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4.) Klima Ölçüm Sistemi 



Meteorolojik ölçümler 

Meteorolojik 
Ölçümler 

Operasyonel 
Amaçlı 

İstasyonlar 
Radar & Uydu  

Gözlemleri 

Klimatolojik(İklimsel) 
Amaçlı 

İstasyonlar Uydular 



Hava durumu & İklim 

 İklim ve hava durumu aynı şey midir? 

 Aralarındaki benzerlik/fark nedir? 



Hava durumu & İklim 

 Bir insanın ruh halini anlamak 
için o kişiyi o anda görmek veya 
gözlemlemek yeterlidir. 

 

 

 

 Fakat bir kişinin karakterini 
(kişiliğini) anlamak için çok 
uzun yıllar boyunca onu 
gözlemlemek gerekir. 

 



Hava durumu & İklim 

 Hava durumu:Kısa süre içinde (saat,gün, hafta) 
değişiklik gösteren atmosfer olaylarıdır.[atmosferin 
görünen yüzü] 

 İklim: Bir yerde atmosfer olaylarının uzun yıllar 
boyunca(~30 yıl) alınan ortalamasıdır. [atmosferin 
genel karakteri] 

 



İklimi etkileyen faktörler 

 Enlem 

 Yükseklik 

 Denizler ve Denizellik 

 Yeryüzü Şekilleri  

 Bakı 

 



Sıcaklık salınımı 



 Lokal bir noktadaki klimatoljik 
(iklimsel) karakteristiğin ortaya 
çıkarılmasını amaçlar.  

 Ağırlıklı olarak iklimsel 
parametre olarak sıcaklık ve 
yağış ölçülür. 

 Kimi istasyonlarda ilaveten 
nem, rüzgar, basınç da ölçülür. 

 Ölçümler mahallî(lokal) 
saatlerde(güneş saatinde) 
yapılmaktadır. Neden? 

Neden klima ölçüm sistemi? 



WMO standartlarına göre ölçümler 7, 14 ve 21 
lokal saatlerinde(güneş saati, mahalli saat) yapılır. 

 Ayrıca günlük ortalama, maksimum, minimum 
ve/veya toplam parametre değerleri de yerine 
göre verilir.  

  Örneğin, günlük toplam yağış sabah 7’de verilir. 

 Günlük ortalama sıcaklık nasıl hesaplanır? 

Neden klima ölçüm sistemi? 



 Rasatlarda mahalli saat kullanılmasının nedeni okumanın 
güneşin aynı açısından yapılmasını sağlamaktır. 

 Türkeye için yazın mahalli saat karşılığı 450 boylamına göre 
bulunur.  

 Örnek: Ankara için 7,14,21 rasatları hangi saate yapılmalıdır? 

Ankara’nın boylamı  320 53’ dır. 

450  = 440 60’; Fark = 440 60’ - 320 53’ = 120 07’ 

120 07’x 4 =48 dakika 28 saniye 

Ankara için rasat saatleri = 7:48, 14:48, 21:48 dir. 

Mahalli saatin ulusal karşılığı 



Klima İstasyonları 


