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Özet: ÇalıĢma alanı, 25°K-60°K enlemleri ve 25°B-50°D boylamları arasında yer alır. Bu alan, 465 grid
noktasını kapsar. ÇalıĢmada, 1963-2000 dönemi ve 2010 yılına ait 2.5°x2.5° derecelik koordinatların
belirlediği grid noktalarının günlük 850 hPa sıcaklık verileri kullanıldı. 850 hPa günlük sıcaklık
verilerindeki alansal değiĢkenlikler asal bileĢen analizi ile incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın ana
değerlendirmeleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 1) 2010 Haziran ayında, Akdeniz havzasında belirgin bir
tropikal dolaĢım, Batı Avrupa ve çevresinde ise Kuzey Avrupa kaynaklı depresyonlar etkilidir. 2) 2010
Temmuz ayında, Rusya çevresindeki tropikal dolaĢımın etkileri, sıcaklıklarda anlamlı artıĢlara neden
olmuĢtur. 3) 2010 Ağustos‟ta Türkiye ve çevresinin sıcaklıkları genel olarak tropikal dolaĢım tarafından
kontrol edilir. 4) 2010 Eylül ayı 850 hPa sıcaklıkları, Azor yüksek basıncı, Kuzey Avrupa kaynaklı
depresyonların yanı sıra çoğunlukla Muson dolaĢımının kuzeybatı uzantısıyla kontrol edilir.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz havzası, sinoptik klimatoloji, 850 hPa sıcaklıkları, 2010 yazı.
Abstract: Study area is located at latitude 25°-60°N; longitude 25°W-50°E, which includes 465 grid
points. In this study we used monthly data for 850 hPa air temperature values at grid points spaced by
2.5°x2.5° in latitude and longitude for the period of 2010 summer. Spatial variability of daily 850 hPa
temperature data was investigated by Principle Component Analysis. The main evaluation of the present
study may be summarized as follows: 1) A significant tropical circulation is effective in the
Mediterranean basin, whereas the northern European origin of the depression have influence over the
Western Europe and surrounding in June 2010. 2) Effects of tropical circulations over the Russia and
surroundings caused significant increasing of 850 hPa temperature in July 2010. 3) Turkey and
surrounding 850 hPa temperatures were controlling by tropical circulations in August 2010. 4)
September 850 hPa temperatures in 2010 were controlling by mostly northern west branch of Monsoon
circulation whereas origin of northern Europe depression.
Keywords: Mediterranean basin, synoptic climatology, 850 hPa temperatureı, 2010 summer.

1. GiriĢ
Ekstrem sıcaklıklardaki değiĢim, iklimdeki ısınmanın tutarlı bir göstergesidir. Orta
enlem karalarında geniĢ alanlardaki donlu gün sayılarındaki azalma, sıcak ekstrem günlerin
sayılarındaki artıĢ ve soğuk ekstrem gün sayılarındaki azalma kara alanlarının %70-75‟inde
gözlenir. Bu önemli değiĢiklik göstergesi soğuk gecelerde (1961-1990 dönemi için %10‟dan
az) belirgindir ki soğuk geceler 1951-2003 döneminde daha nadiren yaĢanmıĢtır. Sıcak
geceler (%10‟dan fazla) daha sık gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır (Trenberh vd., 2007).
Ekstrem sıcaklıklar, taĢkın, sel, ekstrem sıcaklıkların (örneğin: sıcak hava dalgaları)
insan yaĢamı ve yaĢam kalitesi üzerindeki etkileriyle ilgili çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır.
YağıĢ ve sıcaklıklardaki (maksimum ve minimum) değiĢkenlikler ve eğilimler bölgesel olarak
özellikle Akdeniz Havzası birçok araĢtırmacı tarafından çalıĢılmıĢtır (örneğin; Alpert vd.,
2006; Xoplaki vd., 2003; Feidas vd., 2007;Ben-Gai vd., 1999; Roda vd., 1997; Esteban Parra
vd., 1998; Delitala vd., 2000).
Soğuk gün ve soğuk geceler ile donlu günler karaların çoğunda daha az yaĢanırken,
sıcak gün ve sıcak geceler Ġtalya, Yunanistan, Türkiye‟de dahil olmak üzere pek çok Avrupa
ve Akdeniz ülkesinde daha sık, yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Black vd., 2004; Erlat ve TürkeĢ,
2011; Feudale ve Shukla, 2010; Kuglitsch vd., 2010; Kostopoulou ve Jones, 2005; SanchezLorenzo vd., 2011; Tolika vd., 2011).
Bir geçiĢ zonunda yer alan Akdeniz havzası, Kuzey Afrika çöllerinin yer aldığı
subtropikal yüksek basınç merkezinin kurak zonu ve tüm yıl boyunca batı rüzgarları
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kuĢağının egemenliğinde olan merkez ve kuzey Avrupa kökenli hava kütlelerinin etkileriyle
Ģekillenir (Xoplaki, 2002; Kuglitsch vd., 2010).
Özellikle, kurak yazı olan alanlarda gerçekleĢen sıcak hava dalgaları ve ekstrem
sıcaklıklar beraberinde canlı yaĢamı için birçok olumsuz koĢulları getirir. Örneğin; salgın
hastalıklar, üst üste seyreden sıcak günlerin neden olduğu kardiyovasküler rahatsızlıklar, su
sıkıntısı ve açlık olayları vb. Ekstrem sıcaklıklar ve sıcak hava dalgasının tehdit ettiği
alanların hassasiyeti yapılan araĢtırmaların en çok değindiği konulardır (Acar Deniz ve
TürkeĢ, 2011).
Akdeniz havzası için bu konuyla ilgili yapılan bazı çalıĢmalar Ģöyle özetlenebilir:
Sanchez-Lorenzo vd. (2011) çalıĢmalarında Ġber Yarımadası 1961-2007 dönemi yaz
mevsiminde tropikal gecelerin frekanslarında anlamlı bir artıĢ eğilimi gözlenmiĢlerdir. Bu
çalıĢmada, Ġber yarımadasındaki tropikal gecelerin oluĢma dönemlerinin farklı olduğu 3 bölge
yeralır. Della-Marta vd. (2007)‟de Avrupa‟da sıcak hava dalgasının olmasına sebep olan iki
farklı dolaĢım deseninin varlığına iĢaret etmiĢlerdir. Bunlardan ilki, Ġskandinavya üzerindeki
normalin üzerindeki yüksek deniz seviyesi basınçları ve Grönland‟ın güneyinde, Akdeniz ve
Kuzey Afrika‟daki düĢük deniz seviyesi basınçlarıdır (DSB). Kuzey ve Batı Avrupa‟daki
sıcak hava dalgalarındaki yüksek frekansı bu desen ile açıklanabilir. Diğer dolaĢım deseni,
Kuzey Atlantik‟in merkezindeki normalin altındaki DSB, Batı-merkez Avrupa üzerindeki
yüksek DSB ile Kuzeydoğu Avrupa üzerindeki düĢük DSB ile belirgin bir dalga deseni
gösterir. Bunların sonuçları, yazın Azor yükseğinin gücünün arttığını gösterir ki Avrupa‟nın
bazı bölgeleri üzerindeki ortalama DSB, yazın Ġzlanda alçak basıncı derinleĢtiğinde anlamlı
bir Ģekilde artar.
2. Veri ve Yöntem
ÇalıĢma alanı ġekil 1‟deki gibi 2.5°x2.5° ile gridlenmiĢ, 25°-60°K ve 25°B-50°D
enlem ve boylamlarını kapsar (ġekil 1).

ġekil 1. ÇalıĢma alanının yer bulduru haritası ve çalıĢmada kullanılan verilere ait grid
noktalarının dağılıĢı (2.5°x2.5°).

Bu çalıĢmada, 2010 yılı uzun yaz mevsimine (Haziran-Eylül) ait günlük 850 hPa
sıcaklıkları verileri kullanıldı. ÇalıĢmada kullanılan veriler National Centers for
Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR)
http://www.esrl.noaa.gov/psd/ data/reanalysis/reanalysis.html adresinden sağlandı. Reanaliz
verileri, modern analiz/tahmin sistemleri kullanarak günümüzdeki verilerden yararlanarak
geçmiĢ yıllara ait verilerin türetildiği bir veri setidir.
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ÇalıĢmada, 2010 yazına ait günlük 850 hPa sıcaklık verilerinin alansal dağılıĢları
için Asal BileĢenler Analizi (ABA) kullanılmıĢtır. Asal bileĢenler ve faktör analizi gibi
yöntemler 1980‟lerden beri klimatoloji ve atmosfer çalıĢmalarında yaygın olarak kullanılan
yöntemlerdendir (Richman, 1986). Bu analiz yöntemi ve bu yöntemin atmosfer çalıĢmalarına
uygulanması Tatli vd., (2004, 2005) çalıĢmaları dikkate alınarak açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Bu yöntem Ģu Ģekilde özetlenebilir:
𝑆𝑋𝑋 = 𝐸 𝑋 𝑇 𝑋
(1)
Burada, E tahmin operatörünü gösterir. Burada AB‟lerin ölçeklemeye sabit
ölçeklendirme altında olmadığı unutulmamalıdır. Genel özelliğini kaybetmeden, SXX
matrisinin ortogonal çözümü (dikleĢtirilerek ayrıĢtırılması) aĢağıdaki gibi verilebilir:
𝑆𝑋𝑋 = 𝐸𝑋 𝐷𝑋 𝐸𝑋𝑇
(2)
Burada, EX , SXX matrisinin ortonormal olan (büyüklüğü 1 ve ortogonal)
özdeğerlerinin matrisi ve DX =diag 1,….. 𝑘 büyüklükleri azalan bir sırada olmak üzere, SXX
matrisinin özdeğerlerinin köĢegen (diagonal) matrisidir (Preisendorfer, 1988; Tatli ve ark.,
2004, 2005).
AB‟ler ise aĢağıdaki yaklaĢımla hesaplanır:
𝑉𝑋 = 𝑋𝐸𝑋
(3)
Burada, VX, AB‟leri gösterir ve X‟in tekrar elde edilmesi aĢağıdaki eĢitlikle
gerçekleĢtirilir:
𝑋 = 𝑉𝑋 𝐸𝑋𝑇
(4)
Yukarıda açıklanan ABA çözümleme tekniği olasılık dağılımından bağımsız
olmakla birlikte, temel faktör çözümlemesi söz konusu olduğunda, çoklu değiĢken X aĢağıda
verildiği Ģekilde yeniden elde edilir.
𝑋 = 𝐹𝑋 𝐴𝑋 + 𝐺𝑋
(5)
Burada, FX ve GX, sırasıyla ortak faktörler ve özel bileĢenler olarak adlandırılır.
Faktör yüklerinin matrisi, AX, ise, aĢağıda verildiği gibi tanımlanabilir:
−1 𝑇
𝑆𝑋𝑋 = 𝐴𝑋 𝐴𝑋𝑇 = 𝐹𝑋 = 𝑋𝑆𝑋𝑋
𝐴𝑋
(6)
Burada, AB‟ler için istatistiksel dağılım sınırlaması olmamasına karĢın, PFA
modelindeki CF‟ler için Gaussian olma koĢulu aranır (Reyment ve Jöreskog, 1993). ABA ki
yerel iklim sistemlerinin fiziksel tanımlanmasını belirtmeden onların iĢaretleri ya da
ölçeklerini hesaplayan bir kara kutu metodudur (Preisendorfer, 1988; Wilks, 1995; Tatlı vd.,
2004; 2005).

3. Analiz Sonuçları
ÇalıĢmada, 2010 yılı uzun yaz mevsimi (Haziran-Eylül) günlük 850 hPa sıcaklık
veri dizilerindeki alansal iliĢkiler Asal BileĢen (AB) Analizi (Principle Component Analysis)
ile belirlenerek, sonuçlar değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 2010 günlük 850 hPa sıcaklıkları
için yapılan ABA‟nin ilk altı asal bileĢeni, kümülatif varyansın Haziran‟da %84‟ünü,
Temmuz‟da %81‟ini, Ağustos‟ta %87‟sini ve Eylül‟de %78‟ini açıklar (Çizelge 1).
ÇalıĢmada, AB‟lerin yalnızca ilk üçüne ait asal bileĢen yük değerlerinin coğrafi dağılıĢını
göstermek için haritalar hazırlanmıĢtır.
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Çizelge 1. ÇalıĢma alanının 2010 uzun yaz mevsimi (Haziran-Eylül) 850 hPa sıcaklıklarına ait
ilk altı asal bileĢenin özdeğer, açıklanan varyans (%) ve kümülatif varyans (%) değerleri.
AB
Haziran
1
2
3
4
5
6
Temmuz
1
2
3
4
5
6
Ağustos
1
2
3
4
5
6
Eylül
1
2
3
4
5
6

Özdeğer

Açıklanan Varyans Kümülatif Varyans
(%)
(%)

433.68
241.44
183.35
109.22
95.14
71.77

32.09
17.87
13.57
8.08
7.04
5.31

32.09
49.96
63.53
71.61
78.65
83.96

280.72
183.47
128.55
65.10
60.54
42.10

29.85
19.51
13.67
6.92
6.44
4.48

29.85
49.35
63.02
69.94
76.38
80.85

712.22
191.72
177.32
98.58
53.57
42.65

48.73
13.12
12.13
6.75
3.67
2.92

48.73
61.85
73.99
80.73
84.40
87.31

295.53
205.93
146.93
94.33
76.50
68.40

26.02
18.13
12.94
8.31
6.74
6.02

26.02
44.16
57.09
65.40
72.14
78.16

2010 Haziran 850 hPa sıcaklıklarındaki alansal değiĢkenliğin (varyansın) %32.1‟i
ilk asal bileĢen tarafından açıklanır (Çizelge 1). Ġlk AB yük desenine göre, Akdeniz
havzasının batısı ile doğusu arasında sıcaklık özellikleri bakımından farklı iki alan yer alır
(ġekil 2a). Akdeniz havzasının orta kesimi doğu havza ile benzer sıcaklık koĢulları
egemendir. Batı Avrupa ve batı Akdeniz havzasındaki sıcaklıklar, Atlantik kökenli hava
akımları ve Azor yüksek basıncının etkisindeyken, doğu Akdeniz havzası ve Orta Doğu
Muson alçak basıncının etkisi altındadır.
a)

b)
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c)
ġekil 2. 2010 Haziran 850 hPa sıcaklıklarının AB
yüklerinin coğrafi dağılıĢ deseni. Kesikli çizgi
pozitif, düz çizgi negatif AB yük değerlerini
gösterir. a) AB1, b) AB2, c) AB3.

Ġkinci AB, sıcaklıklardaki varyansın %17.9‟unu temsil eder. Buna göre, merkezi
Avrupa‟dan güney Avrupa‟ya kadar etkili olan Azor yüksek basıncı geniĢ bir coğrafyada
etkisini hissettirir. Ayrıca, Mısır ve Orta Doğu üzerinden tropiklerarası yaklaĢım kuĢağının
(ITCZ) kuzeye doğru etki alanını geniĢletmesi nedeniyle meridyonel bir dolaĢımdan
bahsedilebilir (ġekil 2b). Üçüncü AB, sıcaklıklardaki varyansın %13.6‟sını açıklar. Batı
Avrupa üzerindeki pozitif değerler kuzeydoğu ve kuzey Atlantik‟ten kaynaklanan maritim
polar ve maritim tropikal hava kütlelerini temsil eder (ġekil 2c).

ġekil 3. Haziran 2010 aylık ortalama 500 hPa jeopotensiyel yüksekliğinin alansal dağılıĢı.

Subtropikal yüksek basınç kuĢağı kuzeye doğru hareket ederek batı rüzgarları
kuĢağının sıcak bir antisiklon tarafından sık sık blok etkisine uğramasına neden olur (Smith,
2006). 2010 Haziran ayında Pakistan ve Hazar denizindeki sırt, batılı akıĢları ayırmıĢ ve
böylece batılı akıĢlar bir antisiklon tarafından blok etkisine uğramıĢtır. Blok etkisiyle, yüzeye
doğru olan akıĢlar 2010 Haziran‟dan baĢlayarak Eylül ayına kadar Rusya ve Doğu Avrupa
çevresinde etkili olmuĢtur. Sırt, 500 hPa‟dan seviyesinden baĢlayarak Doğu Akdeniz,
Türkiye‟nin batı yarısı, Ortadoğu, Ġran ve Kafkaslar üzerinden Doğu Avrupa‟ya doğru uzanır
(ġekil 3).
a)

b)
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c)
ġekil 4. 2010 Temmuz 850 hPa sıcaklıklarının AB
yüklerinin coğrafi dağılıĢ deseni. Kesikli çizgi
pozitif, düz çizgi negatif AB yük değerlerini
gösterir. a) AB1, b) AB2, c) AB3.

2010 Temmuz 850 hPa sıcaklıkları için yapılan ABA‟nin ilk altı asal bileĢeni
sıcaklıklardaki varyansın %80‟inden fazlasını açıklar. AB1, 850 hPa sıcaklıklarındaki
varyansın %29,9‟unu açıklarken, AB2 ve AB3 sırasıyla %19,5‟ini ve %13,7‟sini açıklar
(Çizelge 1). AB yük desenine göre, merkezi Avrupa üzerinde 0.75‟den büyük pozitif değerler
büyük ölçekli dolaĢım koĢullarının bu alanda Atlantik kökenli ve Azor yüksek basıncı
kontrolünde olduğunu gösterir. Karadeniz‟in kuzeyinden Rusya‟ya doğru olan alanda kuvvetli
negatif değerler gözlenir. Buradaki desen, Muson alçak basıncının batı uzantısı olarak
açıklanabilir (ġekil 4a). Ġkinci AB yük desenine göre, ITCZ‟nin parçası olan Hadley dolaĢımı
kuzey Afrika‟dan merkez Akdeniz havzası üzerinden etki alanını Balkanlar ve Türkiye‟nin
batısından Doğu Avrupa‟ya kadar uzanır (ġekil 4b). AB yüklerinin alansal dağılıĢına göre,
Temmuz ayında meridyonel dolaĢım Orta Doğu üzerinden Doğu Avrupa‟ya kadar etkilidir.
Türkiye‟nin batı kıyıları dıĢında özellikle güneydoğu Anadolu bölgesinde daha kuvvetli olan
tropikal dolaĢımla ilgili iliĢki gözlenir. Orta Doğu üzerinde 0,5‟den büyük değerler buradaki
iliĢki deseninin daha kuvvetli olduğunu gösterir (ġekil 4c).

ġekil 5. Temmuz 2010 aylık ortalama 500 hPa jeopotensiyel yüksekliğinin alansal dağılıĢı.

Sıcak bir antisiklon subtropikal yüksek basınç kuĢağından kuzeye doğru hareket
ederek batı rüzgar kuĢağında blok etkisine neden olmuĢtur. GeniĢ ölçekli bir antisiklon orta
doğu üzerinde egemendir. Bu subtropikal yüksek, 2010 Temmuz ayında 500 hPa seviyesinde
Arabistan yarımadası ve Basra (Pers) oluğu üzerinden Türkiye‟nin doğusuna ve Karadeniz‟e
doğru etkili olur (ġekil 5).
2010 Ağustos ayı 850 hPa sıcaklıklarının ilk altı AB özdeğerleri, 2010 Ağustos
sıcaklıklarındaki günlük değiĢkenliğin %87.31‟ini açıklar. Alansal iliĢki desenlerini
gösterebilmek için AB yüklerinden ilk üçü kullandı. Buna göre, AB1 ağustos ayı günlük
sıcaklıklarındaki varyansın %48,7‟si gibi büyük bir bölümünü açıklar. AB1 yük deseni, batı
Akdeniz havzası ve Rusya üzerinde tutarlı alansal iliĢkiler gösterir. Batı Akdeniz havzasında
gözlenen zayıf desen Atlantik kökenli ve Azor yüksek basıncının güney Avrupa üzerindeki
dolaĢımı açıklayabilir. Doğu Avrupa‟da Ukrayna ve Rusya etkili olan dolaĢım büyük bir
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olasılıkla muson dolaĢımının kuzeybatı uzantısıdır. Yüksek atmosfer sıcaklıkları Doğu
Avrupa, Kafkaslar, Türkiye (özellikle Karadeniz bölgesinin kıyı kuĢağı) ve Balkanlar termik
koĢulların ve Muson dolaĢımın etkisi altındadır (ġekil 6a).
ġekil 6b, 2010 Ağustos 850 hPa sıcaklıklarındaki varyansın %13,1‟ini açıklar.
Buna göre, kuzey Avrupa ve Orta Doğu‟da farklı iki yük merkezi gözlenir. Kuzey Avrupa,
Atlantik kökenli ve kuzeyli dolaĢımın kontrolündedir. Kafkaslar, Türkiye‟nin özellikle
Karadeniz bölgesi (daha çok orta e doğu Karadeniz bölümleri) Muson alçak basıncının Basra
körfezi üzerinden Doğu Avrupa‟ya kadar uzanan koluyla açıklanabilir (ġekil 6b). Ağustos ayı
850 hPa sıcaklıklarındaki varyansın %12.1‟i AB3 ile açıklanır. Batı Akdeniz havzası
çevresindeki 0.5‟ten büyük değerler Azor yüksek basıncının bulunduğu alanda maritim hava
kütlelerini temsil eder. Tropikal maritim hava kütleleri Ġspanya, Portekiz, güney Fransa ve Faz
çevresinde etkili olur. AB3, maritim kökenli hava kütlelerinin doğuĢ yeri özelliklerini temsil
eder (ġekil 6c).
a)

b)

c)

ġekil 6. 2010 Ağustos 850 hPa sıcaklıklarının AB
yüklerinin coğrafi dağılıĢ deseni. Kesikli çizgi
pozitif, düz çizgi negatif AB yük değerlerini
gösterir. a) AB1, b) AB2, c) AB3.

2010 Ağustos ayı 500 hPa seviyesinde, kuzey Avrupa, Ġskandinavya ve Ġngiltere
üzerinde bir alçak merkez yer alır. ITCZ‟nin kuzeye doğru ilerlemesi ile yüksek merkez
sırtları kuzey Afrika‟nın batısından ve Orta doğu üzerinden kuzeye doğru geniĢler. Güneyden
sıcak ve kurak hava koĢulları kuzey enlemlere bu sırt ile taĢınır. 2010 Ağustos‟ta batı
rüzgarları kuĢağında, Orta Doğu üzerindeki sırt ile Doğu Avrupa‟daki blok etkisi zayıflayarak
devam eder. Bu subtropikal yüksek, 2010 Ağustos ayında, 500 hPa seviyesinde Arabistan
yarımadası ve Pers oluğu üzerinden Türkiye‟nin doğusuna ve Karadeniz‟e doğru etkili olur
(ġekil 7).
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ġekil 7. Ağustos 2010 aylık ortalama 500 hPa jeopotensiyel yüksekliğinin alansal dağılıĢı.

2010 850 hPa Eylül sıcaklıklarındaki varyansın %78.2‟si ilk altı AB özdeğeri
tarafından temsil edilir. AB1 özdeğeri, 2010 Eylül sıcaklıklarındaki varyansın %26‟sını temsil
eder (Çizelge 1). AB1 yük desenine göre, merkezi Avrupa, batı Avrupa‟da ve hazar denizi
çevresinde geliĢen anlamlı (pozitif ve negatif) yük merkezleri egemen dolaĢım özelliklerini
yansıtır. Hazar denizi ve Doğu Avrupa üzerindeki desen, genel atmosfer dolaĢımına bağlı
olarak orta ve doğu Avrupa‟ya sokulan sırtın varlığıyla açıklanabilir (ġekil 8a). Ġkinci ve
üçüncü AB özdeğeri, Eylül 2010 Eylül sıcaklıklarındaki varyansın sırasıyla %18.1‟i ile
%13‟ünü açıklar. Ġkinci yük deseni, merkezi Avrupa‟da kuzey Avrupa kökenli dolaĢımın
etkili olduğu söylenebilir. Orta Doğu, doğu Avrupa ve Kafkaslar Eylül ayı boyunca tropikal
dolaĢımın etkisi altında kalmıĢtır. Kuzey Afrika‟nın doğu kıyıları ve Türkiye‟nin güney
kıyılarındaki kuvvetli iliĢki deseni tropikal dolaĢım koĢullarını açıklayabilir (ġekil 8b). Eylül
ayı üçüncü iliĢki deseni, maritim ve kontinental hava kütlelerinin doğuĢ yerlerini ve
etkiledikleri alanları temsil eder. Doğu Avrupa, Ukrayna, Kazakistan ve Türkiye‟nin
Karadeniz kıyıları kontinental tropikal hava kütlelerinin etkisi altındadır. Atlantik kökenli
maritim tropikal hava kütleleri ise batı Avrupa‟da egemen dolaĢım koĢullarını yansıtır (ġekil
8c).
a)

b)

c)
ġekil 8. 2010 Eylül 850 hPa sıcaklıklarının AB
yüklerinin coğrafi dağılıĢ deseni. Kesikli çizgi
pozitif, düz çizgi negatif AB yük değerlerini
gösterir. a) AB1, b) AB2, c) AB3.
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2010 Eylül ayı 500 hPa seviyesinde, Rusya‟nın kuzeyinde ve Ġngiltere‟nin
kuzeyinde alçak bir merkez, Arabistan yarımadası ve Orta Doğu üzerinde ise bir yüksek
merkez yer alır. Orta Doğu ve Batı Avrupa‟ya doğru etki alanı geniĢleyen Azor yüksek
basıncının oluĢturduğu sırt, Doğu Avrupa ve batı-güney Avrupa üzerinde güney-güneybatılı
akıĢlar ile hissedilir sıcaklık artıĢlarına neden olmuĢtur (ġekil 9).

ġekil 9. Ağustos 2010 aylık ortalama 500 hPa jeopotensiyel yüksekliğinin alansal dağılıĢı.

Eylül ayı 850 hPa sıcaklıkları, Azor yüksek basıncı, Kuzey Avrupa kaynaklı
depresyonlar, Muson dolaĢımının kuzey batı uzantısı ve ITCZ‟nin Kuzey Afrika üzerinden
Akdeniz‟e doğru sokulmasıyla Ģekillenir.
4. Sonuçlar
Bu çalıĢmada, Akdeniz havzası ve çevresindeki 2010 yazı 850 hPa sıcaklıklarındaki
değiĢkenlik incelenmiĢtir. Akdeniz havzası yaz mevsiminde genel olarak Atlantik ve tropikal
kökenli dolaĢımın kontrolündedir. 2010 yazında, tropikal dolaĢımın etkileri doğu Avrupa‟ya
kadar uzanmıĢtır. 2010 yazında Orta Doğu, Türkiye (özellikle Karadeniz Bölgesi) ve Doğu
Avrupa sıcaklıkları tropikal dolaĢım tarafından kontrol edilir.
Yaz mevsimi boyunca, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında Doğu Akdeniz daimi iki
dinamik faktörün egemenliğindedir. Bunlar, subsidans (Alpert vd., 1990; Rodwell ve Hoskins,
1996; Saaroni vd., 2003) ve kuzeybatılı serin etezyen rüzgarıdır (Saaroni ve Ziv, 2000;
Saaroni vd., 2003).
2010 yazında 500 hPa seviyesinde özellikle Rusya, Kazakistan ve Türkiye‟nin doğu
bölümü üzerindeki atmosferik blok etkisi 850 hPa sıcaklıklarındaki pozitif anomalilere neden
olmuĢtur. 2010 yazında, Doğu Akdeniz havzası ve doğu Avrupa üzerindeki ekstrem
sıcaklıklar atmosferin orta seviyelerindeki geniĢ ölçekli bir subsidans ile açıklanabilir. Orta
Doğu ve çevresindeki yüksek sıcaklıklar, çoğunlukla güneyli (tropikal) dolaĢım ile ilgilidir.
Termik oluĢumlu, sığ Muson alçak basıncının Basra Körfezine doğru olan kuzeybatı
uzantısının etkili olduğu alanını geniĢletmesiyle Doğu Avrupa‟ya kadar uzanan bir alanda 850
hPa sıcaklıklarının yükselmesine neden olmuĢtur. 2010 Temmuz‟da Kuzey Afrika üzerine
yerleĢen sırt Doğu Avrupa‟ya kadar sokulur. Böylece, üst atmosferde yüksek basıncın
varlığına bağlı olarak sübsidansın etkili olduğu güney Avrupa, Akdeniz havzası, Orta Doğu,
Türkiye ve Doğu Avrupa‟da yağıĢ oluĢma olasılığı azalarak güçlü sübsidans sıcak ve kurak
koĢulların yaĢanmasına neden olmuĢtur.
5. TeĢekkür
Bu bildiri, ÇOMÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri (BAP) BaĢkanlığı‟nın 2011/33 No‟lu
“Muson DolaĢımının Doğu Akdeniz ve Türkiye Yaz Ġklimine Etkileri” ismiyle desteklenen
Doktora tez projesinin bazı bölümlerini içerir. ÇalıĢmamı destekleyen BAP BaĢkanlığı‟na
teĢekkürü bir borç bilirim.
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