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ÖNSÖZ 

             Türkiye’nin bölgesel kalkınma projeleri açısından önemli bir yeri olan GAP, 

su potansiyelinin kullanımına bağlı olarak oluşturulan oldukça kapsamlı bir projeler 

bütünüdür. Bu nedenle projenin başarısı ve sürdürülebilirliği için iklimsel etkilerin 

denetimi oldukça önem kazanmaktadır. 

             Su potansiyelinin yıldan yıla veya mevsimler arası değişimi, büyük ölçüde 

yağış ve sıcaklık gibi iklim parametrelerinin kontrolündedir. Yapılan bu çalışmada, 

Türkiye iklimi üzerinde belirgin etkileri bulunan Kuzey Atlantik Salınımı’nın  GAP 

alanındaki yağış ve akarsu akımlarını ne yönde etkilediği, regresyon analizi 

uygulamalarıyla belirlenmiştir. Bu analizler sonucunda hem yağış değerlerinde hem 

de akarsu akım değerlerinde genel olarak bir azalma trendi saptanmıştır.  

             Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan  bulguların değerlendirilmesiyle projenin 

verimliliğine ve  bölgenin kalkınmasına katkı sunmuş olmayı diliyorum.        

Tez çalışmam süresince desteğini ve ilgisini hissettiren anlayışı;

yardımseverliği dolayısıyla değerli hocam Doç. Dr. İhsan ÇİÇEK’e teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

             Atmosferdeki genel ve yerel hava dolaşımı, yeryüzünde farklı karaktere 

sahip iklim özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bir bölgedeki atmosfer olaylarına 

göre zıt biçimde, fakat eş zamanlı gelişen uzak bölgelerdeki hava olaylarının bir 

kısmı dönemsel süreklilik gösterebilir. Atmosferin alt katmanında meydana bu 

salınım hareketlerinden biri de Kuzey Atlantik Salınımı (KAS)’dır.  

             Kuzey Atlantik’te, 30˚ enlemi çevresindeki dinamik kökenli antisiklon alanı 

(Azor) ile 60˚ enlemi çevresindeki dinamik siklon alanı (İzlanda) arasında basınç 

farkından kaynaklanan hava akımları yıl boyunca devam etmektedir. Zıt karakterli bu 

iki basınç merkezi arasında oluşan rüzgârların yönleri, hızları ve sıklıkları barometrik 

gradyanın değeriyle yakından ilişkilidir. Sözü edilen merkezler arasındaki bu 

hareketlilik sadece Kuzey Atlantik’te değil, Sibirya’dan Akdeniz Havzası’na kadar 

uzanan geniş bir alanda sıcaklık, yağış ve basınç koşullarını denetlemektedir 

[J.W.Hurrell-1995, J.W.Hurrell ve Van Loon H.-1997, H.M.Cullen ve 

P.B.deMenocal-2000, J.W.Hurrell vd.-2003]. Bu nedenle belirtilen alanda iklimsel 

olayların direkt ya da dolaylı etkisine açık yürütülen ekonomik faaliyetler, başta 

tarım olmak üzere, KAS’ın etkisinde kalmaktadır.        

            GAP alanında yürütülen tarımsal sulama projeleriyle özellikle endüstriyel 

tarım ürünlerinin üretiminde büyük artışlar hedeflenmektedir. Yapımı planlanan 22 

barajdan 19 tanesinde kurulacak hidroelektrik santralleri Türkiye’deki enerji 

ihtiyacını önemli ölçüde karşılayabilecektir. Daha birçok alanda istihdam ve üretim 

hedefleri olan bu büyük projenin sürdürülebilirliği, beşeri faktörlerle birlikte doğal 

faktörlerin de belirli ölçüde etkisindedir. KAS’ın, Türkiye’nin iklim süreçleri 

üzerinde etkili olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu çalışmada da GAP 
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alanındaki yağış ve akım değişmelerinin KAS’la olan ilişkisinin doğası ve büyüklüğü 

araştırılmıştır. GAP alanında yürütülen ekonomik faaliyetlerin iklim parametreleriyle 

ilişkili olması, bu alandaki uzun vadeli yatırımların kapsamlı biçimde planlanmasını 

zorunlu kılmaktadır.         

 

 

Önceki Çalışmalar 

             Yeryüzünde meydana gelen iklim salınımları ve uzak bölgelere olan etkileri, 

insanlar için hep bir merak konusu olagelmiştir. Özellikle KAS ve El Niño/Güneyli 

Salınım gibi etkileri iyi tanımlanmış, farklı nitelikleri için indisleri oluşturulmuş ve 

geleceğe yönelik davranışları yorumlanmaya çalışılan iklim paternleri, üzerinde en 

çok çalışma yapılan atmosfer olaylarındandır. Bu konularla ilgili geçtiğimiz yüzyılda 

iklim salınımlarının etkileri üzerine değerli yapılan bazı önemli bilimsel çalışmalar;  

G. Walker (1924), J. Bjerknes (1969), H. van Loon ve J.C. Rogers (1978), A.G. 

Barnston ve R.E. Livezey (1987), J.W. Hurrell (1995, 1997) tarafından yapılmıştır. 

Son dönemlerde, atmosferdeki dolaşım modelleri ile ilgili yapılan bazı çalışmalar 

aşağıda verilmiştir: 

             H.M. Cullen ve P.B. deMenocal (2000) yaptıkları çalışmada KAS’ın Dicle 

ve Fırat nehirlerinin akımına etkisini incelemişlerdir. Bu nehirlerin akımında 

meydana gelen değişimlerin KAS ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. Bu nehirlerin 

kaynak bölgelerine (Türkiye’de) düşen yağış miktarında meydana gelen değişimlerin 

%27’sinin KAS ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

             G. Gürgen, N. Türkoğlu ve İ. Çiçek (2006) yaptıkları çalışmada, Büyük 

Menderes Havzası’nda yağış ve akım ile KAS arasındaki ilişki incelenmiştir. Yıllık 
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ve mevsimlik akım verilerinde saptanan anlamlı azalma eğilimleri pozitif KAS 

indeksiyle ilişkilendirilmiştir. Yağış ile yıllık ve mevsimlik KAS indeksi arasında 

genel olarak negatif bir ilişki belirlenmiştir.  

             J.W. Hurrell vd. (2003) yaptıkları çalışmada KAS’ı oluşturan süreçler, 

KAS’ın etki alanında sıcaklık, yağış ve fırtınalarda meydana gelen değişiklikler ile 

bunların toplum, çevre, ekonomi ve ekosistemler üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Ayrıca yeryüzündeki diğer önemli iklim salınımları ve KAS ile ilişkilerine 

değinilmiştir.  

             M. Türkeş ve E. Erlat (2003) yaptıkları çalışmada KAS indisleri ile 

Türkiye’deki yıllık ve mevsimlik yağışlar arasında negatif bir ilişki saptamışlardır. 

Bu ilişkinin özellikle kış ve sonbahar mevsimlerinde ve yıllık olarak kuvvetli 

olduğunu belirlemişlerdir. 

             E. Erlat (2002) yaptığı çalışmasında yıllık ve uzun kış yağış anomalileri ile 

KAS indisi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 1930-2000 dönemini kapsayan 

araştırmada, zayıf (negatif) KAS indisi yıllarında yağış değerlerinde artma, kuvvetli 

(pozitif) KAS indisi yıllarında ise yağış değerlerinde uzun yıllar ortalamasına göre 

önemli bir azalma belirlemiştir. 

             J.W. Hurrell (2000) yaptığı çalışmasında Kuzey Yarımküre’de çok sayıda 

teleconnection saptandığını ve bunlar içinde en iyi bilinenin KAS olduğunu 

belirtmiştir. KAS’ın kontrol ettiği iklim değişiklikleri ile etki alanında KAS ile 

ilişkili iklim olaylarını ve bunların toplumsal/çevresel etkilerini anlatmıştır. KAS’ın 

işleyiş mekanizması ile Arktik Salınım’ın/AO işleyişinin birbirine benzer olduğunu 

ve negatif ile pozitif evrelerinin örtüştüğünü ifade etmiştir.  
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             Nils Chr. Stenseth vd. (2003) yaptıkları çalışmada, iklim sistemlerinin 

ekoloji üzerindeki etkileri anlatılmıştır. KAS ve El Niño/Güneyli Salınım’ın ekolojik 

süreçler üzerindeki olası etkilerine dikkat çekilmiştir. 

             M.H. Visbeck vd. (2000) yaptıkları çalışmada KAS’ın geçmişteki ve 

günümüzdeki etkileri ile indisinde meydana gelebilecek olası değişiklikler 

anlatılmıştır. KAS’ın negatif ve pozitif fazları arasındaki geçişin nedeni olabilecek 

stratosferik, antropojenik veya yeryüzünden (kara-deniz) kaynaklanan süreçlerin 

etkisinden söz edilmiştir.    
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1.BÖLÜM 

KUZEY ATLANTİK SALINIMI 

1.1.KUZEY ATLANTİK SALINIMI VE ETKİLERİ 

             Çok geniş alanlarda, sürekli olmayan atmosfer hareketinin bir sonucu olan 

geniş ölçekli salınımlar, dönemsel karaktere sahip iklim anomalileridir. Bu olay, 

birbirinden binlerce kilometre uzakta bulunan bölgelerde sıcaklık ve nemlilik 

bakımından zıt koşulların ortaya çıkmasını sağlar. Dünya'nın birbirinden uzak 

bölgelerinde meydana gelen iklimdeki bu eş zamanlı aynı zamanda zıt karakterli 

değişimler, meteoroloji literatüründe 'teleconnections' olarak adlandırılmaktadır 

[J.W.Hurrell vd. 2003]. Yeryüzünde çok sayıda teleconnection tespit edilmiştir. 

Bunlara AO (Arktik Salınım), ENSO (El Niño/Güneyli Salınım), ve NAO (Kuzey 

Atlantik Salınımı) örnek verilebilir. Arktik Salınm: Kış aylarında polar bölgedeki 

jeopotansiyel yüksekliğin normal değerinden daha düşük olduğu dönemlerde, orta 

enlemler normal değerinden daha fazla jeopotansiyel yüksekliğe sahiptir. Bu 

dönemde, polar bölgeyi kuşatan stratosferik batı rüzgarları güçlenir ve polar vorteks 

(kışın, kutupsal jet rüzgarlarının en güçlü olduğu dönemde oluşan kutupsal siklon 

sistemi ) şiddetini arttırıp anormal derecede soğur. Alt stratosferde, Polar bölge ile 

orta enlemler arasında gerçekleşen, halka biçimindeki değişime Arktik Salınım 

(Arctic Oscillation - AO) denir. Kış aylarında KAS'ın deniz seviyesi basınç 

anomalileri ile stratosferik Arktik Salınım'ın deniz seviyesi basınç anomalileri 

neredeyse çakışmaktadır. KAS ve Arktik Salınım'ın troposfer içinde meydana gelen 

değişikliklerde aynı tarzı yansıtması nedeniyle, zaman serileri de neredeyse aynıdır 

ve aralarındaki farklılıklar çoğu zaman analiz prosedürlerinin ayrıntılarından 

kaynaklanır [J.W.Hurrell, 2000]. El Niño/Güneyli Salınım: Atmosfer Basıncı, Pasifik 



 8 

Okyanusu’nda yüksek olduğunda, Hint Okyanusu’nda düşük olma eğilimi 

göstermektedir. Pasifik Okyanusu’nda basınç düştüğünde ise, Hint Okyanusu’nda 

yükselmektedir. Pasifiğin, ekvatora yakın enlemleri arasında kalan, çok geniş bir 

alanı kapsayan (160˚ doğu - 150˚ batı) bu salınıma Güneyli Salınım denilmektedir. 

Böyle bir bu adlandırmayı ilk kez 1923 yılında G. Walker yapmıştır. Güneyli 

Salınım normal durumdayken (Pasifik’te yüksek basıncın bulunduğu dönem) 

bölgede anormal bir olay gerçekleşmemektedir. Ancak Güneyli Salınım’ın harekete 

geçtiği yıllarda (Pasifik’teki basıncın düşüp Hint Okyanusu’nda yükseldiği dönem) 

Avustralya, Endonezya, Hindistan ve Afrika’nın güney kesimlerinde kuraklık 

yaşanmaktadır. Bu dönemde (El Niño yıllarında) Kanada’nın batısında da           

kışlar ılıman geçmektedir [http://www.elnino.noaa.gov/research.html]. California 

Üniversitesi profesörlerinden J. Bjerknes, tropik Pasifik’teki olaylarla Güney 

Salınımı’nın bağlantılı olduğunu, 1969 yılında açıklamıştır. Onun varsayımına göre 

Güneyli Salınım ile El Niño olayları tek ve büyük bir bütünün parçalarıdır. Normal 

durumda, tropik Pasifik’teki yüzey suyu sıcaklıklarının değişimi, ekvator kuşağında 

büyük bir “ısıl dolanım hücresi”nin (thermal circulation cell) oluşmasına yol 

açmaktadır. Bu hücrede, yüksekteki kuru ve serin hava Pasifik’in doğusunda (Peru 

kıyılarında) aşağıya, soğuk suların üzerine doğru eser. Sonra da ekvator boyunca 

güneydoğu alizeleri sisteminin bir parçası olarak batıya doğru eser. Batıya doğru 

sıcaklığı artan okyanus sularının üzerinde ilerleyen hava da ısınır ve nemliliği artar. 

Batı Pasifik’te yükselen hava nemini yağmur bulutlarında bırakır. Troposferin üst 

kısımlarına kadar yükselen bu hava geriye, doğuya doğru eser. Böylece döngü 

(hücre) tamamlanmış olur. Bjerknes, Güney Salınımı ile deniz suyu sıcaklık 
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dalgalanmaları arasındaki bu temel ilişkiye G. Walker’ın anısına ‘Walker Dolanımı’ 

adını vermiştir [http://www.ucar.edu/communications/factsheets/elnino/].              

             Alizeler, Galapagos Adaları’ndan Endonezya’ya kadar eserler. Eserken de 

okyanusun yüzeyindeki suları beraberlerinde sürükler. Bu sürüklenmenin sonucunda, 

Endonezya ve Filipinler kıyılarında biriken sıcak sular, bu kıyılardaki deniz 

seviyesinin, Güney Amerika kıyılarına göre 50 - 60 cm daha yüksek olmasına yol 

açar. Yüzeyden sürüklenen sular, binlerce kilometrelik yol boyunca güneş ışınları 

tarafından ısıtılır. Endonezya kıyılarına vardıklarında dünya okyanuslarındaki en 

yüksek yüzey suyu sıcaklıklarına ulaşırlar (genellikle 28˚C’ın üzerinde). Sıcak yüzey 

sularının Gündeğişim Çizgisi’nin batısında oluşturduğu bu devasa alana, “sıcak 

havuz” (warm pool) denilmektedir. Sıcak havuz’daki yüzey suyu sıcaklığının 

31,5˚C’a bile çıktığı olmaktadır. Bu sıcak havuz, dünya iklim sistemini besleyen en 

önemli etmenlerden biridir. Çünkü üzerinde de sıcak ve çok nemli bir hava kütlesi 

bulunmaktadır. Bu sıcak ve nem yüklü hava yükselir ve atmosferin üst kısımlarına ısı 

ve su buharı pompalar. Bunlar da hava akımlarıyla çok uzak bölgelere kadar taşınır. 

Eğer sıcak havuz, biçim ya da konum değiştirirse etkileri dünya iklim sisteminde 

hissedilir [http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/el-nino-story.html].  

             El Niño yıllarında Güneyli Salınım harekete geçer. Pasifik’te basınç 

düşmeye başlar, Hint Okyanusu’nda ise yükselir. Gündeğişim Çizgisi’nin batısındaki 

alizeler kesilir ve doğusundakiler de zayıflar. Zayıflayan rüzgârlar yüzeydeki suları 

batıya sürükleyemez. Batı Pasifik’te biriken sıcak sular doğuya ilerlemeye başlar. 

Böylece Endonezya kıyılarında deniz seviyesi düşer. Dünya ikliminin önemli 

elemanı “sıcak havuz” doğuya kayarak yer değiştirir. Orta ve doğu Pasifik’in yüzey 

suları ısınmaya başlar. Sıcak havuzun üzerindeki sıcak ve nemli hava kütlesi de 
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doğuya kayar. Normal dönemlerdeki tropik yağış düzeni bozulur, rüzgâr düzeni 

değişir. Walker Dolanımı durur ve Pasifik’teki normal iklim şartları bütünüyle 

değişmeye başlar. Okyanus sularının bu ilerleyişi Güney Amerika kıyılarına 

ulaştığında kuzeye ve güneye yönelerek Kanada’ya ve Şili’nin güneyine kadar ulaşır. 

Dünya’nın birçok bölgesinde hava durumu mevsim normallerinin dışına çıkar.  

Endonezya, Filipinler ve Avustralya’daki yağışlar azalır ya da kesilir. Musonlar daha 

az yağış bırakır. Kuraklık başladığından çayır ve orman yangınları için uygun ortam 

oluşmuş olur. Peru’nun çöl iklimi olan bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle su 

baskınları görülür. Batı Pasifik’te oluşan fırtına ve kasırgalar orta ve doğu kesimlere 

yönelir. Bu dönemde Amerika’nın güneydoğu kıyıları da normalin üzerinde yağış 

alır [ Henson, B. ve Trenberth, K.E.2001]. 

             Güney Salınımı’nın harekete geçişi, Peru kıyılarında görülen El Niño sıcak 

su akıntısından kısa bir süre sonra başlar. Bu nedenle bu olaylara El Niño/ Southern 

Oscillation (ENSO) olayları adı veriliyor. El Niño, ENSO çeviriminin sıcak fazını 

oluşturmaktadır. Bu fazda okyanus yüzey suyu sıcaklıkları normalin üzerine çıkar. 

Bir de ENSO’nun soğuk fazı vardır. Bu fazda ise alizelerin şiddeti artar. Orta ve 

doğu Pasifik’te yüzey suyu sıcaklıkları normalin altına düşer. Bu faza, İspanyolca 

“kız çocuğu” anlamına gelen, La Niña denir. 

[http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/la-nina-story.html]. 

              Kuzey Atlantik Salınımı: Kuzey Atlantik’te bulunan Azor antisiklon alanı ile 

İzlanda siklon alanı arasındaki basınç farkı, özellikle atmosfer etkinliğinin arttığı kış 

mevsiminde yıllar arası farklılık gösterebilmektedir. Bazı yıllarda, kış mevsiminde 

Azor adaları çevresinde merkezlenen yüksek basınç değerleri normalin üstünde; 

İzlanda adası çevresinde merkezlenen alçak basınç değerleri de normalin altında 
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olabilmektedir. Bazı kış dönemlerinde ise tam tersine Azor yüksek basınç alanında 

normalin altında basınç değerleri, İzlanda alçak basınç alanında da normalin üstünde 

basınç değerleri kaydedilmektedir. Kuzey Atlantik’te meydana gelen bu meridyonel 

salınım, Kuzey Atlantik Salınımı (North Atlantic Osscillation-NAO) olarak 

adlandırılmaktadır. 

 

            Grafik:1 KAS İndisi 1864–2000(Aralık-Mart). 
            [http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.data.html#naostatmon] 
 

              Azor ve İzlanda basınç merkezleri arasında ortaya çıkan bu salınımın 

değişim değerini ortaya koymak için farklı indisler hazırlanmaktadır. İzlanda için 

Stykkisholmur-İzlanda, Azor için ise Ponta Delgada-Azor Adaları, Lizbon-Portekiz 

ya da Cebelitarık istasyonlarının deniz seviyesine indirgenmiş basınç değerleri 

kullanılmaktadır. İndisler yıllık, mevsimlik veya aylık olarak hazırlanmaktadır. Fakat 

KAS’ın etkinliğinin en fazla olduğu dönem, Aralık-Mart ayları arasındaki zaman 

dilimini kapsadığından, bu dört ayı içine alan bir indis de hazırlanmaktadır (KAS, 

Kış İndisi-Grafik:1). 
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             KAS pozitif evresindeyken, Azor antisiklon alanında basınç değerleri 

normalden daha yüksektir. Aynı anda İzlanda siklon alanında ise basınç değerleri 

normalin altında seyreder. Bu dönemde yer seviyesine yakın Batı Rüzgârları 

kuvvetlenir ve indisin negatif evresine oranla yaklaşık 8 m/sn daha hızlı eser 

[J.W.Hurrell,1995]. Batı Rüzgârları, Subtropikal Atlantik’teki maritim tropikal (mT) 

hava kütlelerini Kuzeybatı Avrupa’ya taşırlar. Bu evrede Akdeniz Havzası, Arktik 

Kanada’nın doğusu ve Grönland Batı Rüzgârlarının taşıdığı nemli hava kütlelerinden 

yararlanamadığı için kuraktır (Şekil:1). 
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Şekil:1  KAS’ın pozitif evresinde yağışlı ve kurak bölgelerin dağılışı.  
              [http://www.Ideo.columbia.edu/NAO/main.html]     
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             NAO negatif fazındayken Azor ile İzlanda arasındaki basınç farkı 

azalmaktadır. Azor, normal basınç değerinin altında; İzlanda ise normal basınç 

değerinin üstündedir. Bu dönemde Batı Rüzgârları zayıflamaktadır. Bu nedenle 

Akdeniz Havzası, Kuzey Atlantik üzerinden yağış getiren sistemlerin etkisinde 

kalmaktadır (Şekil:2). Kuzeybatı Avrupa ise bu dönemde soğuk ve kuru hava 

kütlelerinin etkisinde soğuk ve az yağışlı kışlar geçirir [J.W.Hurrell vd. 2000]. 
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Şekil:2 KAS’ın negatif evresinde yağışlı ve kurak bölgelerin dağılışı. 
             [http://www.Ideo.columbia.edu/NAO/main.html]     

 

             KAS indisinde meydana gelen pozitif ve negatif değişimlerin son 100 yıllık 

bilânçosuna bakıldığında şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: 
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• 1900 – 1930 dönemi: Genelde pozitif anomali değerleri hâkimdir 

(Grafik:1). Bu dönemde Kuzey Avrupa’da kış mevsimi sıcaklıkları ve 

yağışlar, uzun süreli ortalamanın üzerinde gerçekleşmiştir [Erlat, 

2002]. 

• 1940 – 1970 dönemi: Bu dönemde, indis genellikle negatif değerler 

gösterir (Grafik:1). Kuzey Avrupa’da yüzyılın en soğuk kışları 

yaşanmıştır (1940’lı yıllar). Bu dönem aynı zamanda Türkiye’nin en 

nemli yıllarıdır [Erlat, 2002b]. 

• 1979 – 1995 dönemi: 1864’ten 1995’e kadar NAO’nun kış mevsimi 

için kaydedilen en yüksek pozitif değerleri bu dönemde gerçekleşmiştir 

(Grafik:1 1982-83, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1994-95). 

             KAS’ın oluşum nedeni henüz tam belirlenebilmiş değildir. Araştırmacıların 

bir kısmı, bunun atmosferin doğal değişkenliğinin bir sonucu olduğu, bir kısmıysa El 

Niño-Güneyli Salınım olayında olduğu gibi KAS’ın da dinamik bir okyanus-

atmosfer etkileşiminden doğduğunu belirtmektedir. Ayrıca yeryüzü ve stratosfere ait 

özelliklerle antropojenik etkilerle oluşan küresel ısınmanın, KAS’ın evre ve 

büyüklüğünü etkilediği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar KAS’ın 2,1 ile 24,8 

yıllık periyotlar içinde bir dönemselliğe sahip olduğunu göstermektedir [Erlat 

2002b]. KAS periyotlarındaki belirsizlik, Türkiye’de yağış ve dolaylı olarak akarsu 

akımları hakkında uzun dönemlik tahminlerde bulunmayı güçleştirmektedir. 

          Yukarıda değinilen iklim salınımlarından başka AAO (Antarktika Salınımı), 

NPO (Kuzey Pasifik Salınımı), PNA (Pasifik-Kuzey Amerika)ve PSA (Pasifik-

Güney Amerika) gibi ‘teleconnection’lar da tespit edilmiştir [N.C.Stenseth vd 2003]. 
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             KAS indisinde meydana değişiklikler, KAS’ın etki sahasında iklimle 

bağlantılı birçok olayı etkilemiştir. Bu çevresel etkilerin en önemlileri aşağıda 

verilmiştir: 

             Sıcaklık: Kuzey Yarımküre’de, kış ayları boyunca KAS’ın sıcaklık üzerinde 

etkileri görülmektedir. Kuzey Atlantik’te, Akdeniz Havzası’nda, Kuzey Amerika’da 

ve Sibirya’ya kadar olan bölgede deniz seviyesi sıcaklıkları ve hava sıcaklıkları 

büyük ölçüde KAS’la ilişkilidir. KAS indisinin pozitif evresinde olduğu kış aylarında 

kuvvetlenen Batı rüzgârları, nemli ve ılık havayı Kuzey Avrupa’ya taşımaktadır. Bu 

dönemde Grönland ve Arktik Kanada’nın kuzeydoğusunda etkili olan kuzeyli 

akımlar soğuk havayı güneye doğru hareket ettirir. Böylece kuzeybatı Atlantik’te 

sıcaklıklar azalır. Aynı dönemde Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da sıcaklıkların 

azalması, Azor antisiklon merkezi çevresindeki güçlü akımlarla ilişkilidir. KAS 

indisinin negatif evresinde zayıflayan Batı rüzgârları, Akdeniz Havzası’na yönelerek 

sıcak ve nemli havayı buraya taşırlar. Bu dönemde Sibirya üzerinden gelen kuru ve 

soğuk hava, Kuzey Avrupa’da soğuk koşulların egemen olmasına neden olur. 1940’lı 

yılların başlarında negatif KAS kış indisi hakimdir. Avrupa’da yaşanan yüzyılın en 

soğuk kışları da bu dönemde kaydedilmiştir. Yapılan çalışmalarda, son yüzyılda 

Kuzey Yarımküre’de kış sıcaklık değişimlerinin 1/3’ünün KAS indisindeki 

değişmelerle ilişkili olduğu belirlenmiştir [Marshall vd. 2001]. Ayrıca Doğu Akdeniz 

ile ilgili yapılan çalışmalarda KAS indisi ile sıcaklıklar arasında negatif korelasyon 

saptanmıştır [Ben-Gai vd. 2001, Hasanean 2001]. 

             Yağış ve Fırtınalar: KAS’taki değişimler Kuzey Atlantik’teki fırtınaların 

gücünü, frekansını ve yönünü büyük ölçüde kontrol eder. Dolayısıyla bu alanla bu 

alanla ilişkili bölgelerdeki hava durumları da bundan etkilenir. KAS indisi pozitif 
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evresindeyken Kuzey Atlantik’teki fırtınalar kuzeye doğru yer değiştirmektedir. 

Grönland’ın güneyinden Kuzey Avrupa içlerine kadar uzanan fırtınalar güneyde daha 

zayıf kalmaktadır. KAS indisinin son 25-30 yıllık döneminde hakim olan pozitif 

değerlerden dolayı genel olarak Atlantik’te 40° K enleminin kuzeyinde dalga 

yükseklikleri artmıştır. Bu enlemin güneyindeki kısımlarda dalga yüksekliği 

azalmıştır. Bu değişiklikler gemi trafiğini, kıyı gelişimini ve sanayi bölgelerini 

etkilemektedir. KAS indisinde meydana gelen değişimler buharlaşma, nem ve yağış 

dağılışında da farklılıklara yol açmaktadır. KAS kış indisinin kuvvetli pozitif olduğu 

yıllarda, Grönland ve Arktik Kanada’nın birçok bölgesinde buharlaşma miktarı yağış 

miktarını aşmaktadır. Bu dönemlerde Orta ve Güney Avrupa ile Akdeniz 

Havzası’nda ve Orta Doğu’da kurak koşullar oluşurken (Şekil-1) İzlanda ve 

Kuzeybatı Avrupa’da pozitif yönlü yağış anomalileri meydana gelmektedir. Son 25 

yılda İskandinav yarımadasında ve Orta Avrupa’da yaşanan yağış zıtlıkları bu 

bölgelerdeki buzulların gelişimini de zıt yönde etkilemiştir. İskandinavya, son 

yıllarda buzulların gerileme göstermediği çok az yerlerden biridir. Alp’lerde ise aynı 

dönemde kar kalınlığı ve karın yerde kalma süresi 20. yüzyılın en düşük değerlerine 

ulaşmıştır. Bu nedenle Alp’lerdeki buzullar gerilemiştir [J.W.Hurrell vd. 2003].  

İspanya ve Portekiz’den Türkiye’nin doğusuna kadar olan bölgede, KAS indisinin 

kuvvetli pozitif anomali gösterdiği son birkaç on yılda şiddetli kuraklıklar yaşanmış, 

akarsuların rejimleri bu durumdan önemli ölçüde etkilenmiştir [Cullen ve deMenocal 

2000].  

             Okyanustaki Değişimler ve Deniz Buzları: Deniz seviyesi sıcaklıkları ile 

KAS indisleri arasındaki ilişkiler uzun bir süreden beri bilinmektedir. Deniz seviyesi 

sıcaklıklarındaki değişimler, Kuzey Atlantik’te subtropikal ve subpolar bölgelerde 
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belirgindir. Okyanus suları yavaş ısındığı için, deniz seviyesi sıcaklıklarının etkisi 

ancak kış mevsimi sonlarına doğru ortaya çıkar. KAS indisinin pozitif dönemlerinde 

subpolar bölgede okyanus sularının sıcaklığı 1°C artar. 

              Arktik deniz buzları, Atlantik Okyanusu tarafında, KAS indisinin kuvvetli 

pozitif ve kuvvetli negatif dönemleri arasında değişiklikler gösterir. Deniz 

buzlarındaki değişimler, Labrador ile Grönland denizleri arasında aynı anda zıt bir 

yapı gösterir. Son 25 yıllık pozitif ağırlıklı indis değerlerinin görüldüğü periyotta 

Grönland’ın doğusunda kış ayları boyunca buz konsantrasyonunda azalmalar 

saptanmışken, Grönland’ın batısında bulunan buzların konsantrasyonunda ise artışlar 

saptanmıştır. KAS pozitif indis değerlerinin hakim olduğu (kış mevsimi) dönemlerde 

Grönland Denizi buzlarının sınırı kuzeye doğru kayarken, Labrador Denizi 

buzlarının sınırı ise güneye doğru kaymaktadır. Deniz buzlarındaki bu değişimler, ya 

dinamik olarak rüzgârlar tarafından oluşturulan sürüklenme etkisi ya da 

termodinamik olarak yüzeydeki hava sıcaklıklarının etkisiyle gerçekleşmektedir. 

             Ekoloji: Sıcaklık faktörü besin varlığı, balıkların yumurtlama yerleri, balık 

ve kabuklu deniz canlılarının dağılışında çok etkilidir. KAS indisindeki değişimler 

Kuzey Atlantik’teki sıcaklık dağılışını etkilediği için bu alandaki ekosistemler de bu 

değişikliklerden önemli ölçüde etkilenir. KAS indislerindeki değişimlerle ilişkili olan 

deniz seviyesi sıcaklıkları ve rüzgârlardaki değişimler, Kuzey Atlantik’teki önemli 

bazı balık stokları ve zooplankton üretimindeki değişimleri de etkilemektedir. 

Karalar üzerinde, KAS indislerindeki değişimler daha çok bitkilerin çiçeklenme 

dönemini etkiler. Norveç’te, son yıllarda kış aylarının daha sıcak ve nemli geçmesi 

çoğu bitki türünde erken çiçeklenmeye yol açmıştır. Bazı bitkilerde ise tersi bir 

durum gözlenmiştir. Avrupa’daki amfibianlar ve kuşlar son 25-30 yılda önceki 
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dönemlere göre daha erken yavrulamıştır. Bu durum sıcaklık ortalaması ve besin 

varlığının artmasına bağlanabilir. Nitekim son birkaç on yılda pozitif KAS kış 

indisinin hakim olması, bu durumun açıklayıcısı olabilir.  

             Ekonomi: KAS’ın etki bölgesinde, iklim koşullarından etkilenen ekonomik 

faaliyetler, KAS indisinin yıllar arası oynamalarından etkilenmektedir. KAS 

indisinin pozitif olduğu dönemlerde, Kuzeybatı Avrupa kıyılarında hem dalga 

yüksekliği hem de fırtınalılık artmaktadır. Bu durum, kıyı koruma harcamalarını 

arttırmaktadır. Özellikle petrol platformlarının güvenliğinde ciddi sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. KAS’ın pozitif kış indisiyle ilişkili olan, Kuzey Akdeniz ülkelerinde ve 

Alp’lerde son 30 yılda ortaya çıkan kurak koşullar, bu bölgedeki kış turizmini 

olumsuz etkilemektedir. KAS kış indisinin pozitif olduğu son birkaç on yılda Orta 

Doğu’da azalan kış yağışları, akarsu akımlarına ve rejimlerine de yansımıştır. Akarsu 

akımlarında son dönemlerde meydana gelen azalmalar, hidroelektrik üretimini, 

tarımsal sulamayı ve su ihtiyacının karşılanmasını olumsuz etkilemiştir. Bu durum, 

rölyef avantajına sahip Türkiye ile diğer Orta Doğu ülkeleri arasında anlaşmazlıklara 

yol açmıştır.                                                          
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            1.2.KUZEY ATLANTİK SALNIMI’NIN  

                  TÜRKİYE YAĞIŞLARINA ETKİSİ 

             KAS indisinin negatif ve pozitif evrelerinde, Akdeniz Havzasında yağış ile 

ilgili ortaya çıkan genel durum Türkiye için de geçerlidir. KAS kış indisinde kuvvetli 

pozitif ve kuvvetli negatif dönemler dikkate alındığında, yıllık ve kış mevsimi 

yağışlarının pozitif evrede azalma, negatif evrede ise artış eğilimi gösterdiği 

belirlenmiştir [Erlat 2002b]. 1962–70 yılları arasındaki dönem yıllık ve kış mevsimi 

yağışlarının belirgin olarak arttığı, uzun süreli ortalamaların üstünde değerlerin 

kaydedildiği nemli/çok nemli yıllara karşılık gelmektedir. Bu zaman diliminde KAS 

indisi kuvvetli negatif anomali göstermektedir (Grafik:1). 1962–63 yılları, yıllık ve 

kış mevsimi yağışlarının en yüksek değerlere ulaştığı yıllardır [Türkeş ve Erlat 

2002]. 1971 yılı sonrası Türkiye’de şiddetli ve yaygın kuraklıkların görüldüğü 1972–

73, 1988–89 ve 1998–2000 yıllarında KAS kış indisi kuvvetli pozitif değerler 

göstermiştir [Erlat 2002b]. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da ve sularını buraya 

ulaştıran akarsu havzalarında kış yağışlarının azalmasına bağlı olarak barajlardaki su 

seviyesinin düşmesi, enerji üretimi ve tarım üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.  
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2.BÖLÜM 

METODOLOJİ 

2.1.İSTASYON SEÇİMİ 

             KAS’a bağlı olarak meydana gelen yağış düzensizliği özellikle akarsuların 

enerji üretimi, tarımsal sulama ve içme suyu gibi faydalarını yakından 

etkilemektedir. 1960’lı yıllarda başlayan ve 13 alt projeden oluşan GAP, hidrografik 

– klimatik dengelerin denetiminde olan çok büyük bir ekonomik-sosyal yatırımdır 

[http://www.gap.gov.tr/]. Türkiye iklimi üzerinde etkili olan basınç sistemlerinin 

etkili olduğu mevsimler ve karakterleri göz önüne alındığında, Azor ve İzlanda 

dinamik basınç merkezlerinden kaynaklanan hava kütlelerinin yağış ve dolayısıyla 

akarsu akımları açısından çok önemli olduğu anlaşılır. KAS’ın bu basınç merkezleri 

arasındaki dengenin işleyişine bağlı olması, ülkemizdeki yağış anomalilerinin de bir 

ölçüde açıklayıcısı olmaktadır.  

0 48 96
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K

0 125
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Harita:1 GAP alanının Türkiye’deki yeri [http://www.gap.gov.tr/]. 
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             Bu çalışmada GAP alanı ve onunla ilişkili akarsu havzalarında yağış ve 

akımda meydana gelen değişimlerin KAS ile ne ölçüde ilişkili olduğu araştırılmıştır. 

GAP alanında kuraklık yönetimi ve hidroelektrik üretimi ile ilgili öngörüde 

bulunmak ya da olası krizleri önceden tahmin edebilmek için bölgedeki istasyonların 

(yağış ve akım) KAS’a verdiği tepkileri belirlemek gerekir.  

              KAS’ın kış mevsimi pozitif ve negatif fazlarında kaydedilen indis değerleri 

ile ilişki kurulabilmesi için gözlem süresi 47 ile 76 yıl arasında değişen Adıyaman 

(68 yıl), Batman (47 yıl), Bitlis (76 yıl), Erzurum (76 yıl) ve Malatya(75 yıl) 

istasyonlarının KAS kış indisi ile çakışan ayların toplam yağış değerleri 

kullanılmıştır. Uzun süreli kış akım ortalamalarının yağış değişebilirliği ve KAS 

indisi ile uyumlu olup olmadığının belirlenmesi için yağış istasyonlarına en yakın ve 

aynı zamanda rasat süresi en uzun limnigrafların kayıtları kullanılmıştır. Akımın 

ölçüldüğü istasyon seçiminde, antropojen etkileri en aza indirgemek için baraj 

göllerinden önce olanlar tercih edilmiştir. Bu istasyonların kullanılan rasat süresi 11 

ile 33 yıl arasında değişmektedir (Müküs 1979–1990, Hınıs 1979–1999, 

Ayvalıtohma, Sultansuyu, Keysun ve Basnik 1966–1999). 
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2.2.VERİ VE METODOLOJİ 

             Çalışmada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) 

istasyonlarında kaydedilen aylık yağış toplamları kullanılmıştır. Adıyaman’ın 1966–

99, Batman’ın 1966–99, Erzurum’un 1979–99, Malatya’nın 1966–99, Bitlis’in 1979–

90 yıllarına ait yağış verileri kullanılmıştır. Yağış verilerinin farklı zaman aralıklarını 

kapsaması, akım istasyonlarının rasat dönemine uyum sağlamak amacına yöneliktir. 

GAP alanıyla ilişkili akarsu havzalarındaki akım değerleri Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden (DSİ) sağlanmıştır. Ayvalıtohma, Keysun, Basnik ve 

Sultansuyu’nun aylık akım toplamları 1966–99, Müküs Çayı’nın ise 1979–90 

yıllarını kapsamaktadır. KAS indisi verileri 

http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/indices.data.html#naostatmon sitesinden alınmıştır. KAS indisi 

ile GAP alanındaki yağış ve akım değerleri arasındaki ilişkinin doğal işleyişini ortaya 

koymak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu yöntem, bağımlı bir değişkenle 

ilişkili olan iki ya da daha fazla bağımsız değişkene dayalı olarak bağımlı değişkenin 

tahmin edilmesine yönelik bir analiz türüdür. Bu yöntemde, birden fazla bağımsız 

değişken olduğu için bunların bağımlı değişken üzerindeki göreli önemliliklerini 

belirlemek mümkündür. Çoklu regresyon analizi için kullanılan matematiksel model, 

belirlediğimiz dört bağımsız değişken (0,-1,-2 ve -3 ayları) için şu şekilde yazılabilir: 

             Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

Bu eşitlikte a, X=0 iken Y’nin alacağı ortalama değeri açıklayan sabit terimdir. b, 

X’teki bir birim değişmenin Y’de yol açtığı ortalama değişim miktarını açıklayan 

regresyon katsayısını (regresyon doğrusunun eğimini) göstermektedir.  

             Her bir yağış istasyonu ve akım istasyonu verileri ile KAS indisi 

karşılaştırılmıştır. Akım ve yağış arasındaki ilişki için de regresyon hesaplaması 
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yapılmıştır. Regresyon hesaplamalarında gruplanmamış ham KAS indisi verileri 

kullanılarak, seçilen her bir ayın uzun yıllık yağış ve akım değerlerinin hem aynı ay 

için hem de kendisinden önceki üç ayın ne ölçüde etkisinde kaldığı hesaplanmıştır. 

GAP alanında KAS’ın yağış ve akım üzerindeki etkileri haritalanırken, regresyon 

modelinin bu değişkenler arasında saptadığı, istatistiksel olarak anlamlı bulduğu test 

sonuçları kullanılmıştır. 
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3.BÖLÜM 

GAP ALANINDA KAS’IN YAĞIŞ VE AKIMA ETKİLERİ 

3.1.KAS-YAĞIŞ İLİŞKİSİ 

             GAP alanındaki yağış değişebilirliğinin KAS’a verdiği tepkiler, önceki 

bölümlerde belirtilen genel çerçeveye uymaktadır. KAS indisinin 1966–2000 

döneminde genel olarak pozitif anomali göstermesi daha önce açıklanan nedenlerden 

dolayı yağış miktarında azalmaya yol açmıştır (Grafik 1). Yağış istasyonlarının aynı 

dönemi kapsayan kayıtlarında genel bir azalma eğilimi tespit edilmiştir. Kasım-Nisan 

döneminde, KAS’ın yağışlara etkisi incelendiğinde; 

             Kasım ayında, çalışma alanının batı ve doğu kısımlarında KAS’ın negatif 

etkileri görülmektedir. Orta ve kuzey kısımlarda ise pozitif etki daha belirgindir.  

BATMAN

BİTLİS

ADIYAMAN

MALATYA

ERZURUM

 

Harita:3 GAP  alanında, Kasım yağışları-KAS ilişkisi. 
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Harita:2 Çalışma alanındaki yağış ve akım istasyonlarının dağılışı.  



 26 

Nitekim Bitlis ve Adıyaman istasyonlarında belirgin, Malatya istasyonunda ise 

seçilebilecek ölçüde, yağışlar azalma gösterir. Batman ve Erzurum istasyonlarında 

ise diğer üç merkezin tersine, yağışlarda artış eğilimi belirlenmiştir(Harita:3). 

             Aralık ayında, GAP alanının güneybatısındaki dar bir alan dışında kalan 

yerlerin tamamında negatif etki belirlenmiştir. Bu etki doğuya doğru 

kuvvetlenmektedir. Adıyaman istasyonu hariç diğer bütün istasyonların yağış 

değerlerinde azalma görülmektedir. Erzurum ve Malatya istasyonlarındaki azalma, 

diğerlerine göre daha zayıftır (Harita:4). Aralık ayında ortaya çıkan bu dağılış, 

önceki bölümlerde anlatılan KAS’ın, özellikle pozitif indis değerlerinin hakim 

olduğu yıllarda, ortaya koyduğu koşullara uymaktadır.  

ERZURUM

MALATYA

BİTLİS

ADIYAMAN

BATMAN

 

Harita:4 GAP alanında, Aralık yağışları-KAS ilişkisi. 
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BİTLİS

BATMAN

ERZURUM

ADIYAMAN

MALATYA

 

Harita:5 GAP alanında, Ocak yağışları-KAS ilişkisi. 

 

             Ocak ayında, çalışma alanının kuzeydoğusu dışında kalan yerlerde negatif 

etki  egemendir.  Bu   etki   doğudan   batıya  doğru  kuvvetlenmektedir.  Erzurum ve 

Bitlis’te zayıf pozitif etkiler; fakat Malatya, Adıyaman ve Batman’da ise bunların 

tersine belirgin negatif etki söz konusudur (Harita:5). 

 

             Şubat ayında, GAP alanının orta ve doğu kısımları neredeyse tamamen 

negatif etkinin denetimindedir. Özellikle orta kısımlarda negatif etki belirginken, 

çevreye doğru azalmaktadır. Batı kısımlarda ise pozitif değerler görülmektedir. 

Batman ve Erzurum’da belirgin negatif değerler; Adıyaman ve Malatya 

istasyonlarında ise pozitif etkiler saptanmıştır (Harita:6). 
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ERZURUM

BİTLİS

BATMAN

ADIYAMAN

MALATYA

 

Harita:6 GAP alanında, Şubat yağışları-KAS ilişkisi. 

             Mart ayında, çalışma alanı bir bütün olarak negatif etki altındadır. Bu etki 

doğuya  doğru  artmaktadır (Harita:7).  İstasyonlarda   azalma   yönündeki    sinyaller  

ERZURUM

BİTLİS

ADIYAMAN

BATMAN

MALATYA

 

Harita:7 GAP alanında, Mart yağışları-KAS ilişkisi. 
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ERZURUM

BİTLİS

BATMAN

ADIYAMAN

MALATYA

 

Harita:8 GAP alanında, Nisan yağışları-KAS ilişkisi. 

kuvvetlidir. 

             Nisan ayında, Mart ayında olduğu gibi negatif etki hakimdir. Genel olarak 

güney, güneybatı ve güneydoğuya doğru bu etki artmaktadır. Erzurum hariç bütün 

istasyonların yağış değerlerinde azalma belirlenmiştir. Erzurum’da zayıf artışlar 

seçilmektedir (Harita:8). 

             Yağış istasyonlarının KAS’a verdiği tepkiler genel olarak önceden çizilen 

çerçeveye uyum göstermektedir. Mart ve Nisan aylarında KAS-yağış ilişkisi bütün 

istasyonlar açısından daha belirgindir. Belirlenen beş istasyondan Adıyaman, 

Batman, Bitlis ve Malatya istasyonlarında yağış değerlerinin, hesaplama yapılan kış 

mevsimi için azalma eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Genel olarak ülkemizin 

kuzeydoğusuna doğru KAS’a verilen tepkiler zayıfladığı için Erzurum istasyonunda 

daha belirsiz bir ilişki vardır [Türkeş ve Erlat 2002].  
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             Çoklu regresyon analizinde, bir yağış istasyonu için seçilen aylardan 

herhangi birinin aynı ay için ve kendisinden önceki üç ayın KAS indisinden ne 

ölçüde etkilendiği aşağıdaki tablolarda ve bu tablolara ait yorumlarda verilmiştir. Her 

bir aya ait yağışların, KAS indisinde en çok etkilendikleri ayın değeri koyu zeminle 

gösterilmiştir.  

1. Adıyaman 

YAĞIŞ KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -14,812 5,344 -1,517 2,393 

aralık -7,246 9,7 -9,317 5,307 

ocak -5,643 -8,97 3,197 -3,968 

şubat -1,104 3,779 -3,313 -2,419 

mart -14,096 -3,604 -11,171 -7,426 

nisan -16,778 -8,548 6,886 -5,119 

              

             Adıyaman istasyonundaki aylık yağış miktarı, KAS 0 ve KAS -1 

aylarından en  çok etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için Kasım, Ocak, Mart 

ve Nisan aylarında yağışlar negatif; Aralık ve Şubat aylarında ise pozitif 

etkilenmiştir. Yağış miktarı bütün aylarda  KAS 0’la negatif ilişkilidir.  Bu 

istasyonda, KAS indisi ile yağış miktarı arasındaki negatif  ilişki belirgindir. 

2. Batman 

YAĞIŞ KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -4,652 4,313 3,798 4,801 

aralık -8,326 -4,149 2,229 1,812 

ocak 1,239 -4,733 0,79 -1,724 

şubat -5,077 -3,862 -3,862 -3,801 

mart -11,449 0,019 0,542 -9,221 

nisan -5,518 -0,206 -1,333 -6,381 

 

             Batman istasyonundaki aylık yağış miktarı, KAS 0 ve KAS -3 aylarından 

en  çok etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için Aralık, Şubat, Mart ve Nisan 

aylarında yağışlar negatif; Kasım ayında ise pozitif etkilenmiştir. Yağış miktarı, 

Ocak ayında hariç, diğer bütün aylar  KAS 0’la negatif ilişkilidir.  Bu istasyonda, 
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Adıyaman istasyonu kadar olmasa da, KAS indisi ile yağış miktarı arasındaki 

negatif  ilişki belirgindir. 

3. Bitlis 

YAĞIŞ KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -15,129 17,245 -34,07 -22,375 

aralık -23,332 9,342 -0,851 12,237 

ocak 1,347 -0,245 -1,007 -0,56 

şubat 0,286 1,012 -0,21 -0,847 

mart -33,049 -3,78 -4,17 -4,465 

nisan 3,468 -6,779 9,551 -11,063 

 

             Bitlis istasyonundaki aylık yağış miktarı, KAS 0’dan  en  çok 

etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için Aralık ve Mart aylarında yağışlar 

negatif; Ocak ayında ise pozitif etkilenmiştir. Yağış miktarı, çoğunlukla KAS -2 

ve KAS -3 aylarıyla negatif ilişkilidir.  Bu istasyonda da KAS indisi ile yağış 

miktarı arasındaki negatif  ilişki bulunmaktadır. 

 

4. Erzurum 

YAĞIŞ KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım 1,16 1,53 4,323 -0,367 

aralık -2,107 1,474 -2,179 -0,727 

ocak -2,113 1,557 0,088 2,552 

şubat -754 -3,171 1,668 -0,314 

mart -5,395 1,902 -0,428 3,707 

nisan 3,416 0,315 0,463 -0,92 

 

             Erzurum istasyonundaki aylık yağış miktarı, KAS 0 ve KAS -2 

aylarından en  çok etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için Aralık ve Mart 

aylarında yağışlar negatif; Kasım ve Nisan aylarında ise pozitif etkilenmiştir. 

Yağış miktarı, çoğunlukla KAS 0 ve KAS -3 aylarıyla negatif ilişkilidir.  Bu 

istasyonda KAS indisi ile yağış miktarı arasındaki negatif veya pozitif ilişkiden 

herhangi biri baskın değildir.  
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5. Malatya 

YAĞIŞ KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -1,999 -2,275 0,724 -0,787 

aralık -0,091 -0,477 -3,521 2,485 

ocak -2,07 0,115 0,354 1,354 

şubat -1,201 0,575 -0,86 1,859 

mart -3,941 -1,259 -2,221 -1,898 

nisan -12,774 -5,031 2,041 -0,767 

 

             Malatya istasyonundaki aylık yağış miktarı, KAS 0’dan en  çok 

etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayı için tüm aylarda yağışlar negatif 

etkilenmiştir. Yağış miktarı, bütün aylarda  KAS 0’la negatif ilişkilidir. KAS -1, 

KAS -2 ve KAS -3 aylarına doğru negatif ilişki azalmakta ve KAS -3’te pozitif 

etkiler kuvvetlenmektedir. Bu istasyonda, KAS indisi ile yağış miktarı arasındaki 

negatif  ilişki belirgindir. 
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3.2.KAS-AKIM İLİŞKİSİ 

             KAS’ın genel olarak pozitif evresinde olduğu 1966–2000 dönemini kapsayan 

bu çalışmada, akarsu akımlarında da tıpkı yağışlarda olduğu gibi genel bir azalma 

eğilimi belirlenmiştir. Havzasının topografyası diğerlerine oranla daha sade olan 

Basnik Çayı’nda genel olarak diğer akarsulara zıt bir karakter ortaya çıkmıştır. 

Aşağıda KAS ile akım arasındaki ilişkinin kış aylarına göre değişimi verilmiştir.  

             Kasım ayında, GAP alanının 2/3’ünden fazlası negatif; kuzeybatı ve kısmen 

de orta kısımlar pozitif etkinin altındadır. Sultansuyu, Müküs, Keysun ve Hınıs 

Çayı’nın akımında azalma eğilimi belirgindir. Ayvalıtohma ve Basnik Çayı’nın 

akımında ise artış görülmektedir. Ayvalıtohma’nın akımındaki artışlar zayıftır 

(Harita:9). 

             Aralık ayında, batı ve orta kısımlarda akım negatif etkilenmiştir. Doğuya 

doğru pozitif etkiler artmaktadır. Müküs Çayı hariç diğer bütün akarsuların akımında 

azalmalar görülmektedir (Harita:10). 

             Ocak ayında, orta kısımlardan doğuya ve batıya doğru gidildikçe negatif etki 

belirginleşmekte, batıda en yüksek seviyesine ulaşmaktadır. Orta kısımlarda pozitif 

değerler hakimdir. Basnik Çayı hariç diğer akarsuların akımında azalma eğilimi 

vardır (Harita:11). 

             Şubat ayı, bir önceki aya benzemekle birlikte orta kısımlarda pozitif etkide 

kalan alan daha geniştir. Bölgenin doğusunda ve batısında KAS’ın negatif etkileri 

görülmektedir. Alanın batı yarısında bulunan Fırat Havzası’nda negatif etkiler daha 

kuvvetlidir. Basnik ve Hınıs Çayı’nın akımında artışlar olmakla birlikte Basnik 

Çayı’nın akımındaki artışlar daha belirgindir. Diğer dört akarsuyun akımlarında ise 

azalma trendi hâkimdir (Harita:12).  
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Hınıs

Müküs

Basnik

Keysun

Ayvalıtohma

Sultansuyu

 

Harita:9 GAP alanında, Kasım akımları-KAS ilişkisi. 

 

 

Müküs

Hınıs

Ayvalıtohma

Sultansuyu

Keysun

 

Harita:10 GAP alanında, Aralık akımları-KAS ilişkisi. 
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Hınıs

Müküs

Basnik

Sultansuyu

Keysun

Ayvalıtohma

 

Harita:11 GAP alanında, Ocak akımları-KAS ilişkisi. 

 

Hınıs

Basnik

Sultansuyu

Ayvalıtohma

Keysun

Müküs

 

Harita:12 GAP alanında, Şubat akımları-KAS ilişkisi. 
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             Mart ayında, negatif ve pozitif etkilerin alansal dağılımı ocak ve şubat 

aylarındaki dağılıma benzemektedir. Orta kısımlarda pozitif değerler görülürken, 

doğuya ve batıya doğru gidildikçe negatif etkiler ortaya çıkmaktadır. Basnik 

Çayı’nın akımında artış eğilimi mevcuttur. Fakat ocak ayına göre artış daha 

belirgindir. Diğer akarsuların akımındaki azalmalar ise önceki aylara göre daha 

belirgindir (Harita:13). Yağış azalma eğilimi de bu aylarda daha belirgindir. 

Hınıs

Müküs

Basnik

Ayvalıtohma

Sultansuyu

Keysun

 

 Harita:13 GAP alanında, Mart akımları-KAS ilişkisi. 

             Nisan ayında, doğu kısımlarda pozitif, orta ve batıda ise negatif etkiler 

görülmektedir. Önceki üç ayın tersine, orta kısımlarda hakim olan pozitif değerler 

yerini negatif değerlere bırakmıştır. Sadece Müküs Çayı’nın akımı artış 

eğilimindedir. Bu durumun benzeri Aralık ayında da ortaya çıkmıştır. Diğer 

akarsuların akımı azalma göstermektedir (Harita:14). 

             KAS’ın GAP alanındaki akarsuların akımına olan etkisi bir bütün halinde 

incelendiğinde 1966–2000 yılları arasında, seçilen altı akarsuyun akımlarında genel 
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olarak azalmalara yol açtığı saptanmıştır. Bununla birlikte akarsu akımlarındaki 

anomalilerin KAS ile en uyumlu akarsular sırasıyla Sultansuyu, Keysun, 

Ayvalıtohma ve Hınıs’tır. Müküs ve Basnik çaylarının akımında ise sinyaller daha 

zayıftır. Bu durumda Fırat Nehri havzasının Dicle havzasına göre KAS’a daha doğru 

sinyaller verdiği görülmektedir. KAS-Akım ilişkisinin en belirgin olduğu aylar, 

KAS-Yağış ilişkisinde olduğu gibi Mart ve Nisan’dır. 

Hınıs

Müküs

Ayvalıtohma

Sultansuyu

Keysun

Basnik

 

Harita:14 GAP alanında, Nisan akımları-KAS ilişkisi. 

 

             Çoklu regresyon analizinde, bir akım istasyonu için seçilen aylardan 

herhangi birinin aynı ay için ve kendisinden önceki üç ayın KAS indisinden ne 

ölçüde etkilendiği aşağıdaki tablolarda ve bu tablolara ait yorumlarda verilmiştir. Her 

bir aya ait akımların, KAS indisinde en çok etkilendikleri ayın değeri koyu zeminle 

gösterilmiştir. Bu ayların dağılımında belirli bir düzen olmamakla birlikte genel 

olarak ‘0’ ve ‘-1’ aylarda ilişki daha kuvvetlidir.   
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1. Keysun Çayı 

AKIM KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -0,044 -0,144 0,029 0,038 

aralık 0,06 -0,174 -0,149 0,13 

ocak -0,706 -0,039 -0,394 0,17 

şubat -0,713 -0,532 -0,205 -0,386 

mart -0,619 -0,851 -0,645 -0,628 

nisan -0,593 -0,643 -0,214 -0,837 

 

             Keysun Çayı’nın aylık akım miktarı, KAS 0 ve KAS -1 aylarından en  

çok etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için tüm aylarda akım negatif 

etkilenmiştir. Akım miktarı, Aralık ayı hariç, diğer bütün aylarda  KAS 0’la 

negatif ilişkilidir. Akım miktarı, KAS-1’de ise tüm aylarla negatif ilişkilidir. Bu 

istasyonda, KAS indisi ile akım miktarı arasındaki negatif  ilişki oldukça 

belirgindir. 

2. Basnik Çayı 

AKIM KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım 0,246 0,711 0,358 0,195 

aralık -0,17 0,214 0,293 -0,294 

ocak 0,157 -0,756 1,554 -0,379 

şubat -0,327 -1,556 -0,141 1,568 

mart 1,765 1,729 1,715 -1,159 

nisan -5,375 -1,973 0,723 -2,272 

 

             Basnik Çayı’nın aylık akım miktarı, KAS 0 ve KAS -3 aylarından en  

çok etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için Aralık ve Nisan aylarında akım 

negatif; Şubat ve Mart aylarında pozitif etkilenmiştir. Akım miktarı, daha çok 

KAS 0, KAS -1 ve KAS -3 aylarından negatif; KAS -2’den ise büyük ölçüde 

pozitif yönde etkilenmiştir. Bu istasyonda, KAS indisi ile akım miktarı arasındaki 

pozitif veya  negatif  ilişkiden herhangi biri baskın değildir. 
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3. Müküs Çayı 

AKIM KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -1,056 -0,357 -0,274 0,564 

aralık 0,36 -0,547 0,636 1,685 

ocak -0,174 0,254 -0,412 -0,346 

şubat -0,18 -0,578 0,182 -0,421 

mart -1,41 -0,167 -0,195 -0,125 

nisan 3,137 -0,723 0,983 -2,486 

 

             Müküs Çayı’nın aylık akım miktarı, KAS 0 ayından en  çok 

etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayı için, Aralık ayı akımı hariç, diğer ayların 

akımı  negatif etkilenmiştir. Akım miktarı, KAS 0 ve KAS -1 aylarıyla büyük 

oranda negatif ilişkilidir. KAS -2 ayı Aralık, Şubat ve Nisan akımlarını pozitif 

etkilemiştir.  Bu istasyonda, KAS indisi ile akım miktarı arasında genel olarak 

negatif  bir ilişki vardır. 

4. Hınıs Suyu 

AKIM KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -0,249 -0,058 0,091 0,217 

aralık 0,018 -0,137 -0,064 -0,119 

ocak 0,112 -0,166 -0,03 -0,024 

şubat 0,153 0,094 -0,02 -0,009 

mart -0,819 0,313 0,575 0,241 

nisan -0,069 -0,746 -0,118 -1,052 

 

             Hınıs Suyu’nun aylık akım miktarı, KAS 0 ve KAS -1 aylarından en  çok 

etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için, Şubat ayı hariç, tüm aylarda akım 

negatif etkilenmiştir. Akım miktarı, KAS -1, KAS -2 ve KAS-3 aylarıyla genel 

olarak negatif ilişkilidir. Bu istasyonda, KAS indisi ile akım miktarı arasında 

negatif  ilişki hakimdir. 
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5. Ayvalıtohma Çayı 

AKIM KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -0,072 0,006 -0,057 0,16 

aralık 0,012 -0,247 0,058 0,09 

ocak -0,165 0,006 -0,115 -0,047 

şubat -0,136 -0,297 -0,125 -0,048 

mart -0,764 -0,954 0,582 -0,733 

nisan -0,193 -0,441 -1,516 -0,102 

 

             Ayvalıtohma Çayı’nın aylık akım miktarı, KAS -1 ayından en  çok 

etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayı için tüm aylarda akım, negatif etkilenmiştir. 

Akım miktarı, Aralık ayı hariç, diğer bütün aylarda  KAS 0’la negatif ilişkilidir. 

Akım miktarı, KAS-1’de ise Kasım ve Ocak ayları hariç tüm aylarla negatif 

ilişkilidir. KAS -2 ve KAS -3 aylarında da akım genel olarak negatif 

etkilenmiştir. Bu istasyonda, KAS indisi ile akım miktarı arasındaki negatif  ilişki  

belirgindir. 

6. Sultansuyu Çayı 

AKIM KAS  0 KAS  -1 KAS  -2 KAS  -3 

kasım -1,106 0,186 0,522 -0,404 

aralık -0,834 -1,112 0,263 0,57 

ocak -0,936 -0,391 -0,931 -1,014 

şubat -1,284 -0,687 -0,844 -0,603 

mart -2,136 -3,054 -0,022 -2,443 

nisan -2,914 -2,249 -1,051 -1,397 

 

             Sultansuyu Çayı’nın aylık akım miktarı, KAS 0 ve KAS -1 aylarından en  

çok etkilenmiştir. KAS indisinin bu ayları için tüm aylarda akım, negatif 

etkilenmiştir. Akım miktarı, tüm aylarda KAS 0’la negatif ilişkilidir. Akım 

miktarı, KAS-1’de ise Kasım ayı hariç tüm aylarla negatif ilişkilidir. KAS -2 ve 

KAS -3 aylarında da akım genel olarak negatif etkilenmiştir. Bu istasyonda, KAS 

indisi ile akım miktarı arasındaki negatif  ilişki, Ayvalıtohma Çayın’da   olduğu 

gibi oldukça belirgindir. 
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3.3.YAĞIŞ-AKIM İLİŞKİSİ 

             Çoklu regresyon analizinde, bir akım istasyonu için seçilen aylardan 

herhangi birinin aynı ay için ve kendisinden önceki üç ayın yağış miktarından ne 

ölçüde etkilendiği aşağıdaki tablolarda ve bu tablolara ait yorumlarda verilmiştir. Her 

bir aya ait akımların, yağıştan en çok etkilendikleri ayın değeri koyu zeminle 

gösterilmiştir. Her akarsu için en yakın yağış istasyonunun değerleri kullanılmıştır. 

Bu ayların dağılımında belirli bir düzen olmamakla birlikte genel olarak ‘0’ ve ‘-3’ 

aylarda ilişki daha kuvvetlidir.   

1. Ayvalıtohma-Malatya 

  Yağış 0 Yağış-1 Yağış-2 Yağış-3 

kasım 0,003 0,014 -0,073 0,057 

aralık -0,015 0,001 0,03 -0,116 

ocak 0,017 0,006 -0,008 0,017 

şubat -0,003 0,01 0,024 -0,006 

mart 0,048 0,031 0,114 -0,041 

nisan 0,068 0,169 0,263 0,143 

 
             Ayvalıtohma’nın  akımı, seçilen  aylarda  çoğu  zaman iki ay öncesi 

yağışlarından en fazla etkilenmiştir. Özellikle ilkbahar aylarında yağışın akıma 

etkileri pozitif yönlüdür. Yörenin iklim özelliklerine bağlı olarak ilkbahar aylarında 

artan yağışlar bu durumun en önemli nedenidir. 

2.Hınıs-Erzurum 

  Yağış 0 Yağış-1 Yağış-2 Yağış-3 

kasım 0,016 -0,005 0,008 0 

aralık 0,015 0,01 -0,001 0,014 

ocak -0,057 0,012 0,001 0,01 

şubat -0,029 -0,028 0,002 -0,006 

mart 0,008 -0,068 -0,022 0,028 

nisan 0,028 0,013 -0,102 0,295 

 

             Hınıs Suyu’nun akımı ile yağışlar arasındaki ilişki çok kuvvetli değildir. Bu 

durum yağış istasyonu ile akım istasyonu arasındaki mesafenin fazla olması ve bu 
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alanların rölyef bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir. Özellikle kış aylarında 

akımın yağışlardan negatif yönde etkilenmesi, bu havzaya düşen yağışın kış dönemi 

olmasından dolayı daha çok kar şeklinde olmasıyla ilgilidir. 

3.Keysun-Adıyaman 

  Yağış 0 Yağış-1 Yağış-2 Yağış-3 

kasım 0,001 0,001 0,019 0,74 

aralık 0,003 0 0,003 0,011 

ocak 0,053 -0,02 0,002 0 

şubat 0,007 0,031 -0,003 0,002 

mart 0,025 0,016 0,032 0,001 

nisan 0,032 0,019 0,009 0,025 

 

             Keysun Çayı’nın akımı, yağışlardan  genellikle pozitif etkilenmiştir. Bu 

durum, Akdeniz ikliminin sıcaklık ve yağış rejiminin  yörede egemen olmasından 

kaynaklanır. Yağışların genellikle yağmur şeklinde olması, yağışın akıma 

yansımasını hızlandırmıştır. 

4.Müküs-Bitlis 

  Yağış 0 Yağış-1 Yağış-2 Yağış-3 

kasım -0,009 -0,084 0,383 -0,274 

aralık -0,004 -0,002 0 0,078 

ocak -0,125 0,004 0 0 

şubat -0,282   0,012 -0,003 

mart 0,012 -0,283   -0,003 

nisan 0,067 0,003   -0,227 

  

             Müküs Çayı’nın akımı, kış aylarında yağıştan negatif yönde etkilenirken, 

ilkbaharda pozitif yönde etkilenmiştir. Yörede yer şekillerinin yüksek ve engebeli 

olması, kış yağışlarının daha çok kar şeklinde olmasına yol açtığı için bu durum 

ortaya çıkmıştır. İlkbahar aylarında hem yağışların etkisi hem de kar erimelerinin 

etkisiyle akımda artışlar gerçekleşmiştir. 
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5.Sultansuyu-Malatya  

  Yağış 0 Yağış-1 Yağış-2 Yağış-3 

kasım -0,004 0,032 -0,039 -0,056 

aralık 0,033 -0,029 0,025 -0,022 

ocak 0,196 0,076 0,005 0,003 

şubat 0,002 0,164 0,04 -0,013 

mart 0,199 0,192 0,328 0,079 

nisan 0,26 0,251 0,112 0,17 

 

             Sultansuyu, Ayvalıtohma’ya göre yer şekilleri bakımından daha sade bir 

havzaya sahip olduğu için kar yağışlarının akımı geciktirmesi çok etkili olmamıştır. 

Yağışın akıma yansıması daha erken gerçekleşmiştir. Yağış istasyonu ile akım 

istasyonu arasındaki mesafenin az olması ve bu alanların rölyef  bakımından benzer 

olması bu durumun diğer sebeplerindendir. 

6.Basnik-Batman 

  Yağış 0 Yağış-1 Yağış-2 Yağış-3 

kasım 0,006 0,006 -0,123 -0,615 

aralık -0,045 -0,038 -0,013 0,319 

ocak 0,08 -0,069 -0,044 -0,01 

şubat 0,287 0,186 -0,24 -0,195 

mart 0,103 0,109 0,059 -0,2 

nisan 0,329 0,055 -0,13 -0,288 

 

             Yağışın, Basnik Çayı’nın akımı üzerindeki etkileri akımın ölçüldüğü ayda ve 

bir önceki ayda pozitif ağırlıklıdır. Akımın ölçüldüğü Ocak, Şubat ve Nisan ayları 

yağışın akımı en  kuvvetli derecede etkilediği aylardır. Bu durum yöredeki iklim 

koşullarıyla daha çok ilişkilidir. Bu aylar aynı zamanda en yağışlı iki mevsime 

rastlamaktadır. Akımın ölçüldüğü ayların iki ve üç ay öncesinin değerleri, özellikle 

kış akımları üzerinde negatif etkiler ortaya koymuştur. Sözü edilen aylar yağış 

miktarının az olduğu, yaz sonu – sonbahar başı aylarına denk gelmektedir.   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

             Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP 

tarımsal ve endüstriyel alt projeleriyle büyük bir istihdam alanı yaratmayı 

hedeflemektedir. Projenin tamamlanması durumunda ülkemizin toplam su 

potansiyelinin yaklaşık %30’u kontrol altına alınarak, Türkiye’deki sulanabilen 8,5 

milyon hektar tarım arazisinin %20’sini teşkil eden 1,7 milyon hektar arazi 

sulanabilecektir. GAP alanında 3,2 milyon hektar ekilebilir arazi bulunmaktadır. Bu 

arazilerin 1,2 milyon hektarı teknik olarak sulanamamaktadır 

[http://www.gap.gov.tr]. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 

Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsayan 75,358 km2’lik GAP alanı, Türkiye’nin 

%9,7’sine karşılık gelmektedir. Su Kaynakları Programı’nın öngördüğü 22 baraj ve 

19 hidroelektrik santralinin yapımı planlanmıştır. Bu hidroelektrik santrallerinde 

kurulu güç 7476 MW’dir. Santrallerden yılda 27 milyar kwh enerji üretimi 

planlanmıştır [http://www.gap.gov.tr]. 

             Çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma programı olan GAP: 

� Hidroelektrik enerji üretimi 

� Tarımsal sulama 

� Kırsal ve kentsel altyapı 

� Ormancılık 

� Ulaşım 

� Turizm 

� Endüstri 

� Eğitim 

� Sağlık 
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gibi sektörleri kapsamaktadır. Toplam yatırım değeri 32 milyar $ olarak tahmin 

edilen proje için bu güne kadar yaklaşık 16 milyar $ harcanmıştır  

[http://www.gap.gov.tr].  

             Bu çalışmada, KAS kış indisi ile GAP alanındaki yağış ve akarsu akımları 

arasında belirgin bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. KAS indisinin pozitif olduğu 

dönemlerde yağışlar azalırken, negatif olduğu dönemlerde artmıştır. Çalışma alanının 

en yağışlı dönemi ile bu süreci önemli ölçüde kontrol eden [Cullen ve deMenocal’a 

göre %27 oranında] KAS’ın en etkin olduğu dönemin çakışması, bu çalışmanın 

önemini pekiştirmektedir. GAP alanında yağışlı bir kış ve ilkbahar mevsimi ile çok 

kurak bir yaz mevsimi biçiminde tanımlanan Karasal Akdeniz iklimi karakteri 

[Türkeş,1996b] göz önüne alındığında, son 30 yıllık dönemde indisin genel olarak 

pozitif anomali göstermesi, Aralık-Nisan dönemi yağışları açısından oldukça önem 

kazanmaktadır. Nitekim yaptığımız hesaplamalara göre kış yağış değerlerinde genel 

bir azalma saptanmıştır. Alana düşen yağış miktarıyla bağlantılı olan akarsu 

akımlarının da bu durumdan olumsuz etkilendiği, son 30 yıllık dönemde genel bir 

azalma eğilimi gösterdiği saptanmıştır. Ortaya çıkan bu tablo, GAP bileşenleri 

açısından aşağıda değerlendirilmiştir.  

• Pozitif KAS indisi dönemlerinde, hangi yörelerin yağış ve akımlarında 

artış ve azalmaların meydana geldiği bilindiğine göre, bu yörelerdeki 

tarımsal faaliyetler veya hidroelektrik üretimi ile ilgili 

önlemler/planlamalar yeniden gözden geçirilmelidir. 

• GAP alanı içinde yöresel ölçekte, çalıştığımız herhangi bir aya ait yağış 

ve akım değerlerinin kendisinden önceki aylardan en çok hangisinin 
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etkisinde kaldığı ve ne yönde etkilendiği göz önüne alınarak, kurak 

geçen yaz dönemine yönelik tedbirler geliştirilmelidir.  

• Yapılan bu çalışma sonucunda ulaştığımız bulgular, KAS indislerinin 

negatif ve pozitif evrelerinin yakından izlenmesi gerektiğini ortaya 

koymuştur. Başta KAS ve El Niño/Güneyli Salınım gibi uzak 

bölgelerin iklim koşullarını denetleyen atmosfer dolaşım modellerinin 

davranışları, GAP idaresi bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından 

sürekli izlemeye alınmalıdır. Bu amaçla ileriye dönük tahminler için 

bilgisayar modelleri geliştirilmelidir. 

• GAP alanının doğu ve batı kısımlarında bulunan Dicle ve Fırat 

nehirlerinin üzerindeki barajların su seviyesi için aylık, mevsimlik ve 

yıllık indisler geliştirilmelidir. Böylece KAS veya diğer geniş ölçekli 

iklim salınımlarıyla daha kolay korelasyon kurulabilecek, ileriye dönük 

tahminler daha sağlıklı bir zemine kavuşacaktır. 

             GAP alanında yapılan ekonomik yatırımlar temelde, klimatik olaylara 

bağımlı olduğu için ulaşılan sonuçlar oldukça önem kazanmaktadır. Kuraklık 

yönetimi, su politikaları, enerji üretimi ve tarımsal politikalar Güneydoğu Anadolu 

Projesi içinde öne çıkan en önemli unsurlardır. Projenin başarıya ulaşabilmesi ve 

sürdürülebilmesi için doğal faktörlerin belirleyici rolü göz önünde bulundurulmalıdır. 

Günümüzde, doğal faktörlerin denetiminde gelişen ve ekonomik anlamda faydaya 

dönüştürülen birçok proje bazı Avrupa ülkelerinde yürütülmektedir. İskandinav 

ülkelerinden Norveç ve İsveç KAS’a bağlı olarak ortaya çıkan yağış anomalilerinin 

olumsuz etkilerinden korunmak ve barajlardan elde edilen elektrik enerjisi 

üretiminde sıkıntıya düşmemek için ortak enerji politikaları yürütmektedirler.  
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             Yapılan çalışma, sınır aşan suları kapsadığı için Türkiye’nin 

güneydoğusundaki komşularıyla yaşanabilecek su krizlerine çözüm getirebilecek bir 

bakış açısı sunabilir. Hem su kıtlığı çekilen hem de barışın istikrarsız olduğu 

Ortadoğu’da anlaşma/uzlaşma zemini bu tür çalışmalar dikkate alınarak ‘iyi niyetle’ 

daha kolay oluşturulabilir.  

             GAP alanında iklim parametrelerinin ve su potansiyelinin 

değerlendirilmesinde, KAS indislerinin yıllar arasında gösterdiği değişebilirlik ve 

etkileri mutlaka dikkate alınmalıdır. İklimsel olayların ekonomi ve çevre üzerindeki 

belirleyiciliğini konu alan bu tür çalışmaların sayısı artmalıdır.    
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ÖZET 

             Bu çalışmada GAP alanı ve onunla ilişkili akarsu havzalarında yağış ve 

akımda meydana gelen değişimlerin Kuzey Atlantik Salınımı (KAS) ile ne ölçüde 

ilişkili olduğu araştırılmıştır. Gözlem süresi 47 ile 76 yıl arasında  değişen 

Adıyaman(68 yıl), Batman(47 yıl), Bitlis(76 yıl), Erzurum(76 yıl) ve Malatya(75 yıl) 

istasyonlarının  aylık toplam yağış verileri  Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü’nden, akım verileri ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden 

alınmıştır. Kasım-Nisan ayları arasında kalan dönemde yağış ve akım verilerindeki 

aylık değişmelerin 0, -1, -2 ve -3 aylarından en çok hangisiyle ilişkili olduğunu 

saptamak için Çoklu regresyon yöntemi kullanılmıştır. Bunun sonucunda her bir ay 

için haritalanan KAS kış indisinin yağışlara etkisinin, GAP alanı genelinde negatif 

yönlü olduğu belirlenmiştir. Bu azaltıcı etki, çalışma döneminin genelinde hakim 

olan pozitif KAS indisiyle yakından ilişkilidir. Akarsu akımlarındaki değişmeler de 

yağışlar gibi genel olarak azalma eğilimindedir. Bu çalışmada, yağış ve akım ile 

KAS kış indisi arasında genel olarak negatif yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Bu ilişki 

Mart ve Nisan aylarında, diğer aylardan daha belirgindir.   
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ABSTRACT 

             In this study, the relationships between the North Atlantic Oscillation (NAO) 

and precipitation and stream flow in GAP region, have been investigated. Recording 

period of meteorology stations, that used in this study, changes between 47 and 76 

years. Monthly total precipitation data is obtained from Turkish State Meteorological 

Service and flow data is obtained from General Directorate Of State Hydraulic 

Works. Multiple linear regression method was used to determine  which one of the 0, 

-1, -2 or -3 months is the most related with monthly variations in the precipitation 

and stream flow data in the period of  November-April months. As a result, in the 

GAP region, a negative relation was obtained between precipitation and the winter 

NAO index mapped for each months. This negative effect is closely related with the  

positive NAO index in the considered period of this study. As the variations in 

precipitation, that  in stream flow  tend to be decreasing. 

             In this study, it is determined that generally there exists a negative relation 

between precipitation and stream flow with winter NAO index.   This relation is also 

more apparent in March and April with respect to the other months. 
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