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2001 y ılı başından bu yana DM İ Genel M üdürlüğünde operasyonel
olarak çalışan kuvvetli meteorolojik olaylar ın tahmini program ı
Birçok kuvvetli meteorolojik olay i çin erken uyar ıların yap ılmasını
ve muhtemel olumsuzlukların yaºanmamasına vesile olmuºtur.

Yukarıda birkaç örneği görülen çıktılar her gün çalışmakta ve 6
günlük uyarı tahmini yapmaktadır.
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Kuvvetli meteorolojik
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Hava tahmin modellerinin en önemli bileºenleri:
1-Modelin kullanacağı yüksek çözünürlüklü baºlangıç datası,
2-Yüksek çözünürlüklü sayısal topografya datas ı ve yüzeye ait
ayrıntılı toprak ve bitki özellikleri,
3-Atmosferik hareketleri hesaplayabilmek için Dinamik
denklemlerin,

Bu bile ºenlerden bir tanesi dahi tam olmaz ise o tahmin
modelinin sonu çlarının do ğru ve g üvenilir olmas ı asla
beklenemez.
Burada bahsedildi ği gibi modele diren g özlem verilerin kalitesi
model çıktılarının en önemli ve birincil bile ºenidir. Modele
baºlangıç datası olarak giren g özlem datas ı doğru olmaz ise
daha model hiç çalışmadan yanlış bir iºe baºlanmış olacağından ve
sonuçta mutlaka yanlış çıkacaktır.

Baºlangıç datasının do ğruluğunun yan ında belli bir GRID
dağılımını temsil edecek ºekilde bir yoğunluğa (50 Km*50 Km ve

daha az ) sahip olmas ı gerekir. İstasyonlardan elde edilen
gözlem verileri modele girerken belli bir GRID da ğılımını temsil
edecek ºekle gelebilmesi i çin Enterpolasyon yöntemleri
kullanılarak aradaki bo ºluklar doldurulmaktad ır. E ğer g özlem
istasyonlarının aras ındaki mesafe b üyükse Enterpolasyon
yöntemiyle elde edilen de ğerler olmas ı gereken ger çek
değerlerden çok farkl ı olacaktır dolays ıyla model sonu çları için
olumsuz bir durum olacaktır.

Özellikle T ürkiye gibi topografyas ı son derece karma şık olan
alanlarda en yak ın g özlem noktalar ından elde edilecek
meteorolojik parametrelerin birbirine göre lineerlik
sağlamadığı görülecektir. Bu durum g özlem a ğının yoğunluğunun
ne kadar gerekli olduğunu gösterir.

Bugün Dünyada çalışmakta olan GLOBAL Modellerin as ıl sorunu
budur. Özellikle Bat ı ve G üney Avrupa'n ın d ışında sa ğlıklı ve
yoğun veri elde edilememektedir.

Modelleri en önemli veri kaynakları
• Yer ve yukarı atmosfer gözlemleri,
• Okyanuslardaki sabit veya hareketli gemilerden elde edilen
gözlem verileri,
• Sabit veya hareketli ºamandıra gözlem verileri,
• Meteorolojik amaçlı olan Uydulardan elde edilen veriler,
• Meteorolojik amaçlı Radar verileri,
• Uzun menzilli u çuº yapan u çaklarda tak ılı olan meteorolojik
sensörlerden elde edilen gözlem verileridir.

Ayrıca ara ºtırman ama çlı birçok çalışma ge çmiº gözlem
verileriyle yap ıldığından, g özlem verisinin yo ğunluğu ve kalitesi
çalışmaların sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.

Modelin kullandığı Eº yükselti eğrileri

Her 250 metreyi temsil eder.

ECMWF Modelinin kullandığı topografya ile Gerçek topografya
arasında ortalama olarak 1500 – 2000 metrelik y ükselti fark ı
meteorolojik bak ımından modelin ya ğış miktarını bu da ğ
kütlesinin deniz taraf ı için olmas ı gereken miktardan daha az
ve i ç kesimlerde olmas ı gerekenden fazla miktarda ya ğış
tahmin etmektedir.
Aynı ºekilde s ıcaklık de ğerlerini incelersek; Maksimum
sıcaklıklarda y ükseklik fark ının etkili oldu ğu yerlerde olmas ı
gerekenden 2 – 3 ºC daha d üºük Minimum s ıcaklıkları olması
gerekenden 2 – 3 ºC daha yüksek tahmin etmektedir.
10 Metre r üzgar ºiddeti tahminlerinde ise modelin kulland ığı
topografyadan dolay ı dikkate ald ığı sürtünme seviyesi ger çek
sürtünme seviyesinin çok alt ında kald ığından r üzgar ºiddetini
gerçek değerden daha az tahmin etmektedir.
Modelden kaynaklanan b ütün bu eksikliklerin model çıktılarını
analiz eden uzmanlar taraf ından çok iyi bilinmesi ve dikkate
alınması bir zorunluluktur.

KUVVETLİ METEOROLOJİ OLAYLARIN TAHMİNİ
Bir b ölgedeki uzun y ıllar ya ºanan meteorolojik ko ºullar o
bölgedeki gerek bitki örtüsünün ºekillenmesinde ve canl ıların
yaºam biçimleri üzerinde doğrudan etkilidir.
ª ehirleºme, sanayile ºme ve ula şım vb. alalarda t üm altyap ı ve
üstyapı çalışmalarında yap ılacak yat ırımlar öncesinde o
bölgedeki uzun yıllar boyunca gözlemlenen ekstrem
meteorolojik koºulların dikkate alınması gerekir.
Bu durum ekonomik yararlar sa ğlayacağı gibi muhtemel can ve
mal kay ıplarının önlenmesi a çısından da hayati önem arz
etmektedir.
Yurdumuzda her y ıl meteorolojik karakterli onlarca do ğal afet
yaºanmaktadır.
Bu ko ºulların dikkate al ınmadan yap ılan yat ırımlar gereksiz
masrafların yap ılmasına veya Yetersiz yap ılmasına sebep
olacaktır.
Örneğin: 24 saatte en fazla 60 mm yagış düºen bir yere 300 –
400 mm/24 saat suyu ta şıyacak bir altyap ı oluºturulursa
gereksiz yere harcama yapılmış olur. Bunun tam tersi ise can ve
mal kayıplarına sebep olacak ºekilde daha tehlikeli olabilir.
Bu tür örnekler çoğaltılabilir
Su veya gaz ºebekelerinin yapımında derinlik tespitlerini
yaparken Minimum sıcaklıkları ve toprak derinlik sıcaklıkların
dikkate alınmaması hatalı iºlem yapılmasına sebep olacaktır.

Binaların yap ımında kullan ılan izolasyon ve ısıtma
sistemlerinin belirlenmesinde,

Bunlar gibi ya ºamın i çinde y üzlerce örnekleme yap ılabilir.
Meteoroloji karakterli do ğal afetler lokal ölçekte olmakla
beraber bazen de geni º ölçekte kendini g östermiºtir. Çarpık
kentleºme, altyap ı eksiklikleri ve bitki örtüsünde meydana
gelen tahribat bu afetlerin daha da etkili olmas ını sağlayan
temel faktörlerdir.
Özellikle B üyükºehirlerde az miktardaki ya ğışlarla birlikte
oluºan sel ve su baskınları sonucunda can ve mal kayıpları artık
günlük yaºantımızın bir parçası haline gelmiºtir.
Afetlerin olu ºumunda b ölgesel özelliklere ba ğlı olarak aylara
göre de ğiºim g özlenmektedir. Bunun temel sebepleri bitki
örtüsünün ayl ık de ğiºimleri ve topra ğın su ge çirgenlik
miktarıdır. Bu durum Yağış / Akış iliºkisi bakımından önemlidir.
Kuvvetli meteorolojik olaylar ın en az 2 - 3 gün önceden tahmin
edilmesi ve gerekli uyar ıların yap ılması, do ğal afetlerle
birlikte olu ºması muhtemel can ve mal kay ıplarının önlenmesi
bakımından olduk ça önemlidir. Yetkililerin gerekli önlemleri
alması için zaman kazanılmasını sağlayacaktır.
Kuvvetli meteorolojik olaylar ının tahminine y önelik çalışmaya
baºlamadan önce her bir b ölge i çin uzun y ıllara ait
meteorolojik gözlem koºullarının bilinmesi gerekir.

Hangi meteorolojik olay?
Nerede?

Ne zaman?
Ne kadar? Etkilidir.

KUVVETLİ METEOROLOJİK OLAYLARI TAHMİNİ
ÇALIª MASINDA KULLANILAN PARAMETRELER
Günlük Maksimum Sıcaklık (°C)
Zaman Aralığı :1950-2002 İstasyon Sayısı :237
Günlük Minimum Sıcaklık (°C)
Zaman Aralığı :1950-2002 İstasyon Sayısı :237
Günlük Maksimum (Hamle) Rüzgar (m/sn)
Zaman Aralığı :1975-2002 İstasyon Sayısı :214
Günlük Toplam Yağış (mm/24h)
Zaman Aralığı :1950-2002 İstasyon Sayısı :233

Çalışmanın Baºarısını etkileyen temel faktörler,
Gözlem de ğerleri kullan ılan istasyonlar ının say ısının fazla
olmasına,
İstasyonların T ürkiye co ğrafyasına da ğılımı bir grid yapısını
temsil edebilecek ºekilde olmas ına ve topografyay ı iyi temsil
etmesine,
Zaman periyodunun uzun ve seride bo ºluk olmamas ına ve
gözlem de ğerlerinin kalite kontrol ünün yap ılmış olmasına özen
gösterildi.
Kuvvetli hava olaylarının tahminini yaparken 53 yıl gibi uzun bir
periyotta görülen Ayl ık Ekstrem de ğerin dikkate al ınması, o
nokta i çin ihbar verme a çısından yan ıltıcı olabileceği i çin her
bir g özlem noktas ının Ayl ık Ekstrem de ğerlerinin yan ında
özellikle Aylık Ekstrem-Eºik değerlerinin dikkate alındı.

Ekstrem-Eºik değeri: Herhangi bir meteorolojik olay ın etkili
olduğu co ğrafya üzerindeki yap ıya veya canl ı dokuya zarar
vermeye baºladığı noktadır.
Uzun bir zaman aral ığındaki g özlem değerlerinin belirli bir
değer aral ığın ger çekleºmiº olduğu görüldüğünden e ºik
değerlerine bakmak ihbar açışından önemlidir.


