftanın saatlik meteorolojik verileri incelenerek yangın 
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koşullarının hazırlanmasında etkili olabilecek olasılıklar değerlendirilmiştir. 
Ayrıca ormanı oluşturan unsurların ve orman altı organik artıkların yangına 
karşı hassasiyetini arttıran hava şartları da belirlenmiştir. Eş zamanlı olarak 
yağışın olmadığı, bağıl nemin düşük olduğu, sıcaklığın mevsim şartlarına 
göre oldukça yüksek olduğu, rüzgârın güney sektörden estiği ve rüzgâr 
hızının fazla olduğu dönemlerde yangın için gerekli koşulların oluştuğu 
görülmüştür. Bu koşulların ise fön rüzgârlarının etkili olduğu dönemlerde 
ortaya çıktığı gözlenmiştir. Nitekim incelenen Çamburnu orman yangınından 
önceki günlerde fön oluşturan hava dolaşımının görüldüğü ve fönlü havanın 
tüm özelliklerinin yangından önceki hafta boyunca yaşandığı belirlenmiştir. 
Yangın riskinin fönlü günlerde arttığı, FWI çıktılarıyla ayrıca doğrulanmıştır. 

 

1. Giriş 

Orman yangınlarını başlatan olayların çok önemli bir bölümü insan faaliyetleriyle 
(kaza, kasıt, ihmal vs.) ilişkilidir. Ancak yangın için uygun ortamın oluşmasında, 
yanıcı maddelerle birlikte hava koşulları da belirleyicidir. Dünyanın farklı 
ülkelerinde, hava şartlarının takibine dayanan çok sayıda indis yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Türkeş ve Altan, 2012). Orman yangınlarının yönetilmesinde 
etkin birer araç olarak kullanılan bu indislerin bir kısmı, hava parametrelerinin 
yanında zemin özelliklerini ve topoğrafya özelliklerini de dikkate alacak şekilde 
geliştirilmiştir.  

Türkiye’deki orman yangınları genellikle, Akdeniz ikliminin egemen olduğu, sıcak 
ve kurak yaz mevsiminin yaşandığı bölgelerde görülmektedir. Yaz aylarındaki 
yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli yaz kuraklıkları,  bu mevsimde geniş alanları 
etkileyen büyük orman yangınlarının oluşması ve geniş orman alanlarının zarar 
görmesi üzerinde etkili olur (Altan vd., 2011). Bu anlamda Türkiye için orman 
yangını sezonu, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki iğne yapraklı ormanlarda 1 Mayıs 
ile 31 Ekim arasında 6 ay devam eden yaz sezonudur (Çanakçıoğlu, 1993). Buna 
karşın, Doğu Karadeniz’de yayılış gösteren ormanlık alanlarda 2-3 ay devam eden 
kısa yangın sezonu Şubat –Nisan ayları arasındaki dönemi kapsamaktadır(Bilgili 
vd.2010). 

Ülkemizin Doğu Karadeniz kıyı kuşağında, yaz mevsimi dışında, özellikle kışın ve 
ilkbaharda hava şartlarının yönlendirdiği orman yangınları geçmişten beri 
bilinmektedir (Erol, 1954; Erinç, 1961).Orman örtüsü altındaki organik atıklardan 
oluşan yüzey çöpleri, tutuşabilecek bir eşik değere belirli hava şartları altında 
ulaşır. Fön rüzgârının oluşumu için yer şekilleri ve basınç merkezlerinin konumu 
belirleyicidir. Doğu Karadeniz’de klasik fön oluşumu için uygun koşullar 
bulunmaktadır. Bu nedenle kış ve takip eden ilkbahar aylarında sık sık fön 
rüzgârları esmektedir. Fön rüzgârının etkili olduğu günlerde/saatlerde hava 
sıcaklığı, havanın bağıl nemi, Güneş radyasyonu ve yağışsız koşulların oluşturduğu 
bireşim, çoğu zaman orman yangınları için asgari koşulları sağlamaktadır. Doğu 
Karadeniz’de potansiyel olarak yanabilecek orman ve çalılık alanlarının her yerde 
fazlasıyla bulunması, uygun meteorolojik koşullarda yangın riskini arttırmaktadır. 
7 Ocak 2017’deki Çamburnu (Sürmene) orman yangını ve bu bölgede geçmişte 
aynı mevsimsel ve meteorolojik koşullarda gerçekleşen yüzlerce orman yangını 
(bk. Bilgili vd.2010) da bu durumun bir sonucudur. 
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Orman yangını yaşanan yer, Çamburnu Tabiat Parkı’nın sınırları içinde, 
Trabzon’un Sürmene ilçesinin yaklaşık 9 km doğusunda (Şekil 1), 0-300 m yükselti 
basamağında yer almaktadır. Yangının çıktığı alan bitki tür çeşitliliği açısından 
oldukça zengindir.  Özkan (1985)’a göre alanda 62 ayrı familya ve 123 cinse ait 
153 bitki türü saptanmıştır. Avrupa-Sibirya Fitocoğrafya Bölgesi’nin Kolşik alt 
bölümü içerisinde yer alan sahadaki hâkim vejetasyon formasyonunu, 0-50 metre 
arasındaki dar kıyı kuşağı boyunca pseudomakiler ile orman kuşağı oluşturur 
(Özkan, 1985’e göre Anşin, 1980 ve 1983).  İçerisinde önemli ölçüde Öksin alt 
kuşağına ait türler barındıran pseudomaki kuşağı Karadeniz sahil yolu, piknik alanı 
ve kamp yerinin etkilerine bağlı olarak büyük oranda tahribe uğramıştır (Özkan, 
1985).  Hâkim ağaç türünü sarıçamların (P.sylvestris ssp. koçhiana) oluşturduğu 
orman formasyonu içerisinde yer yer ladin (P.orientalis), kestane  (C. sativa) 
gürgen (C. betulus), sakallı kızılağaç (A. glutınosa subsp . barbata), Istranca meşesi 
(Q. hartwissiana),  akçaağaç (A. cappadocıcum), titrek kavak ( P. tremula), söğüt 
(Salıx caprea) gibi türler görülür. Orman altında Anadolu saparnası (S.excelsa), 
böğürtlen (R. hirtus) funda (E. arborea) defne (L. nobilis) kızılcık (Cornus sp.) barut 
ağacı (F. alnus) ormangülü (R. ponticum) (Daphne pontica), süpürge çalısı (Calluna 
vulgaris),  papaz külahı (E. europaeus), muşmula (M. germanica) gibi türler yeralır  
(Özkan, 1985). Yangın alanı ülkemizde, sarıçam ve ladinin doğal yayılış 
kapsamında sahile kadar indiği nadir alanlardan biri olması nedeniyle ayrıca 
öneme sahiptir. Yangın alanı, sarıçamın ülkemizde sahile inebildiği iki yerden biri 
olması dolayısıyla 11 Temmuz 2011 tarihinde tabiatı parkı statüsüyle koruma 
altına alınmıştır (http://surmenecamburnu.tabiat.gov.tr/).   

Doğu Karadeniz kıyı kuşağındaki alçak tepelik alanda bulunan yangın alanı, eğimin 
ortalama %35, yer yer %60 olduğu bir arazidir. Bu durum yangına müdahaleyi de 
güçleştiren bir unsur olmuştur. 7 Ocak 2017 tarihinde saat 23.00’te başlayan 
yangın, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle hızla yayılmış ve yaklaşık 7 saat sürmüştür. 
Yangın alanında 09.01.2017 tarihinde Türkiye Ormancılar Derneği temsilcilerinin 
yaptığı incelemeler sonucunda, yangının örtü yangını olduğu ve 25 hektarlık 
alanda etkili olduğu tespit edilmiştir (Gümüş vd., 2017).  

Şekil 1.Çamburnu orman yangınının yeri. 

 

2. Veri ve Yöntem 

Analizlerde ve hesaplamalarda, yangın alanına oldukça yakın bir konumda bulunan 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sürmene OMGİ’nin kaydettiği saatlik gözlem 
verileri kullanılmıştır. Yüzey toprak sıcaklığı, yüzey toprak nemi ve bitki su kayıp 
indisi verileri ise Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi’ne (TARBİL) bağlı, Kendirli 
İstasyonundan alınmıştır. Sıcaklık, basınç, rüzgâr hızı ve yönü, bağıl nem, 
bulutluluk ve yağışın saatlik gidişi incelenerek yangının önemli bir hazırlayıcısı 
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olduğunu düşündüren fön rüzgârının gün içinde geliştiği zaman dilimleri 
saptanmıştır. 

Yangının gerçekleştiği bölgede kıyıya yakın yüksek dağ sıralarının varlığı fön 
rüzgârlarının gelişebilmesi için elverişli bir durum oluşturmaktadır. Fön rüzgârları, 
dağ yamaçlarında veya başka nedenlerle alçaldıkları için adyabatik ısınmaya bağlı 
olarak doğmuş sıcak ve kuru rüzgârlardır (Erol, 1993). Doğu Karadeniz dağlarının 
güneyindeki yüksek iç plâtolarda basınç yüksek, buna karşın aynı dağların dış 
eteğinde, Karadeniz kıyılarında ve Karadeniz üzerinde basınç alçak olduğu 
takdirde hava kütleleri Doğu Anadolu plâtolarından kuzeye doğru ilerler. Bu 
alçalma sırasında hava adyabatik olarak ısınır ve bu nedenle de hava hareketi kuru 
ve sıcak bir güney rüzgârı şeklinde gerçekleşir (Erinç, 1996). Kuzey Anadolu 
Dağları’nın kuzey eteklerinde beliren fön rüzgârları, Anadolu içlerindeki 
antisiklona batıdan yaklaşan bir siklona yönelmiş hava hareketleri olduğu zaman 
daha da belirginleşir (Erol, 1993). Doğu Karadeniz kıyılarında ekim – nisan arası 
dönemde daha çok etkili olan fön, bazen kış aylarında bile günlük asgari sıcaklığın 
20°C nin altına inmemesine neden olur (Erinç, 1996). 

Kuramsal olarak, dağın egemen hava akımlarına dönük rüzgâr alan yanında 
yükselen kuru (biraz nem içerse bile, doymamış) hava, doyma noktası sıcaklığına 
ulaşıp yoğunlaşıncaya kadar kuru adyabatik sıcaklık değişme oranında 1°C/100 m 
soğur. Yoğunlaşma gerçekleşip bulut oluşmaya başladığında yoğunlaşma gizli ısısı 
salan hava parseli, bundan sonra yükselmesini sürdürdüğünde nemli adyabatik 
sıcaklık değişme oranında 0,5°C/100 m soğur (Şekil 2). Sıra dağların kuytu ya da 
rüzgâr altı yamacına ulaşan havanın nemi, dağın rüzgâra dönük yanındaki 
tırmanması sırasında adyabatik olarak soğuyarak bulut ve yağış oluşturduğu için 
azalır. Bu hava parseli, alçalırken adyabatik olarak da ısınacağı için, dağın rüzgâr 
yanındaki toplam soğuma oranından daha hızlı bir oranda, yani tümüyle kuru 
adyabatik sıcaklık değişme oranı ile 10°C/1000 m ısınacaktır (Türkeş, 2010). 

Şekil 2. Klasik Fön rüzgârının oluşumu (Thomson Higher Education, 2007’den 
değiştirilerek düzenlendi). 

 

Çamburnu’nda fön rüzgârının (Erol, Erinç ve Türkeş’in tanımladıkları fönlü hava 
tipinin) gün içinde etkili olduğu zaman dilimini saatlik verilerden tespit etmek için 
aşağıdaki hava şartlarının eşzamanlı geliştiği saatler bu rüzgârın göstergesi kabul 
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edilmiştir. Buna göre, rüzgâr dağ sıralarının bulunduğu yön olan güney sektörden 
estiği sırada; (I) bağıl nemin hızla düşmesi ve yağış koşullarının ortadan kalkması, 
(II) günlük normal sıcaklık gidişinin belirgin biçimde pozitif yönlü bozulması, (III) 
gökyüzünün açması ve (IV) genel olarak basıncın düşmesi fön rüzgârının geliştiğini 
gösterir. 

Orman yangını tahmin başarısını karşılaştırmak amacıyla kullanılan (ABD Ulusal 
Yangın Tehlike Dereceleme Sistemi, Mc. Arthur Yakıt Nemlilik Modeli, Fire 
Weather Index (FWI), BEHAVE Yakıt Nemlilik Modeli ve KBDI) indeksler arasından 
FWI, Türkiye için en iyi performansı gösteren yangın tehlike indeksi olarak 
belirlenmiştir (Yamak, 2006). Meteorolojik parametrelere göre orman yangını 
olasılığını değerlendirmek ve Çamburnu orman yangınını tahmin konusunda 
FWI’nın ne düzeyde başarılı olduğunu belirlemek için FWI değerleri 
hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda yarımküre, enlem, boylam, topografik 
parametreler, yüzeydeki bitki örtüsü, sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr ve yağış değerleri 
kullanılarak FWI’nın beş alt indeksi oluşturulmaktadır. FWI, üç ana ve iki alt 
bileşen ile son çıktı indeksinden oluşmaktadır. Bu bileşenler; (I) orman altı 
yüzeyini kaplayan dal, yaprak, kabuk vb. artıklardan oluşan ince katmanın nem 
içeriği kodu (FFMC-Fine Fuel Moisture Code), (II) yüzey çöplerinin altında, daha 
derinde bulunan ayrışmış organik maddenin nem içeriği kodu (DMC-Duff Moisture 
Code) ve (III) kuraklık kodudur (DC-Drought Code). Bunlar daha çok yüzey ve 
hemen altındaki materyallerin nem içeriğiyle ilgilidirler (Camia vd., 1999). Diğer 
iki alt bileşen ise yukarıda verilen kodlara göre hesaplanır. (IV) Başlangıç yayılma 
indeksi (ISI-Initial Spread Index), FFMC ve rüzgâr hızına göre hesaplanır. Farklı 
nitelikteki yanıcı maddelerin etkisi olmaksızın yangının yayılma oranını (hızını) 
gösterir. (V) (Yangını) Oluşturma indeksi (BUI-Build Up Index) ise DMC ve DC 
kullanılarak hesaplanır ve yangının yayılmasına uygun toplam yakıtı gösterir (Van 
Wagner, 1987). Son olarak yangın hava indeksi (FWI-Fire Weather Index) son 
anılan iki indekse (ISI ve BUI) göre hesaplanır ve yangının yayılma hassasiyetini 
gösterir (Camia vd., 1999). Hesaplamalarda FWI Calculator yazılımının 
10.5.2.109versiyonu kullanılmıştır. 

3. Bulgular 

3.1. Yangını hazırlayan meteorolojik koşullar 

Ormanı oluşturan unsurlar ve orman altı ot, yaprak, dal, kabuk, ibre vb. artıklar 
hava koşullarına bağlı olarak yangına karşı hassas hale gelebilir. Bağıl nemin 
azalması, yanacak olan materyallerin nem kaybını hızlandırarak yangın için uygun 
koşullar oluştururken eşzamanlı olarak sıcaklığın artması bu süreci hızlandırır. 
Nem ve sıcaklık koşulları, rüzgâr yönü ve hızından etkilendiği için yangın 
koşullarının değerlendirilmesinde rüzgâr mutlaka dikkate alınması gereken bir 
bileşendir (Jahdi vd., 2014). 

Çamburnu’nda gerçekleşen orman yangını öncesindeki 38 günün (1 Aralık 2016-7 
Ocak 2017) saatlik hava verileri, yangına ortam hazırlayan yönleriyle incelenmiş 
ve buna göre aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

 Özellikle gece vakti radyatif ısınma gerçekleşmediği için, günlük sıcaklık 
döngüsüne uygun biçimde sıcaklığın düşme eğilimine girmesi beklenir. 
Fakat beklenen bu eğilimin tersine gece saatlerinde güney ve güneybatı 
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yönlerinden rüzgâr hızını arttırdığında sıcaklık değerleri artmaya başlar ve 
buna bağıl nemin düşüşü eşlik eder (Şekil 3 ve 4). Gece saatlerinde 
sıcaklıkların, neredeyse aynı günün gündüz saatlerinden yüksek seyrettiği 
günlerde rüzgâr güney sektörden esmekte ve hızı nispeten yüksektir. Bu 
durum kıyı gerisindeki yüksek dağ sıralarından inen rüzgârların fön 
karakterinde olduğu yönünde güçlü bir kanı oluşturmaktadır (Yetmen, 
2014). Aynı saatlerde bağıl nemin de düşme eğiliminde olması bunu 
desteklemektedir.  

Şekil 3. 1-15 Aralık (2016) günleri arasında fön rüzgârlarının etkili olduğu saatler. 
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 Gün içindeki sıcaklık gidişi incelendiğinde, sıcaklık değerlerinin, normal 
radyatif soğuma eğiliminin başlaması ve sürmesi beklenen saatlerde aniden 
yükselmesi, çoğu zaman güneybatı yönlü ve önceki saatlere göre hızı artmış 
rüzgâr şartlarıyla ilgilidir (Şekil 3 ve 4). Sıcaklıkta yaşanan bu değişim fön 
rüzgârlarıyla ilgilidir. Soğuma saatlerinde (gece) güney/güneybatılı 
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rüzgârlar saatlerce esmeye devam ettiğinde sıcaklık değerleri, radyatif 
soğumaya rağmen ya korunur ya da artar (Şekil 3 ve 4).  

 Fön etkili olduğunda bağıl nem, sıcaklıkla ve rüzgâr hızıyla ters orantılıdır 

(Şekil 3 ve 4). Fön belirginleştiğinde bulutlanma ve bağıl nem azalmakta, buna 

bağlı yağışsız hava koşulları görülmekte ve hava basıncı da genel olarak 

düşmektedir.  

Şekil 4. 27-31 Aralık (2016) ve 3-7 Ocak (2017) günleri arasında fön rüzgârlarının etkili 
olduğu saatler. 

 

 Genelde güney ve güneybatılı rüzgârlar, bazen de batı yönlü rüzgârlar fönlü 
hava koşullarını oluşturmaktadır. Aralık (2016) ayının başından 4 Ocak 
gününe kadar fön; en az 8 gün, ortalama 4,5 saat/gün etkili olmuştur. 
Yangından önceki son üç günde ise etkili bir fön dönemi başlamış ve bu üç 
gün fön etkili olmuştur (Şekil 3 ve 4).1 Aralık 2016 – 7 Ocak 2017 tarihleri 
arasındaki rüzgâr frekans gülü incelendiğinde rüzgârın daha çok güney, 
güneybatı ve batı yönlerinden estiği görülmektedir (Şekil 5).  
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 Yangından önceki son 72 saat boyunca etkili olan fön, yangın günü hızını 44 
km/saat (1 Aralık 2016 – 7 Ocak 2017 tarihleri arasındaki ortalama rüzgâr 
hızı 13,5 km/Saat’tir.) seviyelerine kadar arttırmış ve sıcaklığın 20 ºC’ye (1 
Aralık 2016 – 7 Ocak 2017 tarihleri arasındaki sıcaklık ortalaması 7,6 
ºC’dir) çıkmasına yol açmıştır. Aynı saatlerde bağıl nem %13’e kadar 
gerilemiş (1 Aralık 2016 – 7 Ocak 2017 tarihleri arasındaki ortalama bağıl 
nem %66’dır), yağış gerçekleşmemiş ve basınç değerleri düşmüştür. Tipik 
fön şartlarının egemen olduğu bu saatlerde rüzgâr yönü güney veya 
güneybatıdır (Şekil 4 ve 5).  

Şekil 5. Çamburnu’nun1 Aralık 2016 – 7 Ocak 2017 arasındaki (a), yangın haftasında (b) 
ve yangından önce son 22 saatteki (c) rüzgâr frekansı (%). 

 

 Yangından önceki hafta boyunca toprak (10 cm) sıcaklığı, toprak nemi (15 
cm) ve bitki su kaybının değişimi incelendiğinde yangına uygun koşulların 
ortaya çıktığı gözlenmiştir. Yüzey toprağının sıcaklığı artarken, yangından 
önceki son 5 günde yağışın olmamasından dolayı toprak nemi azalmış ve 
bitki su kaybı indisi yükselmiştir (Şekil 6). 

Şekil 6. 21 Aralık (2016) ile 8 Ocak (2017) günleri arasında toprak (10 cm) sıcaklığı, 
toprak nemi (15 cm) ve bitki su kaybı indisinin değişimi. 

 

 Doğu Karadeniz’de fön oluşturan sinoptik koşullar incelendiğinde şu 
sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Genellikle Türkiye’nin doğusunda veya 
kuzeydoğusunda yüksek basınç koşulları egemendir. (2) Bununla eşzamanlı 
olarak Akdeniz veya Karadeniz’de/Karadeniz civarında alçak basınç sistemi 
görülmektedir. (3) Bu basınç sistemlerinin etkileşimine bağlı gelişen hava 
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dolaşımı, Doğu Karadeniz’de fön oluşturabilecek güney sektörlü rüzgârlara 
neden olmaktadır. Orman yangınının başladığı 7 Ocak gününde de benzer 
bir hava deseni görülmüştür (Şekil 7).Güney veya güneybatı yönlerinden 
esen rüzgârlar, bölgedeki dağların uzanış yönünden dolayı fön oluşturmaya 
elverişlidir (Şekil 8).  

Şekil 7. Doğu Karadeniz’de 7 Ocak 2017’de fön rüzgârı oluşturan hava dolaşımı (yer kartı: 
metoffice.gov.uk). 

 
 

Şekil 8. Çamburnu çevresinde fön oluşturan hava hareketlerinin yönü. 

 

3.2. FWI çıktıları 

FWI ve alt indekslerinin hesaplanmasında Sürmene istasyonuna ait günlük 
ortalama sıcaklık, günlük ortalama bağıl nem, günlük ortalama rüzgâr hızı ve 
günlük toplam yağış miktarı kullanılmıştır. FWI hesaplamalarında kullanılan 
meteorolojik değişkenler, fönlü bir havayı karakterize edecek şekilde bir 
kombinasyon oluşturduğunda FWI değerlerinin de yükseldiği gözlenmiştir. 
Rüzgâr, güney sektörden veya batıdan hızını da arttırmış olarak eserken eşzamanlı 



 

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 363-374.  373 

 

olarak sıcaklık değerleri yükselir ve bağıl nem de düşer. Bu koşullar altında FWI alt 
endeksleri yangın tehlike seviyesini daha yüksek algılar ve bunu son indeks 
değerine (FWI) yansıtır. 

Sürmene’nin 4 Ocak 2017’den orman yangınının gerçekleştiği 7 Ocak 2017gece 
saatlerine kadar olan saatlik meteorolojik verileri incelendiğinde, yukarıda 
anlatılan hava koşullarının adım adım FWI sinyallerinin güçlenmesine neden 
olduğu görülmüştür (Şekil 9). FWI değerlerinin en yüksek olduğu saatlerde yangın 
havasının tüm meteorolojik bileşenleri de belirgin biçimde yüksek değerler 
göstermiştir (Şekil 9). Yangından hemen önceki ve yangının başladığı saatlerde bu 
koşullar daha güçlü bir şekilde egemen olmuştur. FWI değerlerinin düşük 
seyrettiği günlerde ise genellikle yağış görülmüştür. Bu sonuçlar FWI’nın değişen 
hava koşullarına gecikmeden tepki verdiğini göstermektedir.  

Kontrol amaçlı hesaplanan FWI değerlerinin, fönün şiddetlendiği günlerde yangın 
riski seviyesini yüksek göstermesi anlamlı ve tutarlıdır. Bu sonuçlar her mevsim 
nemli ve yağışlı Karadeniz iklimi koşullarında FWI’nın yangın tahminlerinde 
kullanılabileceğini ve hava parametrelerindeki değişime hassas olduğunu 
göstermiştir. 

Şekil 9. 1 Aralık 2016 – 7 Ocak 2017 arasındaki FWI/Sıcaklık (a), FWI/Bağıl nem (b), 
FWI/Yağış (c) ve FWI/Rüzgâr hızı (d) değişimi (FWI kırmızı çizgiyle gösterilmiştir.). 

 

 

4. Sonuç ve öneriler 

Doğu Karadeniz’de kış ve ilkbahar aylarında orman yangını çıkmasına neden olan 
hava şartlarını hazırlayan meteorolojik değişkenlerle ilgili yapılan bu çalışmada, 
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fön rüzgârının önemli bir etken olduğu belirlenmiştir. Erinç (1996) ve Erol 
(1955)’un bu konuda yaptıkları önceki çalışmalarda da tespit edildiği üzere kış ve 
bahar aylarında fönlü havanın egemen olduğu günlerde/haftalarda orman 
yangınlarının çıkma olasılığı yükselmektedir. Fön etkisiyle sıcaklık değerleri 
yükselir, bağıl nem düşer ve yağış gerçekleşmez. Bu şartlar altında ormanaltı 
örtüsünün nem kaybı da hızlanarak daha kuru ve daha kolay tutuşabilecek bir 
materyal oluşur. Fönlü havanın etkili olduğu bu zaman dilimlerinde rüzgâr hızının 
da normalden daha yüksek olması, yangının yayılmasını ve yanan alanların 
miktarını önemli ölçüde kontrol etmektedir.  

Doğu Karadeniz kıyı kuşağında, kış ve ilkbahar aylarındaki meteorolojik 
değişkenlerle topografik özelliklerin kombinasyonu, fönlü havanın oluşmasını 
sağlar. Bu mevsimlere özgü gelişen sinoptik koşullar, Doğu Karadeniz’e güneyden 
hava akışına izin verdiği için bazen birkaç saat, bazen günlerce süren fönlü hava 
tipini oluşturur. Bu süreci de dikkate alarak kurulacak yangın erken uyarı sistemi, 
bu bölgedeki yangınları başarıyla tahmin edebilir. 

Bu çalışmada fönlü havayla orman yangını arasındaki ilişkinin doğasını nesnel 
olarak ortaya koymak amacıyla kış mevsiminde (7 Ocak 2017) yaşanan Çamburnu 
orman yangını incelenmiştir. Bu yangından önceki hava şartları 
değerlendirildiğinde; fön oluşturan hava dolaşımının görüldüğü ve fönlü havanın 
tüm özelliklerinin yangından önceki 5 gün boyunca yaşandığı belirlenmiştir. 
Yangın riskinin fönlü günlerde arttığı, FWI çıktılarıyla ayrıca doğrulanmıştır. Aynı 
zamanda bu doğrulama, Karadeniz İklimi koşullarında FWI’nın yangın 
tahminlerinde kullanılabileceğini ve hava parametrelerindeki değişime hassas 
olduğunu göstermiştir. 
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