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ÖZET	

Bu	 araştırma,	 Meteoroloji	 Genel	 Müdürlüğü	 (MGM)	 Iğdır	 sinoptik	 istasyonu	 ve	 Doğu	 Anadolu	 Tarımsal	
Araştırma	 Enstitüsü	 Iğdır	 Araştırma	 istasyonunda	 konuşlandırılmış	 olan	 otomatik	 meteoroloji	 istasyonundan	
alınan	 verileri	 kıyaslamak	 amacıyla	 yapılmıştır.	 Her	 iki	 istasyonda	 da	 1	 Ocak	 2002	 tarihinden	 31	 Ekim	 2004	
tarihine	kadar	gözlenen	günlük	 sıcaklık	ve	bağıl	nem	verileri	 kullanılmıştır.	Otomatik	 istasyonda	saatlik	olarak	
gözlenmiş	 olan	 veriler,	 bir	 sinoptik	 ve	 klima	 istasyonundaki	 ölçüm	 yöntemlerine	 ve	 takvim	 gününe	 göre	
değerlendirilerek	sinoptik	istasyon	verileri	ile	kıyaslanmıştır.	Kıyaslamalar	sıcaklık	ve	bağıl	nem	parametrelerinin	
maksimum,	minimum	ve	ortalama	değerleri	 için	günlük	ve	aylık	olarak	yapılmıştır.	Kıyaslamalar	 için;	doğrusal	
regresyon	ve	korelasyon	analizi	 (kesme	değeri,	 a;	 regresyon	katsayısı,	b;	 ve	determinasyon	katsayısı,	R2),	 kök	
ortalama	karesel	hata	 (RMSE)	ve	Willmott	endeksi	 (d)	kullanılmıştır.	Hem	günlük	hem	de	aylık	bazda,	 sıcaklık	
verilerinin	 bağıl	 nem	 verilerinden	 daha	 iyi	 ilişkilendirildiği	 (günlük	 sıcaklık	 verileri	 için	 R2:	 0.953-0.977,	 aylık	
sıcaklık	verileri	için	R2:	0.996-0.999;	günlük	bağıl	nem	verileri	için	R2:	0.337-0.767,	aylık	bağıl	nem	verileri	için	R2:	
0.802-0.966)	ve	daha	yüksek	uyum	değerlerine	sahip	olduğu	 (günlük	sıcaklık	verileri	 için	d:	0.984-0.992,	aylık	
sıcaklık	verileri	 için	d:	0.993-0.997;	günlük	bağıl	nem	verileri	 için	d:	0.622-0.893,	aylık	bağıl	nem	verileri	 için	d:	
0.544-0.926)	 anlaşılmıştır.	 Ayrıca,	 aylık	 veriler	 arasındaki	 ilişki	 ve	 uyum	 katsayılarının,	 günlük	 veriler	
arasındakilerden	genel	olarak	yüksek	olduğu	da	belirlenmiştir.		

Anahtar	Kelimeler:	Konvansiyonel	istasyon,	otomatik	istasyon,	sıcaklık,	bağıl	nem,	Iğdır	Ovası.	

	

COMPARISON	OF	METEOROLOGICAL	DATA	COLLECTED	BY	CONVENTIONAL	AND	AUTOMATIC	STATIONS	

ABSTRACT	

This	study	was	carried	out	to	compare	data	from	obtained	Igdir	synoptic	station	of	Turkish	State	Meteorological	
Services,	 and	 automatic	 station	 placed	 Igdir	 Research	 Station	 of	 Eastern	 Anatolia	 Agricultural	 Research	
Institute.	The	daily	temperature,	and	relative	humidity	data	used	at	this	study		were	observed	from	1	January	
2002	 to	 31	 October	 2004	 at	 both	 stations.	 The	 data	 observed	 by	 hourly	 at	 the	 automatic	 station	 were	
compared	by	data	from	the	synoptic	station	by	evaluating	according	to	measurement	method	of	conventional	
stations,	and	calendar	day.	Comparisons	were	carried	out	by	daily,	and	monthly	for	maximum,	minimum,	and	
average	 values	 of	 temperature,	 and	 relative	 humidity	 parameters.	 Linear	 regression	 and	 correlation	 analysis	
(intercept,	a;	regression	coefficient,	b;	and	determination	coefficient,	R2),	root	mean	square	error	(RMSE),	and	
Willmott	index	(d)	were	used	as	comparison	methods.	In	both	daily	and	monthly	basis,		the	temperature	data	
showed	better	relationship	and	harmony	than	the	relative	humidity	data	(R2:	0.953-0.977	for	daily	temperature	
data,	R2:	0.996-0.999	for	monthly	temperature	data,	R2:	0.337-0.767	for	daily	relative	humidity	data,	R2:	0.802-
0.966	for	monthly	relative	humidity	data;	d:	0.984-0.992	for	daily	temperature	data,	d:	0.993-0.997	for	monthly	
temperature	data,	d:	0.622-0.893	for	daily	relative	humidity	data,	d:	0.544-0.926	for	monthly	relative	humidity	
data).	In	addition,	the	relationship,	and	harmony	coefficients		among	monthly	data	were	generally	higher	than	
those	of	daily	data.	

Key	Words:	Conventional	station,	automatic	station,	temperature,	relative	humidity,	Igdir	Plain.	
	
1.	Giriş	

Doğru	ve	güvenilir	hava	durumu	ve	iklim	bilgisi;	yöne-
tim,	ekonomi,	tarım,	turizm,	su	kaynakları	ve	acil	mü-
dahale	gibi	toplumun	birçok	alanında	önemlidir.	İklim	
gözlem	 istasyonları	hava	 tahmincilerine,	araştırıcılara	
ve	kamuya	 sıcaklık	 ve	yağış	bilgileri	 sağlamak	 için	bir	
asırdan	 fazla	 bir	 zamandan	 beri	 kullanılmaktadır	
(Holder	et	al.,2006).	Meteorolojik	değişkenler	ve	olay-
lar,	eğitilmiş	bir	gözlemci	ile	desteklenmiş	konvansiyo-

nel	 ve	 otomatik	 meteoroloji	 istasyonlarında	 gözlen-
mektedir.	Son	yıllarda	otomatik	meteoroloji	istasyon-
larının	kullanımında	önemli	bir	artış	olmuştur.		

Bir	meteoroloji	istasyonundan	elde	edilen	veriler	üze-
rine	etkili	olan	en	önemli	 faktörlerden	birisi,	 istasyon	
ile	 hâkim	 rüzgâr	 yönü	 arasındaki	 uzaklık	 (fetch)	 ve	
aradaki	 arazinin	 kuru	 veya	 sulu	 olması	 ve	 bu	 arazi	
üzerindeki	 bitki	 örtüsüdür.	 Diğer	 faktörler;	 hava	 is-
tasyonlarında	kullanılan	aletlerin	özellikleri	ve	konuş-



12.	Ulusal	Kültürteknik	Sempozyumu,	21-23	Mayıs	2014,	Tekirdağ	 Oral	Sunum	
	

387	

landırılma	şekilleri	ve	konuşlandırılma	yükseklikleri	ve	
ölçüm	 zamanlarıdır.	 Ölçüm	 aletlerinin	 bir	 siper	
içerisine	 yerleştirilip	 yerleştirilmemesi,	 siper	 şekilleri	
ve	 renkleri	 veriler	 üzerine	 etkilidir.	 Konvansiyonel	
(sinoptik	 ve	 klimatolojik)	 meteoroloji	 istasyonlarında	
sıcaklık,	 gözlem	 siperi	 içerisinde	 bulunan	 termomet-
reler	ile	nemlilik	ise	psikrometreler	ve	higrometrelerle	
ölçülür.	Özellikle	 son	yıllarda	yaygın	olarak	kullanılan	
otomatik	 meteoroloji	 istasyonlarında	 ise	 sıcaklık	 ve	
nem,	 alet	 etrafındaki	 nemin	 emilmediği	 siperlerde	
veya	 sipersiz	 olarak,	 elektronik	 aletler	 (sensörler)	
kullanılarak	 ölçülmektedir.	 Ayrıca,	 konvansiyonel	 ve	
otomatik	 hava	 istasyonlarında	 ölçüm	 için	 farklı	
zamanlar	kullanılmaktadır.		

Son	yıllarda	birçok	araştırıcı	otomatik	ve	konvansiyo-
nel	meteoroloji	 istasyonlarından	 elde	 edilmiş	 verileri	
kıyaslayan	 çalışmalar	 yürütmüştür.	 Guttman	 and	
Baker	 (1996)	 otomatik	 ve	manuel	 olarak	 elde	 edilen	
iklim	verileri	için	özel	bir	analiz	geliştirmişlerdir.	Onlar,	
sensörler	ve	ölçüm	yaklaşımlarındaki	farklılıkların	veri	
setlerindeki	değişkenliğe	sebep	olmalarına	rağmen,	iki	
veri	 seti	 arasındaki	 en	 önemli	 farkın	 iki	 ölçüm	 ara-
sındaki	 ayrışma	 ile	 ilişkili	 olan	 istasyonlar	 arasındaki	
mesafeden	ve	arazi	kullanımı	ve	topoğrafyadaki	 fark-
lılıklardan	 kaynaklandığını	 vurgulamışlardır.	 İstasyon	
yerlerinin	düzenlenmesi	de	konuşlandırma	hatalarının	
azaltılmasına	 yardım	 ediyor	 ki	 bu	 	 parametrelerdeki	
bölgesel	 değişikliklerin	 değerlendirilmesinde	 kritik	
öneme	sahiptir	(Holder	et	al.,2006).	Mekanik	aletlerin	
elektronik	sensörlerden	daha	yavaş	bir	tepki	süresine	
sahip	 olduğu	 ve	 bu	 durumun	 özellikle	 ani	 rüzgar	
bastırması,	günlük	toplam	yağış	ve	ekstrem	sıcaklıklar	
gibi	 gözlenmiş	 meteorolojik	 parametrelerin	 farklı	
değerlerine	 yol	 açabileceği	 genel	 bir	 varsayım	olarak	
kabul	edilmektedir.		

Uluslararası	 araştırıcılar,	 aparat	 değişikliğinin,	 iklim	
veri	 sıralamasında	 tutarsızlığa	 sebep	 olan	 önemli	 bir	
faktör	olduğunu	göstermişlerdir.	 Sonuçlar,	 farklı	 sen-
sörler,	 çalışma	 teorileri,	 gözlemin	 eşzamanlı	 olmayışı	
ve	 iki	 set	 arasındaki	 uyumsuzluğa	 sebep	 olan	 farklı	
yöntemler	 nedeniyle	 aparatlar	 arasında	 farkların	 ol-
duğunu	göstermektedir.	Ayrıca,	otomatik	meteoroloji	
istasyonları,	 manuel	 olanlardan	 daha	 duyarlı	 ve	
manuel	değerler	otomatik	gözlem	değerlerinden	daha	
düşük	olduğu	 için,	açık	bir	şekilde	sistem	uyuşmazlığı	
vardır	 ve	 otomatik	 ve	 manuel	 gözlemli	 istasyonlar	
arasındaki	 hataların	 günlük	 değişimi	 söz	 konusudur.	
Otomatik	 meteoroloji	 istasyonları	 ve	 manuel	
aparatlar	 arasındaki	 kıyaslama	 ile	 ortaya	 çıkan	 hata,	
aparatların	 farklılığından	 kaynaklanmaktadır.	 Hatanın	
manuel	 aparatlardan	 mı	 yoksa	 otomatik	 istasyon	
aparatlarından	mı	 kaynaklandığı	 belli	 değildir.	 Bu	 as-
lında	 çok	 karmaşıktır	 ve	 hata	 sadece	 aparat	 gözlem-
lemesinden	kaynaklanmamakta	aynı	zamanda	atmos-
ferin	 rastgele	 dalgalanmasından	 da	 kaynaklanmakta-
dır	(Yuying	et	al.,	2006).	

Bu	 araştırma,	 aralarında	 yaklaşık	 olarak	 2000	m	me-
safe	 bulunan,	 kısmen	 sulanan	bir	 arazi	 üzerindeki	 si-

noptik	meteoroloji	 istasyonundan	elde	edilen	sıcaklık	
ve	bağıl	nem	verileri	 ile	 sulu	bir	 arazi	üzerine	yerleş-
tirilmiş	olan	otomatik	meteoroloji	istasyonundan	elde	
edilen	 sıcaklık	 ve	 bağıl	 nem	 verilerini	 karşılaştırmak	
için	yapılmıştır.		

2.	Materyal	ve	Yöntemler	

Materyal	

Bu	 araştırmada;	 1	 Ocak	 2002	 ve	 31	 Ekim	 2004	
tarihleri	 arasında	Meteoroloji	Genel	Müdürlüğü	 Iğdır	
Sinoptik	 Meteoroloji	 İstasyonu`ndan	 alınmış	 olan	
günlük	 maksimum,	 minimum	 ve	 ortalama	 olmak	
üzere	 sıcaklık	 ve	 bağıl	 nem	verileri	 ve	Doğu	Anadolu	
Tarımsal	 Araştırma	 Enstitüsü	 Iğdır	 Araştırma	
İstasyonu`nda	 konuşlandırılmış	 olan	 otomatik	
meteoroloji	 istasyonunda	 gözlenmiş	 olan	 saatlik	
sıcaklık	ve	bağıl	nem	verileri	kullanılmıştır.		

Iğdır	 Sinoptik	 Meteoroloji	 İstasyonu,	 Doğu	 Anadolu	
Bölgesi`nde	 yer	 alan	 Iğdır	 Ovası`nda	 39º	 55'	 kuzey	
enleminde	ve	44º	03'	doğu	boylamında	ve	Iğdır	şehir	
merkezi	 bitişiğinde	 konuşlandırılmış	 olup	 zamanla	
yerleşim	 yeri	 içerisinde	 kaldığı	 için	 etrafı	 nispeten	
sulanan	 tarım	 arazileri	 ve	 binalarla	 çevrilidir	 ve	
denizden	 yüksekliği	 858	m`dir.	Otomatik	meteoroloji	
istasyonu	ise	özellikle	Haziran-Eylül	döneminde	yoğun	
olarak	 sulanan	 meyve	 bahçeleri	 arasında	
konuşlandırılmıştır.	 Söz	 konusu	 otomatik	 istasyonda	
sıcaklık	ve	nem	verileri	 saatlik	olarak	ölçülmüş	ve	bir	
datalogger	(Campbell	Scientific	21X)	vasıtasıyla	saatlik	
olarak	kaydedilmiştir.	

Yöntem	

Sinoptik	 meteoroloji	 istasyonlarında	 sıcaklık	 ve	 nem	
verileri	 UTC	 (Universal	 Time	 Coordinated)	 saat	
sistemine	göre	saatlik	olarak	gözlenmektedir.	Günlük	
maksimum	 sıcaklık	 değeri,	 peş	 peşe	 olan	 iki	 günlük	
zaman	 diliminde	 18.00-18.00	 saatleri	 arasındaki	
maksimum	 değer	 olarak	 belirlenirken,	 günlük	
minimum	 sıcaklık	 değeri	 ise	 aynı	 şekilde	 06.00-06.00	
saatleri	 arasındaki	 minimum	 sıcaklık	 değeri	 dikkate	
alınarak	 belirlenmektedir	 (MGM,	 2013	 a).	 Günlük	
maksimum	 ve	 minimum	 nem	 değerleri	 ise	 aynı	
sisteme	 göre	 belirlenmekte	 olup,	 maksimum	
sıcaklığın	 gözlendiği	 dönemdeki	 minimum	 nem	
değeri,	 günlük	 minimum	 nem	 olarak;	 minimum	
sıcaklığın	 gözlendiği	 dönemdeki	 maksimum	 nem	
değeri	 ise	 maksimum	 nem	 olarak	 dikkate	
alınmaktadır.	 Günlük	 ortalama	 sıcaklık	 ve	 nem	
değerleri	ise	gün	içerisindeki	ölçülmüş	olan	değerlerin	
ortalaması	alınarak	belirlenmektedir.	

Klima	istasyonlarında	sıcaklık	ve	nem	gözlemleri	yerel	
saate	 göre	 07.00,	 14.00	 ve	 21.00`da	 yapılmaktadır.	
Minimum	sıcaklık	değerleri,	minimum	termometreleri	
kullanılarak	 21.00	 ve	 21.00	 saatleri	 arasında	 ve	
özellikle	de	sabah	07.00`da	gözlem	yapılmak	suretiyle	
minimum	 değer	 belirlenerek,	 maksimum	 sıcaklık	
değerleri	 benzer	 olarak	 maksimum	 termometreleri	
kullanılarak	07.00-07.00	 saatleri	 arasında	özellikle	de	
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saat	 14.00	 ve	 21.00`da	 gözlem	 yapmak	 suretiyle	
belirlenmektedir	 (MGM,	 2013	 a,	 b).	 Günlük	
maksimum	 ve	 minimum	 nem	 değerleri	 ise	 aynı	
sisteme	 göre	 belirlenmekte	 olup,	 maksimum	
sıcaklığın	 gözlendiği	 dönemdeki	 minimum	 nem	
değeri,	 günlük	 minimum	 nem	 olarak,	 minimum	
sıcaklığın	 gözlendiği	 dönemdeki	 maksimum	 nem	
değeri	 ise	 maksimum	 nem	 olarak	 dikkate	
alınmaktadır.	 Günlük	 ortalama	 sıcaklık	 ve	 bağıl	 nem	
değerleri,	sırasıyla	aşağıdaki	(1)	ve	(2)	no`lu	eşitliklerle	
belirlenmektedir	(MGM,	2013	b).	

	
(1)	

	 	
	

(2)	

	
Eşitliklerde;	 Tort,	 günlük	 ortalama	 sıcaklık	 değeri;	 T07,	
saat	 07.00`da	 ölçülen	 sıcaklık	 değeri;	 T14,	 saat	
14.00`da	 ölçülen	 sıcaklık	 değeri;	 T21,	 saat	 21.00`da	
ölçülen	 sıcaklık	 değeri;	 RHort,	 günlük	 ortalama	 bağıl	
nem	 değeri;	 RH07,	 saat	 07.00`da	 ölçülen	 bağıl	 nem	
değeri;	RH14,	 saat	14.00`da	ölçülen	bağıl	nem	değeri;	
RH21,	saat	21.00`da	ölçülen	bağıl	nem	değeridir.	

Otomatik	meteoroloji	istasyonlarında	ise	meteorolojik	
parametreler	 dakikalık,	 10	 dakikalık	 ve	 saatlik	 olarak	
ölçülmektedir	(MGM,	2013).	

Yukarıda	 da	 bahsedildiği	 gibi	 konvansiyonel	 (sinoptik	
ve	klima)	ve	otomatik	istasyonlarda	meteorolojik	göz-
lemler	 farklı	 zamanlarda	 yapılmaktadır	 ve	 farklı	 yön-
temlerle	değerlendirilmektedir.	Meteoroloji	 istasyon-
larından	 elde	 edilen	 veriler	 üzerine	 etkili	 olan	 ölçüm	
zamanı	 ve	 değerlendirme	 yöntemi	 farklılığından	 kay-
naklanan	 hataları	 ortadan	 kaldırmak	 ve	 benzer	 veri	
setleri	 oluşturmak	 için,	 otomatik	 istasyondan	 elde	
edilen	saatlik	veriler,	klima	ve	sinoptik	istasyonlardaki	
gözlem	 zamanları	 ve	 değerlendirme	 yöntemleri	 dik-
kate	alınmak	suretiyle	değerlendirilmiştir.	Böylece,	bir	
klima	 veya	 sinoptik	 istasyondan	 alınmış	 gibi	 günlük	
maksimum,	 minimum	 ve	 ortalama	 sıcaklık	 ve	 bağıl	
nem	verileri	üretilmiştir.	Ülkemizde	hâlihazırda	sinop-
tik	 olarak	 çalıştırılan	 birçok	 istasyon	 geçmiş	 yıllarda	
klima	 istasyonu	 olarak	 çalıştırıldığı	 için,	 otomatik	 is-
tasyondan	elde	edilen	veriler,	bir	klima	istasyonundan	
alınmış	 gibi	 değerlendirilmiştir.	 Ayrıca,	 üçüncü	 bir	
yöntem	 olarak,	 takvim	 günü	 esasına	 göre	 otomatik	
meteoroloji	 istasyonunda,	 yerel	 saate	 göre	 24.00`da	
başlayan	 24	 saatlik	 zaman	 periyodunda	 gözlenmiş	
olan	 maksimum,	 minimum	 ve	 ortalama	 sıcaklık	 ve	
nem	değerleri	günlük	değerler	olarak	belirlenmiştir.		

İlk	aşamada,	otomatik	istasyonda	saatlik	olarak	gözle-
nen	2	iklim	elemanının	(sıcaklık	ve	bağıl	nem)	her	biri-
nin	 günlük	 3	 farklı	 değeri	 (maksimum,	 minimum	 ve	
ortalama	değerler)	için	ayrı	ayrı	olmak	üzere,	yukarıda	
belirtilmiş	olan	3	 yönteme	göre,	her	birisi	 1035	 veri-
den	oluşan,	günlük	18	(2	iklim	elemanı	x	3	farklı	değer	
x	3	yöntem)	veri	seti	oluşturulmuştur.	Benzer	olarak,	

sinoptik	 istasyondan	 alınan	 sıcaklık	 ve	 bağıl	 nemin	
günlük	maksimum,	minimum	ve	ortalama	değerlerin-
den	her	birisi	1035	veriden	oluşan	6	(2	iklim	elemanı	x	
3	farklı	değer)	veri	seti	elde	edilmiştir.	İkinci	aşamada	
ise	 yukarıda	 bahsedilen	 günlük	 veri	 setlerinin	 tama-
mından	 her	 biri	 34	 veriden	 oluşan	 aylık	 veri	 setleri	
oluşturulmuştur.	 Üçüncü	 aşamada	 ise	 otomatik	
istasyon	gözlemlerinden	3	farklı	yöntemle	elde	edilen	
günlük	 ve	 aylık	 maksimum,	 minimum	 ve	 ortalama	
değerler,	 sinoptik	 istasyondan	 elde	 edilen	 değerlerle	
kıyaslanmış	ve	ilişkilendirilmiştir.	

Sıcaklık	ve	bağıl	nemin	maksimum,	minimum	ve	orta-
lama	değerleri	için	yukarıda	bahsedilmiş	olan	yöntem-
lere	 göre	 otomatik	 meteoroloji	 istasyonundan	 elde	
edilmiş	 olan	 veri	 setlerini,	 sinoptik	 istasyondan	 elde	
edilmiş	olan	veri	seti	 ile	kıyaslamak	ve	ilişkilendirmek	
için,	lineer	regresyon	ve	korelasyon	analizi	(kesme	de-
ğeri,	a;	regresyon	katsayısı,	b;	determinasyon	katsayı-
sı,	R2),	kök	ortalama	karesel	hata	(RMSE)	ve	Willmott	
uyum	endeksi	(d)	(Willmott,	1982)	kullanılmıştır.	Eğer	
veriler	 iyi	 ilişkilendiriliyorsa;	 determinasyon	 katsayısı	
(R2),	 bağımlı	 değişken	 (regresyon)	 katsayısı	 (b)	 ve	
Willmott	 endeksi	 (d)	 1`e,	 kesme	 (intercept,	 a)	 ve	
RMSE	 değerinin	 ise	 0`a	 yakın	 olması	 gerekir.	
Kıyaslamalar	 günlük	 ve	 aylık	 veri	 setleri	 için	 ayrı	 ayrı	
yapılmıştır.	 Regresyon,	 R2,	 RMSE	 ve	 Willmott	
indeksine	(d)	ait	eşitlikler	aşağıda	sırayla	verilmiştir.	
	

	 (3)	
	 	

	
(4)	

	 	

	
(5)	

	 	

	

(6)	

	
Burada,	 Pi,	 otomatik	 istasyonda	 gözlemlenmiş	 olan	
sıcaklık	 veya	 nem	 değerleri;	 a,	 kesme	 (intercept)	
değeri;	b,	 regresyon	katsayısı;	Oi,	 sinoptik	 istasyonda	

gözlemlenmiş	 olan	 sıcaklık	 veya	 nem	 değerleri;	 O ,	
sinoptik	 istasyonda	 gözlemlenmiş	 olan	 sıcaklık	 veya	
nem	 değerlerinin	 ortalaması	 ve	 N	 gözlem	 sayısıdır.	
RMSE	ve	a`nın	birimi,	 	Pi	ve	Oi	değerlerinin	birimi	 ile	
aynı	olup,	b	ve	d	birimsizdir.	

3.	Bulgular	ve	Tartışılması	

Farklı	istasyon	tiplerinde	gözlenen	ve	yukarıda	bahse-
dilmiş	 olan	 yöntemlere	 göre	 değerlendirilen;	 maksi-
mum	sıcaklık	ve	bağıl	nem	değerleri	Şekil	1`de,	mini-
mum	 sıcaklık	 ve	 bağıl	 nem	 değerleri	 Şekil	 2`de	 ve	
ortalama	 sıcaklık	 ve	 bağıl	 nem	 değerleri	 Şekil	 3`de	
aylık	ortalama	olarak	gösterilmiştir.		
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Sinoptik	 istasyonda	 gözlenen	 aylık	 ortalama	 maksi-
mum	 sıcaklık	 değerlerinin,	 otomatik	 istasyonda	ölçü-
len	ve	farklı	yöntemlere	göre	elde	edilen	değerlerden	
yüksek	 olduğu	 Şekil	 1`den	 anlaşılmaktadır.	 Bu	 duru-
mun,	 kullanılan	 alet	 tipi	 ve	 aletlerin	 yerleştirildiği	 si-
per	 farklılıklarından	kaynaklandığı	kanaatine	varılmış-
tır.	 Ayrıca,	 otomatik	 istasyonda	 gözlenen	 ve	 farklı	

yöntemlere	 göre	 elde	 edilen	 maksimum	 sıcaklık	 de-
ğerlerinin	 hemen	 hemen	 aynı	 olduğu	 anlaşılmıştır	
(değerlerler	 verilmemiştir).	 Çünkü	 günlük	maksimum	
değerlerin	 elde	 edilmesinde	 kullanılan	 yöntemlerde	
dikkate	alınan	zaman	aralıkları	(saat	olarak)	farklı	olsa	
da	gün	içerisinde	aranan	uç	değer	aynı	olmaktadır.	

	
Şekil	1.	Aylık	ortalama	maksimum	sıcaklık	ve	maksimum	bağıl	nem	değerleri	

	
Sinoptik	 istasyonda	 gözlenen	 aylık	 ortalama	
maksimum	 bağıl	 nem	 değerlerinin	 ise	 otomatik	
istasyonda	 gözlenen	 ve	 farklı	 yöntemlere	 göre	 elde	
edilen	 değerlerden	 düşük	 olduğu	 ve	 aradaki	 farkın	
özellikle	 sulama	 yapılan	 aylarda	 daha	 fazla	 olduğu	
Şekil	 1`den	 anlaşılmaktadır.	 Sinoptik	 istasyondan	
alınan	 maksimum	 nem	 değerlerinin	 otomatik	
istasyondan	 elde	 edilenlere	 göre	 daha	 düşük	
olmasının,	 kullanılan	 alet	 tipinin	 algılama	 süresi	 veya	
tepki	 sürelerinin	 farklılığından	 ve	 istasyonların	
konuşlandırma	 farklılığından	 kaynaklandığı	 kanaatine	
varılmıştır.	 Çünkü,	 mekanik	 aletlerin,	 elektronik	
sensörlerden	 daha	 yavaş	 bir	 tepki	 süresine	 sahip	
olduğu	ve	bu	durumun	özellikle	ani	rüzgar	bastırması,	
günlük	 toplam	 yağış	 ve	 ekstrem	 sıcaklıklar	 gibi	
gözlenmiş	 meteorolojik	 parametrelerin	 farklı	
değerlerine	 yol	 açabileceği	 genel	 bir	 varsayımdır.	
Guttman	and	Baker	(1996)	otomatik	ve	konvansiyonel	

istasyonlardan	 elde	 edilen	 veriler	 için	 özel	 bir	 analiz	
geliştirmişlerdir.	 Onlar,	 sensörler	 ve	 ölçüm	
yaklaşımlarındaki	 farkların	 veri	 setlerindeki	
değişkenliğe	 sebep	 olmalarına	 rağmen,	 iki	 veri	 seti	
arasındaki	 en	 önemli	 farkın	 iki	 ölçüm	 arasındaki	
ayrışma	 ile	 ilişkili	 olan	 istasyonlar	 arasındaki	
mesafeden	 ve	 arazi	 kullanımı	 ve	 topoğrafyadaki	
farklılıklardan	kaynaklandığını	vurgulamışlardır.	Davey	
and	 Pielke	 (2005),	 istasyon	 yeri	 düzenlenmesinin	
konuşlandırma	 hatalarını	 azalttığını	 belirtmişlerdir	
(Holder	et	al.,2006).	

Sinoptik	 istasyonda	 gözlenen	 minimum	 sıcaklık	
değerlerinin,	 maksimum	 sıcaklıklarda	 olduğu	 gibi,	
otomatik	istasyonda	gözlenen	değerlerden	az	da	olsa	
yüksek	 olduğu	 Şekil	 2`den	 anlaşılmaktadır.	 Bu	 duru-
mun,	alet	ve	aletlerin	konulduğu	siper	farklılıklarından	
kaynaklandığı	kanaatine	varılmıştır.	

	
Şekil	2.	Aylık	ortalama	minimum	sıcaklık	ve	minimum	bağıl	nem	değerleri	
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Şekil	 2,	 minimum	 bağıl	 nem	 değerleri	 yönünden		
durumun	 biraz	 daha	 karmaşık	 olduğunu	 göster-
mektedir.	Minimum	nemin	yıl	içerisindeki	dalgalan-
masına	bağlı	olarak	sinoptik	istasyonda	ölçülen	de-
ğerlerin,	 nemin	 yüksek	 olduğu	 aylarda	 otomatik	
istasyondan	elde	edilen	değerlerden	düşük,	nemin	
düşük	olduğu	aylarda	ise	yüksek	olduğu	anlaşılmış-
tır.	 Bu	 durumun,	 yukarıda	 belirtildiği	 gibi	 sadece	
kullanılan	 alet	 tipinin	 algılama	 süresi	 veya	 tepki	
sürelerinin	 ve	 yerleştirildikleri	 siper	 farklılığından	
kaynaklandığı	 kanaatine	 varılmıştır.	 Eğer	 yukarıda	
belirtilen	nedenler	doğru	olmasaydı,	minimum	ne-
min,	 özellikle	 yaz	 aylarında	 sinoptik	 istasyonunun	
konuşlandırılmış	 olduğu	 nispeten	 kuru	 bir	 alana	
kıyasla	 daha	 nemli	 olan	 otomatik	 istasyonun	 ko-
nuşlandırılmış	 olduğu	 alanda	 daha	 yüksek	 olması	
gerekirdi.	

Sinoptik	 istasyonda	gözlenen	ortalama	 sıcaklık	 de-
ğerlerinin	de	maksimum	ve	minimum	sıcaklıklarda	
olduğu	gibi	otomatik	istasyonda	gözlenen	değerler-
den	 daha	 yüksek	 olduğu	 Şekil	 3`den	 anlaşılmakta-
dır.	2003	ve	2004	yıllarına	ait	yaz	aylarında	otoma-
tik	 istasyonda	 gözlenen	 ve	 klimatolojik	 yöntemle	
hesaplanan	ortalama	sıcaklık	değerlerinin	otomatik	
istasyon	 verilerine	 uygulanan	 diğer	 iki	 yöntemden	
elde	 edilen	 değerlerden	 yüksek	 olduğu	 Şekil	 3`de	
görülmektedir.	 Bu	 durum,	 yaz	 aylarında	 yapılan	
yoğun	 sulamalardan	 dolayı	 gün	 içerisindeki	 nem	
dağılımına	 bağlı	 olarak	 sıcaklık	 dağılımının	
hesaplama	yöntemlerinde	kendini	göstermesinden	
kaynaklanmıştır.	

	
Şekil	3.	Aylık	ortalama	sıcaklık	ve	bağıl	nem	değerleri	

Otomatik	 istasyonda	 ölçülen	 ve	 farklı	 yöntemlere	
göre	değerlendirilen	ortalama	bağıl	nem	değerlerinin	
sinoptik	 istasyonda	ölçülen	değerlerden	yüksek	oldu-
ğu	Şekil	3`de	görülmektedir.	2003	ve	2004	yıllarına	ait	
yaz	 aylarında	 klimatolojik	 yöntemle	 hesaplanan	
otomatik	 istasyona	 ait	 ortalama	 bağıl	 nem	
değerlerinin	 otomatik	 istasyon	 verilerine	 uygulanan	
diğer	 iki	 yöntemden	 elde	 edilen	 değerlerden	 düşük	
olduğu	Şekil	3`de	görülmektedir.	Bu	durum,	yukarıda	
belirtildiği	 gibi	 sulamalardan	 dolayı	 gün	 içerisindeki	
nem	 değişimine	 bağlı	 olarak	 tamamen	 hesaplama	
farklılığından	 kaynaklanmıştır.	 Çünkü	 sinoptik	 ve	 24	
saatlik	 hesaplamalarda	 gün	 içerisinde	 ölçülen	 saatlik	
24	 değer	 dikkate	 alınırken,	 klimatolojik	 hesaplama-
larda	 sadece	 07.00,	 14.00	 ve	 21.00	 saatlerindeki	
değerler	dikkate	alınmıştır	ve	2003	ve	2004	yıllarında	
otomatik	 meteoroloji	 istasyonunun	 konuşlandırıldığı	
alandaki	yoğun	sulamalardan	dolayı	oluşan	nem	fazla-
lığının	 da	 etkisi	 söz	 konusudur.	 Şekil	 3`de	 görüldüğü	
gibi,	 bu	 durum,	 otomatik	 ve	 sinoptik	 istasyonlarda	
ölçülen	nem	değerleri	 arasındaki	 farklılığın	 sulamala-
rın	 yapıldığı	 yaz	 aylarında	 fazla	 olmasından	 da	 anla-

şılmaktadır.	 Ölçüm	 yaklaşımı	 ve	 arazi	 kullanımındaki	
farklılıkların	 veri	 setlerindeki	 farklılığa	 neden	 olduğu,	
Guttman	 and	 Baker	 (1996)	 ve	 Holder	 et	 al.	 (2006)	
tarafından	da	belirtilmiştir.	

Otomatik	istasyondan	elde	edilen	ve	farklı	yöntemler-
le	değerlendirilen	meteorolojik	verilerin	sinoptik	istas-
yondan	elde	edilen	verilerle	kıyaslanması	amacıyla	ya-
pılan	 istatistiksel	analiz	(uyum)	sonuçları	Çizelge	1`de	
verilmiştir.	Çizelge	1	incelendiğinde,	hem	günlük	hem	
de	aylık	bazda	sıcaklık	verilerine	ait	uyum	değerlerinin	
ve	 ilişkilerin	 bağıl	 neme	 göre	 daha	 yüksek	 olduğu	
açıkça	görülmektedir.		

Sıcaklık	 verileri	 bakımından	 aylık	 uyum	 değerlerinin,	
günlük	uyum	değerlerinden	yüksek	olduğu	 ve	her	 iki	
zaman	dilimine	ait	uyum	değerlerinin	birbirlerine	çok	
yakın	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	 Ayrıca,	 otomatik	
istasyon	verilerinin	değerlendirilmesi	 için	kullanılan	3	
farklı	 yönteme	 ait	 hem	 aylık	 hem	 de	 günlük	 uyum	
değerlerinin	 de	 birbirlerine	 çok	 yakın	 olmasına	
rağmen	 en	 iyi	 uyumun	 klimatolojik	 yöntemle	 elde	
edildiği	Çizelge	1`den	anlaşılmaktadır.			
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Bağıl	 nem	 verileri	 bakımından,	 genel	 olarak	 aylık	
değerlerin	 günlük	 değerlere	 göre	 daha	 iyi	 bir	 uyum	
gösterdiği	 Çizelge	 1`den	 anlaşılmaktadır.	 Günlük	
maksimum	 ve	 minimum	 bağıl	 nem	 değerleri	
bakımından,	 24	 saatlik	 verilerin	 değerlendirilmeye	
alındığı	 yöntemin,	 diğer	 yöntemlerden	 daha	 iyi	 bir	
uyum	 gösterdiği	 anlaşılmaktadır.	 Günlük	 ortalama	
bağıl	 nem	 yönüyle,	 klimatolojik	 yöntem	 diğer	

yöntemlerden	 daha	 iyi	 bir	 uyum	 göstermiştir.	 Aylık	
ortalama	maksimum	ve	minimum	bağıl	nem	değerleri	
bakımından	 24	 saatlik	 verilerin	 değerlendirilmeye	
alındığı	 yöntem,	 diğer	 yöntemlerden	 daha	 iyi	 bir	
uyum	 göstermiştir.	 Aylık	 ortalama	 bağıl	 nem	
bakımından,	 sinoptik	 yöntem,	 diğer	 yöntemlerden	
daha	iyi	bir	uyum	göstermiştir.	

Çizelge	 1.	 Üç	 farklı	 yönteme	 göre	 değerlendirilen	 otomatik	 istasyon	 verilerinin	 sinoptik	 istasyon	 verileri	 ile	
kıyaslanması	için	yapılmış	istatistiksel	analiz	sonuçları	

Günlük	Kıyaslamalar	

İklim	
Elemanı	

24	Saatlik	 Klimatolojik	 Sinoptik	
a	 b	 R2	 RMSE	 d	 a	 b	 R2	 RMSE	 d	 a	 b	 R2	 RMSE	 d	

Max.	Sıc.	 -0.586	 0.967	 0.968	 2.392	 0.989	 -0.460	 0.964	 0.969	 2.338	 0.990	 -0.521	 0.965	 0.969	 2.365	 0.989	
Min.	Sıc.	 -1.145	 0.963	 0.962	 2.336	 0.985	 -0.913	 0.961	 0.961	 2.245	 0.986	 -0.887	 0.963	 0.953	 2.382	 0.984	
Ort.	Sıc.	 -0.473	 0.959	 0.976	 1.952	 0.991	 -0.563	 0.974	 0.975	 1.904	 0.992	 -0.494	 0.960	 0.977	 1.906	 0.992	
Max.Nem	 55.449	 0.467	 0.450	 21.650	 0.632	 55.096	 0.464	 0.421	 21.394	 0.634	 56.913	 0.433	 0.337	 21.759	 0.622	
Min.	Nem	 -0.871	 1.065	 0.690	 9.923	 0.893	 -0.096	 1.040	 0.671	 10.051	 0.888	 -0.500	 1.054	 0.671	 10.220	 0.887	
Ort.	Nem	 10.301	 0.987	 0.758	 12.285	 0.841	 5.943	 1.038	 0.763	 11.344	 0.866	 9.957	 0.993	 0.767	 12.202	 0.844	

Aylık	Kıyaslamalar	
Max.	Sıc.	 -0.802	 0.978	 0.998	 1.338	 0.996	 -0.704	 0.977	 0.998	 1.276	 0.997	 -0.742	 0.977	 0.998	 1.311	 0.996	
Min.	Sıc.	 -1.194	 0.970	 0.996	 1.526	 0.993	 -0.946	 0.966	 0.997	 1.328	 0.994	 -0.935	 0.970	 0.996	 1.291	 0.995	
Ort.	Sıc.	 -0.610	 0.969	 0.999	 1.113	 0.997	 -0.643	 0.980	 0.998	 1.029	 0.997	 -0.609	 0.969	 0.999	 1.114	 0.997	
Max.Nem	 53.357	 0.497	 0.821	 18.891	 0.544	 51.155	 0.520	 0.802	 18.329	 0.557	 48.896	 0.548	 0.811	 17.932	 0.568	
Min.	Nem	 -17.59	 1.493	 0.921	 5.316	 0.926	 -18.00	 1.498	 0.920	 5.307	 0.926	 -18.35	 1.511	 0.920	 5.447	 0.923	
Ort.	Nem	 -1.842	 1.208	 0.965	 9.966	 0.801	 -7.665	 1.286	 0.966	 8.717	 0.846	 -1.737	 1.206	 0.965	 9.973	 0.801	
	
3.	Sonuç	

Bu	 araştırmada,	 bir	 otomatik	 istasyondan	 alınan	
saatlik	 ve	 bir	 sinoptik	 istasyondan	 alınan	 günlük	
sıcaklık	 ve	 bağıl	 nem	 verileri	 kullanılmıştır.	 Otomatik	
istasyondan	 saatlik	 olarak	 alınan	 veriler,	 klima	 ve	
sinoptik	 istasyonlardaki	 gözlem	 zamanları	 ve	
değerlendirme	 yöntemleri	 dikkate	 alınmak	 suretiyle	
ve	takvim	günü	esasına	göre	değerlendirilerek	günlük	
maksimum,	 minimum	 ve	 ortalama	 değerler	 elde	
edilmiştir.	 Daha	 sonra,	 otomatik	 ve	 sinoptik	
istasyondan	 elde	 edilen	 günlük	 veri	 setlerinden	 aylık	
ortalama	 veri	 setleri	 elde	 edilmiştir.	 Otomatik	
istasyondan	 elde	 edilen	 günlük	 ve	 aylık	 veri	 setleri;	
regresyon,	korelasyon	ve	uyum	analizleri	 kullanılarak	
sinoptik	istasyondan	alınan	günlük	ve	aylık	veri	setleri	
ile	ilişkilendirilmiş	ve	kıyaslanmıştır.		

Hem	 günlük	 hem	 de	 aylık	 bazda,	 sıcaklık	 verilerinin	
bağıl	 nem	 verilerinden	 daha	 iyi	 ilişkilendirildiği	 (gün-
lük	 sıcaklık	 verileri	 için	 R2:	 0.953-0.977,	 aylık	 sıcaklık	

verileri	 için	R2:	0.996-0.999;	günlük	bağıl	nem	verileri	
için	 R2:	 0.337-0.767,	 aylık	 bağıl	 nem	 verileri	 için	 R2:	
0.802-0.966)	ve	daha	yüksek	uyum	değerlerine	sahip	
olduğu	 (günlük	 sıcaklık	 verileri	 için	 d:	 0.984-0.992,	
aylık	 sıcaklık	 verileri	 için	d:	 0.993-0.997;	 günlük	bağıl	
nem	 verileri	 için	 d:	 0.622-0.893,	 aylık	 bağıl	 nem	
verileri	için	d:	0.544-0.926)	anlaşılmıştır.	Maximum	ve	
minimum	değerler	bakımından,	otomatik	istasyondan	
elde	edilen	verilerin	değerlendirildiği	yöntemler	ve	bu	
yöntemlerden	 elde	 edilen	 değerlerin,	 sinoptik	 istas-
yondan	 alınan	 değerlerle	 olan	 uyumunda	 aşırı	 dere-
cede	farklılık	olmadığı	belirlenmiştir.	Ancak,	ortalama	
değerler	 bakımından	 klimatolojik	 olarak	 değerlendi-
rilen	 otomatik	 istasyon	 verilerinin	 diğer	 iki	 yöntem-
den	 elde	 edilenlerden	 az	 da	 olsa	 farklı	 olduğu	 ve	 bu	
durumun	 hesaplama	 farklılığından	 kaynaklandığı	
belirlenmiştir.	 Ayrıca,	 aylık	 veriler	 arasındaki	 ilişki	 ve	
uyum	 katsayılarının,	 günlük	 verilerinkinden	 genel	
olarak	yüksek	olduğu	da	belirlenmiştir.	
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