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Öz: Türkiye‟de iklim kuĢakları boyunca farklı yağıĢ ve sıcaklık koĢulları bulunmaktadır. Bunların kendi
içlerinde bir rejim oluĢturdukları açıktır. Bu çalıĢmada Türkiye‟de 138 istasyonda ölçülen aylık ortalama
toplam yağıĢ ve aylık ortalama sıcaklık verilerindeki düzen durumu ki-kare testi analiziyle araĢtırılmıĢ ve
düzen durumlarındaki zamansal değiĢimler incelenmiĢtir. Türkiye‟de aylık ortalama sıcaklıkların kıyı
bölgelerinde ve 1000 metreden daha az yükseltisi olan kara içinde bulunan istasyonlarda görece daha az
düzensiz, Ġç Anadolu‟nun doğusu, Güneydoğu Anadolu‟nun kuzeyi ve tüm Doğu Anadolu‟nun ise çok daha
fazla düzensiz olduğu hesaplanmıĢtır. Elde edilen düzensizlik verilerine Pearson korelasyon analizi
uygulandığında Anadolu‟nun kıyılarının nerdeyse tamamında sıcaklıkların 1964-2003 arasında
düzensizleĢme olduğu, Doğu Anadolu‟nun doğusunda ise düzensizliklerde azalma eğilimi olduğu yani düzenli
hale doğru bir gidiĢ anlaĢılmıĢtır. Aylık ortalama toplam yağıĢ verilerine uygulanan ki-kare analizi
sonucunda Türkiye‟nin tamamında yağıĢların yüksek oranlarda düzensiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. En
yüksek düzensizlik katsayısının hesaplandığı alan güneybatı Anadolu‟dur. Kuzeye ve kara içine gidildikçe
düzensizlik azalmaktadır. Aylık ortalama toplam yağıĢ miktarındaki düzensizliğin, istatistikî olarak anlamı
sonuçlar vermese d,e genel olarak Türkiye‟nin kuzey ve orta bölgelerinde artma, batı ve güneyinde ise
azalma eğiliminde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çorum ve Merzifon çevresinde yağıĢların düzensizleĢme,
Ceylanpınar ve Tunceli arasında kalan hat boyunca ise düzenli hale gelme eğiliminde olduğu anlaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Aylık ortalama sıcaklık, Aylık ortalama toplam yağıĢ, ki-kare analizi,
korelasyon analizi, Türkiye.
Abstract: There are different precipitation and temperature conditions over the different climate zones on Turkey.
It is obvious that the climatic conditions have created their own regime in these zones. In this study precipitation
and temperature data from 150 stations have been investigated by using chi-square analysis in order to show the
regularity of the values over half a century. It is calculated that the monthly mean temperatures in coastal regions
and the stations which have an elevation above 1000m are relatively less irregular. East of the Central Anatolia
Region, north of the Southeast Anatolia Region and all over the East Anatolia Region have been estimated as
relatively more irregular. When Pearson correlation analysis have been applied to the obtained irregularity data,
it is understood that from 1964 to 2003 the temperature irregularity in coastal areas increased and the
irregularity in east of the East Anatolia Region have tended to decrease. As the result of the chi-square analysis,
it is revealed that monthly mean total precipitation has high rates of irregularity all over Turkey. The highest
irregularity coefficient have been calculated in southeast of Anatolia, it has been decreasing to the north and
towards the inner part of the land. In the northern and central parts of Turkey a increasing in irregularity and
western and southern parts of the country a decreasing irregularity have been calculated but there are a few
stations which have the significant correlation coefficients. Due to the significant coefficient numbers around the
Çorum and Merzifon the irregularity of the precipitation tends to increase, the zone from Ceylanpınar to Tunceli
it tends to decrease.
Keywords: Monthly mean temperature, monthly mean total precipitation, chi-square analysis, correlation
analysis, Turkey.

1.

GiriĢ

Ġnsanların ekonomik, kültürel, sosyal faaliyetlerini belirlemekle kalmayıp,
davranıĢlarını da etkileyen iklim, çok değiĢken bir yapıya sahiptir. Sadece beĢeri faaliyetleri
değil doğal çevrenin Ģekillenmesinde de birincil kontrollerden biri olan iklimi oluĢturan en
önemli parametreler sıcaklık ve yağıĢtır. Sıcaklık ve yağıĢta ortaya çıkan değiĢimler ve
eğilimler klimatoloji araĢtırmaların temel konularından biridir. Yapılan hesaplamalar küresel
ölçekte sıcaklıkların son yüzyılda 0,3° C ile 0,6° C arasında arttığını göstermektedir,
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Avrupa‟da son yüzyılda gerçekleĢen sıcaklık artıĢı 0,8° C‟yi bulmaktadır. Bu artıĢın önemli
bir kısmının ise 1970‟lerden sonra ortaya çıktığı anlaĢılmıĢtır. Sıcaklıklarda ortaya çıkan
artıĢın temel nedeni olarak atmosferdeki CO2, CH4 ve N2O gibi sera gazlarının artıĢı
gösterilmektedir. Ayrıca ısınmanın diğer nedenleri olarak ĢehirleĢme ve bitki örtüsünün
tahribatı gösterilebilir (IPCC, 1996; IPCC, 1997).
Türkiye‟deki ortalama hava sıcaklıklarının uzun dönem eğilimleri (1930-1993)
dikkate alındığında ısınma eğiliminde olan istasyonların sadece Doğu Anadolu Bölgesi‟nde
olduğu ortaya çıkmıĢtır, Doğu Anadolu dıĢında kalan alanların, özellikle kıyı kesimlerinin
soğuma eğiliminde olduğu belirlenmiĢtir (TürkeĢ vd., 1995). Ortalama, minimum ve
maksimum sıcaklıkların alansal ve zamansal eğilimlerini konu alan çalıĢmada TürkeĢ vd.
(2002) özellikle ĢehirleĢmiĢ ve hızlı ĢehirleĢmenin etkili olduğu istasyonlarda ısınma
eğiliminin açıkça görüldüğüne iĢaret etmektedirler. Buna rağmen aynı çalıĢmada kuzey ve iç
bölgelerde yaz ve özellikle güz ortalama sıcaklıklarının azalma eğiliminde olduğuna dikkat
çekilmiĢtir. ġehirleĢmeye bağlı olarak sıcaklıklarda artıĢın görüldüğü Ģehirlerden biri
Ankara‟dır. Çiçek‟in (2005) çalıĢması ile Ankara Ģehrinin çevresindeki kırsal alanlardan son
yıllarda daha sıcak olduğu bulunmuĢtur.
Sıcaklıklardaki küresel değiĢim, yağıĢ rejimlerindeki değiĢimi de beraberinde
getirmektedir. Dünyanın çok farklı alanlarında birbirinden farklı yağıĢ eğilimleri ortaya
çıkmaktadır (IPCC, 1996; IPCC, 1997). Ülkemizde de yağıĢ üzerine çeĢitli aĢtırmalar
gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟de batıdan doğuya gidildikçe yağıĢların arttığı tespit edilmiĢtir
(Kadıoğlu vd., 1999). TürkeĢ (1996), yıllık yağıĢ değiĢimlerinin alansal ve zamansal
özelliklerini araĢtırdığı çalıĢmasında istatistikî olarak anlamlı eğilimlerin bulunduğu istasyon
sayısı çok az olmasına rağmen (17 istasyon) yıllık yağıĢların genel olarak azalma eğiliminde
olduğunu belirtmiĢtir. DüĢen yağıĢ miktarında azalmaların en güçlü olarak yaĢandığı bölgeler
Akdeniz Bölgesi ve Akdeniz geçiĢ ikliminin görüldüğü alanlardır. Kuzey ve Doğu
Anadolu‟da orta enlem siklonlarıyla ve doğuda Doğu Avrupa ve Sibirya kökenli yüksek
basınçların bağlantılı olduğu sirkülasyonlar kıĢ aylarında düĢen yağıĢ miktarındaki negatif
eğiliminin temel nedeni olabileceği düĢünülmektedir (TürkeĢ vd., 2009). YağıĢ üzerinde
ĢehirleĢmenin etkileri olduğu bilinmektedir. Çiçek (2004) 1956-2001 yılları arasında Ankara
Ģehri yağıĢları incelemiĢtir. Bu dönemde Ģiddetli yağıĢların (>12,5 mm) görüldüğü gün
sayısında artıĢa paralel olarak, yağıĢ miktarının da arttığı ve sıcak dönem (mayıs-eylül)
yağıĢlarında pozitif bir eğilim olduğu anlaĢılmıĢtır.
Sıcaklık ve yağıĢın mutlak değerlerinde ve niteliklerindeki değiĢme hakkında
incelemeler yapılmasına rağmen, Türkiye‟de sıcaklık ve yağıĢ düzensizlikleri durumu ve bu
durumdaki değiĢim hakkında herhangi bir inceleme mevcut değildir. Bu çalıĢma, Türkiye‟de
aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağıĢlardaki düzenliliğini konu etmekte ve bu
düzenlilikteki zamansal farklılaĢmada belli eğilimlerin var olup olmadığını araĢtırmaktadır.
2.

Veriler ve Yöntem

Bu çalıĢmada Türkiye‟deki 138 istasyonda (ġekil 4), 1964-2003 arasında ölçülen
aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağıĢlar Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel
Müdürlüğünden alınmıĢtır. Bu verilere bağlı olarak Türkiye‟deki aylık ortalama toplam
yağıĢlar ve aylık ortalama sıcaklıkların düzenli(siz)liği ki-kare (2) analizi kullanılarak test
edilmiĢtir.
Ki-kare dağılımı normal dağılımdan türetilmiĢ bir test dağılımıdır. Sürekli bir
dağılımdır. Bu dağılım değiĢkeni sıfır ile sonsuz arasında bir değer alır ve tek taraflıdır. Kikare dağılımının uygulama aĢamasında iki farklı değer göz önünde bulundurulur. Bunlardan
ilki gözlem değeridir. Diğeri ise olması beklenen değerdir. Bu değerlerin birbiri arasında
anlamlı bir farkın olup olmadığını bağlı olarak ki-kare analizinin sonuçları yorumlanır.
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ġekil 4. ÇalıĢmada kullanılan istasyonların dağılıĢı
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Ki-kare istatistiğinin hesaplanması için gözlenen değerlerden (f) beklenen değerler
(f‟) çıkarılır. Sonucun karesi alınarak elde edilen değerler (f‟) beklenen değere bölünür ve (F)
değerleri bulunur. Bu değerler toplandığında bir serbestlik derecesi elde edilir (eĢitlik 1). Bu
değer serbestlik derecesine ve hata oranına göre hazırlanan tabloya bakılarak değerlendirilir.
Bu çalıĢmada ki-kare dağılımı analizi yapılırken, gözlem değerleri olarak, çalıĢılan
istasyonların sıcaklık ve yağıĢ verileri kullanılmıĢtır. Beklenen değer olarak ise, o yıl ki veya
uzun yıllık sıcaklık veya yağıĢ ortalaması alınmıĢtır. Ki-kare kritik değerler tablosuna göre 12
adet verinin kullanıldığı analizlerde 0,05 anlamlılık seviyesindeki eĢik değer 19,68‟dir.

ġekil 5 : Düzenliliğin çeĢitli derecelerini gösterir itibari grafikler, t1 zamanından t2 zamanına kadar
herhangi zamansal bir periyotta, x1‟den x8‟e kadar çeĢitli grafiklerin ki-kare değerleri farklıdır. x1‟de
düĢük ki-kare değerleri (daha düzenli) hesaplanırken, x8‟de yüksek ki-kare değerleri (daha düzensiz)
hesaplanmaktadır.

Ki-kare analizi yanı sıra Türkiye‟de ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağıĢtaki
değiĢimler 1964-2003 yılları arasında Pearson korelasyon analizi kullanılarak hesaplanmıĢtır.
Korelasyon katsayısı, bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönü ve büyüklüğünü belirten
katsayıdır. Bu katsayı, (-1) ile (+1) arasında bir değer alır. Pozitif değerler direk yönlü
doğrusal iliĢkiyi; negatif değerler ise ters yönlü bir doğrusal iliĢkiyi belirtir. Korelasyon
katsayısı 0 ise söz konusu değiĢkenler arasında doğrusal bir iliĢki yoktur. Korelasyonun
59

anlamlılık seviyesinin düĢük değerler (0,05‟den küçük) alması değiĢkenler arasında doğrusal
iliĢkinin güçlü olduğunu göstermektedir. 0,05‟den büyük değerler ise anlamlı bir doğrusal
iliĢki olmadığını göstermektedir. Pearson korelasyon analizi için eĢitlik 2 kullanılmıĢtır.

r( x , y )  r( y , x ) 

d d
d d
x

2
x

y
2
y

Analiz sonucunda elde edilen “ r( x , y ) ” değerlerinin anlamlılık seviyesi korelasyon
tablosundan kontrol edilmektedir. Anlamlı pozitif katsayı değerleri düzensizliğin arttığını,
anlamlı negatif katsayılar ise serinin daha düzenli bir hale gelmeye baĢladığını
göstermektedir. 1964-2003 arasındaki toplam 40 yıl için 0,05 seviyesindeki anlamlılık için
hesap edilen katsayının eĢik değerlerden daha büyük olması gerekmektedir. Analiz sonucunda
elde edilen “ r( x , y ) ” değerlerinin pozitif çıkması durumunda düzensizliğin arttığı, negatif
çıkması durumunda ise serinin daha düzenli bir hale gelmeye baĢladığı yorumları bir ön kabul
olarak benimsenmiĢtir.

ġekil 6 : Yıllık dalgalanmalarda, ki-kare veya dalga yüksekliğinin faklı bölgelerdeki durumu. Normal
olarak bir zaman serisi b eğrisi ile ifade edildiğinde, eğrinin c‟ye yaklaĢması, düzenliliğin artması
anlamına gelmektedir ve korelasyon değerlerindeki (-) ile belli olmaktadır. Aynı Ģekilde b‟nin “a”
eğrisine benzemesi durumunda ise zaman serisinin düzensizleĢtiği söylenebilir. Bu durum ise korelasyon
değerlerindeki (+) değerler ile belli olunur.

3.

Bulgular

3.1. Türkiye‟de aylık ortalama sıcaklıkların ki-kare analizi
1964-2003 yılları arasında ölçülen sıcaklık değerlerinin ki-kare testi sonuçlarına
göre hazırlanan harita (ġekil 7) incelendiğinde dikkate değer bulgulara ulaĢılmaktadır.
Türkiye‟nin tamamında 19,68‟den daha büyük ki-kare değerlerine ulaĢıldığı için sıcaklıkların
düzensiz olduğu görülmektedir. Aylık ortalama sıcaklıkların daha az düzensiz olduğu (2 <75)
ve çok daha fazla düzensiz olduğu (2 >75) iki homojen bölge bulunmaktadır. Karadeniz,
Marmara, Ege Bölgelerinin tamamında sıcaklıklar daha az düzensizdir. Doğusu hariç tüm
Akdeniz Bölgesi ve Ġç Anadolu Bölgesinin batısında da sıcaklıkların benzer bir yapısı olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Buna rağmen Ġç Anadolu‟nun kuzeyinde (Ankara, Kızılcahamam,
Çankırı, Kırıkkale dörtgeninde) ve güneyde Konya, Karapınar, Niğde çevresi ve neredeyse
tüm Yukarı Kızılırmak Bölümünde görece yüksek değerlerde düzensiz sıcaklıklar
bulunmaktadır (ġekil 7).
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin güneyinde de 1964-2003 arasında ki-kare
değerlerinin düĢük olduğu gözlemlenirken kuzeye doğru bu yapının bozulduğu, sıcaklıkların
daha fazla düzensizleĢtiği anlaĢılmaktadır. Ki-kare değerlerinin ve dolayısıyla düzensizliğin
en fazla olduğu coğrafi bölge Doğu Anadolu Bölgesidir. Ki-kare değerlerinin en yüksek
olduğu bölgenin sınırı kuzeyde Artvin‟den baĢlamakta, Tortum, Bayburt, Erzincan, Sivas,
Yozgat hattı boyunca uzanmaktadır. Yozgat‟tan güneye NevĢehir, KahramanmaraĢ‟a ilerleyen
sınır, burada doğuya yönelerek Adıyaman, Diyarbakır, Batman‟dan geçerek Hakkâri‟ye
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ulaĢmaktadır. Bu noktadan sonra tüm Ġran Sınırı boyunca tekrar Artvin‟e ulaĢıncaya kadar
kuzeye çıkmaktadır. Düzensizliğin en fazla olduğu (ki-kare değerlerinin 250‟nin üzerinde
olduğu) alan SarıkamıĢ, Kars, Ardahan‟dır (ġekil 7).

ġekil 7. Türkiye'de ortalama aylık sıcaklıkların ki kare analizi sonuçları haritası (1964-2003).

3.2. Türkiye‟de aylık ortalama toplam yağıĢların ki-kare analizi
1964-2003 yılları arasında 138 istasyonda ölçülen yağıĢ miktarının ki-kare analizi
sonucu Türkiye‟nin tamamında yağıĢın düzensiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Elde edilen
serbestlik dereceleri kritik değer olan 19,68‟inin yanına bile yaklaĢamamaktadır, hesap edilen
en düĢük değer 170 civarındadır. Hesaplamalar sonucu elde edilen harita (ġekil 8)
incelendiğinde en yüksek düzensizlik değerlerinin Bodrum, Muğla, Marmaris, Fethiye,
Finike, Antalya, Manavgat, Alanya, Anamur boyunca bir kuĢak Ģeklinde Güneybatı Anadolu
kıyılarında hesaplandığı görülmektedir (1.100> 2 > 1.900). Bu hattın dıĢında kalan Akdeniz
ve Ege Bölgelerinde de dikkate değer düzensizlik değerleri (610> 2 > 1.000) gözlenmektedir.
Marmara Bölgesi‟nin büyük bir bölümü, Ġç Anadolu Bölgesi‟nin tamamı, Ġç Batı Anadolu
Bölümü ve Doğu Anadolu Bölgesi‟nin kuzeyinde ise en düĢük değerlerin hesaplandığı
görülmektedir. Bu bölgelerde hesaplanan 2 değeri 170 ile 200 arasında değiĢmektedir ve
Türkiye‟nin geri kalanından daha düĢük düzensizlik değerlerine sahiptir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi‟nin tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi‟nin güneyinde, Karadeniz kıyısı boyunca ise
yağıĢ düzensizliğinin görece daha yüksek değerleri (210> 2 >600) olduğu hesaplanmıĢtır.
Ege Bölgesi‟nde Simav, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde Mardin çevresi, Doğu Anadolu
Bölgesi‟nde Bitlis birer ada gibi ortaya çıkmaktadır (ġekil 8).
Türkiye‟de aylık ortalama toplam yağıĢların düzensizliği konusunda elde edilen
önemli bir bulgu ise kuzey güney ayrımıdır. Türkiye‟nin güneyinde yüksek ki-kare
değerlerine ulaĢılmıĢ, kuzeye doğru değerlerde önemli azalmaların ortaya çıktığı görülmüĢtür.
Ayrıca Akdeniz ve Ege kıyılarındaki değerlerin Marmara ve Karadeniz kıyılarındakilerden
çok daha yüksek olduğu dikkat çeken bir diğer olgudur (ġekil 8).
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ġekil 8. Türkiye'de ortalama aylık toplam yağıĢların ki kare analizi sonuçları haritası (1964-2003).

3.3. Aylık ortalama sıcaklıklardaki düzensizliğin eğilimi
1964-2003 yılları arası sıcaklıkların hesaplanan 2 değerlerinin eğilimi
incelendiğinde Türkiye‟nin büyük bir bölümünde korelasyon katsayılarının pozitif değerler
aldığı görülmektedir. Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinin tamamı, Ġç Anadolu Bölgesi
ve Akdeniz Bölgesi‟nin büyük bir bölümünde korelasyon katsayıları pozitif değerlidir. Bahsi
geçen alanda Bolu, Uzunköprü, Finike, Mersin, Erdemli, KarataĢ birer ada Ģeklinde negatif
korelasyona sahip istasyonlardır (ġekil 9). Pozitif değerli katsayıya sahip istasyonların
oluĢturduğu bölge içinde eĢik değerden daha yüksek değerli olanlar
ġekil 10‟de
gösterilmektedir. Tüm Karadeniz kıyısı boyunca, Marmara Bölgesinin tamamında, Ege
Bölgesinin büyük bir bölümünde ve Akdeniz Bölgesinin batısında anlamlı pozitif korelasyon
katsayıları hesaplanmıĢtır. Ġç Anadolu Bölgesi‟nin tamamı, Doğu Anadolu Bölgesi‟nin
kuzeyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin büyük bir bölümünde hesaplanan pozitif
korelasyonun anlamlılık eĢiğinin altında kaldığı anlaĢılmaktadır.

ġekil 9. Türkiye'de sıcaklıkların ki-kare değerlerinin korelasyon haritası (1964-2003).
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ġekil 10. Türkiye'de sıcaklıkların ki-kare değerlerinin anlamlı korelasyon değerleri haritası (1964-2003).

Türkiye sıcaklıklarının ki-kare dağılımı testinde negatif değerli korelasyon
katsayılarının hesaplandığı alanlar da azımsanmayacak bir geniĢliğe sahiptir. Ġç Anadolu
Bölgesi‟nin güneydoğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin nerdeyse
tamamında negatif korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. Türkiye‟nin bütün doğusunu
kaplayan negatif yönlü eğilimler içine Erzurum ve Sivas-Kayseri-Sarız boyunca iki yerde
oluk Ģeklinde pozitif korelasyonların sokulduğu görülmektedir (ġekil 9). Negatif eğilimlerin
görüldüğü alana üçüncü bir sızma Antakya-Ceylanpınar boyunca güney sınırında ortaya
çıkmaktadır. Bu alan içinde anlamlı korelasyon katsayısı eĢiğinden daha küçük değerlere
sahip olan alanlar ise oldukça sınırlıdır. Mersin, Kozan, Gaziantep, Arapkir çevresinde
anlamlı negatif korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. Doğu Anadolu Bölgesi‟nin doğusu
Ardahan‟dan Hakkâri‟ye kadar en güçlü negatif korelasyonun gözlendiği bölgedir. En düĢük
değerli korelasyon katsayıları ve dolayısıyla en güçlü negatif eğilim Van çevresinde,
SarıkamıĢ-Kars arasında ortaya çıkmaktadır ( ġekil 10).
3.4. Aylık ortalama toplam yağıĢların düzensizlik eğilimi
Türkiye‟de 1964-2003 arasında ölçülen yağıĢ miktarı bir hayli düzensizdir.
GerçekleĢtirilen hesaplamalar sonucunda anlamlı korelasyon katsayılarının kısıtlı alanlarda
ortaya çıktığı görülmektedir. Zaman ile yağıĢın düzensizliği arasında güçlü bir pozitif
korelasyonun bulunduğu alanlar Akçakoca-ġile arası, Merzifon, Rize, Çorum, Kırıkkale ve
Sivas çevresinde karĢımıza çıkmaktadır. En yüksek korelasyon katsayısı ve dolayısıyla en
anlamlı pozitif korelasyon Merzifon ve çevresinde hesaplanmıĢtır. YağıĢtaki düzensizlikte
ortaya çıkan anlamlı negatif korelasyonlar en yaygın olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da
görülmesine rağmen batıda Dikili ve Muğla çevresinde kısıtlı alanlarda da olsa izlenmektedir.
Ardahan‟da bir ada gibi anlamlı negatif korelasyon katsayısı hesaplanırken Birecik,
Ceylanpınar ve Mardin‟den oluĢan hat boyunca da benzer katsayılar hesaplanmıĢtır. Malatya,
Elazığ, Tunceli‟yi kapsayan görece geniĢ bir alan içinde güçlü negatif eğilimler
bulunmaktadır. Türkiye‟nin tamamı göz önünde bulundurulduğunda en küçük korelasyon
katsayılarının dolayısıyla en güçlü negatif korelasyonun Tunceli çevresinde görülmektedir
(ġekil 11).
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ġekil 11. Türkiye'de aylık toplam yağıĢların ki-kare değerlerinin anlamlı korelasyon değerleri haritası
(1964-2003).

Kritik değer eĢiklerinin altında kalmalarına rağmen yukarıda bahis geçen alanlar
dıĢında Türkiye genelinde pozitif ve negatif korelasyon katsayılarına sahip alanların yarı
yarıya olduğu görülmektedir. YağıĢın düzensizliği korelasyonun sıcaklığın tersine homojen
bir dağılım göstermemektedir. Korelasyon haritası incelendiğinde genel olarak Türkiye‟nin
kuzey ve orta bölgelerinde pozitif, batı ve güneyinde ise negatif korelasyon katsayılarının
ortaya çıktığı gibi bir genellemeye ulaĢılabilmektedir (ġekil 12).

ġekil 12. Türkiye'de aylık toplam yağıĢların ki-kare değerlerinin korelasyon sonuçları haritası (19642003).

4. TartıĢma
Türkiye‟de sıcaklıkların 1964-2003 arasındaki ki-kare dağılımı incelendiğinde kıyı
bölgelerindeki istasyonlarda kaydedilen sıcaklıkların yıllık ortalama sıcaklıklardan çok da
farklı olmadığı anlaĢılmaktadır. Ortalama değerlerle ölçülen değerler arasında çok büyük
farkların olmaması sıcaklığın görece daha az düzensiz olduğuna iĢaret etmektedir. Bahsi
geçen bu alanlarda sıcaklıkların kendi içlerinde tutarlı olduklarını, ortalama değerlerin çok
üzerinde (ekstrem) sıcak ve/veya soğuk sıcaklıkların görece daha az yaĢandığını iĢaret
etmektedir. Sıcaklıkların düzensiz olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde ise ortalama değerlerle
ölçülen sıcaklıklar arasında ciddi farklar olduğu görülmektedir. Bu alanda ekstrem
sıcaklıkların istatistiksel olarak anlamlı etki yarattığı anlaĢılmaktadır. Ölçülen sıcaklıkların
ortalama değerlerle aynı seviyelerde olması ekstrem sıcak ya da ekstrem soğukların ortalama
sıcaklıklar üzerinde kayda değer bir etki yapmadığını göstermektedir. Sıcaklıklar için ölçülen
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ki-kare değerlerinin yüksek olması ise ölçüm yapılan yıllar içinde ortalama değerlerin çok
üzerinde ya da altında sıcaklıkların yaĢandığını ortaya koymaktadır.
Sıcaklıkların kendi içlerinde görece daha az düzensiz olduğu alanların genel
özellikleri incelendiğinde denizellik etkisinin güçlü olduğu bölgeler oldukları görülmektedir.
Karasallık etkisi güçlendikçe sıcaklıkların düzensiz hale geldiği izlenmektedir. Atmosferdeki
nem oranının ekstrem sıcaklıkları engelleyen bir regülatör görevi gördüğü ki-kare dağılımıyla
da anlaĢılmaktadır.
Yükseltinin sıcaklıkların düzenliliğini etkileyen bir diğer önemli faktör olduğu
gözlenmektedir. Ki-kare analizine göre görece daha az düzensiz sıcaklık seyrine sahip olduğu
hesap edilen tüm istasyonlar 1000 m.nin altında yükseltiye sahiptir. Atmosferdeki nemin yanı
sıra diğer sera gazlarının varlığını da sıcaklıkların düzenliliği etkilemektedir. Deniz
seviyesinden yükseldikçe kara kütlesi üzerindeki atmosfer sütunun kalınlığı azalmakta ve
dolayısıyla havadaki sera gazı bileĢenlerinin payı da azalmaktadır. Uzun dalga radyasyonun
atmosfer içinde salınımı daha kısa sürdüğü için soğumanın çok daha çabuk
gerçekleĢmektedir. Yükseltinin sıcaklıkların düzenliliği üzerinde belirleyici bir faktör
olduğunun en bariz göstergesi Doğu Anadolu Bölgesi ve çevresidir. 1000 m eĢiğinin altında
kalan alanlarda sıcaklıklar görece düzenli bir dağılım gösterirken bu eĢiğin üzerinde yükseltisi
olan istasyonlarda durum tersine dönmektedir. Yükselti arttıkça düzensizlik artmaktadır.
Düzensizliğe yol açan aĢırı sıcak ve aĢırı soğuk sıcaklıkların temel gerekçeleri 1000 m.nin
üzerindeki yükselti olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Türkiye‟deki aylık ortalama sıcaklıkların düzensizliği üzerinde matematiksel
konumun önemli bir etkisinin olmadığı anlaĢılmaktadır. Aynı enlem üzerinde bulunan denizel
ve alçakta olan yerlerde daha düĢük ki-kare değerleri hesaplanırken, karasal ve yükseltisi fazla
olanlar da çok daha yüksek değerler hesaplanmıĢtır. Ayrıca benzer karasallık ve yükselti
koĢullarına sahip bölgeler enlemsel anlamda birbirinden çok uzakta olmalarına rağmen benzer
düzensizlik seviyesine sahip olabilmektedirler. Dolayısıyla Türkiye‟de aylık ortalama
sıcaklıkların düzenli(siz)liğinde enlemin etkisinden bahsetmek mevcut verilere göre olukça
azdır.
Türkiye‟de aylık ortalama toplam yağıĢın 1964-2003 yılları arası ki-kare analiz
sonuçları incelendiğinde, düzenliliğe yakın ki-kare değerlerinde toplam yağıĢın çok az olduğu
en fazla dikkat çeken olgu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye‟nin çoğu yerinde beklenen
değerlerle gözlenen değerlerin birbirinden bir hayli farklı olduğu hesaplanmıĢtır. Düzenlilik
ve düzensizlik koĢullarını belirleyen kritik değere (19,68) yakınlaĢan bir istasyon bile
bulunmaktadır, en yakın değer neredeyse dokuz katıdır (2 = 171). Bunun en önemli nedeni
yağıĢ miktarının değiĢken yapısıdır. Türkiye‟de yağıĢ rejimleri genellikle yağıĢın
dönemselliği ile açıklanmakta, yağıĢ miktarı konusunda uzun yıllık ortalamalarla
yetinilmektedir. Bunlara rağmen düzensizliğin bile bir düzeni olduğundan bahsetmek
mümkündür. Akdeniz kıyısından kuzeye gidildikçe yağıĢların daha az düzensiz hale geldiği
görülmektedir. Anadolu‟nun iç kısımları homojen bir özellik göstermektedir. Karadeniz
kıyısının büyük bir bölümünde de benzer bir homojenlikten bahsetmek mümkündür, burada
sadece Doğu Karadeniz farklı bir yağıĢ düzensizliği karakteri göstermektedir. YağıĢın en fazla
düzensiz olduğu alanların Güneybatı Anadolu olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye‟de düĢen
yağıĢ miktarının düzensizliği içinde görece en fazla düzenli olduğu bölgeler Anadolu
Yarımadasının iç kısımlarıdır. Burada dikkat çeken bir diğer önemli konu Arapkir, Tunceli
Elazığ üçgeninin bir ada gibi yükselmesi durumudur. Kıyı bölgeleriyle benzer bir düzensizlik
içinde bu alan üzerinde Türkiye‟nin en eski yapay su kütlelerinden biri olan Keban Baraj
Gölü‟nün etkisi araĢtırılmaya değer bir husustur.
Harita (ġekil 8) incelendiğinde aylık ortalama toplam yağıĢların düzensizliği
konusunda ülkenin güneyi ve kuzeyi arasında önemli farkların olduğu anlaĢılmaktadır. Bu
durumun temel gerekçesi olarak Türkiye‟de yağıĢların çoğunlukla hava kütleleri tarafından
taĢınması gösterilebilir. Genellikle atmosferik sirkülasyonlar tarafından kontrol edilen
cephesel yağıĢlar belli bir dönemsellik taĢımaktadır. Buna rağmen salınımların etkisine bağlı
olarak düĢen yağıĢ miktarı yıllar arasında önemli oranlarda değiĢebilmektedir. Matematiksel
konumu bakımından pek çok farklı salınımın etkisinde olan Türkiye‟de yağıĢ konusunda her
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bir salınımın farklı bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu etkiler yağıĢın düzensizliğinin
baĢlıca gerekçesi olarak anlaĢılmaktadır.
Türkiye‟de aylık ortalama sıcaklıkların 1964-2003 arasındaki ki-kare değerlerinin
korelasyon analizi iki homojen bölge olduğunu ortaya çıkarmıĢtır (ġekil 9). Anadolu
Yarımadasının güneydoğu köĢesinde negatif korelasyon katsayıları, bunun dıĢında kalan
alanların neredeyse tamamında ise pozitif korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır. Dolayısıyla
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sıcaklıkların düzenliliğinin artma, diğer
bölgelerde ise azalma eğiliminde olduğu anlaĢılmaktadır. Bu durum iki farklı Ģekilde
yorumlanabilir. Birinci olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ekstrem
sıcaklıkların sıklığını azalmasıdır. 1964‟ten 2003‟e kadar geçen sürede ekstrem sıcak ve/veya
ekstrem soğuk sıcaklıkların sayılarında düĢüĢ eğilimi olabilir. Ġkinci olarak ise 1964-2003
arasında sürekli olarak ortalama değerlerin yükselmesi ve ekstrem değerlere yaklaĢması
olasılığıdır. Benzer olasılıkların tam tersi ise Türkiye‟nin kıyı bölgeleri ve Ġç Anadolu
Bölgesinin batısı için geçerlidir. TürkeĢ vd. (1995) yaptığı çalıĢmayla uyumlu olarak Doğu
Anadolu‟da ortalama sıcaklıkların yükseldiği bunun yanı sıra kıyı bölgelerinde azalma
eğiliminde olduğu görülmektedir. Kadıoğlu (1997) minimum sıcaklıklarda bahar ve kıĢ
mevsimleri boyunca bir artıĢ eğilimi olmasına rağmen 1955-1989 arasında yıllık ortalama
sıcaklıklarda bir soğuma eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ki-kare analizine
göre daha düĢük değerlere sahip istasyonlar düzensizleĢme, daha yüksek değerler hesaplanan
istasyonlar ise düzenlileĢme eğilimindedir. Anlamlı seviyelerde korelasyonun ortaya çıktığı
bölgelerde bu durum daha bariz bir Ģekilde görülmektedir. Ġstisnasız bütün kıyılarda pozitif
anlamlı korelasyon katsayıları hesaplanırken, düzensizlik eğilimi bir kez daha açık bir Ģekilde
görülmektedir. Zaman içinde ki-kare değerleri süreğen bir artıĢ içinde gözükmektedir.
Gelecekte ortalama sıcaklıklarda azalma eğilimi ekstrem değerlerin sıcaklık düzenini
bozmasına neden olabilecektir. Doğu Anadolu‟nun doğusunda bunun tersi bir durum
yaĢanmakta ve sıcaklıkların düzenliliği anlamlı bir artıĢa götüren ki-kare değerlerinde bir
azalma izlenmektedir.
1964-2003 arasında Türkiye yağıĢ düzensiz bir yapıdadır ve korelasyon analizi kikare değerlerinin eğiliminin de istatistiki olarak çok sınırlı bir alanda anlamlı sonuçlar
verdiğini göstermektedir. Akçakoca-ġile arası, Merzifon, Rize, Çorum, Kırıkkale ve Sivas
çevresinde yağıĢların düzenliliğinin azaldığını, Birecik, Ceylanpınar ve Mardin‟den oluĢan hat
boyunca ve Malatya, Elazığ, Tunceli‟yi kapsayan görece geniĢ bir alan da ise azaldığını
söylemek mümkündür. YağıĢın istatistikî anlamda düzenli bir yapıya kavuĢmasının olası
olmadığı anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye‟de yağıĢın dönemselliği, eğilimi gibi bir takım
istatistikî çalıĢmaların tersine düĢen yağıĢ miktarının düzenliliğinden bahsetmek mümkün
olmayacaktır.
5. Sonuç
Türkiye‟de aylık ortalama sıcaklıklar ve aylık ortalama toplam yağıĢların 1964-2003
yılları arasında ki-kare analizi kullanılarak düzenli olup olmadıkları sınanmıĢtır. Elde edilen
ki-kare değerlerine Pearson korelasyon testi uygulanarak eğilimleri izlenmiĢtir. Yapılan
hesaplamalar sonucunda hem sıcaklık hem de yağıĢ için aylık ortalama değerlerin düzensiz
olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aylık ortalama sıcaklıkların daha az düzensiz olduğu (2 < 75)
ve çok daha fazla düzensiz (2 > 75) olduğu iki homojen bölge bulunmaktadır. Karadeniz,
Marmara, Ege Bölgelerinin tamamında sıcaklıklar daha az düzensizdir. Doğusu hariç tüm
Akdeniz Bölgesi ve Ġç Anadolu Bölgesinin batısında da sıcaklıkların benzer bir yapısı olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ġç Anadolu Bölgesi‟nin doğusu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin
kuzeyi ve tüm Doğu Anadolu Bölgesinde aylık ortalama sıcaklıkların düzensiz olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. En yüksek düzensizlik değerleri (2 > 250) SarıkamıĢ, Kars ve
Ardahan istasyonlarında hesaplanmıĢtır. Türkiye‟nin aylık ortalama sıcaklıklarının
düzenliliğini en çok etkileyen faktörlerin denizellik-karasallık ve yükselti olduğunu,
matematiksel konumun belirgin bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Aylık ortalama
toplam yağıĢ miktarlarının ki-kare analizi aylık ortalama sıcaklıktan farklı olarak bir hayli
heterojen bir dağılım göstermektedir. Ki-kare değerleri 171 ile 1.945 arasında değiĢmektedir.
En yüksek değerler Güneybatı Anadolu kıyılarında hesaplanmıĢtır. Akdeniz ve Ege
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Bölgelerinde de dikkate değer düzensizlik değerleri (610 > 2 > 1.100) gözlenmektedir.
Marmara Bölgesi‟nin büyük bir bölümü, Ġç Anadolu Bölgesi‟nin tamamı, Ġç Batı Anadolu
Bölümü ve Doğu Anadolu Bölgesi‟nin kuzeyinde ise en düĢük değerlerin hesaplandığı
görülmektedir. Bu bölgelerde hesaplanan 2 değeri 170 ile 200 arasında değiĢmektedir ve
Türkiye‟nin geri kalanından daha düĢük düzensizlik değerlerine sahiptir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi‟nin tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi‟nin güneyinde, Karadeniz kıyısı boyunca ise
yağıĢ düzensizliğinin görece daha yüksek değerleri (200> 2 > 600) olduğu hesaplanmıĢtır.
YağıĢ düzensizliği üzerindeki en önemli faktörün atmosferik salınımların etkisi olduğu
düĢünülmüĢtür.
Aylık ortalama sıcaklıkların düzensizliklerindeki eğilim incelendiğinde tüm kıyı
bölgelerinde güçlü bir artıĢ eğilimi olduğu görülmüĢtür. Görece daha az düzensizlik
katsayılarına sahip olan bu bölgelerde düzensizliğin giderek daha fazla arttığı ve eksterm
sıcaklıkların 1964‟ten 2003‟e kadar olan dönemde daha sıklaĢtığı anlaĢılmaktadır. Bunun
tersine Doğu Anadolu Bölgesi‟nin doğusunda güçlü azalma eğilimi ortaya çıkmaktadır.
Sıcaklıklardaki düzensizliğin en yüksek değerlerine sahip olan bu alanda ise zaman içinde
ekstrem sıcaklıklarda bir azalmanın ortaya çıktığı anlaĢılmaktadır. Bu çalıĢmanın sonuncu
basamağında, 1964-2003 arasında düĢen yağıĢ miktarındaki düzensizliğin genel olarak
Türkiye‟nin kuzey ve orta bölgelerinde artma, batı ve güneyinde ise azalma eğiliminde olduğu
sonucuna ulaĢılmıĢtır. Sıcaklık hesaplamalarından farklı olarak aylık ortalama toplam
yağıĢlardaki düzensizliğin korelasyon analizi çok sınırlı alanlarda istatistiki olarak anlamlı
sonuçlar vermiĢtir. Çorum ve Merzifon çevresinde yağıĢların düzensizleĢme, CeylanpınarTunceli arasında kalan hat boyunca ise düzenlileĢme eğiliminde olduğu anlaĢılmıĢtır.
Türkiye‟deki aylık ortalama toplam yağıĢ miktarlarının düzenliliğinde anlamlı bir eğilimin
bulunmadığını söylemek mümkündür. YağıĢ bölgelerinin genellikle homojen miktarlar ve eĢ
dönemlilik üzerine kurulması daha kesin sonuçlar verecektir.
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