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Sıcaklık verileri 1971-2000 normalleri için bu periyotta verileri olan
istasyondan ortalamaları excel dosyası olarak gerçek koordinatlı şekilde
hazırlandı. Çalışma istasyonları ve kontrol istasyonları grubu oluşturuldu.

Uludağ ve çevresindeki istasyonların sıcaklıkları ile yükseklikle sıcaklık
değişim katsayısı olan Lapse Rate oranı 5°CKm-1 hesaplandı.

Sıcaklık verileri üç gruba ayrıldı. 78 (150 kontrol için) , 103 (125 kontrol
için) ve tamamı.

Türkiye alanını kaplayan 781679 grid noktası oluşturuldu ve grid
noktalarının yüksekliği sayısal yükseklik modelinden (SYM) alındı.

İstasyonların sıcaklık verileri yüksekliklerine bağlı olarak, sıcaklık veri
tabanında deniz seviyesine indirgendi (DSİ) ve IDW yöntemiyle DSİ raster
katmanı oluşturuldu. Grid noktalarına DSİ sıcaklık yüzeyinden değerleri
alındıktan sonra lapse rate oranı ile grid noktalarının yükseklik seviyesine
taşınıp sıcaklık haritaları ve hata haritaları oluşturuldu.



ANALİZLER

Uludağ ve çevresindeki 
istasyonların değişik zaman aralıklı 
sıcaklık verilerinin yükseklik ile 
değişim ilişkisine bakılarak 
kullanılacak lapse rate oranı tespit 
edilmiştir. 



İstasyon sayısı ile veri periyoduna göre 
lapse rate (°CKm-1) ve R2 sonuçları

Lapse rate (°CKm-1) ve R2 sonuçlarının aylık değerleri

Uludağ ve çevresindeki istasyonların 
sıcaklıklarının yükseklikle değişmesi

























Birinci grup ile yapılan çalışmada; 
Göksun, Yüksekova, Elbistan, Sarız, Afşin, Kangal’da ortalama 

sıcaklıklarından -2.2 ila -3.2°C düşük ve Cizre, Ergani, Tortum’da ise 2.2 ila 2.9°C 
yüksek çıkmıştır.

İstasyon sayısının daha fazla olduğu ikinci grup ile çalışıldığında; 
Yüksekova,  Göksun, Doğanşehir’de ortalama sıcaklıklarından -2.2 ila -

3.2°C düşük ve Cizre, Ergani, Tortum’da ise 2.4 ila 2.6°C yüksek çıkmıştır. 

Üçüncü grupta ise farklar -0.99 ila 1.24°C arasında değişirken sadece Van’da 
ortalama sıcaklığından 2.48°C daha yüksek çıkmıştır.





























Çalışmada istasyon sayısı artırıldığında sonuçların daha iyiye gittiği
gözlemlenmiştir.

Bu tür çalışmaların hepsinin başarısı doğru ve sık veriye dayanır. ülkemizin
özellikle dağlık kesimlerinde ve büyük nehir vadileri boyunca temel iklim
elemanlarının gözlemlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Bunun üç tarafı
denizlerle çevrili olan ülkemizde; kara – deniz ilişkisinin, dağların denizlerden
gelerek iç kesimlere akan hava kütlelerine etkisinin ve mikro-iklim bölgelerinin
tespitini kolaylaştıracağı ve doğruluğu artıracağı düşünülmektedir.

SONUÇLAR



Bu tür çalışmalarda kullanılan yükseklik veri setleri çok önemlidir. Yükseklik
veri setleri oluşturulurken kullanılan yeniden örnekleme (resampling) teknikleri ile
oluşturulan yeni grid hücrelerinde gerçek topografyaya ait yükseklik bilgileri
kaybolabilmektedir. Çalışmadaki hata kaynaklarının birisi de meteoroloji
istasyonlarının yüksekliği ile SYM’den alınan yükseklik farklarıdır. Çalışmada
kullanılan 1km çözünürlüklü grid noktalarının yükseklik değerlerinin yüksek
çözünürlüklü bir SYM’den alınması durumunda hata miktarlarının minimuma
ineceği düşünülmektedir.

Bu çalışma iklimin sıcaklık parametresinin CBS yardımıyla topografyaya bağlı
dağıtımın kolay ve pratik bir yolunu sunmaktadır.
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