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Özet
Yakın geçmişte tanımlanan ve bir atmosferik bağlantı paterni olan Kuzey Denizi – 
Hazar Paterni (KHP)’nin, Orta Doğu’nun bölgesel iklimi üzerinde önemli etkilerinin 
olduğu çeşitli  araştırmalarla gösterilmiştir.  KHP, Türkiye üzerindeki  kuzey-güney 
doğrultulu atmosfer akışını büyük ölçüde belirler ve böylece ülkenin su iklimine 
kayda değer biçimde tesir eder. Bu çalışmada, aylık KHP indisleri ve Türkiye’nin 
istasyon bazlı  yağış/akım anomalileri arasındaki bağlantılar Pearson korelasyonu 
yoluyla  araştırılmıştır.  Geniş  ölçekli  500  hPa  jeopotansiyel  yükseklik  alanının, 
Türkiye’nin  yağış/akım anomalilerine eşlik  eden KHP fazları  kanonik  korelasyon 
analizi kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar ortaya koymaktadır ki 
KHP’nin Türkiye’nin su iklimi üzerindeki etkisi genellikle kış mevsimindedir. Aralık 
ve Ocak aylarında ülkenin batı  bölgelerindeki  yağış ve akımlar KHP indisleri  ile 
yüksek fakat  negatif korelasyon göstermektedir. Şubat ayı, kış ayları içerisinde 
yağış  korelasyonlarının  bütün ülkede pozitif  değerlere  doğru kaydığı  (fakat  her 
durumda pozitif  olmadığı)  tek  ay  olarak  bulunmuştur.  Şubat  (ve kısmen Ocak) 
ayında ülkenin (özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde) yağış ve akım rejimi arasında 
KHP bakımından önemli bir karşıtlık elde edilmiştir. Bu durum, kısmen de olsa, kar 
yağışlarından kaynaklanmaktadır.
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NORTH SEA – CASPIAN PATTERN AND ITS INFLUENCE ON THE 
HYDROMETEOROLOGICAL PARAMETERS OVER BASINS OF THE  GAP 

REGION

Abstract
The recently  defined North  Sea-Caspian upper air  teleconnection  pattern have 
important implications on the regional climate of the Middle East. NCP dominantly 
determines the direction of meridional flow over Turkey, thus significantly affects 
the hydroclimate of  the country.  Connections between monthly indices of  NCP 
(NCPI)  and  precipitation/streamflow  anomalies  of  Turkey  are  investigated  by 
means of Pearson’s correlation coefficient. Canonical correlation analysis (CCA) is 
used to extract the NCP phases of large scale 500 hPa geopotential height fields 
that are associated with Turkey’s precipitation/streamflow anomalies.
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Results reveal that NCP’s effects on Turkey’s hydroclimate are generally during 
winter  months.  In  December  and  January,  precipitation  and  streamflows  in 
western  parts  of  the  country  is  highly  but  negatively  correlated  with  NCPI. 
February is the only month in winter that all the precipitation correlations shift to 
positive  (but  do  not  necessarily  become  positive).  There  is  a  high  contrast 
between the precipitation  and streamflow regimes of  Turkey  in  February  (and 
partly  in  January),  especially  in  northern  and eastern  sections  of  Turkey.  This 
should be, at least partly, because of the role of snow.

Keywords: Precipitation-Streamflow, Atmospheric Pattern, Canonical Correlation 
Analysis

1. Giriş ve Problem

Türkiye’nin  de  içinde  bulunduğu  Doğu  Akdeniz  havzasının  iklim  salınımlarını 
belirleyen  başlıca  unsur,  sürekli  basınç  alanlarındaki  kuvvet  değişimleridir. 
Türkiye, İzlanda ve Muson (Basra) alçak basınç alanları ile, Sibirya ve Azor yüksek 
basınç alanlarının, aynı zamanda bunlara koşut olarak var olan çeşitli karakterdeki 
hava kütlelerinin yıl boyu etkisi altındadır.

Basınç alanlarındaki kuvvet değişimleri, iklimbilimcilerin çeşitli atmosferik bağlantı 
paternleri  tanımlamasına  olanak  sağlamıştır.  Bu  paternlerden  iyi  bilineni  ve 
Türkiye  iklimine  etkileri  incelenmiş  olanı  Kuzey  Atlantik  Salınımı’dır  [1].  Bu 
çalışmanın  konusu  olan  atmosferik  bağlantı  paterni  ise,  Kuzey  Denizi  –  Hazar 
Paterni (KHP)’dir. Kutiel ve Benaroch’un (2002a) [2] tanımladığı bu paterne göre, 
birisi Kuzey Denizi (0°D-55°K, 10°D-55°K), diğeri de Hazar Denizi civarında (50°D-
45°K, 60°D-45°K), olmak üzere iki bölgenin 500 hPa seviyesindeki aylık ortalama 
jeopotansiyel  yükseklik  değerleri  arasında  anlamlı  bir  negatif  korelasyon 
mevcuttur.  Bir başka deyişle,  batı  kutbunda jeopotansiyel  yükseklik azaldığında 
doğu kutbunda artmakta, batıda azaldığında ise doğuda artmaktadır (Şekil 1). İki 
kutbun jeopotansiyel yükseklik farklarının normalize edilmesiyle elde edilen indise 
ise Kuzey Denizi – Hazar Denizi Patern İndisi (KHPİ) denmektedir.

a) b)

Şekil 1. a) KHP’nin negatifve b) pozitif fazının şematik gösterimi  [2].



Bu durumun Türkiye iklimi üzerinde önemli etkileri olacağı açıktır. KHP’nin Şekil 
1a’de  görülen  negatif  fazında,  Doğu  Akdeniz  ve  Türkiye  üzerinde  güney-
güneybatılı  hava akımlarının  etkin  olduğu dolaşım paterni,  Şekil  1b’de  görülen 
pozitif fazda ise kuzeyli akımların etkin olduğu dolaşım paterni hakim olmaktadır. 
Kış sıcaklıkları KHP(-)’de ülkenin genelinde ortalamaların üzerinde, KHP(+)’da ise 
altındadır.

Bu çalışmanın amacı, KHP’nin GAP Bölgesini besleyen akarsu havzalarının yağış ve 
akım rejimi üzerindeki etkisini araştırmaktır.

2. Kullanılan Yöntemler ve Veri Setleri

KHP ile Türkiye yağış ve akım rejimi arasındaki bağlantıyı ortaya koymak amacıyla, 
aylık  KHPİ  değerleri  ile  Türkiye’nin  aylık  toplam yağış  ve  aylık  ortalama  akım 
zaman  serileri  arasındaki  Pearson  korelasyonları  hesaplanmıştır.  Bu 
korelasyonların  istatistiksel  bakımdan  anlamlılığı  Student  t-testiyle 
değerlendirilmiştir.  KHPİ  değerleri  1958-1998  yıllarını  kapsayan  NCEP-NCAR 
reanaliz veri setlerinden türetilmiş, 75 yağış ve 35 akım zaman serisi ise sırasıyla 
Devlet Meteoroloji İşleri ve Devlet Su İşleri’nden alınmıştır.

Çalışmada yararlanılan bir diğer yöntem ise Kanonik Korelasyon Analizi (KKA)’dir. 
KKA,  iki  çok  değişkenli  veri  grubu  arasındaki  korelasyonları  ortaya  çıkarmada 
kullanılan  ileri  bir  istatistik  yöntemdir.  Bu  yöntem,  her  bir  çok  değişkenli  veri 
setinden birer uzaysal patern elde etmeyi, öyle ki, bu uzaysal paternlerin zaman 
katsayıları  arasındaki  korelasyonun en  yüksek olmasını  amaçlar.  Bu  en yüksek 
korelasyonlu  çifte  1.  kanonik  korelasyon  çifti  denir  ve  simgeledikleri  fiziksel 
olguların (örneğin bir basınç anomalisi alanı ve bir yağış anomalisi alanı), zaman 
katsayıları arasındaki korelasyon ölçüsünde eş zamanlı meydana geldikleri anlaşılır 
[3].  Ayrıca  her  bir  kanonik  paternin,  türetildiği  veri  setindeki  değişkenliğin  ne 
kadarını temsil ettiği hesaplanır, böylece kanonik korelasyonun eş zamanlı iklim 
olaylarını  açıklamada  yararlı  olup  olmadığı  değerlendirilebilir.  KKA,  1970’lerin 
sonundan başlayarak  günümüze kadar  birçok çalışmada,  gerek eşzamanlı  iklim 
salınımlarını  belirlemek,  gerekse  zaman  gecikmeli  (time-lagged)  bağlantıları 
ortaya çıkarmak için  kullanılmıştır  [4],  [5],  [6],  [7]  ve [8].  Bu çalışmada,  geniş 
ölçekli  (10°B-60°E,  30°N-70°N,  NCEP-NCAR)  500  hPa  jeopotansiyel  yükseklik 
alanıyla, sözü edilen yağış ve akım zaman serilerinin oluşturduğu çok değişkenli 
veri  setleri  arasındaki  kanonik  korelasyonlar  araştırılarak,  geniş  ölçekli 
jeopotansiyel  yükseklik alanından ortaya çıkan kanonik korelasyon paternlerinin 
KHP ile ne derece uyumlu oldukları sorgulanmıştır. 

3. Sonuçlar 

Analiz  sonuçları,  KHP’nin  Türkiye su iklimi  üzerindeki  etkisinin  genel  olarak  kış 
aylarıyla  sınırlı  olduğunu  göstermektedir.  KHP  –  akım  rejimi  ilişkisinin  yalnızca 
Ocak ve Şubat aylarında önemli ölçüde olduğu, Mart ve Mayıs aylarında ise var 
olmakla  birlikte  kayda  değer  olmadığı,  yılın  diğer  aylarında  ise  belirsiz  olduğu 
tespit edilmiştir. KHP – yağış rejimi ilişkisine bakıldığında ise, bağlantının kış ayları 



boyunca yüksek düzeyde olduğu, geçiş mevsimlerinde azaldığı, yazın ise ilişkinin 
en  düşük  seviyesine  gerilediği  görülmüştür.  KKA  sonuçları  da,  Pearson 
korelasyonunun  işaret  ettiği  bağlantılarla  uyumludur.  Jeopotansiyel  yükseklik 
alanının  kanonik  paternleri,  sadece  bağlantının  yüksek  olduğu  aylarda  KHP’ye 
benzemektedir. 

4. KHP - Akım Rejimi İlişkisi

Şekil  2’de,  Ocak  ayı  için,  KHPİ  ile  akım  zaman  serileri  arasındaki  Pearson 
korelasyonları  gösterilmektedir. Negatif korelasyonlar mavi, pozitif  korelasyonlar 
kırmızı renkle, Student t-testine göre 0.95 düzeyinde anlamlı olan korelasyonlar 
ise kalın karakterlerle belirtilmiştir. Buna göre, Ocak ayında Türkiye’nin batısındaki 
akım rejiminin KHP ile  ilişkili  olduğu ve KHP’nin negatif  fazında batı  bölgelerde 
akım değerlerinde artış  olduğu söylenebilir.  Öte yandan,  GAP ve onu besleyen 
havzalarda aynı ilişki görülmemektedir. 

Şekil  2.  Ocak  ayı  için,  KHPİ  ile  akım  zaman  serileri  arasındaki  Pearson 
korelasyonları  görülmektedir.  0.95  seviyesinde  anlamlı  olan  korelasyonlar  kalın 
karakterlerle belirtilmiştir.



Şekil 3. Ocak ayı, akım için 1.KKA çifti. Üst panel: 500 hPa jeopotansiyel yükseklik 
anomalileri (jeopotansiyel metre birimi) görülmektedir. Alt panel: Eşlik eden akım 
anomalileri (santimetreküp / saniye). Bu iki paternin zaman katsayıları arasındaki 
korelasyon 0.92’dir.  

Şekil  3’te,  geniş  ölçekli  jeopotansiyel  yükseklik  alanı  ve  akım  zaman  serileri 
kullanılarak uygulanan KKA sonucunda elde edilen 1.KKA çifti görülmektedir. Bu 
çiftin, jeopotansiyel yükseklik anomali paterni zaman katsayıları, KHPİ ile anlamlı 
bir korelasyon (0.41) göstermekte, akım anomalileri paterni ise Ocak ayı toplam 
akım  değişkenliğinin  %37’sini  temsil  etmektedir.  Bu  sonuç,  KHP  ile  Ocak  ayı 
akımlarının bağlantılı olduğunu doğrular niteliktedir.

Şubat  ayındaki  KHPİ  –  akım  rejimi  ilişkisine  bakıldığında  ise,  anlamlı  negatif 
korelasyonların,  Ocak  ayının  tersine,  ülkenin  daha  çok  doğu  kesimlerinde 
toplandığı görülmüştür. (Şekil 4).

Şekil  4.  Şubat  ayı  için,  KHPİ  ile  ortalama  akım  değerleri  arasındaki  Pearson 
korelasyonları görülmektedir.



5. KHP - yağış rejimi ilişkisi

KHP’nin  Türkiye yağış  rejimi  üzerindeki  etkisi  kış  aylarında en  yüksek düzeyde 
iken,  bu etki  kıştan uzaklaştıkça azalmaktadır.  KHPİ  ile  yağış  zaman serilerinin 
Aralık  ve  Ocak  ayındaki  Pearson  korelasyonları  sırasıyla  Şekil  5  ve  6’de 
gösterilmiştir.  Aralık  ayında  ülkenin  batısındaki  yağışların  KHP(-)  ile,  Karadeniz 
kıyılarında  ise  KHP(+)  ile  arttığı  görülürken,  Ocak  ayında  neredeyse  ülkenin 
tamamındaki yağışların KHP(-) ile arttığı ortaya çıkmaktadır.

Şekil  5.  Aralık  ayı  için,  KHPİ  ile  aylık  toplam  yağış  zaman  serileri  arasındaki 
Pearson korelasyonları.

Şekil 6. Ocak ayı için, KHPİ ile aylık toplam yağış zaman serileri arasındaki Pearson 
korelasyonları.



Şekil 7. Ocak ayı, yağış için 1. KKA çifti. Üst panel: 500 hPa jeopotansiyel yükseklik 
anomalileri  (jeopotansiyel  metre birimi).  Alt  panel:  Eşlik  eden yağış anomalileri 
(milimetre).  Bu  iki  paternin  zaman  katsayıları  arasındaki  korelasyon  0.98’dir. 
Jeopotansiyel  yükseklik  ve  yağış  paternleri,  türetildikleri  veri  setlerindeki 
değişkenliğin sırasıyla %23 ve %43’ünü temsil etmektedirler.

Şubat ayında, ülkenin tümünde korelasyonların pozitif değerlere doğru kaydığı ve 
çoğu  yerde  anlamlı  olmaktan  çıktığı  görülmüştür  (Şekil  8).  Mart  ayında  ise 
korelasyonlar tekrar negatif yöne doğru eğilim göstermiştir.

Geçiş mevsimlerinde ve yazın, KHP ile yağış rejiminin ilişkisi azdır. Fakat yine de, 
bu mevsimlerde yağışların KHP’den etkilendiği bölgelerde korelasyonların pozitif 
olduğu ortaya çıkmıştır. Örnek olarak Şekil 9’da Temmuz ayı gösterilmiştir.



Şekil  8.  Şubat  ayı  için,  KHPİ  ile  aylık  toplam  yağış  zaman  serileri  arasındaki 
Pearson korelasyonları.

Şekil  9.  Temmuz ayı  için,  KHPİ  ile aylık  toplam yağış zaman serileri  arasındaki 
Pearson korelasyonları.

6. Tartışma ve Öneriler

Analiz sonuçları ve bu sonuçların olası sebepleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Akım rejimi KHP’den yalnızca Ocak ve Şubat aylarında etkilenmektedir. KHP’nin 
negatif  fazı  Ocak ayında batı  bölgelerdeki,  Şubat  ayında ise  doğu bölgelerdeki 
akım  değerlerini  arttırmaktadır.  Türkiye’nin  yerel  hidrometeorolojik 
parametrelerinin  geniş  ölçekli  atmosferik  bağlantı  paternlerinden  daha  çok  kış 



aylarında etkilendiği bilinmekle beraber ([1] ve [2]), akım rejiminin Aralık ayında 
neden  etkilenmediği  ve Ocak-Şubat aylarında etkilenen bölgelerin neden farklı 
olduğu  bilinmemektedir. Sonuçlar, muhtemelen kar yağışlarının ve erimelerinin de 
rol oynadığı karmaşık bir etki mekanizmasına işaret etmektedir. Bu konunun daha 
başka düz ve ters modellerle derinlemesine araştırılması Türkiye’nin su rejiminin 
iyi anlaşılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

2) Türkiye yağışlarının, Aralık ayında özellikle ülkenin batısında, Ocak ayında Orta 
ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu dışında kalan tüm bölgelerinde KHP(-) 
ile  arttığı  görülmektedir.  Bu  aylarda  Akdeniz  üzerinden  gelen  siklonların 
güçlenmesine  bağlı  olarak,  ülkenin  genellikle  güney-güneybatı  kökenli  yağışlar 
almasıyla bu sonuç açıklanabilir.  Öte yandan Şubat ayında, ülkenin tamamında, 
-korelasyonlar  her  durumda pozitif  olmasa  bile-  ,  bütün  korelasyonların  pozitif 
değerlere doğru kaydığı görülmüştür. Özellikle Karadeniz kıyı şeridinde anlamlı ve 
yüksek pozitif korelasyonlar gözlenmektedir. Bu sonuç da, Şubat ayında kuzeyden 
gelen hava akımlarının Akdeniz üzerine inip burada siklojeneze yol açarak, yağış 
bırakmada  en  az  güneyden  gelenler  kadar  etkili  olduğuna  işaret  etmektedir. 
Nitekim,  [9]’da,   subtropikal  jet  ekseninin  Şubat  ayında  en  güney  enlemine 
çekildiği belirtilmiştir.

3)  Geçiş  mevsimlerinde  ve  yazın  Türkiye  yağışlarının  KHP’den  genellikle  az 
etkilendiği, etkilenen bölgelerde ise korelasyonların pozitif olduğu, yani yağışların 
KHP(+) ile arttığı sonucuna varılmıştır. KHP(+)’dan etkilenme geçiş mevsimlerinde 
en fazla Karadeniz kıyılarında, yazın ise en fazla batı bölgelerde görülmektedir.

4) Bu çalışma zaman bakımından nispeten kısa süreleri kapsayan veri setleriyle 
yapılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda daha uzun süreli ve nitelikli veri setlerinin 
kullanılması yapılan yorumların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
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