Akdeniz Salınımı’nın (AS) Türkiye’de Sıcaklık Üzerine Etkisi
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Öz: Sıcaklık, basınç ve yağış gibi iklim elemanlarında, yıldan yıla belirgin farklılıklar görülmektedir. Yapılan
araştırmalar iklim elemanlarında görülen bu değişimin temelinde, atmosferdeki dolaşım sistemlerinde zaman
içinde düzenli dalgalanma şeklinde kendini gösteren, geniş ölçekli bağlantı (teleconnection) olarak
nitelendirilen, sistemlerin bulunduğunu göstermiştir. Ülkemizi etkileyen geniş ölçekli bağlantılar arasında en
fazla bilineni Kuzey Atlantik Salınımı’dır. Oluşum şartları ve etkileri bakımından bu salınıma benzeyen Akdeniz
Salınımı ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada Akdeniz Salınımı ile bu salınımın ülkemizde en
fazla etkili olduğu soğuk dönem ortalama sıcaklıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu dönemde, yapılan
korelasyon analizi sonucunda, sıcaklıklar ile Akdeniz Salınımı arasında negatif ilişki bulunmuştur. Kış
şartlarının etkili olduğu aylarda özellikle karasallığın yoğun olarak hissedildiği bölgelerde pozitif ve negatif
dönemler arasında belirgin sıcaklık oynamaları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz salınımı, atmosferik salınım, sıcaklık, korelasyon analizi, Türkiye
Abstract: Climatic elements such as temperature, pressure and precipitation vary significantly from year to
year. Studies have shown that systems known as teleconnection, which act in atmospheric circulation systems as
oscillations, are responsible for these climatic changes. Perhaps the best-known telecommunication that affects
our country is the North Atlantic Oscillation. However, the Mediterranean Oscillation, whose conditions of
formation and effects are similar to the North Atlantic Oscillation, has rarely been studied. This study focuses on
the relationship between the Mediterranean Oscillation and cold season mean temperatures, which the former
affects the most. The correlation analysis results suggest a negative relationship between the temperatures and
the Mediterranean Oscillation. During winter months, significant temperature changes can be observed between
the positive and negative seasons, particularly in regions where continental climate is the norm.
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1.Giriş
Geniş ölçekli hava değişimlerindeki bağlantı (teleconnection), geniş ölçüde birbirinden
ayrılmış noktaların arasındaki pozitif veya negatif korelasyon şeklinde tanımlanabilir. Geniş alanlarda
etkili olan ve birbiriyle pozitif/negatif ilişki sağlayan salınım alanları içerisinde, bir bölgede
ortalamanın üzerinde sıcaklık, yağış, rüzgar gibi iklim parametreleri görülürken, diğer bir bölgede
ortalamanın altında değerler görülebilir. Bu tür ilişkiler atmosferdeki yüksek ve alçak basınç
bölgelerini, rüzgar alanlarını, hızını, gelen hava kütlesinin sıcak ve soğuk olmasını belirleyerek, yerel
hava koşullarını doğrudan etkiler. Ayrıca nemi, atmosfer statiğini, fırtına ve fırtına alanlarını belirler.
Akdeniz havzasında çok bilinen Kuzey Atlantik Salınım indisi (NAOI) dışında pek çok
salınım indisi bulunmaktadır (Doğu Akdeniz Paterni, Batı Akdeniz Salınımı, Akdeniz Salınımı,
Merkezi Afrika Hazar Salınımı). Akdeniz Salınımı (AS) ile ilgili birçok çalışmada (Conte vd. 1989,
Corte-Real vd. 1995, Maheras vd 1999, Dünkeloh and Jacobeit, 2003, Palitikof, 2003) bu salınımın
Akdeniz havzasında yağışlar üzerinde etkili en önemli bölgesel salınım olduğu belirtilmiştir. Suselj, K
and Bergant, K. (2006) yaptıkları çalışmada, Akdeniz Salınımı’nın Kuzey Atlantik Salınımı’nın
bölgesel bir parçası olmadığını vurgulayarak, iki salınım arasında kışın 0.79, ilkbaharda 0.47, yazın
0.47 ve sonbaharda 0.60 korelasyon olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca Akdeniz Salınımı ile
sıcaklıklar arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, kış mevsiminde Türkiye’de -0.7 korelasyon
katsayısı tespit etmişlerdir.

Şekil 1. 500 hPa seviyesinde negatif ve pozitif fazlarda görülen anomaliler Kaynak: Hatzaki vd (2007)

Şekil 1’de Akdeniz Salınımı’nın 500 hPa’daki negatif ve pozitif fazdaki anomaliler
görülmektedir. Negatif fazda, KB Atlantik üzerinde artan siklonik dolaşım tarafından karakterize
edilen kuvvetli bir negatif sapma, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinde zayıf pozitif antisiklonik
dolaşım görülmektedir. Bu yapı, Orta Akdeniz’de güneybatılı rüzgarları artırırken, Orta Atlantik’te
güçlü batılı rüzgarlara neden olmaktadır. Pozitif fazda ise KB Atlantik üzerinde kuvvetli bir
antisiklonik hareket ve sıcak hava adveksiyonu hakim iken, Doğu Akdeniz üzerinde siklonik bir
hareket daha baskındır. Bu yapı, Orta Avrupa üzerindeki soğuk adveksiyona bağlı olarak Orta
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Akdeniz’e doğru kuzeyli rüzgarların artmasına neden olur. Bu nedenle negatif faz, Avrupa üzerinde
zonal bir dolaşıma, pozitif faz meridyonal bir dolaşıma neden olur (Hatzaki vd 2007).
2.Veri ve Yöntem
Akdeniz Salınımı’na ait indis değerleri 1958-2000 tarihleri için üretilmiş olduğundan çalışma
dönemi olarak bu tarihler seçilmiştir. Akdeniz Salınımı ile ilgili iki farklı indis üretilmiştir. Bunlardan
ilki, Cebelitarık’taki Kuzey Kalesi (36.1°K, 5.3°B) ile İsrail’deki Lod havaalanı (32.0°K, 34.5°D)
arasında, diğeri ise Cezayir (36.4°K, 3.1°D) ve Kahire (36.4°K, 3.1°D) arasında normalleştirilmiş
deniz seviyesi basınç farkları hesaplanarak oluşturulmuş indislerdir (Palutikof vd. 1996 ve Conte vd.
1989). Bu çalışmada bu indislerden ilki kullanılmıştır. Sıcaklık verileri Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü’nden temin edilerek, istasyonlara homojenlik testi uygulanmıştır. Homojen olan 73 adet
istasyonun ekim-mart arasındaki 6 aylık döneme ait aylık ortalama sıcaklık verileri kullanılmıştır
(Şekil 2). Çalışmada, kış dönemi, atmosferin dolaşım anomalilerinin maksimum seviyede olması ve bu
yapının baroklinik dağılışı kuvvetlendirmesi nedeniyle seçilmiştir. Akdeniz Salınımı ile ortalama
sıcaklıklar arasındaki ilişki Pearson çift yönlü korelasyonu ile test edilmiş ve korelasyonun anlamlılığı
% 95 ve %99 anlamlılık düzeyine göre sınanmıştır. Elde edilen korelasyon katsayılarının alansal
dağılımında kriging yöntemi kullanılmıştır. Kriging, uzaysal (alansal) değişimleri (variogram) dikkate
alan bir interpolasyon yöntemidir. Burada tahmin edilecek olan nokta (ya da interpole edilecek değer),
civardaki veri noktalarının kombinasyonu olarak yazılır. Birçok kriging yöntemi vardır. Bunların
farklı işlevleri vardır.Fakat kriging yöntemindeki ana fikir tahmin edilen nokta ile o noktadaki gerçek
değer arasındaki hatanın minimize edilmesidir.

Şekil 2. Çalışmada kullanılan meteoroloji istasyonlarının dağılışı.

3.Bulgular
Soğuk dönemdeki aylık sıcaklıklar (ekim-mart) ve kış mevsimi sıcaklıkları (aralık-ocak-şubat)
ile Akdeniz Salınımı arasında korelasyon kurulurken negatif ve pozitif faz ayrımı yapılmamış, serideki
tüm değerler kullanılmıştır. Çalışmada kış mevsimindeki ortalama sıcaklıklar ile Akdeniz Salınımı
arasındaki ilişki ve ekim-mart aylarını kapsayan soğuk dönemde her bir ay ile Akdeniz Salınımı
arasındaki ilişki ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. Buna göre Türkiye’deki ortalama sıcaklıklar ile
AS arasında negatif ilişki saptanmıştır (Şekil 3).
3.1. Akdeniz Salınımı ile Sıcaklıklar Arasındaki Korelasyonlar
3.1.1.Kış Mevsimi Sıcaklıkları ile Akdeniz Salınımı Arasındaki İlişki
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Kış mevsiminde Akdeniz Salınımı ile sıcaklıklar arasında batı ve güneybatı Anadolu’da 0.3,
diğer alanlarda ise 0.2 negatif korelasyon katsayıları hesap edilmiştir. Buna göre, kış mevsiminde
ülkemizin batı ve güneybatısında % 95 düzeyinde (Manisa’da %99) anlamlı ilişki bulunmuştur (Şekil
4).
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Şekil 3. Ortalama sıcaklıklar ile Akdeniz Salınımı arasındaki ilişki.

Kış Mevsimi Ort.Sıc.- ASI Korelasyonu

Korelasyon Anlamlılık

Şekil 4.Kış mevsimi ortalama sıcaklıkları ile Akdeniz salınımı arasındaki ilişki

3.1.2.Soğuk Dönem (ekim-mart)ile Akdeniz Salınımı Arasındaki İlişki
Soğuk dönemin başlangıcı olan ekim ayında, Ordu ile Gaziantep arasında çizilecek kuzey
güney yönlü bir hattın doğusunda kalan kesimde, genellikle pozitif korelasyon, batısında ise negatif
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ancak bu korelasyon zayıf olup anlamlı değildir (Şekil 5).
Kasım ayında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir bölümü ile Akdeniz Bölgesi’nin
Adana Bölümü’nde zayıf pozitif, diğer kesimlerde ise zayıf negatif korelasyon katsayıları
bulunmuştur. Bu ayda da anlamlılık düzeyi, test edilen % 95 değerine ulaşmamaktadır (Şekil 5).
Aralık ayında, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümü hariç, ülke genelinde zayıf
negatif korelasyon değerleri hakim durumdadır. Bu ayda ülkemizin güneybatısında % 95 düzeyinde
(Muğla civarında % 99) anlamlı ilişki bulunmuştur (Şekil 5). Ocak ayında ülkenin tamamında negatif
korelasyon görülmektedir. Bu korelasyonun anlamlılık düzeyi yine ülkenin güneybatısında yüksektir.
İzmir, Manisa, Antalya civarında bu ilişki % 99 anlamlılık düzeyine ulaşmaktadır. Şubat ayında ülke
genelinde batıdan doğuya doğru azalan negatif korelasyon değerleri görülmektedir. Bu ilişki batıda
İzmir civarında %99 düzeyinde anlamlıdır. Mart, ülke genelinde yüksek negatif korelasyon
değerlerinin görüldüğü bir aydır. Kuzey Anadolu Dağları’nın kıyı kesimi, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nin bir bölümü dışında kalan alanda anlamlılık düzeyi yüksek, negatif korelasyonlar
görülmektedir. Anlamlılık düzeyi Antalya körfezi ve Göller yöresi ile İskenderun Körfezi civarında en
yüksek değere ulaşmaktadır (%99) (Şekil 5).
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3.2.Pozitif / Negatif ASİ ile Aylık Ortalama Sıcaklıklar Arasındaki İlişki
Aylık ASİ ile aylık ortalama sıcaklıklar arasındaki ilişki, pozitif ve negatif olmak üzere iki
dönemde incelenmiştir. ASİ’nin 0.5’den büyük olması pozitif dönem, küçük olması negatif dönem
olarak tanımlanmıştır. Buna benzer tanımlamalar Hatzaki vd (2007), Kutiel ve Benaroch (2002),
Ghasemi ve Khalili (2008) tarafından da yapılmıştır. Bu dönemlere ait haritalar oluşturulurken her
ayın pozitif /negatif olduğu yıllar ayrılmıştır. Her istasyonun pozitif ve negatif dönemlerdeki ortalama
sıcaklıkları bulunarak, 1958-2000 dönemine ait ortalama sıcaklıklardan çıkarılmış ve her dönemin
ortalama sıcaklıklardan farkı hesaplanmıştır.
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Şekil 5. Aylık ortalama sıcaklık ile ASI arasındaki korelasyon ve anlamlılığın dağılışı

3.2.1.Pozitif ASİ ile Aylık Ortalama Sıcaklıklar Arasındaki İlişki
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Sistemin tam olarak yerleşmediği ekim-kasım-aralık aylarında, negatif ve pozitif dönemlerde,
ülkemizin batısı ve doğusu arasında belirgin değişiklikler görülmektedir. Pozitif dönemde ekim ayında
Ordu-Adana arasında çizilecek bir hattın batısında ortalamadan düşük sıcaklıklar, doğusunda ise
ortalamadan yüksek sıcaklıklar dikkati çekmektedir. Bu dönemde kasım ayında, ülkenin büyük bir
bölümünde ortalamadan yüksek sıcaklıklar görülmektedir. Bu fark Doğu ve Güneydoğu’da 0.4 °C’ye
ulaşmaktadır. Aralık ayında yine ülkenin batısı ve doğusu birbirinden ayrılmaktadır. Adana-Zonguldak
hattının batısında ortalamadan düşük sıcaklıklar, doğusunda genellikle ortalamanın üzerinde
sıcaklıklar görülmektedir. Ortalamadan düşük sıcaklıklar güneybatıya doğru artış göstermektedir.
Sistemin ülkemize iyice yerleştiği ocak ayından itibaren ülke genelinde ortalamadan çok düşük
sıcaklıklar görülmektedir. Sıcaklıkların ortalamadan farkı, batıdan doğuya, kıyıdan iç kesimlere doğru,
artış göstermektedir. Örneğin, ocak ayında İç Anadolu Bölgesi’nde, sıcaklık, ortalamanın -1.2 °C
altına düşmektedir (Şekil 6).
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Şekil 6. Pozitif ve negatif AS dönemlerindeki sıcaklıkların ortalama sıcaklıklardan farklarının dağılışı

3.2.2.Negatif ASİ ile Aylık Ortalama Sıcaklıklar Arasındaki İlişki
Negatif dönemde ise pozitif dönemin tersi koşullar hakimdir. Bu dönemde de ekim-kasımaralık aylarında ülkenin doğusu ve batısı arasında birbirinden farklı, zayıf, ocak-şubat-mart aylarında
kuvvetli etki dikkati çekmektedir. Ortalamanın üzerinde değerlerin görüldüğü ocak, şubat ve mart
aylarında karasallığın etkili olduğu yerlerde (İç Anadolu’da ocak ayında 1.4, Doğu Anadolu’da 1.8)
sıcaklık artışı ortalamanın çok üzerindedir (Şekil 6).
3.3.AS’nin Sıcaklık Genliği Üzerindeki Etkileri
AS’nin sıcaklık genliği üzerindeki etkisini görmek amacıyla, her istasyonun pozitif ve negatif
dönemlerdeki ortalamadan farkları hesap edilmiş, bu farklar mutlak hale getirilerek incelenen döneme
ait sıcaklık genlikleri bulunmuştur.
Ekim-kasım-aralık aylarında pozitif/negatif fazlar arasında büyük sıcaklık genliği görülmezken (bu
fark en fazla 0.8°C), ocak-şubat-mart aylarında karasal iklimin görüldüğü kesimlerde sıcaklık genliği
artmaktadır. Ocak ayında bu fark 2,8 °C’yi aşmaktadır (Şekil 7).
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Şekil 7. Negatif ve pozitif AS dönemlerindeki sıcaklık genlikleri

Sonuç
Akdeniz Salınımı, ülkemizdeki kış sıcaklıklarını etkileyen önemli bir salınımdır. Etki alanı
aynı olmasına rağmen Akdeniz Salınımı, Kuzey Atlantik Salınımı’ndan farklıdır ve Doğu Akdeniz
havzasındaki ülkeler için kullanılabilecek bir atmosferik salınımdır. Akdeniz Salınımı, pozitif ve
negatif dönemlerde farklı hava koşullarının görülmesine neden olmaktadır. AS’nin pozitif olduğu
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dönemlerde Doğu Akdeniz havzasında soğuk, nemli, negatif dönmelerde ise sıcak, kurak koşullar
yaşanmaktadır.
Ülkemizde kış mevsiminde Akdeniz Salınımı ile sıcaklıklar arasında negatif korelasyon
bulunmaktadır. Bu korelasyon daha çok batı ve güneyde anlamlıdır. Ekim-kasım-aralık aylarında
sistemin ülkemize yeni girmesi nedeniyle Akdeniz Salınımı daha çok batı ve kuzeyde etkilidir. Ocakşubat-mart aylarında sistemin gelişmesi, tüm ülkede negatif korelasyonlara sebebiyet vermektedir.
Sistemin tam olarak yerleşmediği ekim-kasım-aralık aylarında negatif ve pozitif dönemlerde ülkenin
batı ve doğusu arasında belirgin değişiklikler görülmektedir. Ocak-şubat-mart aylarında ise pozitif ve
negatif dönemler arasında birbirinin tersi koşullar etkilidir. Ekim-kasım-aralık aylarında iki dönem
arasında sıcaklıkta büyük değişiklikler görülmezken, ocak-şubat-mart aylarında karasal iklimin
görüldüğü kesimlerde sıcaklık genliği artmaktadır. Ocak ayında bu genlik 2,8 °C’yi aşmaktadır.
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