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İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü iklim, iklim değişikliği, hidroloji ve 
su  kaynakları,  hava  kirliliği  ve  kalitesi  gibi  iklim  verisi  gerektiren 
değişik  alanlarda  araştırmalar  yürütmektedir.  Bu  araştırmalar 
noktasal  ölçekten  ülke  ve  hatta  bölge  ölçeğine  kadar  çeşitli 
ölçeklerde  gerçekleştirilmektedir.  Araştırmalarda  doğrudan  iklim 
verisinin analizini ihtiva eden metotların yanısıra çeşitli modellerden 
de faydalanılmaktadır. Türkiye gibi oldukça karmaşık bir coğrafyada 
bulunan ve dağlık bir topoğrafyaya sahip bir ülke için iklim verisi  
kullanılarak  gerçekleştirilecek  çalışmalar  mümkün  olan  en  fazla  
sayıda  istasyonu  ve  var  olan  en  uzun  süreli  iklim  kayıtlarını  
kullanmayı zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye’de halen, mevcut iklim verileri kullanılarak elde edilen yağış  
dağılımının gerçek durumu yansıtmadığı yerler vardır. İklim modeli 
simülasyonları  kullanılarak   üretilen  yağış  dağılımı  ile  istasyon 
gözlemleri  kullanılarak  elde  edilen  yağış  dağılımı  arasında  büyük 
farkların  bulunduğu  bölgeler  ortaya  çıkmaktadır.  Doğu  Karadeniz 
Bölgesi  bunların  başında  yer  almaktadır.  Bu  durum  istasyon  ağ 
yoğunluğunun  bu  bölgede  yetersiz  oluşunun  yanısıra  mevcut 
istasyon verilerinin bazı nedenlerle tam olarak değerlendirilememesi 
gibi sebeplere dayanmaktadır. Bölgeye gerçekleştirdiğimiz bazı proje 
kapsamlı ziyaretlerde, bölgenin yüksek kesimlerinde Devlet Su İşleri 
tarafından  işletilen  istasyonlara  rastlanılmıştır.  İklim  ve  iklim 
değişikliği  çalışmalarında  mevcut  bütün  ölçümlerin  (istasyonların) 
azami  derecede  kullanılması  bir  zorunluluk  olarak  karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bir  diğer  husus  veri  hakkında  yeterli  bilgiye  (metaveri)  sahip 
olmadan  hazırlanan  veri  setlerinin  değişik  açılardan  eksiklikler 
içermesi ile ilgilidir.  Bu durum maalesef kişilere özgü veri setlerinin  
oluşmasına neden olmaktadır. En önemli sakıncalardan birisi, bu tip 
veri  setleri  arasındaki  tutarlılığın,  metaveri  olmadan  farklı  farklı 
tamamlama  işlemleri  yapılması  nedeniyle,  azalıyor  oluşudur. 
Tamamlama  şekli,  yayınlanan  makaleler,  bildiriler  ve  raporlarda 
açıkça  belirtilmediği  için  benzer  çalışmaların  sonuçları  arasında 
tutarsızlıklar söz konusu olmaktadır. 

Yapılması gereken, yukarıda anlatılan zorlukları ve tutarsızlıkları en  
aza indirmek adına,  Meteoroloji  Genel  Müdürlüğü tarafından iklim 
çalışmalarında  doğrudan  kullanılabilecek  standart  bir  veri  setinin  
oluşturulmasıdır.  Böyle  bir  veri  seti,  aylarca  verileri  düzeltme  ve 
tamamlama  ile  uğraşan  araştırmacılara  büyük  bir  kolaylık 



sağlayacağı  gibi  ülkemizde iklim çalışmalarına büyük bir  ivme de 
kazandıracaktır.  Aşağıda,  halen  devam  eden  iklim  çalışmalarımız 
sırasında  veri  konusunda  karşılaştığımız  olumlu  ve  olumsuz 
durumlar hakkında daha detaylı bilgi verilmiştir:  

Olumlu yönler

1. Veri talebi kısa zamanda karşılanmaktadır.
2. MGM’de  ilgili  birimdeki  arkadaşlar  iyi  niyetle  yardımcı 

olmaktadırlar.
3. Veri,  araştırma  kurumlarına  ve  üniversitelere  ücretsiz 

sağlanmaktadır.

Karşılaşılan zorluklar

1. Veri setleri en ham halde gelmektedir.
a. İstasyonlar  iklim çalışmalarında hemen kullanılabilecek 

belirli bir düzen içerisinde değildir.
b. İklim çalışmalarında kullanılabilecek bir formata getirme 

işlemi  oldukça  zaman  alan  bir  işlemdir.  Her 
araştırmacının  aynı  işlemi  tekrarlaması  hem  zaman 
kaybına  neden  olmaktadır  hem  de  ülke  kaynaklarının 
verimsiz kullanılması neticesini vermektedir.

c. Fevk  verisinin  yaklaşık  son  10  yılı  tamamen  düzensiz 
halde  verilmektedir.  Ancak  değişik  vesilelerle  bu  veri 
setinin bazı  araştırmacılarda tam düzenli  bir  formunun 
olduğu bilinmektedir. 

2. Veri, hakkında herhangi bir bilgi (metaveri) ile gelmemektedir.
a. İstasyon  yerlerinin  ve  kullanılan  cihazların  ne  zaman 

değiştiği ile ilgili  bilgi yoktur. İklimbilimi çalışmalarında 
veri  homojenliğinin  sağlanması  ve  sağlıklı 
değerlendirmeler yapılabilmesi ancak bu bilgilerin elde 
edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

b. Boşlukların  neden  var  olduğu  konusunda  yeterli  bilgi 
yoktur. 

Verilerdeki boşlukların birçoğu, boşluk olan zamanlarda 
ölçüm  yapılmamış  ya  da  istasyonların  kapanmış 
olmasından  ziyade  mevcut  ölçüm  değerlerinin 
defterlerden  dijital  ortama  veya  istasyonun  kendi 
kayıtlarından  ana  veri  tabanına  eksik  geçirilmesinden 
kaynaklandığı  konusunda  şüphe  uyandırmaktadır. 
Bununla ilgili  olarak şekil  1 ve 2 dikkatle incelenebilir. 
Verisi  eksik  olan  istasyonların  o  süre  zarfında 
kapanmadığı ve ölçümlerin sürekli olduğu, eksikliklerden 
sonraki  tam  yıllardan  ve  eksiklerin  birçok  kereler  iki 
değişkende (yağış ve sıcaklık) birden var olmamasından 



anlaşılmaktadır.  MGM  tarafından  kalite  kontrollerinin 
yapıldığı  1970-2011  dönemindeki  eksikler  özellikle 
dikkat  çekicidir.  Buna  uygun  olarak,  2005  yılından 
itibaren  uzun  süreli  iklim  analizleri  için  kullanılabilir 
istasyon  sayılarında  azalmalar  meydana  gelmektedir 
(Şekil 3).

Tüm  bunlar,  başta  sözünü  ettiğimiz  “en  fazla  sayıda 
istasyonu  ve  var  olan  en  uzun  süreli  iklim  kayıtlarını 
kullanma”  imkanını  büyük  ölçüde  kısıtlamaktadır.  Bu 
nedenle, bugüne kadar yapılmış olan tüm meteorolojik 
ölçümlerin  eksiksiz  ve  doğru  biçimde  dijital  ortama 
aktarılmasının  iklim  çalışmaları  açısından  ne  kadar 
önemli olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda vardır.

Şekil 1: Aylık ortalama sıcaklık için, rastgele seçilmiş 50 istasyonun çalışma periyotları ve  
eksik/tam olan veri yılları.



Şekil 2: Aylık toplam yağış için, rastgele seçilmiş 50 istasyonun çalışma periyotları ve  
eksik/tam olan veri yılları.

Şekil 3: Kullanılabilirliklerine göre istasyon sayılarının seyri (aylık ortalama sıcaklık).



3. Günlük  ve  aylık  yağış  değerlerinin  gösteriminde,  ölçümleri 
yapılmamış/eksik zamanlar ile yağış değeri sıfır olan zamanlar 
arasındaki  ayrımın  tutarlı  olmadığı,  dolayısıyla  sistematik 
biçimde  yapılmadığı  anlaşılmaktadır.  Örneğin,  MGM'nin 
sağladığı en güncel verilerde İzmir'in 1992 yılı Eylül ayı yağış 
değeri eksiktir ve -9999 değeriyle gösterilmektedir. Fakat bu 
kadar  yakın  bir  geçmişte  böyle  önemli  bir  istasyonda yağış 
verisinin eksik olmayacağı, bunun yerine yağış değerinin sıfır 
olacağı  tahmin  edilebilir.  Nitekim  yakın  bir  istasyon  olan 
Çeşme'de  de  benzer  bir  durumun  olması  (Şekil  4)  yağış 
değerinin gerçekte eksik değil sıfır olduğunu göstermektedir. 
Aynı yılın Temmuz ayında da İzmir civarına belli  ki hiç yağış 
düşmemiş, fakat yağış değeri  İzmir'de sıfır,  Çeşme'de -9999 
(eksik) olarak gösterilmiştir. 

Bu durum öncelikle, bazı yağış değerlerinin aslında sıfır olduğu 
ama  eksik  veri  olarak  gözüktüğüne  işaret  etmektedir.  Bu 
istasyonların  uzun  süreli  iklim  analizlerinde  kullanılması, 
Madde 2'de anlatılana benzer şekilde, mümkün olmamaktadır. 
Eksik  olarak  gözüken  yağış  değerlerinin  hangilerinin  sıfır 
olduğunun belirlenmesinin araştırmacıya bırakılması  ise yine 
büyük  bir  işgücü  israfına  neden  olmaktadır.  Sözü  edilen 
belirlemenin araştırmacı  tarafından yapılması  gerçekte eksik 
olabilecek  yağış  değerlerinin  sıfır  olarak  tanımlanmasına  da 
yol  açabilmekte,  bu  da  yağış  trendi  /  kuraklık  analizlerinde 
yanlış değerlendirmelerin yapılmasına zemin hazırlamaktadır.

Şekil 4: İzmir (17220 kodlu) ve Çeşme (17221 kodlu) istasyonlarının 1992 yılı aylık yağış  
değerleri. MGM'nin sağladığı ham dosyadan iki ekran görüntüsü.

4. Ayrı ayrı sağlanan klima ve sinoptik istasyon veri dosyalarında, 
aynı  istasyon  koduna sahip  bazı  verilerin  birbirini  tutmadığı 
görülmüştür (Şekil 5). Bu durumun burada verilen örneklerle 
sınırlı olmaması, verilerin dijital ortama aktarılıp düzenlenmesi 
esnasında hata yapıldığını düşündürmektedir.



Şekil 5: Balıkesir ve Bodrum istasyonlarına ait 1999 ve 2000 yılı Ocak aylarından 15'er  
adet günlük ortalama sıcaklık değerinin ham ekran görüntüsü. Sol taraf: 'Klima' dosyası  

verileri. Sağ taraf: Sinoptik dosyası verileri.

Öneriler

1. Günlük  ve  aylık  verilerin  bir  tablo  halinde  (sütunlar 
istasyonları, satırlar zamanı (şimdiki zamandan geriye doğru) 
gösterecek şekilde) hazırlanması iklim araştırmaları kullanımı 
açısından kolaylık sağlayacaktır.

2. Bu tabloda satırların ve sütunların boyutları aynı olmalıdır.
3. Boşluklar  bayraklanmalıdır,  yağış  verilerinde  sıfır  olan 

değerlerle  eksik  olan ölçümlerin  ayrımı  tutarlı  ve sistematik 
biçimde yapılmalıdır. 

4. Verilerde  var  olan  boşluklar,  öncelikle  mevcut  verilerin 
tamamının dijital  ortama aktarılması sağlanarak, daha sonra 
da  standart  yöntemlere  göre  tamamlanmalıdır.  Bu  işlem 
sonunda  farklı  işlenmişlik  seviyelerinde  (ham,  düzenlenmiş 
veri, düzenlenmiş ve standartlara göre tamamlanmış veri, vs) 
veri setleri oluşturulmalıdır.

5. Sinoptik ve klima verilerinde aynı kod numaralarıyla gösterilen 
ama ölçüm değerleri  farklı  olan istasyonların verileri  gözden 
geçirilmeli, yanlışlıklar düzeltilmelidir.

6. İstasyon  bilgileri  (istasyon  kodu,  enlem,  boylam,  yükseklik, 
istasyon açılış tarihi, kapanış tarihi, yer değiştirme tarihi ya da 
tarihleri vs) aynı tabloda verilmelidir.



7. Bu veri setleri günümüzde atmosfer ve iklim çalışmalarında en 
yaygın  kullanılan  veri  formatlarına  dönüştürülerek 
saklanmalıdır.


