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Özet

Çalışmamızda, Türkiye’nin en kalabalık, tarımsal olarak gelişmiş ve sanayileşmiş alanı olan 
Marmara bölgesindeki hava paterrnleri ve  yağış üzerine etkileri incelendi. Otomatik Lamb 
Hava  Paternleri  sınıflandırma  yöntemi  bölgedeki  yüzey  sirkülasyon  karakteristiğini 
belirlemek için NCEP /NCAR günlük ortalama deniz seviyesi basıncı değerlerine uygulandı. 
Kuzeydoğulu (NE) ve Doğulu (E) hava paternlerinin sıklıkla  yıllık  ve de kış mevsiminde 
(AOŞ,  bölgedeki  en  yağışlı  mevsim)  meydana  geldiği  görüldü.  Hava  paternleri  ile  yağış 
rejimi arasındaki ilişkinin analizi, en fazla yağış potansiyeli olan paternlerin (siklonik (C) ve 
kuzeybatılı  (NW))  en  az  sıklıkla  görüldüğünü  bu  nedenle  de  yağış  rejiminde  hakim 
olmadığını göstermiştir. Yerine, kuzeydoğu (NE) ve doğulu (E) akışlar; yağış oluşturma riski 
en yüksek olmamasına rağmen bölgesel ortalama yağış miktarına en fazla katkı yapmaktadır. 
Bu durum göstermiştirki Marmara Bölgesindeki önemli miktardaki yağış kuzeyli ve doğulu 
akışlarla deniz üzerinden alınmakta ve Karadenizin yağış rejimi üzerine derin etkisini ifade 
etmektedir.  Fakat,  Karadenizden  en  az  etkilenen  veya  en  uzak  istasyonların  (bölgenin 
batısındaki  istasyonlarda)  güneyli  hava  paternlerinden  (S,  SW  ve  SE)  önemli  ölçüde 
etkilendiği görülmüştür. Sonuçlarımız Marmara bölgesindeki kompleks topografyayla beraber 
yağış  karakteristiğinin  alansal  değişimini  açıklamakta  ve farklı  su yönetimi  politikalarının 
bölgenin çeşitli alanlarına uygulanmasını önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yağış miktarı, Marmara, Sinoptik, Hava Paterni

Abstract 

In this study, circulation weather types and their influence on precipitation  are investigated for 
the region Marmara, which is the most populated, agriculturally developed and industrialized 
area  in  Turkey.  Automated  Lamb  Weather  Types  classification  method  is  applied  on 
NCEP/NCAR  daily  mean  sea  level  pressure  data  to  determine  the  surface  circulation 
characteristics in this region. Northeasterly (NE) and easterly (E) weather types are found to 
be the most frequent both on the annual basis and during winter (DJF, the wettest season in 
the region). The analysis of relationship between weather types and rainfall  regime shows 
that, types with the highest rainfall potential, namely the cyclonic (C) and the northwesterly 
(NW), are among the least frequent, therefore are not the dominant 'rainfall modes'. Instead, 
NE and E have the  greatest contribution to the regionally averaged rainfall amount, although 
they do not have the highest potential to create precipitation. This shows that Marmara Region 
receives  a  substantial  amount  of  precipitation  from  northerly  and  easterly  maritime 
trajectories, implying a profound influence of the Black Sea on the rainfall regime in this area. 
However, rainfall at the stations that are far away or less affected by the Black Sea, especially  
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the  ones  in  the  west,  are  found to  be  significantly  influenced  by types  with  a  southerly 
component  (S,  SW  and  SE).  Our  results  demonstrate  the  high  spatial  variability  of  the 
precipitation characteristics in the region Marmara, in line with its complex topography; and 
suggest that different water management policies should be adopted for different parts of the 
area.
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1. GİRİŞ

Marmara; Anadolunun kuzeybatısı ile Balkanların güneydoğusunda yer almakta olup 

Çanakkale ve İstanbul boğazı ile ayrılan alana sahiptir (Şekil 1). Türkiye’nin en kalabalık, en 

fazla  sanayileşmiş  ve  tarımsal  gelişime  sahip  olan  bölgesinde,  nüfus  yoğunluğu  ortalama 

300/km2 iken bu oran İstanbul’da 2500/km2 ye kadar çıkmaktadır [23]. Ekonomik gelişmeye 

paralel olarak bölge Türkiye’nin diğer alanlarından göç almaya devam etmektedir. Bu durum 

suya olan talebi artırmakta ayrıca yeni ve kontrol edilemeyen şehirleşme doğal su havzalarına 

tehdit  oluşturmaktadır  [21].  Bu  nedenle  yağışın  miktarı  ve  değişkenliği  sınırlı  su 

kaynaklarının yönetiminde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye’  de  yağışla  ilgili  çeşitli  çalışmalar  gerçekleştirilmiştir.  Bunların  bir  kısmı 

alansal  [9;24;26]  ve  zamansal  değişimle  [22;27]  ilgiliyken,  bir  kısmı  ise  Kuzey  Atlantik 

Salınımı  [6;25]  veya  Kuzey  Deniz-Hazar  Paterni  [16;17]  gibi  büyük  ölçekli  hareketlerle 

ilgilidir. Fakat, sinoptik hava paternleri (SHPs) ile yağış rejimi arasındaki ilişki bölgemizde 

çok az bilinmektedir.

Sinoptik  hava  paternleri  subjektif  veya  objektif  olarak  2  gruba  ayrılmakta  olup, 

subjektif  yöntem  meteorolojistin  tecrübe  ve  bilgisine  bağlı  olup  belirli  coğrafi  bölgelere 

uygulanabilirken  [2;11],  objektif  yöntemde  otomatik  algoritmaya  bağlı  olarak  hızlı 

sınıflandırma ve herhangi  bir  bölgeye kolaylıkla  uygulanabilme özelliklerine sahiptir  [29]. 

Objektif yöntemler k-means kümelemesi [28]; objektif Lamb sınıflandırması [12;13], başlıca 

bileşenler  kümelemesi  [10]  olarak  ayrılmaktadır.  Bu  yöntemlerin  arasında  objektif  Lamb 

Hava  Patern  Sınıflandırması  en  sıklıkla  kullanılan  ve  uygulanması  kolay  olarak 

gözükmektedir [14].

Çalışmamızda,  Marmara  bölgesindeki  yağış  miktarı  ile  sinoptik  hava  paternlerinin 

ilişkisini incelemek amacıyla objektif Lamb Sınıflandırması yöntemi 1971-2010 yılları arası 

için  kullanıldı.  Araştırmamız,  büyük  ölçekli  hareketlerin  bölgenin  yağış  karakteristiği  ve 

alansal değişimini anlamamızı daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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Şekil  1.  Sayılar  hava  paternlerinin  yönü  ve  vortisiti  hesabında  kullanılan  basınç  
değerleri.Küçük  dikdörtgensel  bölge  22  istasyonun 1971-2010 arası  yıllık  ortalama yağış  
miktarları topografik yükseklikle beraber göstermektedir  

2. VERİ VE YÖNTEM
 
2.1 YAĞIŞ VERİSİ

Yıllık  ve  mevsimsel  yağış  karakteristiğini  açıklamak  amacıyla  22  meteoroloji 

istasyonunun  günlük  yağış  verisi  1971-2010  yılları  arası  seçildi  (Şekil  1).  Istasyonların 

seçiminde  eksik  veri  olmamasına  ve  de  bölgenin  alansal  dağılımını  temsil  edecek 

istasyonların kullanılmasına özen gösterildi. Yağış verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 

temin edildi.

Marmara; kuru Akdeniz ile nemli Karadeniz yağış rejimi arasındaki geçiş bölgesidir 

[24].  Topografyanın  karmaşıklığından  dolayı  homojen  olmayan  alansal  yağış  rejimi 
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görülmektedir.  Yıllık  yağış  dağılımı  incelendiğinde,  bölgenin  güney  ve  batısındaki 

istasyonların daha çok Akdeniz iklimi özelliği gösterdiği görülmektedir [26]. Şekil 1. den de 

görüleceği üzere, yıllık ortalama yağış miktarı 460 mm den 944 mm ye kadar değişmekte ve 

en yüksek yağış miktarları Karadenize yakın istasyonlarda kaydedilmektedir. Trakya havzası 

ve güney istasyonlarında ise yağış mikarı  en az olarak görülmektedir.  Bütün istasyonların 

yıllık yağışlarının %30 ile %50 arası kış mevsiminde meydana gelmektedir.  

2.2 YÖNTEM

Objektif Lamb yönteminde batılı akış (WF), güneyli akış (SF), sonuç akışı(FF), batılı 

vortisiti  (WSV),  güneyli  vortisiti  (SSV)  ve  toplam  vortisiti  (Z)  indisleri  akışın  yönü  ve 

vortisitisini  belirlemek  amacıyla  kullanılır.  Bu  indisler  gridlenmiş  deniz  seviyesi  basınç 

değerlerinden 16 referans grid noktası (Şekil 1) temel alınarak denklemlerle hesaplanır. 16 

referans grid noktasına uygulanan formüller: 
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Çalışmamızda,  günlük  ortalama  deniz  seviyesi  basıncı  değerleri  NCEP/NCAR 

Reanaliz [15] verisinden 2.5⁰ X 2.5⁰ grid çözünürlüğünde 5⁰W-55⁰E boylamları  ile 30⁰N-

60⁰N  enlemleri  arası  için  seçildi.  Önceki  çalışmalara  paralel  olarak  5⁰ X  5⁰  grid 

çözünürlüğü ve 16 grid konfigürasyonu temel alındı [8].  Metod,  algoritmaya 

bağlı olarak 27 çeşit (doğal, yönsel ve karma) sinoptik sınıflandırma içermektedir (Tablo I).
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Tablo I. 27 çeşit sinoptik hava paterninin gösterimi
Doğal Yönsel Karma
U: 
Sınıflandırılamayan

N: Kuzeyli CN AN

C: Siklonik NE: Kuzeydoğulu CNE ANE
A: Antisiklonik E: Doğulu CE AE

SE: Güneydoğulu CSE ASE
S: Güneyli CS AS
SW: Güneybatılı CSW ASW
W: Batılı CW AW
NW: Northwesterly CNW ANW

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

3.1 MARMARA BÖLGESİ SİNOPTİK ANALİZİ

Farklı  sinoptik sirkülasyonların Marmara bölgesi üzerine etkisini anlamak amacıyla 

komposit deniz seviyesi basınç değerleri üretildi (Şekil 2). 

Şekil 2. 10 temel hava paterninin komposit değerlerinin 1971-2010 yılları için gösterimi. H  
and L yüksek ve alçak basınç merkezlerini tanımlamaktadır. C: Siklonik; A: Antisiklonik ve  
diğer yönler (SW, SE, W, E, NW, NE, N, S)
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Analizin sonucunda, sıklıkla görülen 10 temel sinoptik patern, bütün akışların %90 ını 

temsil etmektedir. Bu paternler basınç anomali değerlerinin alansal değişimine göre subjektif 

olarak 3 temel kategoriye ayrıldı.  Kategori I, NE ve E (Şekil 3) paternini içerirken (Doğu 

Avrupa  üzerinde  yüksek  basınç  anomalisi  ve  ortadoğuda  alçak  basınç  anomali,  Marmara 

üzerinde ise alçak anomali değerleri ), Kategori II güneyli paternleri (SW, S, SE) içermektedir 

(Italya üzerinde negatif basınç anomalisi). W, NW ve N akışları Kategori III içerisinde yer 

almaktadır  ve  Karadeniz  üzerinde  alçak  basınç  anomali  değerleri  mevcuttur.  Siklonik  ve 

antisiklonik  akışlarda  ise  bölgenin  üzerinde  alçak  veya  yüksek  basınç  anomali  değerleri 

görülmektedir. 

Şekil 3. Günlük deniz seviyesi basınç değerlerinin yüksek ve alçak basınç merkezlerine göre  
gruplandırılması

Paternlerin  sıklık  analizleri  yapıldığında,  yıllık  ortalamalarda,  her  iki  paternden 

birisinin doğulu bileşeninin (SE, E ve NE) olduğu görülmektedir (Şekil 4). Kuzeydoğulu (NE) 

tip yıl içerisinde en sıklıkla görülürken (%28) bunu doğulu (E) tip takip etmektedir (%19). 

Kış  mevsiminde  ise  Kategori  I  paternleri  en  sıklıkla  görülmekte,  doğu  avrupadaki  kalıcı 

yüksek  merkezden  dolayı  kıtasal  soğuma  meydan  gelmektedir.  Bu  mevsimde  Italya 

üzerindeki alçak, daha sıklıkla gözlenmekte ve bölge siklonik özellik barındırmaktedır.  Bu 

nedenlede  bölgedeki  güneyli  akımların  (S,  SW,  SE)  sayısında  belirgin  artış  dikkati 

çekmektedir (%35- Şekil 4b). Yaz aylarında ise bölge üzerindeki toplam akışların %68 i NE 

ve E paternlerinden kaynaklanmakta olup sistemi domine etmektedirler (Şekil 4d). Özellikle 

NE nin aktif olduğu bu mevsimde bölgenin kuzey ve doğu alanlarında nemli ve daha serin 

havanın  etkisi  Karadenizden  dolayı  hissedilmekte  ve  bu  bölgelerin  aşırı  ısınmasını 

engellemektedir. Geçiş mevsimleri olan sonbahar ve ilkbahar aylarındaki sinoptik hareketlerin 
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sıklığı,  kış  ve yaz mevsiminin  genellikle  karışımı olarak  oluşmakta,  NE,  E,  S ve SW ler 

sırasıyla en sıklıkla konumlanmaktadır.

Şekil 4. Sinoptik paternlerin yıllık ve mevsimsel ortalama sıklığı (1971-2010)

3.2 SİNOPTİK HAVA PATERNLERİ İLE YAĞIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Şekil  5  de  yıllık  ortalama  günlük  yağış  miktarlarının  her  bir  patern  ile  ilişkisi 

görülmektedir.  Bölgesel  ortalamada,  kuzeybatılı  (NW)  harekette  günlük  ortalama  yağış 

miktarı  en fazladır  (3.2 mm/day).  Bu patern ayrıca sonbaharda en yağışlı,  ilkbahar  ve kış 

aylarında en nemli ikinci sıradadır. NW durumunda, alçak basınç anomalisinin Karadenizin 

kuzey sırtlarına yerleşmesi soğuk cephe uzantısı ile açıklanmaktadır. Sonbaharda ise sadece 

cephesel özellik belirgin değildir aynı zamanda Doğu Avrupanın yukarı seviyelerinden nem 

transferide bu paternin bölgeye yağış getirdiğini açıklamaktadır. İkinci en yağışlı sirkülasyon 

çeşidi siklonik (C) olup kış aylarında ise birinci sıradadır (6.2 mm/day). bu patern zamanında 

bölgenin kuzey ve batı istasyonlarında yağış miktarı en fazla kaydedilmektedir.

Yıllık  yağış  potansiyelinde,  NW  ve  C  yi  sırasıyla  W  ve  N  takip  etmektedir.  W  ve  N 

paternlerinde  basınç  seviyeleri  arasındaki  konfigürasyon  bölgedeki  yağış  miktarının 

dağılımını belirler.

NE  ve  E  paternlerinde  Avrupa  üzerindeki  yüksek  basınç  engellemesinden  dolayı 

bölgeda kuru iklim öngörülebilmekte ancak Karadeniz den dolayı ‘kara-deniz etkisi’ yağışları 
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gözlenmektedir  [3].  NE  kara-deniz  etkili  yağışları  açıklamak  için  en  uygun  patern  olup, 

karadeniz  üzerinden  yeterli  oranda  nemin  toplanmasıyla  özellikle  bölgenin  doğu 

lokasyonlarında yüksek yağış miktarları kaydedilmektedir.

Şekil 5. Marmara bölgesindeki istasyonlarda 10 temel paternin yıllık ortalama günlük yağış  
miktarları (1971-2010)

Güneyli  bileşenler  (Kategori  II-SW,S ve SE) de Italya üzerindeki  Alçak basınç anomalisi 

bölge  üzerinde  daha  belirgin  olup  nem  transferi  Akdeniz  üzerinden  gerçekleşmektedir. 

Sonbahar  ve  kış  aylarında  önemli  miktardaki  yağış  bölgenin  güney-batı  istasyonlarında 

gerçekleşir (örneğin Malkarada 4 mm/gün)

3.3. BÖLGESEL ORTALAMALAR

Bölgesel  ortalamalara  bakıldığında  (Şekil  6a),  sıklık  analizi  ile  yağış  miktarları 

sonucunda, Kategori I (NE ve E) sirkülasyonları en belirgin yağışlı günleri temsil etmektedir. 

Ortalama olarak yıllık ve kış yağışlarının %48 i, sonbahar yağışının %50 si bu paternlerden 

kaynaklanmaktadır (Şekil 6b). 
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Şekil 6a. Hava paternlerinin bölgesel ortalama mevsimsel yağışa katkısı (1971-2010)

Yıllık yağışın %17 si ile kış yağışının %22 kategori II paternleri ile açıklanmaktadır. Kategori 

III ve siklonik sirkülasyonları yüksek yağış potansiyeline sahip olmasına rağmen yılık yağışın 

%24 ü ve kış yağışlarının %20 sini sağlamaktadır.

Şekil 6b. Hava paternlerinin bölgesel ortalama yıllık ve mevsimsel yağışa yüzde katkısı 
(1971-2010)

4. SONUÇ

Büyük  ölçekli  hareketler  taşkınlar,  kuraklık  gibi  olaylarda  direk  ve  dolaylı  rol 

oynamaktadır.  Bu  çalışmada  atmosferik  sirkülasyon  ile  yağış  arasındaki  ilişki  Marmara 

bölgesi  için  araştırıldı.  Atmosferik  paternleri  gruplandırmak  amacıyla  objektif  Lamb 

sınıflandırması günlük NCEP/NCAR deniz seviyesi basınç değerlerine uygulandı. Sonucunda 

atmosferik paternler kategori I (NE,E), kategori II (SW,S ve SE) ve kategori III (W, NW, N) 

sikonik (C) ve antisiklonik (A) gruplara ayrıldı. Kategori I paternlerinde yıl boyunca Doğu 

Avrupa  üzerinde  yüksek,  Ortadoğuda  ise  alçak  basınç  anomalileri  mevcuttur.  Kategori  II 
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paternlerini ise Italya üzerindeki alçak basınç anomalizi karakterize etmekte ve kış aylarında 

sayısında artış gözlenmektedir.

NW ve C  bölgesel ortalama günlük yağışa en fazla katkı sağlamakta ancak görülme 

sıklığının azlığından dolayı uzun süreli yağış toplamlarına katkısı oldukça azdır. NE ve E de, 

Karadenizin  lokal  kara-deniz  etkisinden  dolayı  bölgenin  kuzey  istasyonlarında  en  yağışlı 

paternlerdir. Kategori II (SW, SE ve S) paternleri, Akdenizdeki siklonik aktiviteden dolayı 

bölgenin batı istasyonlarında daha belirgin yağış potansiyeline neden olmaktadır.

Sonuç olarak, sinoptik ölçekli sirkülasyonlar ile bölgenin yağış iklimi arasındaki ilişki 

alansal olarak düzenli  değildir.  Bu nedenle,  büyük ölçekli  hareketlerde gelecekte meydana 

gelecek değişimler  bölgenin yağış rejiminde aynı sonuçları  vermeyecek olup, su yönetimi 

politikalarında bu durum dikkate alınmalıdır.

KAYNAKLAR

1. B´ardossy A., Duckstein L., and Bogardi I.  (1995): “Fuzzy-rule based classification of 

atmospheric circulation patterns”, Int. J. Climatol., 15, 1087-1097.

2. Baur  F.,  Hess P.,  and Nagel  H. (1944):  “Kalendar  der Groswtterlagen Europas 1881-

1939”, Bad Homburg, Germany.

3. Bozkurt  D,  Ien  OL.  (2011).  “Precipitation  in  the  Anatolian  Peninsula:  Sensitivity  to 

increased    SSTs in the surrounding seas”. Climate Dynamics 36:711)726. 

4. Cawley GC, Dorling  SR.  (1996).  “Reproducing a  subjective  classification  scheme for 

atmospheric  circulation  patterns  over  the  united  kingdom  using  a  neural  network”. 

Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks:281)286. 

5. Chen DL. (2000). “A monthly circulation climatology for Sweden and its application to a 

      winter temperature case study”. International Journal of Climatology 20: 1067)1076. 

6. Cullen  HM,  DeMenocal  PB.  (2000).  “North  Atlantic  influence  on  Tigris  Euphrates 

streamflow”. International Journal of Climatology 20: 853)863. 

7. Dayan U, Tubi A, Levy I. (2012). “On the importance of synoptic classification methods 

with  respect  to  environmental  phenomena”.  International  Journal  of  Climatology 

32:681)694. 



III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013         3 - 5 Haziran 2013, İstanbul  

8. Demuzere M., Werner M., van Lipzig N.P.M., and Roeckner E. (2009): “An analysis of 

present and future ECHAM5 pressure fields using a classification of circulation patterns”, 

Int. J. Climatol., 29, 1796-1810.

9. Erinç S. (1996). “Klimatoloji ve Metodları”(in Turkish), Alfa Basım ve Dağıtım: Istanbul, 

Turkey. 

10. Goodess C. M. and Palutikof J. P. (1998): “Development of daily rainfall scenarios for 

southeast Spain using a circulation-type approach to downscaling”, Int. J. Climatol, 18, 

1051-1083.

11. Hess  P.  and Brezowsky H.  (1977):  “Katalog  der  GroBwetterlagen Europas”.  Ber.  Dt. 

Wetterd. in der US-Zone 33.Bad Kissingen, Germany.  

12. Jenkinson A. F. and Collison B. P.: (1977) “An initial climatology of gales of the North 

Sea”, Synoptic climatology Branch Memorandum, 62.

13. Jones PD, Hulme M, Briffa KR. (1993). “A comparison of Lamb circulation types with an 

objective classification scheme”. International Journal of Climatology 13 : 655–663. 

14. Jones PD, Harpham C, Briffa KR. (2012). Lamb weather types derived from reanalysis 

products. International Journal of Climatology , doi: 10.1002/joc.3498 

15. Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, Collins W, Deaven D, Gandin L, Iredell M, Saha S, 

White G, Wollen J, Zhu Y, Chelliah M, Ebisuzaki W, Higgins W, Janowiak J, Mo KC, 

Ropelewski  C,  Wang  J,  Leetmaa  A,  Reynolds  R,  Jenne  R,  Joseph  D.  (1996).  “The 

NCEP/NCAR  40  year  reanalysis  project”.  Bulletin  of  the  American  Meteorological 

Society 77: 437–471. 

16. Krichak S, Kishcha P, Alpert P. (2002). Decadal trend s of main Eurasian oscillations and 

the Eastern Mediterranean precipitation. Theoretical and Applied Climatology 72 : 209 

220. 

17. Kutiel H, Maheras P, TürkeE M, Paz S. (2002). “North Sea - Caspian Pattern (NCP) an 

upper level atmospheric teleconnection affecting the eastern Mediterranean”: implications 

on the regional climate. Theoretical and Applied Climatology 72 : 173-192. 

18. Lamb  HH.  (1972).  “British  Isles  weather  types  and  a  register  of  daily  sequence  of 

circulation patterns”, 1861-1971. Geophysical Memoir 116 : HMSO, London, UK. 

19. Linderson M.J. (2001): Objective classification of atmospheric circulation over southern 

Scandinavia, Int. J. Climatol., 21, 155-169.

20. Lorenzo M.N., Taboada J.J., and Gimeno L. (2008): “Links between circulation weather 

types and teleconnection patterns and their influence on precipitation patterns in Galicia 

(NW Spain)”, Int. J. Climatol., 28, 1493-1505. 



III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK 2013         3 - 5 Haziran 2013, İstanbul  

21. Maktav D, Erbek FS. (2005). “Analysis of urban growth  using multi⁰temporal satellite 

data in Istanbul, Turkey”. International Journal of Remote Sensing 26-4:797-810. 

22. Toros  H.  (2012).  “Spatio-temporal  precipitation  change  assessments  over  Turkey”. 

International Journal of Climatology 32: 1310-1325. 

23. Turkish  Institute  of  Statistics  (TIS),  2011.  The  results  of  the  address)based  census. 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=39 Date accessed: 23.01.2013. 

24. Türkeş M. (1996). “Spatial and temporal analysis of an nual rainfall variations in Turkey”. 

International Journal of Climatology 16:1057-1076. 

25. Türkeş, M. and Erlat, E. (2003). “Precipitation change s and variability in Turkey linked 

to the North Atlantic Oscillation during the period 1930-2000”. International Journal of 

Climatology 23: 1771-1796. 

26. Ünal Y, Kındap T, Karaca M. (2003).  “Redefining the climate zones of Turkey using 

cluster analysis”. International Journal Of Climatology 23:1045-1055. 

27. Ünal  S,  Deniz  A,  Toros  H,  İncecik  S.  (2012).  “Temporal  and  spatial  patterns  of 

precipitation variability for annual, wet, and dry seasons in Turkey”. International Journal 

Of Climatology 32: 392-405. 

28. Wilson LL, Lettenmaier DP, Skyllingstad E. (1992). “A hierarchical stochastic model of 

Large-scale atmospheric circulation patterns and multiple station daily precipitation”. 

Journal of Geophysical Research-Atmospheres 97: 2791-2809. 

29. Yarnal B. (1993). “Synoptic Climatology in Environmental Analysis”. Belhaven Press: 

London. 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=39

