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Kara, hava ve deniz ulaþýmýnýn 
güvenli þekilde yapýlabilmesi 

meteorolojik olaylarýn önceden 
bilinmesi ile mümkündür.

Topraðýn sürülmesinden hasada 
kadar her aþamada meteorolojik 

þartlarýn planlama ve uygulamada 
dikkate alýnmasý verimliliði arttýrýr.

Enerji üretim tipi, üretim 
yerinin seçimi ve üretim 
safhasýnda meteorolojik 
faktörler dikkate alýnýr.

Ýnsan saðlýðý ile meteorolojik 
þartlarýn deðiþimi arasýnda sýký bir 

iliþki vardýr.

Savaþta ve barýþta Türk Silahlý 
Kuvvetleri'ne sürekli meteorolojik 

destek saðlanmaktadýr.

Turizm planlamalarý, sezon süreleri, 
rezervasyonlar ve aktiviteler hava 

olaylarýyla yakýndan ilgilidir.

Meteorolojik karakterli doðal 
afetler sonrasýnda hasar tespiti ve 
tazmininde meteorolojik veriler 

esas alýnýr.

Orman yangýnlarýnýn 
önlenmesinde meteorolojik 
þartlarýn önceden bilinmesi 

hayati önem taþýr.

Meteorolojik þartlar dikkate 
alýnmadan yapýlan þehirleþme ve 
sanayileþme, canlýlar için büyük 

tehlikedir. Duyarsýz çevre 
kullanýmý iklim deðiþikliðinin en 

önemli nedenlerindendir.

Bütün spor organizasyonlarýnda ve 
kiþisel aktivitelerde meteorolojik 

þartlarýn  önceden bilinmesi 
önemlidir.

Her türlü sanat faaliyetinin 
planlanmasýndan icrasýna kadar 
meteorolojik þartlar göz önüne 

alýnýr.

Adli olaylarýn çözümünde 
Meteorolojik þartlarýn bilinmesi 

önemlidir.Ý
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Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava 
olaylarýnýn oluþumunu, geliþimini, deðiþimini 
nedenleri ile inceleyen ve hava olaylarýnýn canlýlar ve 
dünya üzerindeki etkilerini araþtýran bir bilim dalýdýr.

Meteorolojik olaylar, insanlarýn yaþamýný ilk 
çaðlardan itibaren etkilemiþ, insanoðlu varoluþundan 
günümüze kadar atmosferde meydana gelen olaylarýn 
sebeplerini zamanýn koþullarýna göre inceleyip 
araþtýrmýþtýr. Bu amaçla çeþitli gözlem ve incelemeler 
yaparak hava olaylarýný önceden tahmin edebilme 
yollarýný bulmaya çalýþmýþ, bunlarýn olumlu 
etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de  
korunma yollarýný aramýþtýr.

Türkiye'de meteorolojik hizmetlerin tek elden ve 
düzenli bir þekilde yürütülmesi çalýþmalarý 1936 
yýlýnda oluþturulan bir komisyon tarafýndan 
baþlatýlmýþtýr. Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel 
Müdürlüðü 10 Þubat 1937 tarihinde TBMM'de kabul 
edilen ve 19 Þubat 1937'de ulu önder Atatürk'ün 
imzaladýðý 3127 sayýlý kanunla kurulmuþtur.

G ö z l e m / Ö l ç ü m  Ya p ý l a n  M e t e o r o l o j i k   
Parametreler:

lHava ve toprak 
sýcaklýðý, 

lNispî nem,
lSu buharý basýncý, 
lHava basýncý, 
lHava hadiseleri,
lYaðýþ,
lRüzgâr yönü ve hýzý,
lKapalýlýk, 
lBulut rasatlarý,
lYerin hâli ve kar 

gözlemleri, 
lDeniz rasatlarý,
lBuharlaþma, 
lGüneþlenme süresi ve 

þiddeti, 
lYatay görüþ uzaklýðý,
lDeniz suyu sýcaklýðý, 
lToprak üstü minimum 

sýcaklýðý,
lToprak nemi

GÖZLEM

Atmosfer; yerkürenin etrafýný çepeçevre kuþatan, 
kalýnlýðý 1000 km'nin üzerinde olduðu tahmin edilen ve 
yükseklikle yoðunluðu azalan bir gaz karýþýmýdýr. Ýyi bir 
hava tahmini için, canlý ve dinamik bir yapýya sahip olan 
atmosferin devamlý gözlemlenmesi, verilerin doðru ve 
zamanýnda analiz merkezlerine ulaþtýrýlmasý gerekir.

Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi 
içinde  görülebilecek meteorolojik olaylarýn gözlem ve 
analizlere dayanýlarak öngörülmesi hava tahmini olarak 
adlandýrýlýr.

Meteorolojik hizmetlerin en önemli unsuru olan gözlem, 
yapýldýðý yer ve zamanda atmosfer þartlarýný 
tanýmlamaktýr. Meteorolojik gözlemler; yer, yüksek 
atmosfer ile uydu ve radar gözlemlerinden oluþmaktadýr.

Hava tahmini üç aþamada hazýrlanýr.

a. Gözlem
b. Analiz
c. Tahmin

METEOROLOJÝK GÖZLEMLER
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T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI

YÜKSEK ATMOSFER GÖZLEMLERÝ

Yüksek atmosfer gözlemleri, Radiosonde cihazý adý 
verilen ve balonla birlikte serbest atmosfere gönderilen bir 
cihaz yardýmýyla yapýlýr. Bu cihaz, balon yardýmýyla 
serbest atmosferde yukarý çýkarken meteorolojik bilgileri 
(basýnç, sýcaklýk ve nem) eþ zamanlý olarak ölçer ve 
istasyona gönderir. Rüzgar bilgileri ise cihazýn serbest 
atmosferdeki konumuna baðlý olarak elde edilen açý 
deðerlerinden hesaplanýr. Sistem, bir balonun taþýdýðý 
Radiosonde cihazý, cihazdan gelen sinyalleri alan ve 
izleyen yer ekipmaný ve bilgileri iþlemek için bilgisayar 
ünitesinden ibarettir. Ravinsonde rasatlarýnda balonlar 30-
35 km'lik bir yüksekliðe kadar çýkmaktadýr.

 YER GÖZLEMLERÝ

Türkiye'de planlý gözlem aðýnýn kurulmaya baþlandýðý 
1926 yýlýndan bugüne kadar, bir kýsmý sadece yaðýþ 
gözlemi olmak üzere 1602 noktada meteorolojik gözlem 
ve ölçümler yapýlmýþtýr. Halihazýrda 447 noktada kurulu 
çeþitli tip ve özellikte istasyonlarla yer gözlemlerimiz 
devam etmektedir. 2001 yýlýnda baþlatýlan modernizasyon 
çalýþmalarý ile 425 adet otomatik meteoroloji gözlem 
istasyonu hizmete alýnarak gözlem kalitesi artýrýlmýþtýr.

200 AWOS (Kurulacak)

206 AWOS (2003)

150 AWOS (2009)

65 AWOS (Havaalaný)

RADAR AÐI

UYDU GÖZLEMLERÝ

Uydu ve radar teknolojisi, meteorolojik anlamda 
uzaktan algýlamanýn en önemli unsurlarýndandýr. Uzaktan 
algýlama, arada fiziksel bir temas olmaksýzýn cisimler 
hakkýnda bilgi toplanmasý bilimidir. Uydular hava 
olaylarýný küresel olarak inceleme olanaðý saðlayan 
uzaktan algýlama cihazlarýdýr. Dünya çevresindeki 
yörüngelerinde hareket ederlerken, sensörleri 
(radyometre) tarafýndan kaydedilen verileri belirli 
aralýklarla yer istasyonlarýna gönderirler. Uydularýn en 
önemli faydalarýndan biri, yer gözlem istasyonlarý 
kurulamadýðý için verilerin toplanamadýðý okyanus, çöl, 
daðlýk alanlar, kutup bölgeleri vs. gibi çok geniþ alanlardan 
meteorolojik bilgilerin elde edilmesidir. 

Uydu görüntüleri çeþitli yazýlým ve algoritmalarla 
iþlenerek, bulut kapalýlýðý, bulut sýnýflandýrmasý, kar 
örtüsü, bulut tepe yüksekliði, deniz yüzey sýcaklýðý, orman 
yangýnlarý ve risk bölgeleri gibi ürünler elde edilir. Ayrýca 
bu veriler kullanýlarak vejetasyon indeksi hesaplanmasý, 
orman yangýnlarýnýn izlenmesi gibi uygulamalar da 
yapýlmaktadýr.

Meteoroloji Genel Müdürlüðü 1984 yýlýndan bu yana 
üyesi olduðu Avrupa Meteorolojik Uydu Ýþletme 
Teþkilatýnýn (EUMETSAT) uydu görüntülerini almakta ve 
bunlarý hava tahminlerinde kullanmaktadýr. EUMETSAT 
tarafýndan iþletilen sabit yörüngeli METEOSAT 7 
uydusundan her yarým saatte bir, MSG uydusundan her 15 
dakikada bir ve kutupsal yörüngeli Amerikan NOAA 
uydularýndan günde 8 kez görüntü alýnmaktadýr.

RADAR  GÖZLEMLERÝ

Zonguldak, Ýstanbul, Ankara ve Balýkesir bölgelerinde 
kurulmuþ olan C-band doppler meteoroloji radarlarýndan 
yaklaþýk 10 dakikada bir alýnan görüntüler son 
kullanýcýlara gönderilmektedir. Radar ürünlerinden 
faydalanýlarak çok kýsa süreli erken uyarýlar hazýrlanmakta 
ve meteorolojik olaylarýn olumsuz etkilerine karþý 
kamuoyu ve ilgililer uyarýlmaktadýr.

2008 yýlýnda ihalesi yapýlan 6 adet yeni radar, 
önümüzdeki yýllar içerisinde Ýzmir, Muðla, Antalya, 
Adana, Samsun ve Trabzon illerine kurularak hizmete 
alýnacaktýr. DM.Ý bünyesinde radar veri kalitesi ve yaðýþ 
tahmin tutarlýlýðýný artýrabilmek için çeþitli bilimsel 
çalýþmalar yapýlmakta, algoritma ve yazýlýmlar 
geliþtirilmektedir.
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RADAR  GÖZLEMLERÝ

Zonguldak, Ýstanbul, Ankara ve Balýkesir bölgelerinde 
kurulmuþ olan C-band doppler meteoroloji radarlarýndan 
yaklaþýk 10 dakikada bir alýnan görüntüler son 
kullanýcýlara gönderilmektedir. Radar ürünlerinden 
faydalanýlarak çok kýsa süreli erken uyarýlar hazýrlanmakta 
ve meteorolojik olaylarýn olumsuz etkilerine karþý 
kamuoyu ve ilgililer uyarýlmaktadýr.

2008 yýlýnda ihalesi yapýlan 6 adet yeni radar, 
önümüzdeki yýllar içerisinde Ýzmir, Muðla, Antalya, 
Adana, Samsun ve Trabzon illerine kurularak hizmete 
alýnacaktýr. DM.Ý bünyesinde radar veri kalitesi ve yaðýþ 
tahmin tutarlýlýðýný artýrabilmek için çeþitli bilimsel 
çalýþmalar yapýlmakta, algoritma ve yazýlýmlar 
geliþtirilmektedir.
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SAYISAL HAVA TAHMÝNÝ

Atmosferin durumunu gösteren deðiþkenlerin 
(sýcaklýk, rüzgar, nem ve basýnç) zamana ve yere baðlý 
deðiþimlerini ifade eden denklemlerin matematiksel 
çözümleri yapýlarak gelecekteki durumunu tahmin etme 
iþlemine “sayýsal hava tahmini” denir. Sayýsal hava tahmin 
ürünlerini elde edebilmek için bilgisayar programlarý 
aracýlýðý ile modeller üretilmiþtir. Sayýsal hava tahmin 
modelinin çalýþabilmesi için güçlü bilgisayar sistemlerine 
ihtiyaç duyulmaktadýr. 2003 yýlýnda hizmete alýnan yüksek 
performanslý bilgisayar sistemleri ile sayýsal hava ve deniz 
tahmin modelleri çalýþtýrýlmýþtýr. Bu sayede meteorolojik 
tahminlerin tutarlýlýðý artýrýlmýþ ve alansal tahminlerden 
noktasal tahminlere geçiþ mümkün olmuþtur. Daha yüksek 
çözünürlükte model çalýþtýrmak için çok daha fazla 
bilgisayar gücüne ihtiyaç olduðundan, 2009 yýlýnda 
mevcut sistemlerden yaklaþýk 40 kat daha güçlü yeni nesil 
yüksek performanslý bilgisayar sistemleri kullanýlmaya 
baþlanmýþtýr (3.4 Tflops, saniyede 3.400.000.000.000 
iþlem). Bu sistemlerle;

Ýklim Modelleri,
M M 5  v e  A L A D I N  
Atmosferik Simülasyon 
Modelleri, METU-3 ve 
SWAN Dalga  Tahmin  
Modelleri gibi sayýsal hava 
t a h m i n  m o d e l l e r i  
ç a l ý þ t ý r ý l a c a k ,  a y r ý c a  
a t m o s f e r  b i l i m l e r i  
k o n u s u n d a  y a p ý l a n  
araþtýrmalara kaynak ve 
altyapý saðlanacaktýr.

HAVA TAHMÝNÝ
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Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de yapýlan 
meteorolojik tahminler, Dünya Meteoroloji Teþkilatýnýn 
belirlediði standartlarda kurulan gözlem aðýndan alýnan 
veriler ile hazýrlanan haritalar, sayýsal tahmin 
modellerinden elde edilen ürünler ile radar ve uydu 
gözlemlerinin uzmanlar tarafýndan deðerlendirilmesi ile  
yapýlmaktadýr.

Yer haritalarý, yer seviyesinde belirli saatlerde yapýlan 
gözlemlerin harita üzerine iþlenmesi ve eþ basýnç 
eðrilerinin (izobar) çizilmesi ile elde edilir. Harita üzerinde 
ortaya çýkan basýnç merkezleri, bu merkezlerin 
hareketleri, basýncýn yere ve zamana göre deðiþimi, yaðýþlý 
yerler, cephe sistemlerinin aktiviteleri, yön ve hýzlarýnýn 
belirlenmesi, yer sýcaklýklarý, rüzgar hýz ve yönündeki 
deðiþikliklerin belirlenmesi, hava tahmininde büyük önem 
taþýr.
Yüksek atmosfer gözlemlerinden elde edilen verilerle 
atmosferin farklý seviyeleri için çizilen yüksek seviye 
haritalarý da hava tahmininde kullanýlmaktadýr. 

Meteorolojik haritalar, uydu görüntüleri, sayýsal hava 
tahmin ürünleri ve radar bilgileri ile birlikte 
deðerlendirilir.
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TAHMÝN ÜRÜNLERÝ

Beþ Günlük Hava Tahmin Raporu

Mevsimsel Tahminler

Her gün Türkiye'nin coðrafi bölgeleri ve il merkezleri 
için günlük hava tahmin raporu hazýrlanmaktadýr. Bu 
raporlarda günün 24 saatine ait beklenen hava durumu 
6'þar saatlik dilimler halinde detaylý olarak verilmektedir. 
Hazýrlanan raporlar internet üzerinden ilgililere 
sunulmaktadýr.

Türkiye için 5 günlük hava tahmin raporlarý 
hazýrlanmakta, internet sitemizde yayýnlanmakta, yazýlý ve 
görsel medya aracýlýðý ile kamuoyuna ulaþtýrýlmaktadýr. 

Mevsimsel hava tahminleri gelecek aylarda beklenen 
hava durumlarýyla ilgili faydalý bilgiler vermeyi 
amaçlayan bir çalýþmadýr. Planlama amaçlý hazýrlanan 
uzun vadeli mevsimsel hava tahmin ürünleri,  belirli bir 
mevsimde oluþacak yaðýþ ve sýcaklýk bilgilerinin ýþýðýnda, 
bir ülke veya geniþ bir bölge için alýnacak ekonomik ve 
toplumsal kararlardaki riski azaltmak amacýyla yapýlýr. 

Mevsimsel tahminler, tarýmsal faaliyetlerin 
planlanmasý, verimliliðin artýrýlmasý için gerekli 
önlemlerin alýnmasý, su kaynaklarýnýn yönetimi ve su 
havzalarýndaki kullaným önceliklerinin belirlenmesinde 
kullanýlmaktadýr. Böylece ülkenin meteorolojik, tarýmsal 
ve hidrolojik kuraklýklardan etkilenmesinin en aza 
indirilmesi saðlanacaktýr.  

Meteorolojik Uyarýlar

Çok Kýsa Süreli Hava Tahmini (Nowcasting)

Önemli hava olaylarý öncesinde kuvvetli yaðýþ, fýrtýna, 
sýcak ve soðuk hava dalgalarý gibi kuvvetli meteorolojik 
olaylar tahmin edilerek muhtemel can ve mal kayýplarýný 
en aza indirmek için yer, zaman ve þiddet bilgilerini içeren 
Meteorolojik Uyarý Mesajlarý hazýrlanmaktadýr. Bu 
mesajlar www.dmi.gov.tr web adresi ve Meteoroloji'nin 
Sesi Radyosundan kamuoyuna duyurulmakta, Kriz 
Yönetim Merkezlerine ve yerel yönetimlere faks mesajý 
olarak iletilmekte, ayrýca cep telefonlarýna meteorolojik 
uyarý mesajý olarak gönderilmektedir.

Meteorolojik gözlemler kullanýlarak, sosyal ve 
ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilecek, 
ekonomik kayýplara sebep olabilecek kuvvetli 
meteorolojik hadiselerin 0-2 saatlik zaman aralýðýnda 
tahmini, takibi ve deðerlendirilmesi çok kýsa vadeli hava 
tahmini olarak adlandýrýlýr.

Kýsa vadeli (Nowcasting) uyarýlar 2005 yýlýndan itibaren
yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
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KARAYOLLARI  TAHMÝN  SÝSTEMÝ

Karayollarýnda meteorolojik koþullar çevre özellikleri 
ile birlikte ele alýndýðýnda yoðun kar, sis ve rüzgarýn etkisi 
kazalara sebep olan en önemli faktörler olarak 
görülmektedir. Bu nedenle karayolu ile seyahat tercih 
edildiðinde, yola çýkmadan önce yolda karþýlaþýlabilecek 
saatlik hava durumunun bilinmesi ve gerekli tedbirlerin 
alýnmasý ile çok daha güvenli bir yolculuk yapýlabilir. 
Ülkemizde ulaþýmýn %95'nin karayolu ile yapýldýðý 
düþünüldüðünde bu programýn önemi daha iyi 
anlaþýlmaktadýr. 

“Karayollarý Tahmin Sistemi” ile sürücüler varýþ 
noktalarýna kadar yol boyunca saatlik hava tahminini 
kullanýcý dostu bir ara yüz vasýtasýyla görebilmektedirler. 
Türkiye'nin belli baþlý karayolu güzergahlarýný izleyen 
sistem, kullanýcýlardan gelen talepler doðrultusunda 
güncellenmektedir. Karayollarýndan sorumlu olan kamu 
kurum ve kuruluþlarý da bu programdan faydalanmaktadýr.

HEZARFEN HAVACILIK 
METEOROLOJÝSÝ WEB  SERVÝSÝ

Ülkemizin ekonomik, askeri ve turizm alanýndaki 
geliþmelerine paralel olarak havaalanlarýmýzýn sayýsý her yýl 
artmaktadýr. Havacýlýðýn, meteorolojik olaylara direk baðlý 
bir sektör ve sayýlarý hýzla artan bu havaalanlarýnýn 
meteorolojik destek talepleri Devlet Meteoroloji Ýþleri 
Genel Müdürlüðü'nce uluslar arasý standartlarda 
karþýlanmaktadýr. Bu amaçla askeri ve sivil hava alanlarýnda 
hizmet veren meteoroloji istasyonlarý yanýnda, havacýlýk 
sektörü ve havacýlýk sporlarý ile amatörlerin ihtiyaç 
duyduklarý özel meteorolojik ürün ve hizmetleri saðlamak 
üzere “Hezarfen-Havacýlýk Meteorolojisi Web Servisi” 
kullanýcýlarýn hizmetine sunulmuþtur.  

Bu servis ile;
lHavaalanlarýnýn güncel hava durumlarý (metin ve grafik 

olarak),
l62 havaalaný ve önemli yerlerin Meteogramlarý, 
lYüksek Seviye Gözlemleri ve Sayýsal Hava Tahmini 

ürünleri,
lYayýmlanan SWC ve Yüksek seviye kartlarý,
lYer Gözlem Haritalarý,
lUydu ve Radar ürünleri
lYaklaþýk 4.300 kayýtlý kullanýcýya sunulmaktadýr.

Alçak seviye ve helikopter uçuþlarýna yönelik 
Meteorolojik destek saðlamak amacý ile hazýrlanan 
Meteorolojik ürünlerin internet üzerinden güvenli ve hýzlý 
bir þekilde kullanýcýya sunulmasý hedefi ile hazýrlanan 
“Helimet” sistemi hizmete sunulmuþtur.

PÝRÝ  REÝS  DENÝZCÝLÝK  WEB  SERVÝSÝ

DENÝZ TAHMÝN BÜLTENÝ

Meteorolojik þartlar kritik deðerlere ulaþtýðýnda 
denizcilik alanýnda tehlikelere sebep olmaktadýr. Bu 
bakýmdan geminin denizde seyri sýrasýnda ve limanda 
yükleme boþaltma durumlarý da dahil olmak üzere bazý 
meteorolojik parametrelerin bilinmesi zorunludur. 
Bunlardan baþka açýk denizlerde seyreden gemiler ve 
balýkçýlar için hava bülteni ve fýrtýna uyarýlarýna ek olarak 
gemilerin hareketinden önce güvenli bir yolculuk için yol 
boyunca yardýmcý bazý özel hizmetlere ihtiyaç 
duyulmaktadýr. Bu amaçla hazýrlanan “Piri Reis Denizcilik 
Web Servisi”nde; Deniz Tahminleri, Deniz Suyu 
Sýcaklýklarý, Marina Tahminleri,  METU3 Dalga Modeli 
ve Rüzgar Yön-Hýzý bilgileri kullanýcýlarýn hizmetine 
sunulmaktadýr. Özellikle turizm sezonlarýnda kýyý ve 
kýyýya yakýn bölgelerdeki hava ve deniz tahminleri, 
ilgililerin turizm faaliyetlerini planlamalarý açýsýndan da 
önem taþýmaktadýr.

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Van Gölü'ne ait 
hava ve deniz durumu, rüzgâr yön ve þiddeti, dalga 
yüksekliði ve periyodu bilgilerini içeren 3 günlük tahmin 
bültenleri hazýrlanarak dmi.gov.tr sayfalarýndan 
kamuoyuna ve ilgililere duyurulmaktadýr. Ayrýca, 
denizciler ve balýkçýlar için detaylý fýrtýna ihbarlarý da 
hazýrlanmaktadýr.

Ayrýca DMÝ Genel Müdürlüðü internet sayfalarýnda;

Ülkemizi etkileyebilecek toz kaynaklarýndaki yayýlma 
taþýnma ve çökelmenin izlenmesi için “Eta Toz Tahmini 
modeli”,

Özellikle kýþ mevsiminde büyük þehirlerimizde 
görülen yaþamý olumsuz etkileyen hava kirliliði riskine 
yönelik olarak yapýlan “Hava Kirliliði ve Enverziyon 
Þiddeti Tahmini”,

Ýstanbul'daki 4 büyük stadyum ve Formula-1 
yarýþlarýnýn yapýldýðý Ýstanbul Park'a  ait saatlik hava 
durumu bilgilerinin yayýnlandýðý “Stadyum Tahmini” ve 
“Formula-1 Türkiye Tahmini” kullanýcýlarýn  hizmetine  
sunulmuþtur.
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düþünüldüðünde bu programýn önemi daha iyi 
anlaþýlmaktadýr. 

“Karayollarý Tahmin Sistemi” ile sürücüler varýþ 
noktalarýna kadar yol boyunca saatlik hava tahminini 
kullanýcý dostu bir ara yüz vasýtasýyla görebilmektedirler. 
Türkiye'nin belli baþlý karayolu güzergahlarýný izleyen 
sistem, kullanýcýlardan gelen talepler doðrultusunda 
güncellenmektedir. Karayollarýndan sorumlu olan kamu 
kurum ve kuruluþlarý da bu programdan faydalanmaktadýr.

HEZARFEN HAVACILIK 
METEOROLOJÝSÝ WEB  SERVÝSÝ

Ülkemizin ekonomik, askeri ve turizm alanýndaki 
geliþmelerine paralel olarak havaalanlarýmýzýn sayýsý her yýl 
artmaktadýr. Havacýlýðýn, meteorolojik olaylara direk baðlý 
bir sektör ve sayýlarý hýzla artan bu havaalanlarýnýn 
meteorolojik destek talepleri Devlet Meteoroloji Ýþleri 
Genel Müdürlüðü'nce uluslar arasý standartlarda 
karþýlanmaktadýr. Bu amaçla askeri ve sivil hava alanlarýnda 
hizmet veren meteoroloji istasyonlarý yanýnda, havacýlýk 
sektörü ve havacýlýk sporlarý ile amatörlerin ihtiyaç 
duyduklarý özel meteorolojik ürün ve hizmetleri saðlamak 
üzere “Hezarfen-Havacýlýk Meteorolojisi Web Servisi” 
kullanýcýlarýn hizmetine sunulmuþtur.  

Bu servis ile;
lHavaalanlarýnýn güncel hava durumlarý (metin ve grafik 

olarak),
l62 havaalaný ve önemli yerlerin Meteogramlarý, 
lYüksek Seviye Gözlemleri ve Sayýsal Hava Tahmini 

ürünleri,
lYayýmlanan SWC ve Yüksek seviye kartlarý,
lYer Gözlem Haritalarý,
lUydu ve Radar ürünleri
lYaklaþýk 4.300 kayýtlý kullanýcýya sunulmaktadýr.

Alçak seviye ve helikopter uçuþlarýna yönelik 
Meteorolojik destek saðlamak amacý ile hazýrlanan 
Meteorolojik ürünlerin internet üzerinden güvenli ve hýzlý 
bir þekilde kullanýcýya sunulmasý hedefi ile hazýrlanan 
“Helimet” sistemi hizmete sunulmuþtur.

PÝRÝ  REÝS  DENÝZCÝLÝK  WEB  SERVÝSÝ

DENÝZ TAHMÝN BÜLTENÝ

Meteorolojik þartlar kritik deðerlere ulaþtýðýnda 
denizcilik alanýnda tehlikelere sebep olmaktadýr. Bu 
bakýmdan geminin denizde seyri sýrasýnda ve limanda 
yükleme boþaltma durumlarý da dahil olmak üzere bazý 
meteorolojik parametrelerin bilinmesi zorunludur. 
Bunlardan baþka açýk denizlerde seyreden gemiler ve 
balýkçýlar için hava bülteni ve fýrtýna uyarýlarýna ek olarak 
gemilerin hareketinden önce güvenli bir yolculuk için yol 
boyunca yardýmcý bazý özel hizmetlere ihtiyaç 
duyulmaktadýr. Bu amaçla hazýrlanan “Piri Reis Denizcilik 
Web Servisi”nde; Deniz Tahminleri, Deniz Suyu 
Sýcaklýklarý, Marina Tahminleri,  METU3 Dalga Modeli 
ve Rüzgar Yön-Hýzý bilgileri kullanýcýlarýn hizmetine 
sunulmaktadýr. Özellikle turizm sezonlarýnda kýyý ve 
kýyýya yakýn bölgelerdeki hava ve deniz tahminleri, 
ilgililerin turizm faaliyetlerini planlamalarý açýsýndan da 
önem taþýmaktadýr.

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Van Gölü'ne ait 
hava ve deniz durumu, rüzgâr yön ve þiddeti, dalga 
yüksekliði ve periyodu bilgilerini içeren 3 günlük tahmin 
bültenleri hazýrlanarak dmi.gov.tr sayfalarýndan 
kamuoyuna ve ilgililere duyurulmaktadýr. Ayrýca, 
denizciler ve balýkçýlar için detaylý fýrtýna ihbarlarý da 
hazýrlanmaktadýr.

Ayrýca DMÝ Genel Müdürlüðü internet sayfalarýnda;

Ülkemizi etkileyebilecek toz kaynaklarýndaki yayýlma 
taþýnma ve çökelmenin izlenmesi için “Eta Toz Tahmini 
modeli”,

Özellikle kýþ mevsiminde büyük þehirlerimizde 
görülen yaþamý olumsuz etkileyen hava kirliliði riskine 
yönelik olarak yapýlan “Hava Kirliliði ve Enverziyon 
Þiddeti Tahmini”,

Ýstanbul'daki 4 büyük stadyum ve Formula-1 
yarýþlarýnýn yapýldýðý Ýstanbul Park'a  ait saatlik hava 
durumu bilgilerinin yayýnlandýðý “Stadyum Tahmini” ve 
“Formula-1 Türkiye Tahmini” kullanýcýlarýn  hizmetine  
sunulmuþtur.
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METEOROLOJÝK HABERLEÞME:

Meteorolojik çalýþmalar güçlü bir ulusal ve 
uluslararasý iletiþim aðý gerektirir. Yapýlan 
gözlemlerin en kýsa sürede ulusal meteoroloji 
merkezlerine ulaþtýrýlmasý ve oradan da tüm 
dünyaya daðýtýlmasý, yine dünyadan toplanan 
bilgilerin en kýsa sürede, doðru olarak analiz 
merkezlerine ulaþtýrýlmasý güncel iletiþim 
teknolojilerine sahip olmayý gerektirir. 
Meteorolojik Veri Toplama Merkezleri 
sayesinde; birkaç dakika içinde ülkemizin her 
bir köþesinde ayný anda otomatik ve yarý 
otomatik yapýlan gözlemler, merkezdeki 
Meteorolojik Ýletiþim ve Daðýtým Sisteminde 
toplanmakta, sýnýflandýrýlmakta ve ilgili yurt içi 
ve yurt dýþý merkezlere ulaþtýrýlmaktadýr.  

Yurt içi ve yurt dýþýndan toplanan gözlem bilgileri, yapýlan 
tahminler, havacýlýk, denizcilik, tarýmsal ve benzeri 
amaçlar için üretilen pek çok bilgi ve ürünler meteorolojik 
haberleþme sistemleri ve web sayfalarýyla halka ve 
ilgililere ulaþtýrýlmaktadýr. 
DMÝ'nin Meteorolojik Ýletiþim ve Daðýtým Sistemine, 
yoðun zamanlarda, bir saat içinde 11.000 civarýnda bülten 
gelmekte ve 145.000 civarýnda bülten çýkmaktadýr.

Meteorolojik gözlemler çeþitli proðramlarla 
(Kardelen, Metcap, Metpro,Meltem) merkeze iletilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüðünde Kullanýlan Ýletiþim ve 
Uygulama Yazýlýmlarý; 

Meteorolojik haberleþme ve uygulamalar 
konusunda, personelimiz tarafýndan geliþtirilen 
Meteorolojik Haberleþme ve Uygulama Programý. 

Metcap, Dünya Meteoroloji Teþkilatý tarafýndan üye 
ülkelere övgüyle duyurulmuþ, istek üzerine yapýlan ikili 
anlaþmalarla KKTC, Azerbaycan, Bosna-Hersek ve 
Türkmenistan Meteoroloji Servislerince kullanýlmaya 
baþlanmýþtýr. 

 Anlýk Hava Sunumu Programý, internet üzerinde 
çalýþan, son meteorolojik gözlem ve tahminleri, metin ve 
þekillerle gösteren bu p r o g r a m  H a v a  Ta h m i n  
merkezlerinde kullanýlmaktadýr. Yazýlým, DMÝ’de 
geliþtirilmiþtir.

 Mevcut meteorolojik iletiþim 
programlarýnýn yaptýðý iþlemlerin geliþen 
teknolojik altyapý hizmetleri kullanýlarak 
(veritabaný ve web uygulamalarý gibi) tek bir 
çatý altýnda toplanmasý, toplanan verilerin 
yönetilmesi, depolanmasý, web ortamýnda 
(kurum içi ve/veya kurum dýþý) yayýnlanmasý, 
türetilen parametreler için standart formüllerin 
ku l lan ý lmas ý ,  i s t asyonla rdak i  rasa t  
vesikalarýnýn elektronik ortamda hazýrlanmasý 
amacýyla DMÝ' de geliþtirilen bir yazýlým 
paketidir.

METCAP: 

AHS:

KARDELEN:

METEOROLOJÝK HABERLEÞME

Meteoroloji alanýnda yetkili kuruluþ olan Devlet Meteoroloji 
Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün web sitesi bu konuda bilgi almak 
isteyenlerin baþvurabileceði en güvenilir kaynak durumundadýr. 

Web sitesindeki hedefimiz, doðru, 
güncel ve hýzlý yüklenebilen sayfalar 
oluþturmaktýr. Bu nedenle zorunlu 
olarak görsellikten taviz verilerek 
hazýrlanan sitemiz 2004 Altýn Örümcek 
web yarýþmasýnda “Jüri Teþvik Ödülü” 
kazanmýþtýr. Meteorolojik Uyarýlar, 
Tahminler, Son Durumlar, Uydu ve 
Radar Görüntüleri, Ýklim ve Ýklim 
Deðiþikliði, Deniz Meteorolojisi, 
Havacýlýk Meteorolojisi, Tarýmsal 
Meteoroloji ve Çocuklar Ýçin baþlýklarý 
web sitesinin baþlýca linkleridir.

Günlük 2 milyon ziyaretçi sayýsýyla yoðun ilgi gören sitemizde,  
ortalama 15 milyon/gün sayfa görüntülenmektedir.

Aþaðýdaki adreslerde hizmet veren sitemiz sýnýrlý içerikle 
Ýngilizce ve Almanca olarak da yayýnlanmaktadýr.

1962 yýlýndan 2004 yýlýna kadar kýsa dalgadan yayýn 
yapmakta olan Meteorolojinin Sesi Radyosu, 20 Nisan 
2004 tarihinden itibaren Ankara'da FM bandý 92.4 
frekansýndan yayýnlarýna devam etmektedir.

Meteorolojinin Sesi Radyosu,  
öncelikle doðru ve düzenli olarak hava 
tahmin raporlarýný halkýmýza iletmenin 
yanýnda, Dünyadan ve Türkiye'den 
haberleriyle, bilimden sanata, çevre 
bilincinden kiþisel geliþime kadar geniþ 
bir yelpazede bilgi kanalý olmayý 
hedeflemekte, ayrýca müziðin her 
türünden en güzel örnekleri sunmaya 
devam etmektedir.

24 saat kesintisiz yayýn yapan Meteorolojinin Sesi 
Radyosu, kritik hava olaylarýnda uydu ve radar 
görüntülerini anýnda yorumlayarak halkýmýzýn can ve mal 
güvenliðinin saðlanmasý amacýyla en az bir saat 
öncesinden baþlayarak “Meteoroloj ik Ýhbar” 
yayýnlamaktadýr.
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METEOROLOJÝK HABERLEÞME:

Meteorolojik çalýþmalar güçlü bir ulusal ve 
uluslararasý iletiþim aðý gerektirir. Yapýlan 
gözlemlerin en kýsa sürede ulusal meteoroloji 
merkezlerine ulaþtýrýlmasý ve oradan da tüm 
dünyaya daðýtýlmasý, yine dünyadan toplanan 
bilgilerin en kýsa sürede, doðru olarak analiz 
merkezlerine ulaþtýrýlmasý güncel iletiþim 
teknolojilerine sahip olmayý gerektirir. 
Meteorolojik Veri Toplama Merkezleri 
sayesinde; birkaç dakika içinde ülkemizin her 
bir köþesinde ayný anda otomatik ve yarý 
otomatik yapýlan gözlemler, merkezdeki 
Meteorolojik Ýletiþim ve Daðýtým Sisteminde 
toplanmakta, sýnýflandýrýlmakta ve ilgili yurt içi 
ve yurt dýþý merkezlere ulaþtýrýlmaktadýr.  

Yurt içi ve yurt dýþýndan toplanan gözlem bilgileri, yapýlan 
tahminler, havacýlýk, denizcilik, tarýmsal ve benzeri 
amaçlar için üretilen pek çok bilgi ve ürünler meteorolojik 
haberleþme sistemleri ve web sayfalarýyla halka ve 
ilgililere ulaþtýrýlmaktadýr. 
DMÝ'nin Meteorolojik Ýletiþim ve Daðýtým Sistemine, 
yoðun zamanlarda, bir saat içinde 11.000 civarýnda bülten 
gelmekte ve 145.000 civarýnda bülten çýkmaktadýr.

Meteorolojik gözlemler çeþitli proðramlarla 
(Kardelen, Metcap, Metpro,Meltem) merkeze iletilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüðünde Kullanýlan Ýletiþim ve 
Uygulama Yazýlýmlarý; 

Meteorolojik haberleþme ve uygulamalar 
konusunda, personelimiz tarafýndan geliþtirilen 
Meteorolojik Haberleþme ve Uygulama Programý. 

Metcap, Dünya Meteoroloji Teþkilatý tarafýndan üye 
ülkelere övgüyle duyurulmuþ, istek üzerine yapýlan ikili 
anlaþmalarla KKTC, Azerbaycan, Bosna-Hersek ve 
Türkmenistan Meteoroloji Servislerince kullanýlmaya 
baþlanmýþtýr. 

 Anlýk Hava Sunumu Programý, internet üzerinde 
çalýþan, son meteorolojik gözlem ve tahminleri, metin ve 
þekillerle gösteren bu p r o g r a m  H a v a  Ta h m i n  
merkezlerinde kullanýlmaktadýr. Yazýlým, DMÝ’de 
geliþtirilmiþtir.

 Mevcut meteorolojik iletiþim 
programlarýnýn yaptýðý iþlemlerin geliþen 
teknolojik altyapý hizmetleri kullanýlarak 
(veritabaný ve web uygulamalarý gibi) tek bir 
çatý altýnda toplanmasý, toplanan verilerin 
yönetilmesi, depolanmasý, web ortamýnda 
(kurum içi ve/veya kurum dýþý) yayýnlanmasý, 
türetilen parametreler için standart formüllerin 
ku l lan ý lmas ý ,  i s t asyonla rdak i  rasa t  
vesikalarýnýn elektronik ortamda hazýrlanmasý 
amacýyla DMÝ' de geliþtirilen bir yazýlým 
paketidir.

METCAP: 

AHS:

KARDELEN:

METEOROLOJÝK HABERLEÞME

Meteoroloji alanýnda yetkili kuruluþ olan Devlet Meteoroloji 
Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün web sitesi bu konuda bilgi almak 
isteyenlerin baþvurabileceði en güvenilir kaynak durumundadýr. 

Web sitesindeki hedefimiz, doðru, 
güncel ve hýzlý yüklenebilen sayfalar 
oluþturmaktýr. Bu nedenle zorunlu 
olarak görsellikten taviz verilerek 
hazýrlanan sitemiz 2004 Altýn Örümcek 
web yarýþmasýnda “Jüri Teþvik Ödülü” 
kazanmýþtýr. Meteorolojik Uyarýlar, 
Tahminler, Son Durumlar, Uydu ve 
Radar Görüntüleri, Ýklim ve Ýklim 
Deðiþikliði, Deniz Meteorolojisi, 
Havacýlýk Meteorolojisi, Tarýmsal 
Meteoroloji ve Çocuklar Ýçin baþlýklarý 
web sitesinin baþlýca linkleridir.

Günlük 2 milyon ziyaretçi sayýsýyla yoðun ilgi gören sitemizde,  
ortalama 15 milyon/gün sayfa görüntülenmektedir.

Aþaðýdaki adreslerde hizmet veren sitemiz sýnýrlý içerikle 
Ýngilizce ve Almanca olarak da yayýnlanmaktadýr.

1962 yýlýndan 2004 yýlýna kadar kýsa dalgadan yayýn 
yapmakta olan Meteorolojinin Sesi Radyosu, 20 Nisan 
2004 tarihinden itibaren Ankara'da FM bandý 92.4 
frekansýndan yayýnlarýna devam etmektedir.

Meteorolojinin Sesi Radyosu,  
öncelikle doðru ve düzenli olarak hava 
tahmin raporlarýný halkýmýza iletmenin 
yanýnda, Dünyadan ve Türkiye'den 
haberleriyle, bilimden sanata, çevre 
bilincinden kiþisel geliþime kadar geniþ 
bir yelpazede bilgi kanalý olmayý 
hedeflemekte, ayrýca müziðin her 
türünden en güzel örnekleri sunmaya 
devam etmektedir.

24 saat kesintisiz yayýn yapan Meteorolojinin Sesi 
Radyosu, kritik hava olaylarýnda uydu ve radar 
görüntülerini anýnda yorumlayarak halkýmýzýn can ve mal 
güvenliðinin saðlanmasý amacýyla en az bir saat 
öncesinden baþlayarak “Meteoroloj ik Ýhbar” 
yayýnlamaktadýr.
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Son yýllarda bilimsel ve teknolojik geliþmeler sonucu 
özellikle çaðdaþ haberleþme sistemleri, bilgisayar 
teknolojisi, uydu ve radarlarýn meteorolojik çalýþmalarda 
kullanýlmasý meteorolojiyi geniþ kapsamlý bir hizmet alaný 
haline getirmiþtir. Ulaþtýrma, enerji, þehircilik, saðlýk ve 
benzeri bir çok alanda hizmet veren Meteoroloji Genel 
Müdürlüðü, insanlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamasý 
sebebiyle hayati öneme sahip olan tarým sektörüne de en 
iyi þekilde hizmet verebilmenin gayreti içindedir.

Tarým teknikleri ve buluþlarý ne kadar yenilense de 
iklim faktörlerinin olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. 
Ziraî konularda tesis ve iþletme planlarý yapýlýrken 
öncelikle o bölgenin iklim özellikleri dikkate alýnýr. Bir 
bölgede yetiþtirilecek bitki çeþidinin seçimi, toprak 
iþleme, ekim, dikim, budama, çapalama, sulama, ilaçlama 
ve hasat iþlemlerinde iklim ve hava durumu yönlendirici 
ilk faktördür. 

Bitkisel üretimde verim üzerine etki eden faktörler 
iklim, toprak, çeþit (genotip) ve kültürel iþlemler olmak 
üzere dört grupta toplanabilir.

Bu faktörlerden çeþit (genotip) ve kültürel iþlemler 
kontrol edilebilir, toprak kýsmen iyileþtirilebilir  olmasýna 
raðmen iklim faktörlerinin genel olarak kontrolü mümkün 
deðildir. Bu nedenle bir bölgede yapýlan bitkisel 
üretimdeki  baþarý, diðer faktörlerin optimum düzeyde 
tutulmasý durumunda iklimdeki  deðiþime baðlý 
kalmaktadýr.

Ziraî meteoroloji; canlýlarýn içinde
yaþadýklarý fiziksel çevreye karþý
gösterdikleri tepkileri inceleyen ve
araþtýran bilim dalýdýr. Atmosferde
meydana gelen hava olaylarýnýn tarýmsal
üretime olan etkilerini inceler. 

ZÝRAÝ METEOROLOJÝNÝN EKONOMÝYE 
KATKISI

Dünya Meteoroloji Örgütü'nce (WMO) yapýlan 
çalýþmada, tarým sektöründe meteorolojik hizmetlerin 
maliyet/fayda oranýnýn 1/15 olduðu belirtilmiþtir. Bu ifade, 
hava tahmini için harcanan 1 lira karþýlýðýnda, tarýmda 15 
lira kazanýldýðýný ifade etmektedir. 

Ülkemizde her yýl yaþanan don olayý çeþitli oranlarda 
ekonomik kayýplara yol açmaktadýr. 2004 yýlý Nisan ayý 
baþlarýnda Ege ve Akdeniz kýyýlarý hariç yurt genelinde 
meydana gelen orta þiddette ve kuvvetli don olayý 
nedeniyle özellikle fýndýk, kayýsý, elma, üzüm ve soðanda 
büyük kayýplar meydana gelmiþtir.

Ancak gerekli tedbirler alýnamadýðý için söz konusu 
don felaketinin ülke ekonomisine zararý TZOB verileri ile 
yaklaþýk 1.5 milyar TL olmuþtur. 

DMÝ'nin 2004 yýlý genel bütçesinin 72 milyon TL ve 
zararýn DMÝ bütçesinin yaklaþýk 20 katý olduðu göz önüne 
alýndýðýnda zirai meteorolojik çalýþma ve uyarýlarýn ne 
kadar önemli olduðu ortaya çýkmaktadýr.

Tüm meteorolojik çalýþmalarýn ortak amacý, ülkelerin 
milli ekonomilerini geliþtirecek yöndeki projelere aðýrlýk 
vererek toplumun yaþam kalitesinin yükseltilmesidir. 

Zirai meteorolojik bilgi, çiftçilere düþük risk, düþük 
maliyet, daha az çevre kirlenmesi ve zarar ile 
sürdürülebilir, yüksek kalitede ve verimde daha karlý bir 
tarým yapma konusunda yardýmcý olmaktadýr.

TARIM VE METEOROLOJÝ

YIL UYARI ADEDÝ TUTARLILIK %

ZÝRAÝ HAVA TAHMÝNLERÝ

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nde zirai 
hava tahminleri 5 ve 7 günlük olarak yapýlmaktadýr. Hafta 
içi her gün 5 günlük olarak hazýrlanan zirai hava tahminleri 
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn hazýrlamýþ olduðu 9 
tarým bölgesi için yapýlmakta ve kurumun internet 
sayfasýndan yayýnlanmaktadýr. Her gün hazýrlanan zirai 
hava tahminleri, tarým bölgelerinde beklenen hava 
olaylarýný ve zirai faaliyetleri etkileyebilecek olumsuz 
etkilerini kullanýcýlara bildirerek gerekli tedbirleri 
almalarý konusunda yardýmcý olmaktadýr. 

 ZÝRAÝ METEOROLOJÝK ÇALIÞMALAR

ZÝRAÝ DON UYARILARI

Don olayý, siper içerisinde ve 2 metre yükseklikteki 
hava sýcaklýðýnýn (sýfýr) 0 °C'nin altýna düþmesiyle 
meydana gelen meteorolojik hadise olarak tanýmlanabilir. 
Tarýmsal yönden don olayý ise bitkinin bünyesindeki suyun 
donmasý sonucu hidrolojik fonksiyonlarýný yerine 
getiremeyecek duruma gelmesidir. Her bitkinin don 
olayýndan gördüðü zarar, çeþidine ve geliþme durumuna 
baðlý olarak deðiþir. Don olayý genellikle hava sýcaklýðýnýn 
0 °C'nin altýna düþmesiyle baþlamasýna raðmen bazý 
bitkiler için geliþme devrelerine göre -6 °C, hatta -10 
°C'deki sýcaklýklardan sonra söz konusu olmaktadýr. Don 
olayýndan en çok erken uyanan meyve aðaçlarý, muz ve   
narenciye  bahçeleri, sebze fideleri ve seralarda yetiþtirilen 
süs bitkileri ile turfanda sebzeler zarar görür. Don uyarý 
çalýþmalarý tarým yýlý için sonbahar erken donlarý ile 
baþlayýp ilkbahar geç donlarý ile son bulmaktadýr. 
Bitkilerde zarara sebep olabilecek don olayý öncesinde 
gerekli analizler yapýlarak Zirai Don Uyarýsý 
hazýrlanmaktadýr. Hazýrlanan bu uyarý; 

Meteoroloji Bölge Müdürlüklerine faks çekilmekte,

TRT'ye, yazýlý basýna ve ilgili kuruluþlara e-posta 
gönderilmekte,

GSM telefonlarýna bilgi mesajý ile iletilmekte,

Meteor FM radyosundan duyurulmakta,

Ý n t e r n e t  s a y f a m ý z d a  u y a r ý l a r  k ý s m ý n d a  
yayýnlanmaktadýr.

Zirai don uyarýlarý 2004 yýlýndan bu yana yapýlmakta, 
kullanýcýlarýn gerekli tedbirleri almasý için yardýmcý 
olunmaktadýr.

2006-2009 yýllarý arasýnda 22 zirai don uyarýsý 
yapýlmýþ, ortalama % 90 oranýnda tutarlýlýk saðlanmýþtýr.
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Son yýllarda bilimsel ve teknolojik geliþmeler sonucu 
özellikle çaðdaþ haberleþme sistemleri, bilgisayar 
teknolojisi, uydu ve radarlarýn meteorolojik çalýþmalarda 
kullanýlmasý meteorolojiyi geniþ kapsamlý bir hizmet alaný 
haline getirmiþtir. Ulaþtýrma, enerji, þehircilik, saðlýk ve 
benzeri bir çok alanda hizmet veren Meteoroloji Genel 
Müdürlüðü, insanlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamasý 
sebebiyle hayati öneme sahip olan tarým sektörüne de en 
iyi þekilde hizmet verebilmenin gayreti içindedir.

Tarým teknikleri ve buluþlarý ne kadar yenilense de 
iklim faktörlerinin olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. 
Ziraî konularda tesis ve iþletme planlarý yapýlýrken 
öncelikle o bölgenin iklim özellikleri dikkate alýnýr. Bir 
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raðmen iklim faktörlerinin genel olarak kontrolü mümkün 
deðildir. Bu nedenle bir bölgede yapýlan bitkisel 
üretimdeki  baþarý, diðer faktörlerin optimum düzeyde 
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üretime olan etkilerini inceler. 
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ZÝRAÝ  DON  HARÝTALARI

Zirai don risk haritalarý haftanýn her 
günü, meteorolojik tahminlerden 
yararlanýlarak, önümüzdeki 4 günü 
kapsayacak þekilde hazýrlanmaktadýr. 
Harita üzerinde hafif, orta kuvvette, 
kuvvetli ve çok kuvvetli don riski olan 
yerler farklý renklerde gösterilerek, 
internet sitemizde yayýnlanmaktadýr. 

ZÝRAÝ DON  UYARI  SÝSTEMÝ (ZDUS 2.0)

Ziraî Don Uyarý Sistemi, gelecek 4 gün için beklenen 
en düþük hava sýcaklýðýnýn tür, çeþit ve fenolojik safhasýna 
baðlý olarak don olayýndan bitkinin etkilenip 
etkilenmeyeceði konusunda kullanýcýlara bilgi 
vermektedir. Programda, bulunduðunuz il, ilçe seçildikten 
sonra yetiþtirilen bitki türü ve o tarihte bitkinin bulunduðu 
fenolojik safha seçilir. Program kullanýcýlara bitki için don 
riski olan günleri kýrmýzý renk ile gösterir. 

Program BM Gýda ve Tarým Örgütü (FAO) ile 
Türkiye'de yapýlan araþtýrma sonuçlarýndan alýnan  kritik 
sýcaklýk ile istenilen yöre ve bitki için ileriki 4 gündeki don 
riski ve beklenen minimum sýcaklýklarý göstermektedir.

CEP TELEFONLARINA 
ÜCRETSÝZ MESAJ

Turkcell'le varýlan mutabakat çerçevesinde 
302 no'lu Hücresel Bilgi Kanalý Devlet 
Meteoroloji  Ýþleri Genel Müdürlüðü 
tarafýndan kullanýlarak, meteorolojik uyarý 
mesajlarý abonelere il bazýnda anýnda 
ulaþtýrýlmaktadýr. Bu hizmetten yararlanmak 
isteyen Turkcell abonelerinin yapmasý 
g e re k e n ,  c e p  t e l e f o n u n u n  " B Ý L G Ý  
MESAJLARI" kýsmýnda "KONULAR" 
hanesinde kanal numarasýnýn 302'ye 
ayarlanmasýdýr. Bu sayede bölgeniz, hatta 
ilinizle ilgili bütün meteorolojik uyarýlar 
(þiddetli yaðýþ, fýrtýna, dolu, zirai don v.b) 
otomatik olarak cep telefonunuza gelecektir.  
"BÝLGÝ MESAJLARI" menüsü ayarý, her 
marka telefon için farklýlýk gösterebilir. Genel 
olarak "MESAJLAR" menüsünün altýnda yer 
almaktadýr. Bu hizmet abonelere tamamen 
ÜCRETSÝZ olarak verilmektedir.

NEM  TAHMÝN  HARITALARI

Bitkilerin nem istekleri tür ve çeþitlerine göre 
deðiþmekle birlikte genel olarak %60-80 civarýndadýr. 
Yüksek nispi nem meyve kabuklarýnýn incelmesine, 
meyvelerin sulu ve yumuþak, sebzelerin gevrek ve iri 
olmasýna, mantari hastalýklarýn çýkmasýna, þiddetinin 
artmasýna, tozlanmanýn engellenmesine, hasadýn 
gecikmesine ve ürünlerin depolama sürelerinin 
kýsalmasýna neden olur. Düþük nispi nem bitkilerden olan 
(transpirasyon) su kaybýný artýrýr, uzun süre devamý 
halinde bitkilerde solgunluða neden olur, meyve iriliðini 
olumsuz etkiler ve meyve kabuðunun kalýnlaþmasýna 
neden olur. Nem tahmin haritalarý 3 günlük olmak üzere, 
en yüksek, ortalama ve en düþük deðerleri % olarak 
göstermektedir.

AYLIK  VE  KÜMÜLATÝF  YAÐIÞ 
ANALÝZLERÝ

Aylýk deðerlendirmede,

Kümülatif deðerlendirmede,

Tarýmsal faaliyetleri etkileyen en önemli meteorolojik 
parametrelerden biri de yaðýþtýr. Aylýk ve tarým yýlý 
boyunca deðiþik þekillerde yeryüzüne düþen yaðýþýn 
izlenmesi ve bitkiler üzerine etkilerinin araþtýrýlmasý zirai 
meteorolojinin görevleri arasýndadýr. Ülke genelinde ve 
bölgesel olarak yapýlan bu analizleri izleyen çiftçiler 
tarýmsal ürünlerin o yýlki verimleri konusunda fikir sahibi 
olduðu gibi tarýmsal planlamalarýnda da yardýmcý 
olunmaktadýr.

Türkiye geneli ve 7 coðrafik bölge için, aylýk ve tarým 
yýlý bazýnda kümülatif olarak yaðýþ analizleri 
yapýlmaktadýr. 

 son ayýn Türkiye geneli ve 
bölgesel ortalamalarý analiz edilmekte, bu deðerler harita 
ve grafik olarak, uzun yýllar ortalamalarý ve geçen yýl 
deðerleri ile kýyaslanmaktadýr.

 Ekim ayýndan baþlamak 
üzere bir önceki aya kadar meydana gelen yaðýþ 
toplamýnýn Türkiye geneli ve bölgesel ortalamalarý analiz 
edilmekte, bu deðerler harita ve grafik olarak, uzun yýllar 
ortalamalarý ve geçen yýl deðerleri ile kýyaslanmaktadýr.
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kuvvetli ve çok kuvvetli don riski olan 
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internet sitemizde yayýnlanmaktadýr. 

ZÝRAÝ DON  UYARI  SÝSTEMÝ (ZDUS 2.0)

Ziraî Don Uyarý Sistemi, gelecek 4 gün için beklenen 
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olunmaktadýr.

Türkiye geneli ve 7 coðrafik bölge için, aylýk ve tarým 
yýlý bazýnda kümülatif olarak yaðýþ analizleri 
yapýlmaktadýr. 

 son ayýn Türkiye geneli ve 
bölgesel ortalamalarý analiz edilmekte, bu deðerler harita 
ve grafik olarak, uzun yýllar ortalamalarý ve geçen yýl 
deðerleri ile kýyaslanmaktadýr.

 Ekim ayýndan baþlamak 
üzere bir önceki aya kadar meydana gelen yaðýþ 
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SICAKLIK ANALÝZLERÝ

Aylýk deðerlendirmede,

Türkiye geneli ve 7 coðrafik bölge için, aylýk, 
mevsimlik ve yýllýk sýcaklýk analizleri yapýlmakta, 
araþtýrmacýlar bitki geliþimi ile sýcaklýk arasýndaki 
iliþkilerin incelenmesinde kullanmaktadýrlar.

 son ayýn Türkiye geneli, bölgesel 
ortalamalarý ve ekstrem deðerleri  analiz edilmekte, bu 
deðerler uzun yýllar ortalamalarý ile kýyaslanarak harita 
üzerinde gösterilmektedir.  

Mevsimlik sýcaklýk analizinde,

Yýllýk deðerlendirmede,

  mevsimsel bazda son üç 
aya ait gerçekleþen ortalama sýcaklýklar,   genel, bölgesel 
ve ekstrem olarak analiz edilmekte, bu deðerler uzun yýllar 
ortalamalarý ile karþýlaþtýrýlarak harita üzerinde 
gösterilmektedir. 

 son yýlýn ortalama ve ekstrem 
sýcaklýklarý analiz edilmekte, bu deðerler uzun yýllar 
ortalamalarý ile kýyaslanarak harita üzerinde 
gösterilmektedir. Bir önceki yýl il bazýnda belirlenen yeni 
maksimum ve minimum sýcaklýklar uzun yýllar ölçümler 
sonucunda elde edilenlerle kýyaslanmakta, aralarýndaki 
farklar tablo üzerinde gösterilmektedir.
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SULAMA  BÝLGÝ  SÝSTEMÝ (SUBÝS 1.0)

Bitkilerin normal büyüme ve geliþmelerini 
saðlayabilmeleri için önemli koþullardan biri de, büyüme 
mevsimi boyunca kök bölgesinde yeterli düzeyde nemin 
bulunmasýdýr. Bu nemi saðlayan kaynaklardan biri doðal 
yaðýþlardýr. Sulama ise bitkilerin normal geliþmeleri için 
ihtiyaç duyduklarý suyun doðal yaðýþlarla karþýlanamayan 
kýsmýnýn bitki kök bölgesine verilmesi olarak tanýmlanýr.

Sulama Bilgi Sistemi (SUBÝS 1.0), referans bitki olarak 
kabul edilen çim bitkisinin ihtiyaç duyduðu su miktarýnýn 
ne kadarýnýn doðal yaðýþlarla karþýlandýðýný ve sulamaya 
ihtiyaç duyup duymadýðýný göstermektedir. Üretici ve 
araþtýrmacýlar çim bitkisinin deðerlerinden faydalanarak 
üretimini yaptýklarý bitkilerin ne kadar sulama suyuna 
ihtiyaç duyduklarýný hesaplayabilmektedirler. 

Programýn geliþtirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda bazý 
kültür bitkilerinin sulama ihtiyaçlarý da hesaplanarak 
sitemizde yayýnlanacaktýr.

Sulama Bilgi Sistemi'nde, FAO Penman-Monteith 
yöntemi ile hesaplanmýþ çim referans evapotranspirasyon 
deðerleri kullanýlmýþtýr. Proðram, son gerçekleþen günden 
itibaren, günlük olarak yaðýþ, kümülatif yaðýþ, 
evapotranspirasyon ve kümülatif evapotranspirasyon 
deðerleri hesaplanýp tablo haline getirmektedir. En 
sondaki kolonda o gün meydana gelen su açýðý negatif, su 
fazlasý pozitif olarak gösterilmektedir.
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SICAKLIK ANALÝZLERÝ
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HASAT  ZAMANI  TAHMÝNÝ

Bir bölgede planlanan yeni bitki yetiþtiriciliðinden 
önce o bitkiye ait toplam sýcaklýk isteði ile bölgeye ait 
toplam sýcaklýk deðerlerinin bilinmesi gereklidir. Toplam 
sýcaklýk; bitkilerin normal büyüme ve geliþmelerini 
tamamlayabilmeleri için yaþam süreleri boyunca 
gereksinim duyduklarý sýcaklýklarýn toplamýdýr.

Toplam sýcaklýk, farklý büyüme ve geliþme 
dönemlerinin ve özellikle hasat zamanýn önceden 
belirlenmesinde kullanýlmaktadýr. Böylelikle,  kültür 
bitkileri için uygun ekim alanlarýnýn tespit edilmesi, 
ürünler arasýnda münavebe yapýlmasý, tohum ekim 
zamanlarýnýn planlanarak hasat dönemlerinin 
çak ý þ t ý r ý lmamas ý  s að l anab i lmek te  ve  ha sa t  
dönemlerindeki yýðýlmalar önlenebilmektedir. Böylece 
üreticiler ayný ürünü ayný zamanda piyasaya sürmedikleri 
için daha fazla kazanacak, iþletmesindeki  ekipmanlarý ve 
iþgücünü daha etkili kullanabileceklerdir.

Etkili sýcaklýk toplamý veya büyüme derece-gün 
(growing degree-days), çimlenme veya tomurcuklarýn 
kabarmasýndan ilk hasat dönemine kadar geçen sürede 
bitkilerin toplam sýcaklýk isteðidir. Toplam sýcaklýk, bu 
dönemdeki her günün ortalama hava sýcaklýðý ile bitkinin 
geliþmesi için ihtiyaç duyduðu minimum (taban) sýcaklýk 
farklarýnýn toplanmasýyla bulunur. 

Proðramda kullanýlan taban, tavan ve etkili sýcaklýk 
toplam deðerleri  Ankara Üniversi tesi  Ziraat  
Fakültesi'nden alýnmýþtýr. 

Bu proðramla üreticilerimiz, kendilerine en yakýn istasyon 
deðerlerinden faydalanarak üretimini yaptýklarý bitkilerin, 
tahmini hasat tarihini hesaplayabilecek ve buna baðlý 
olarak yapacaklarý tarýmsal faaliyetlerin yer ve zamanýný 
planlayabileceklerdir. 

Araþtýrmacýlarýmýz ise ihtiyaç duyduklarý sýcaklýk 
deðerlerine internet üzerinden kolayca ulaþarak bilimsel 
çalýþmalar yapabileceklerdir.

Kullanýcý, öncelikle tarýmsal faaliyette bulunduðu veya 
bulunacaðý il ve ilçe merkezini seçecek,  daha sonra 
yapacaðý iþlem türünü belirleyecektir.

Programda 4 iþlem türü vardýr.

lHasat Zamaný Tahmini
lToplam Sýcaklýk (Gerçekleþen Günlük Deðerler)
lToplam Sýcaklýk (Uzun Yýllar Ortalama Deðerler)
lÜretim Planlamasý (Uzun Yýllar Ortalama Deðerler) 

Program belirlenen bitki türü, cinsi ve girilen tarihlerle, 
seçilen iþlem türüne göre çalýþmakta kullanýcýlara 
planlamalarýnda yardýmcý olmaktadýr.

ÜRÜN ÝZLEME VE VERÝM TAHMÝNÝ

Meteorolojik parametrelerin deðerlendirilmesiyle, 
tarýmsal ürünlerin halihazýr ve gelecekteki durumlarýnýn 
tahminlerine zirai meteorolojik tahminler denir. Verim 
tahminleri ziraî meteorolojik tahminler içerisinde 
ekonomik açýdan en önemlisidir. Çoðunlukla tahýllar ve 
ekonomik önemi olan ürünler için verim tahminleri 
yapýlmaktadýr. Son yýllarda birçok ülkede verim miktarý ile 
çevre faktörlerinin iliþkisi çeþitli modellerle ve istatistiksel 
baðýntýlarla hesaplanmaktadýr. 

Ýklim ve toprak parametrelerinin etkisi altýnda yetiþen 
bitkinin geliþimi, oldukça karmaþýk bir yapýya sahiptir. 
Oluþturulan bitki geliþim simülasyonu veya bitki-iklim 
modelleri olarak da adlandýrýlan bilgisayar modelleri ile 
gerçek bitki geliþimine benzer bir geliþim elde 
edilebilmektedir. Bu modellerin oluþturulmasýnda amaç 
“eðer ... , olursa ne olur?” sorusuna cevap verir. Yani 
atmosferik parametrelerin ve topraðýn bitki geliþimine ne 
derecede ve nasýl etki edeceklerini bu modeller vasýtasýyla 
analiz etmek mümkündür. 

Bu alanda ülke genelini kapsayan tek çalýþma, FAO 
AgroMetShell bitki-iklim modelinin kullanýldýðý TAGEM 
ve DMÝ tarafýndan ortaklaþa yürütülen “Ürün Ýzleme ve 
Verim Tahmini” projesidir. Proje Eylül 2004'te baþlamýþ 
ve Eylül 2006'da bitirilerek hizmete alýnmýþtýr. TAGEM ve 
DMÝ iþbirliði ile ürün izleme ve verim tahmini çalýþmalarý 
devam etmektedir.

Ürün Ýzleme ve Verim Tahmini ile;

Model Nasýl Çalýþýr ?

lÜlke kaynaklarýnýn etkin bir þekilde kullanýlmasý, 
lRisk analizi yardýmýyla nerede hangi ürünün 

ekilmesinin uygun olacaðýnýn belirlenmesi,
lMeteorolojik, fenolojik ve istatistiksel verilerin en 

doðru bir þekilde üretilmesinin saðlanmasý,
lÇiftçilerin ürünlerinin durumunu görerek zamanýnda 

tedbir almasý,
lKarar vericilerin ürünün durumunu görerek hasattan 

önce gerekli ithalat ve ihracat baðlantýlarýný yapmasý 
gibi birçok konuda fayda saðlayarak ülke 
ekonomisine  katký  yapmasý  beklenmektedir.

AgrometShell modelinde 
meteorolojik veriler, toprak 
özellikleri ve NDVI görüntüleri 
k u l l a n ý l m a k t a d ý r.  S u l a m a  
yapýlmadýðý kabul edilerek, 265 
i s t a s y o n  i ç i n ,  m o d e l  
çalýþtýrýlmakta, istasyon bazýnda 
Su Gereksinim Ýndeksi (Water 
Satisfaction Index-WSI) grafiði ve 
deðerleri elde edilmektedir. NDVI görüntüleri yardýmýyla 
WSI deðerleri araziye yayýlarak il bazýnda ortalama 
deðerler bulunmaktadýr. Bu indeks deðerleri ile TÜÝK'e ait, 
illerin ortalama verim deðerleri arasýnda istatistiksel 
analizler yapýlmaktadýr.

Aylýk olarak hazýrlanan bülten, Mart ayýndan 
baþlayarak, sezon sonuna kadar yayýnlanmaktadýr.
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KURAKLIK  ANALÝZÝ

Kuraklýk Analizinde Kullanýlan Ýndeksler:

Tarým sektörünü geniþ alanlarda etkileyen en önemli 
meteorolojik karakterli doðal afet kuraklýktýr. 2007 yýlýnda 
yaþadýðýmýz kuraklýktan 450 bine yakýn çiftçimizin 
etkilendiði ve 3 milyar TL'lik bir zararýn olduðu 
düþünüldüðünde, bugünkü teknolojik imkanlarla bile 
kuraklýðýn tarým sektörü için ne derece önemli olduðu daha 
iyi anlaþýlmaktadýr.
 

Kuraklýk, “yaðýþlarýn kaydedilen normal seviyelerinin 
önemli ölçüde altýna düþmesi sonucu arazi ve su 
kaynaklarýnýn olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik 
dengenin bozulmasýna sebep olan doðal olay” olarak 
tanýmlanabilir. Ekstrem olaylar içinde kuraklýk genellikle 
yavaþ geliþir, sýklýkla uzun bir süreklilik gösterir ve 
atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor olaný olmakla 
birlikte etkileri çok geniþtir.

lStandart Yaðýþ Ýndeksi (Standartized Precipitation 
Index - SPI)

lNormalin Yüzdesi Ýndeksi (Percent of Normal Index - 
PNI)

lAydeniz Metodu

Standart Yaðýþ Ýndeksi:

Normalin Yüzdesi Ýndeksi:

Aydeniz: 

 Yaðýþ eksikliðinin farklý zaman 
dilimleri (1,3,6,9,12,24 ve 48 aylýk) içerisindeki 
deðiþkenliðini dikkate alabilen bir kuraklýk indeksidir. En 
az 30 yýl süreli periyotta aylýk yaðýþ dizileri hazýrlanýr. SPI 
deðerlerinin normalize edilmesi sonucu seçilen zaman 
dilimi içerisinde kurak ve nemli dönemler tespit edilir.

 Kuraklýk indeksleri arasýnda 
en basitidir ve esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde 
yaðýþ miktarýnýn ortalamasýna bölünmesiyle yüzdelik 
halinde elde edilir. PNI'nýn hesaplanmasýnda yaðýþýn 12 ay 
ve daha az periyotlarý da kullanýlabilir 

Prof. Dr. Akgün AYDENÝZ' in 1973 yýlýnda 
geliþtirmiþ olduðu formüle dayanmaktadýr. Aydeniz 
(1985), özellikle kurak dönemlerin ve indislerin 
belirlenmesinde, sadece yaðýþ ve sýcaklýk parametrelerinin 
kullanýmýnýn yetersiz olduðunu ve gerçeðe yakýn 
deðerlerin elde edilmesinde nem-yaðýþ iliþkisi ile sýcaklýk-
güneþlenme süres i  i l i þki ler in in  göz önünde 
bulundurulmasýnýn daha uygun sonuçlar vereceðini 
bildirmiþtir. Aydeniz formülünde yer alan parametreler 
aylýk ortalama sýcaklýk ile nispi nem, yaðýþ ve güneþlenme 
yüzdesidir. 

KURAKLIK  ÝZLEME SÝSTEMÝ (KÝS 2.0)

Sistemin Kullanýmý:

Kuraklýðýn aylýk olarak izlenebilmesi amacý ile 
hazýrlanmýþ ve 2008 yýlýnda uygulamaya konulmuþ bir 
programdýr. Kuraklýðýn izlenmesi amacý ile geliþtirilen ve 
uluslararasý literatürde yer alan bir çok yöntem vardýr. 
Proðramda SPI yöntemi kullanýlmýþtýr. Sadece yaðýþ 
parametresini dikkate alarak analiz yapan SPI, daha esnek  
ve kolay kullanýlabilir olmasý bakýmýndan tercih edilmiþtir. 
Program DMÝ´de geliþtirilmiþtir.

Sistem, istenilen istasyon için 3, 6, 9, 12 ve 24 aylýk 
zaman dilimlerinde kuraklýk indeksinin zaman ve yüzde 
oluþumunu hesaplayabilmekte, ayný zamanda farklý 
kuraklýk þiddeti kategorilerinde analize imkan 
vermektedir. Birbirinden kesin sýnýrlarla ayýrmak mümkün 
olmamakla birlikte, 3 aylýk analiz meteorolojik kuraklýðý, 
6 ve 9 aylýk analizler tarýmsal kuraklýðý, 12 ve 24 aylýk 
analizler ise hidrolojik kuraklýðý görmek için 
kullanýlmaktadýr.

Analizi yapýlmak istenen merkez ve dönem (3, 6, 9, 12 
yada 24 ay) seçilir. Daha sonra analizin hangi aydan geriye 
doðru yapýlacaðýný belirleyen “Son Ay” seçilir. Program 
çalýþtýrýldýktan sonra ekrana gelecek olan grafik yardýmý ile 
seçmiþ olduðumuz dönemin, gözlemin baþladýðý ilk yýldan 
baþlayarak bugüne kadar geçen yýllar (en fazla 65 yýl) 
içindeki diðer benzer dönemlerle mukayesesini görmek 
mümkündür. Yatay eksenin (sýfýr) altýndaki çubuklar kurak 
dönemleri, üstündekiler ise nemli dönemleri ifade 
etmektedir. Renklendirmelerle kuraklýðýn yada nemliliðin 
derecesi hakkýnda bilgi sahibi olunabilir. Ayrýca grafiðin 
altýnda, seçilen merkezin en son ayýna ait “aylýk toplam 
yaðýþ” miktarý ile dönemin genel karakteristiðini 
anlamamýza yardýmcý olan bir özet bilgi bulmak 
mümkündür. Seçilen dönemlerin son 5 yýllýk seyrini 
detaylý görmek de mümkündür.
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KURAKLIK  ANALÝZÝ
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FENOLOJÝK GÖZLEMLER

Takvim yapraklarýnýn mart ayýný göstermesiyle 
ilkbaharýn baþladýðý anlaþýlmamalýdýr. Ýlkbaharýn 
baþladýðýný bize en iyi gösteren dünya üzerindeki 
canlýlardýr. Bahar gelince doða yeniden uyanmaya, bitkiler 
ve hayvanlar aleminde deðiþiklikler olmaya baþlar. 
Astronomik mevsimlerle meteorolojik mevsimler 
arasýnda belirgin farklar vardýr. Astronomik mevsimler 
dünyamýzýn güneþ etrafýnda belirli hareketlerini 
tamamladýðý zamanlarda oluþur. Meteorolojik 
mevsimlerin geldiðini ise en iyi bitkilerdeki deðiþimler 
dünyasý gösterir. Meteorolojik faktörlerin bitki ve hayvan 
dünyasý üzerinde meydana getirdiði deðiþimlerin 
saptanmasý, meteorolojik mevsimlerin anlaþýlmasýný 
kolaylaþtýr.

Ýklim faktörlerinin etkisiyle bitki bünyesinde meydana 
gelen deðiþikliklerin tespit edilmesi fenolojik gözlemler 
yardýmýyla mümkün olmaktadýr. Fenolojik gözlemler, 
iklim þartlarýna uyum saðlayabilecek çeþitlerin seçimi, 
muhafazasý, bitki ýslahý (erkenci çeþitlerin seçimi ve don 
olayýna dayanýklý çeþitler), uygulanacak tarým teknikleri 
ve planlamalar, kültürel iþlemler (ekim, dikim, sulama, 
gübreleme, ilaçlama, vb.), tarýmsal mücadele zamanlarý ve 
yerlerinin tespitinde kullanýlmaktadýr. Devlet Meteoroloji 
Ýþleri Genel Müdürlüðü 1931 yýlýnda baþladýðý fenolojik 
gözlemlere bugun 250 istasyonda ve 70 bitki ile devam 
etmektedir.  

ZARAR  YAPAN METEOROLOJÝK  
OLAYLAR 

Dünyada süre gelen doða olaylarý, insanlarýn 
yaþamýný önemli ölçüde etkilediðinde olaðanüstü 
olay olarak nitelendirilir. Diðer bir deyiþle, doðal 
afetler, toplumun sosyo-ekonomik ve sosyo-
kültürel faaliyetlerini önemli ölçüde aksatan, can 
ve mal kayýplarýna neden olan doða olaylarý 
olarak da tanýmlanabilir. 
Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre 
sadece 1980'li yýllarda dünyada 700.000 kiþi 
meteorolojik afetlerde hayatýný kaybetmiþtir. 
Doðal afetlerin bir yýlda, dünya genelinde 
yaklaþýk olarak 250.000 canlýyý etkilediði ve 50-
100 milyar dolar mal kaybýna neden olduðu 
tahmin edilmektedir. Günümüzde sanayileþme, 
çarpýk yapýlaþma, doðanýn tahrip edilmesi gibi 
insan aktiviteleri bu tür afetlerin etkilerini arttýrmasýna 
veya yenilerinin ortaya çýkmasýna neden olabilmektedir. 

Zirai Meteorolojinin en önemli uygulama alanlarýndan 
birisi de, doðal afetlerin gözlenmesidir. Ülkemizde 
Meteorolojik karakterli doðal afetlerin nerede 
ve ne zaman olduðunun gözlenmesi, 
zararlarýnýn tespit edilmesi meteoroloji 
istasyonlarý tarafýndan yapýlmakta ve 
Zirai  Meteoroloj i  Þubesince 
deðerlendirilmektedir.

Doðal afetler büyük miktarda 
ekonomik kayýplara yol açmasý ve 
çok sayýda sektörü etkilemesi 
nedeniyle  bi rçok araþ t ý rma 
kuruluþu ve üniversitelerce detaylý 
bir þekilde incelenmekte, mevcut olan 
her türlü bilgi deðerlendirilmekte ve 
sonuçlarý ilgili sektörlerce kaynak olarak 
kullanýlmaktadýr.

 GÖNÜLLÜ METEOROLOJÝSTLER

Meteorolojik karakterli doðal afetlerin nerede ve 
ne zaman olduðu ve zararlarýnýn tespit edilmesi tamamen 

gözleme dayanmaktadýr. Meteorolojiye ilgi duyan, 
çevrelerinde olaðanüstü olaylarý tespit eden ve 

tamamen amatör bir ruhla bizimle iþbirliði 
yapabilecek vatandaþlarýmýzýn,  bu 

gözlemleri gönüllülük esasýna dayanarak, 
DMÝ'ye gönderebilmeleri için internet 
sayfamýzda 2006 yýlýnda  bir düzenleme 
yapýlarak Gönüllü Meteorolojistler 
Formu eklenmiþtir.

Gönüllü Meteorolojistlerce 
gönderilen her mesaj t i t izlikle 

incelenmekte Ziraî Meteoroloji Þube 
Müdürlüðü'nde arþivlenmekte, uydu ve 

radar görüntüleri ile karþýlaþtýrýlmakta, 
hadisenin meydana geldiði bölgeye en yakýn 

i s t a syon  müdür lüðümüzle  bu  b i lg i l e r  
deðerlendirilmektedir. Gönüllü Meteorolojistlerin 

isimleri her ay internet sitemizde yayýnlanmaktadýr. 
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AYLIK ZÝRAÝ METEOROLOJÝ 
BÜLTENÝ

Tarým sektörüne rehberlik etmesi amacýyla her ay 
“Aylýk Zirai Meteoroloji” bülteni hazýrlanmakta ve 
internette yayýnlanmaktadýr. Ülkemizde son ay ve tarým 
yýlý itibariyle,

=Yaðýþ ve sýcaklýk deðerlendirmeleri,
=Kuraklýk analizleri,
=Tarým durumu,
=Bir sonraki ayýn tarým takvimi,
=Gönüllü meteorolojistlerden gelen bilgiler,
=Meteorolojik karakterli doðal afet gözlemleri

ile her ay yeni bir tarýmsal konu ve bitki hakkýnda 
bilgiler yer almaktadýr.

TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI 
ÝLE YAPILAN ÝÞBÝRLÝKLERÝ

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, tüm 
sektörlere olduðu gibi tarým sektörüne de en iyi þekilde 
hizmet verebilmek amacýyla, tarýmla ilgili kurum ve 
kuruluþlarla  iliþkileri geliþtirmeye büyük önem 
vermektedir. Bu amaçla sektör temsilcileriyle toplantýlar 
yapmakta, protokoller imzalamakta ve ortak projeler 
yürütmektedir.

Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile;

l1 Ocak 2005 tarihinde TÝGEM Ýþletmelerine 
Otomat ik  Meteo ro lo j i  Ý s t a syonu  
Kurulamasýna Dair Protokol,

l10 Mart 2005 tarihinde Elektronik Tahmin ve 
Uyarý Sistemlerinin Entegrasyonu ve Veri 
Paylaþým Protokolü,

l23 Haziran 2009 tarihinde Fenolojik 
Gözlemlerin Yapýlmasý ve Zirai Meteoroloji 
Gözlem Aðýnýn  Tesis i  Protokolü  
imzalanmýþtýr. 

lProtokoller kapsamýnda TÝGEM arazilerine 
13 adet tam otomatik meteoroloji istasyonu 
kurulmuþtur. TAGEM arazilerine ise 2010 
yýlý içinde 14 adet daha kurulmasý 
planlanmaktadýr. 

Yaþadýðýmýz dünyada atmosferin  sýnýr tanýmayan 
yapýsý, hava olaylarýnýn atmosferde belli kurallara göre 
oluþmasý gibi nedenlerle meteorolojik çalýþmalarda tam 
bir uluslararasý iþbirliðine ihtiyaç vardýr. Bu amaçla Devlet 
Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (DMÝ), baþta Dünya 
Meteoroloji Teþkilatý (WMO), Avrupa Orta Vadeli 
Tahminler Merkezi (ECMWF), Avrupa Meteorolojik 
Uydular Ýþletme Teþkilatý (EUMETSAT) gibi  birçok 
uluslararasý kuruluþa üye olduðu gibi, bölgesel ve ikili 
iþbirliklerine de önem vermiþtir. 

DMÝ tarafýndan meteoroloji alanýnda, bilimsel, teknik 
ve idari konularda ikili iþbirliði anlaþmalarý imzaladýðý 
ülkeler arasýnda Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna 
Hersek, Cezayir, Gürcistan, KKTC, Lübnan, Moðolistan, 
Özbekistan, Suriye ve Türkmenistan sayýlabilir. 

Meteorolojik çalýþmalar, bilimsel alt yapý ve geliþmiþ 
teknoloji yanýnda uygulamada uzmanlaþmýþ personel ile 
yürütülebilmektedir. DMÝ, kalifiye personel ihtiyacýný 
karþýlamak ve hizmet kalitesini daha da arttýrmak amacý ile 
hizmet içi ve uluslararasý eðitim faaliyetlerine büyük önem 
vermektedir. 

 ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER 
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AYLIK ZÝRAÝ METEOROLOJÝ 
BÜLTENÝ
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=Tarým durumu,
=Bir sonraki ayýn tarým takvimi,
=Gönüllü meteorolojistlerden gelen bilgiler,
=Meteorolojik karakterli doðal afet gözlemleri
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TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI 
ÝLE YAPILAN ÝÞBÝRLÝKLERÝ

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, tüm 
sektörlere olduðu gibi tarým sektörüne de en iyi þekilde 
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lProtokoller kapsamýnda TÝGEM arazilerine 
13 adet tam otomatik meteoroloji istasyonu 
kurulmuþtur. TAGEM arazilerine ise 2010 
yýlý içinde 14 adet daha kurulmasý 
planlanmaktadýr. 

Yaþadýðýmýz dünyada atmosferin  sýnýr tanýmayan 
yapýsý, hava olaylarýnýn atmosferde belli kurallara göre 
oluþmasý gibi nedenlerle meteorolojik çalýþmalarda tam 
bir uluslararasý iþbirliðine ihtiyaç vardýr. Bu amaçla Devlet 
Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (DMÝ), baþta Dünya 
Meteoroloji Teþkilatý (WMO), Avrupa Orta Vadeli 
Tahminler Merkezi (ECMWF), Avrupa Meteorolojik 
Uydular Ýþletme Teþkilatý (EUMETSAT) gibi  birçok 
uluslararasý kuruluþa üye olduðu gibi, bölgesel ve ikili 
iþbirliklerine de önem vermiþtir. 

DMÝ tarafýndan meteoroloji alanýnda, bilimsel, teknik 
ve idari konularda ikili iþbirliði anlaþmalarý imzaladýðý 
ülkeler arasýnda Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bosna 
Hersek, Cezayir, Gürcistan, KKTC, Lübnan, Moðolistan, 
Özbekistan, Suriye ve Türkmenistan sayýlabilir. 

Meteorolojik çalýþmalar, bilimsel alt yapý ve geliþmiþ 
teknoloji yanýnda uygulamada uzmanlaþmýþ personel ile 
yürütülebilmektedir. DMÝ, kalifiye personel ihtiyacýný 
karþýlamak ve hizmet kalitesini daha da arttýrmak amacý ile 
hizmet içi ve uluslararasý eðitim faaliyetlerine büyük önem 
vermektedir. 
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FAALÝYET ALANLARIMIZ

ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE 
DEÐÝÞEBÝLÝRLÝÐÝ

lÝklim Deðiþikliði ve Deðiþebilirliði
lHava Kirliliði ve Asit Yaðmurlarý
lOzon/UV Radyasyon Gözlem ve 

Araþtýrmalarý
lDoðal Afetler, Kuraklýk ve Çölleþme
lCoðrafi Bilgi Sistemleri 
lOrman Yangýnlarý
lYeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý
lSayýsal Hava Tahmini Uygulamalarý
lHava Modifikasyonu Çalýþmalarý
lBiyometeoroloji
lTarýmsal Meteoroloji ve Hidrometeoroloji 

Atmosferdeki sera gazý birikimlerinin, iklim sistemi 
üzerindeki insan kaynaklý etkilerini durdurmayý baþarmak 
amacýyla ilk olarak 21 Mart 1994 tarihinde Birleþmiþ 
Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi ve sonra 
16 Þubat 2005 tarihinde Kyoto Protokolü  yürürlüðe 
girmiþtir.

IPCC (Hükümetler arasý iklim deðiþikliði paneli 
ARIV)'nin son raporuna göre 2100 yýlýna kadar;   
 
lSýcaklýk 1.8  4.0 derece artacaðý.
lDenizler 0.2- 0.6 metre yükseleceði.
lBuzullarýn eriyeceði.
lKar örtüsünün azalacaðý.
lKuzey enlemlerde yaðýþlarda artýþýn,
lGüney enlemlerde ise kuraklýðýn artacaðý 

öngörülmektedir.

Fosil yakýtlarýn yanmasý, ormanlarýn yok edilmesi ve 
endüstriyel etkinlikler gibi insan aktiviteleri beraberinde 
sera gazlarý denilen karbondioksit, metan, ozon ve diazot 
monoksit vb. gazlarýn atmosferde artmasýna neden 
olmaktadýr .

METETOROLOJÝK ARAÞTIRMALAR

Sizin de Yapmanýz Gerekenler Var !

lHavayý, suyu, topraðý temiz tutup 
korumalýyýz,

lSuyu ve enerjiyi tasarruflu kullanmalýyýz,
lAðaç dikmeliyiz,
lBahçe, tarla ve yeþil alan sulamasýný gün 
batýmýnda ve damla sulama sistemi ile 
yapmalýyýz.

Ýklim deðiþikliði ve deðiþebilirliði konularýnda çalýþmalar 
yapýlmakta, Türkiye   ikliminde gözlenen ve öngörülen deðiþiklikler 
araþtýrýlmakta ve uluslararasý yükümlülükler doðrultusunda ulusal 
çalýþmalara katký saðlanmaktadýr.

Türkiye Ýkliminde Gözlenen Eðilimler ve 
Deðiþiklikler:

Türkiye Ýkliminde Öngörülen Deðiþiklikler:

T ü r k i y e ' n i n ,  u z u n  y ý l l a r a  a i t  
ortalama/maksimum/minimum hava sýcaklýklarýna ve 
yaðýþlara ait istasyon gözlemlerinden yararlanýlarak iklim 
deðiþimleri ve eðilimleri analiz edilmektedir. 

Türkiye'nin gelecekteki ikliminin belirlenmesi 
için iki adet bölgesel iklim modeli ile çalýþmalar 
yapýlmaktadýr. 
RegCM3: Ýtalya'daki Uluslararasý Teorik Fizik 
Merkezi'nce (ICTP) geliþtirilmiþ bir modeldir.
PRECIS: Ýngiltere Meteoroloji Ofisi Hadley Ýklim 
Araþtýrma ve Tahmin Merkezi'nce geliþtirilmiþ diðer bir 
modeldir.

WMO VI. Bölge Birliði Doðu Akdeniz Ýklim 
Merkezi:

DMÝ, WMO VI. Bölge Birliði altýndaki Bölgesel 
Ýklim Merkezleri (RCCs) çerçevesinde Doðu Akdeniz 
Ýklim Merkezi olarak hizmet vermektedir. 1 Haziran 2009 
itibarýyla Türkiye, Ürdün, Yunanistan, Kýbrýs (KKTC ve 
Kýbrýs Rum Kesimi), Mýsýr, Ýsrail (Filistin dahil), Lübnan 
ve Suriye ülkelerini kapsayan bölge için iklim izleme ve 
mevs iml ik  t ahmin  h izmet le r i  ve r i lmekted i r  
(www.emcc.dmi.gov.tr).

Kurumumuzda Ýklim Deðiþikliði ve Deðiþebilirliði Çalýþmalarý
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FAALÝYET ALANLARIMIZ

ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝ VE 
DEÐÝÞEBÝLÝRLÝÐÝ

lÝklim Deðiþikliði ve Deðiþebilirliði
lHava Kirliliði ve Asit Yaðmurlarý
lOzon/UV Radyasyon Gözlem ve 

Araþtýrmalarý
lDoðal Afetler, Kuraklýk ve Çölleþme
lCoðrafi Bilgi Sistemleri 
lOrman Yangýnlarý
lYeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý
lSayýsal Hava Tahmini Uygulamalarý
lHava Modifikasyonu Çalýþmalarý
lBiyometeoroloji
lTarýmsal Meteoroloji ve Hidrometeoroloji 

Atmosferdeki sera gazý birikimlerinin, iklim sistemi 
üzerindeki insan kaynaklý etkilerini durdurmayý baþarmak 
amacýyla ilk olarak 21 Mart 1994 tarihinde Birleþmiþ 
Milletler Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi ve sonra 
16 Þubat 2005 tarihinde Kyoto Protokolü  yürürlüðe 
girmiþtir.

IPCC (Hükümetler arasý iklim deðiþikliði paneli 
ARIV)'nin son raporuna göre 2100 yýlýna kadar;   
 
lSýcaklýk 1.8  4.0 derece artacaðý.
lDenizler 0.2- 0.6 metre yükseleceði.
lBuzullarýn eriyeceði.
lKar örtüsünün azalacaðý.
lKuzey enlemlerde yaðýþlarda artýþýn,
lGüney enlemlerde ise kuraklýðýn artacaðý 

öngörülmektedir.

Fosil yakýtlarýn yanmasý, ormanlarýn yok edilmesi ve 
endüstriyel etkinlikler gibi insan aktiviteleri beraberinde 
sera gazlarý denilen karbondioksit, metan, ozon ve diazot 
monoksit vb. gazlarýn atmosferde artmasýna neden 
olmaktadýr .

METETOROLOJÝK ARAÞTIRMALAR

Sizin de Yapmanýz Gerekenler Var !

lHavayý, suyu, topraðý temiz tutup 
korumalýyýz,

lSuyu ve enerjiyi tasarruflu kullanmalýyýz,
lAðaç dikmeliyiz,
lBahçe, tarla ve yeþil alan sulamasýný gün 
batýmýnda ve damla sulama sistemi ile 
yapmalýyýz.

Ýklim deðiþikliði ve deðiþebilirliði konularýnda çalýþmalar 
yapýlmakta, Türkiye   ikliminde gözlenen ve öngörülen deðiþiklikler 
araþtýrýlmakta ve uluslararasý yükümlülükler doðrultusunda ulusal 
çalýþmalara katký saðlanmaktadýr.

Türkiye Ýkliminde Gözlenen Eðilimler ve 
Deðiþiklikler:

Türkiye Ýkliminde Öngörülen Deðiþiklikler:

T ü r k i y e ' n i n ,  u z u n  y ý l l a r a  a i t  
ortalama/maksimum/minimum hava sýcaklýklarýna ve 
yaðýþlara ait istasyon gözlemlerinden yararlanýlarak iklim 
deðiþimleri ve eðilimleri analiz edilmektedir. 

Türkiye'nin gelecekteki ikliminin belirlenmesi 
için iki adet bölgesel iklim modeli ile çalýþmalar 
yapýlmaktadýr. 
RegCM3: Ýtalya'daki Uluslararasý Teorik Fizik 
Merkezi'nce (ICTP) geliþtirilmiþ bir modeldir.
PRECIS: Ýngiltere Meteoroloji Ofisi Hadley Ýklim 
Araþtýrma ve Tahmin Merkezi'nce geliþtirilmiþ diðer bir 
modeldir.

WMO VI. Bölge Birliði Doðu Akdeniz Ýklim 
Merkezi:

DMÝ, WMO VI. Bölge Birliði altýndaki Bölgesel 
Ýklim Merkezleri (RCCs) çerçevesinde Doðu Akdeniz 
Ýklim Merkezi olarak hizmet vermektedir. 1 Haziran 2009 
itibarýyla Türkiye, Ürdün, Yunanistan, Kýbrýs (KKTC ve 
Kýbrýs Rum Kesimi), Mýsýr, Ýsrail (Filistin dahil), Lübnan 
ve Suriye ülkelerini kapsayan bölge için iklim izleme ve 
mevs iml ik  t ahmin  h izmet le r i  ve r i lmekted i r  
(www.emcc.dmi.gov.tr).

Kurumumuzda Ýklim Deðiþikliði ve Deðiþebilirliði Çalýþmalarý
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HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE ASÝT 
YAÐMURLARI ÇALIÞMALARI
 

a. Otomatik Yaðýþ Toplama Sistemleri: Ýlk 
olarak, 2002 yýlýnda Amasra'ya kurulan Otomatik Yaðýþ 
Toplama Sistemi ile yaþ ve kuru örnekler ayrý ayrý 
toplanmaya baþlanmýþtýr. Halihazýrda ise AMASRA 
(Meteoroloji Ýstasyonu), ÝSTANBUL (Çatalca Radar), 
BALIKESÝR (Balya Radar), BOLU (Þerif Yüksel 
Araþtýrma Ormaný), ANTALYA (Bük Araþtýrma Ormaný), 
TRABZON (Meryem Ana Orman Araþtýrma Fidanlýðý-
Yeni Kuruldu) ve MERSÝN (Silifke Orman Ýþletme 
Müdürlüðü, Çeliktepe Role Ýstasyonu-Yeni Kuruldu) 
alanlarýnda 7 adet Otomatik Yaðýþ Toplama Sistemi tesis 
edilmiþtir.

Örnek toplama noktalarý, yerleþim birimlerinden 
mümkün olduðunca uzakta ve temiz bir atmosferde 
bulunmalýdýr (orman alanlarý gibi).

b. Laboratuarda Yapýlan Analizler: Yaðýþ örnekleri 
toplandýktan sonra laboratuara getirtilir.  Örneklerde,  
yaðmur suyunun asitliði (pH) ve elektriksel iletkenliði ile 
içinde bulunan çeþitli kirleticilerin analizleri 
yapýlmaktadýr. 

Bunlar: Metal kirleticiler ve  Ýyon kirleticiler dir,

OZON/UV RADYASYON GÖZLEM VE 
ARAÞTIRMA  ÇALIÞMALARI

Atmosferin üst seviyesinde bizi Güneþin zararlý 
ultroviole ýþýnlarýndan koruyan Ozon Tabakasý 
bulunmaktadýr. 

Ozon tabakasýnýn incelmesine neden olan  aerosol, 
sprey ve soðutucular ile kloroflorokarbon (CFCs) 
gazlarýdýr.
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Kurumumuzda yapýlan Ozon Tabakasý ve UV 
Radyasyon (ýþýn) çalýþmalarý;

a)Ozon Ölçümleri: 13 Ocak 1994 tarihinden beri 
Ankara'da Ozonsonde yöntemiyle ozon ölçümleri 
yapýlmaktadýr. Ekim 2009 sonu itibarý ile 345 adet ozon 
ölçümü yapýlmýþtýr. Ölçüm sýklýðý, ozon ölçümünün 
maliyeti göz önüne alýnarak 15 günde bir yapýlmaktadýr.  

b)Ultraviyole Radyasyon Ölçümleri: Ankara'da 
1997 yýlýndan beri Ultraviyole Biometer Cihazý ile UV-B 
radyasyon ölçümü yapýlmaktadýr. 

Ayrýca, “Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik 
Ozon/UV-B'deki Deðiþimin Gözlenmesi ve Sonuçlarýnýn 
Analizi” isimli TÜBÝTAK projesi kapsamýnda 
Kurumumuza alýnan Brewer Spektrofotometre cihazýyla 
günlük ozon ve ultraviyole radyasyon ölçümleri 
yapýlmaktadýr. Brewer Spektrofotometresine ait ölçüm 
verileri (Ozon, UV-A, UV-B ve UV Ýndeks) güncellenerek 
DMÝ web sayfasý “Araþtýrma” alt baþlýðý altýnda 
yayýnlanmaktadýr.

ULTRAVÝYOLE (MOR ÖTESÝ) IÞIN

lAsla Yanmayýnýz ,
lGölgeniz sizden daha kýsaysa (Güneþ 

tepe veya tepeye yakýn demektir) güneþ 
altýnda kalmaktan kaçýnýn, 

lGüneþte kalma sürenizi kýsýtlayýn,
lGölgelik arayýn,
lÞapka giyiniz, 
lKoruyucu elbiseler giyiniz,
lGüneþ gözlüðü kullanýnýz,
lKoruyucu krem kullanýnýz. 
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HAVA KÝRLÝLÝÐÝ VE ASÝT 
YAÐMURLARI ÇALIÞMALARI
 

a. Otomatik Yaðýþ Toplama Sistemleri: Ýlk 
olarak, 2002 yýlýnda Amasra'ya kurulan Otomatik Yaðýþ 
Toplama Sistemi ile yaþ ve kuru örnekler ayrý ayrý 
toplanmaya baþlanmýþtýr. Halihazýrda ise AMASRA 
(Meteoroloji Ýstasyonu), ÝSTANBUL (Çatalca Radar), 
BALIKESÝR (Balya Radar), BOLU (Þerif Yüksel 
Araþtýrma Ormaný), ANTALYA (Bük Araþtýrma Ormaný), 
TRABZON (Meryem Ana Orman Araþtýrma Fidanlýðý-
Yeni Kuruldu) ve MERSÝN (Silifke Orman Ýþletme 
Müdürlüðü, Çeliktepe Role Ýstasyonu-Yeni Kuruldu) 
alanlarýnda 7 adet Otomatik Yaðýþ Toplama Sistemi tesis 
edilmiþtir.

Örnek toplama noktalarý, yerleþim birimlerinden 
mümkün olduðunca uzakta ve temiz bir atmosferde 
bulunmalýdýr (orman alanlarý gibi).

b. Laboratuarda Yapýlan Analizler: Yaðýþ örnekleri 
toplandýktan sonra laboratuara getirtilir.  Örneklerde,  
yaðmur suyunun asitliði (pH) ve elektriksel iletkenliði ile 
içinde bulunan çeþitli kirleticilerin analizleri 
yapýlmaktadýr. 

Bunlar: Metal kirleticiler ve  Ýyon kirleticiler dir,

OZON/UV RADYASYON GÖZLEM VE 
ARAÞTIRMA  ÇALIÞMALARI

Atmosferin üst seviyesinde bizi Güneþin zararlý 
ultroviole ýþýnlarýndan koruyan Ozon Tabakasý 
bulunmaktadýr. 

Ozon tabakasýnýn incelmesine neden olan  aerosol, 
sprey ve soðutucular ile kloroflorokarbon (CFCs) 
gazlarýdýr.
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Kurumumuzda yapýlan Ozon Tabakasý ve UV 
Radyasyon (ýþýn) çalýþmalarý;

a)Ozon Ölçümleri: 13 Ocak 1994 tarihinden beri 
Ankara'da Ozonsonde yöntemiyle ozon ölçümleri 
yapýlmaktadýr. Ekim 2009 sonu itibarý ile 345 adet ozon 
ölçümü yapýlmýþtýr. Ölçüm sýklýðý, ozon ölçümünün 
maliyeti göz önüne alýnarak 15 günde bir yapýlmaktadýr.  

b)Ultraviyole Radyasyon Ölçümleri: Ankara'da 
1997 yýlýndan beri Ultraviyole Biometer Cihazý ile UV-B 
radyasyon ölçümü yapýlmaktadýr. 

Ayrýca, “Türkiye Üzerinde Troposferik ve Stratosferik 
Ozon/UV-B'deki Deðiþimin Gözlenmesi ve Sonuçlarýnýn 
Analizi” isimli TÜBÝTAK projesi kapsamýnda 
Kurumumuza alýnan Brewer Spektrofotometre cihazýyla 
günlük ozon ve ultraviyole radyasyon ölçümleri 
yapýlmaktadýr. Brewer Spektrofotometresine ait ölçüm 
verileri (Ozon, UV-A, UV-B ve UV Ýndeks) güncellenerek 
DMÝ web sayfasý “Araþtýrma” alt baþlýðý altýnda 
yayýnlanmaktadýr.

ULTRAVÝYOLE (MOR ÖTESÝ) IÞIN

lAsla Yanmayýnýz ,
lGölgeniz sizden daha kýsaysa (Güneþ 

tepe veya tepeye yakýn demektir) güneþ 
altýnda kalmaktan kaçýnýn, 

lGüneþte kalma sürenizi kýsýtlayýn,
lGölgelik arayýn,
lÞapka giyiniz, 
lKoruyucu elbiseler giyiniz,
lGüneþ gözlüðü kullanýnýz,
lKoruyucu krem kullanýnýz. 
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Ýstanbul bölgesi, 1 MW gücünde ve 65 m
yüksekliðindeki olan yönetmelikte tanýmlý
Referans Türbin için Günlük Toplam Elektrik
Enerjisi üretim miktarý (kWsaat)

Ýstanbul bölgesi, 3 MW gücünde ve 65 m
yüksekliðindeki olan bir Türbin için Günlük
Toplam Elektrik Enerjisi üretim miktarý (kWsaat)

Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nde kurulan “Brewer Ozon 
Spektrofotometre” Cihazý ( Kasým 2006).

Proje sonucunda Ankara'ya ait “Ozon tahmini ve UV 
Ýndeks tahmini” için elde edilen formüller, ülke geneline 
yaygýnlaþtýrýlarak bilgisayar programý (model) haline 
getirilmiþtir. Bu modeller kullanýlarak ülkemizin 130 
noktasýna ait “Üç Günlük Ozon ve UV Ýndeks Tahmin” 
deðerleri elde edilmekte ve “intranette” deneme amaçlý 
yayýnlanmaktadýr.

Yeni kurulan 150 Otomatik Meteoroloji Gözlem 
Ýstasyonu çerçevesinde; Van, Aksaray, Elazýð, Mardin, 
Silifke, Akçaabat, Oltu, Göksun, Turhal ve Gemerek 
istasyonlarýnda diðer sensörlere ilave olarak toplam 10 
adet UV-B ölçer sensör takýlmýþtýr. Bu sensörler þu anda 
deneme aþamasýnda ölçüm yapmaktadýrlar. 

DOÐAL AFETLER VE KURAKLIK

Türkiye genelinde “Sel ve Taþkýn Erken Uyarý 
Sisteminin Geliþtirilmesi”,  SPI Kuraklýk Ýndis Tahmin 
Modeli, Tarým Bakanlýðý ile ortaklaþa yürütülen “Palmer 
Kuraklýk Þiddet Ýndisi” konusunda ki çalýþmalar, ilgili 
diðer birimlerimizce ortaklaþa sürdürülmektedir. 

EUMETSAT, MSG-MPEF uydu verileri kullanýlarak 
çizdirilen ortalama ve maksimum “Ozon Gözlem 
Haritalarý”, DMÝ web sayfasýnda “Ozon Gözlemleri” alt 
baþlýðý altýnda günlük olarak  yayýnlanmaktadýr.
Ayrýca, yine DMÝ web sayfasýnda ortalama ve maksimum 
“ O z o n  Ta h m i n  H a r i t a l a r ý ”  g ü n l ü k  o l a r a k  
yayýnlanmaktadýr.
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ORMAN YANGINI ÇALIÞMALARI

Orman yangýnlarýnýn önlenmesi amacýyla “Orman 
Yangýnlarýna Yönelik Meteorolojik Erken Uyarý Modeli” 
geliþtirilmiþ olup, söz konusu çalýþmanýn çýktýlarý her sene 
yangýn mevsiminde düzenli olarak Orman Genel 
Müdürlüðü Yangýn Harekat Merkezine gönderilmektedir. 

RÜZGAR ENERJÝSÝ

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nde 
kullanýlan Sayýsal Hava Tahmin Model ürünleri ile Rüzgar 
Enerjisi Üretimi Tahmini geliþtirilmiþ, Ýstanbul için 
deneme aþamasýnda olan pilot ölçekli çalýþma, intranet 
ortamýnda yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. Açýlýþýný 
yaptýðýmýz Süper Bilgisayarýn operasyonel olarak 
kullanýma açýlmasýyla birlikte rüzgar enerji potansiyelinin 
yüksek olduðu Kuzey Ege ve Doðu Akdeniz gibi alanlarda 
da daha yüksek çözünürlüklü enerji üretim tahminlerinin 
yapýlmasý planlanmaktadýr.
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Ýstanbul bölgesi, 1 MW gücünde ve 65 m
yüksekliðindeki olan yönetmelikte tanýmlý
Referans Türbin için Günlük Toplam Elektrik
Enerjisi üretim miktarý (kWsaat)

Ýstanbul bölgesi, 3 MW gücünde ve 65 m
yüksekliðindeki olan bir Türbin için Günlük
Toplam Elektrik Enerjisi üretim miktarý (kWsaat)

Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nde kurulan “Brewer Ozon 
Spektrofotometre” Cihazý ( Kasým 2006).

Proje sonucunda Ankara'ya ait “Ozon tahmini ve UV 
Ýndeks tahmini” için elde edilen formüller, ülke geneline 
yaygýnlaþtýrýlarak bilgisayar programý (model) haline 
getirilmiþtir. Bu modeller kullanýlarak ülkemizin 130 
noktasýna ait “Üç Günlük Ozon ve UV Ýndeks Tahmin” 
deðerleri elde edilmekte ve “intranette” deneme amaçlý 
yayýnlanmaktadýr.

Yeni kurulan 150 Otomatik Meteoroloji Gözlem 
Ýstasyonu çerçevesinde; Van, Aksaray, Elazýð, Mardin, 
Silifke, Akçaabat, Oltu, Göksun, Turhal ve Gemerek 
istasyonlarýnda diðer sensörlere ilave olarak toplam 10 
adet UV-B ölçer sensör takýlmýþtýr. Bu sensörler þu anda 
deneme aþamasýnda ölçüm yapmaktadýrlar. 

DOÐAL AFETLER VE KURAKLIK

Türkiye genelinde “Sel ve Taþkýn Erken Uyarý 
Sisteminin Geliþtirilmesi”,  SPI Kuraklýk Ýndis Tahmin 
Modeli, Tarým Bakanlýðý ile ortaklaþa yürütülen “Palmer 
Kuraklýk Þiddet Ýndisi” konusunda ki çalýþmalar, ilgili 
diðer birimlerimizce ortaklaþa sürdürülmektedir. 

EUMETSAT, MSG-MPEF uydu verileri kullanýlarak 
çizdirilen ortalama ve maksimum “Ozon Gözlem 
Haritalarý”, DMÝ web sayfasýnda “Ozon Gözlemleri” alt 
baþlýðý altýnda günlük olarak  yayýnlanmaktadýr.
Ayrýca, yine DMÝ web sayfasýnda ortalama ve maksimum 
“ O z o n  Ta h m i n  H a r i t a l a r ý ”  g ü n l ü k  o l a r a k  
yayýnlanmaktadýr.

30

LEÞÝ R Ý ÝJ  GO EL NO ER LO  ME

ÜT
E D

ÜM RT LE ÜL ÐV ÜE
D

1937

ORMAN YANGINI ÇALIÞMALARI

Orman yangýnlarýnýn önlenmesi amacýyla “Orman 
Yangýnlarýna Yönelik Meteorolojik Erken Uyarý Modeli” 
geliþtirilmiþ olup, söz konusu çalýþmanýn çýktýlarý her sene 
yangýn mevsiminde düzenli olarak Orman Genel 
Müdürlüðü Yangýn Harekat Merkezine gönderilmektedir. 

RÜZGAR ENERJÝSÝ

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nde 
kullanýlan Sayýsal Hava Tahmin Model ürünleri ile Rüzgar 
Enerjisi Üretimi Tahmini geliþtirilmiþ, Ýstanbul için 
deneme aþamasýnda olan pilot ölçekli çalýþma, intranet 
ortamýnda yayýnlanmaya baþlanmýþtýr. Açýlýþýný 
yaptýðýmýz Süper Bilgisayarýn operasyonel olarak 
kullanýma açýlmasýyla birlikte rüzgar enerji potansiyelinin 
yüksek olduðu Kuzey Ege ve Doðu Akdeniz gibi alanlarda 
da daha yüksek çözünürlüklü enerji üretim tahminlerinin 
yapýlmasý planlanmaktadýr.

31



TUMAS
(TÜRKÝYE METEOROLOJÝK VERÝ ARÞÝV SÝSTEMÝ)

TAÞKIN ERKEN UYARI SÝSTEMÝ

Ülkemizde meydana gelebilecek sel-taþkýn 
hadiselerine karþý hidrolojik-meteorolojik modeller 
yardýmý ile doðruluðu yüksek erken tahmin ve uyarý 
yapýlmasý çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Böylece sel ve taþkýn 
sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayýplarýnýn 
en aza indirilmesi planlanmaktadýr.

GÜNEÞ ENERJÝSÝ

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, 1971 – 
2000 iklim periyodunda güneþlenme verisi ölçülen 157 
iklim istasyonunun güneþlenme þiddeti verileri, Orta Doðu 
Teknik Üniversitesi ile birlikte Coðrafi Bilgi Sistemi 
altýnda modeller kullanýlarak “Türkiye Güneþlenme 
Atlasý”ný hazýrlamýþtýr. Türkiye'de ilk ve önemli bir 
çalýþma olan Türkiye Güneþlenme Atlasý baþta 
yenilenebilir enerji sektörü (Fotovoltaik ve güneþ 
kolektörleri) olmak üzere, turizm, tarým, saðlýk ve çevre 
sektörlerine, bu konuda araþtýrma yapan kurum ve 
kuruluþlar ile üniversiteler ve kamuoyunun hizmetine 
sunulmuþtur.
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Tumas, Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü ve diðer 
ülke meteoroloji teþkilatlarý tarafýndan üretilen gözlem, sayýsal 
hava tahmin modeli ürünleri, radar ve uydu verileri ile diðer 
meteorolojik verilerin kalite kontrolü, gerekli format dönüþümleri 
yapýldýktan sonra arþivlenmesi ve sunulmasý amacýyla yapýlmýþ 
bir proðramdýr.

Tumas, üzerinde arþivlenen her türlü meteorolojik 
veriye internet üzerinden eriþim imkaný saðlamaktadýr. 
Üye olan kullanýcýlar, istedikleri meteorolojik veriyi 
seçebilmekte, sipariþ edebilmekte ve verileri gerçek 
zamanlý ya da posta yolu ile alabilmektedir.  

Resmi kurumlara, üniversitelere ve öðrencilere ücretsiz 
o l a r ak  sunu lan  me teo ro lo j ik  ve r i l e r,  d iðe r  
vatandaþlarýmýza ücret karþýlýðý ve sistemin getirdiði 
havale, kredi kartý ile ödeme ve nakit ödeme kolaylýklarý ile 
sunulmaktadýr.
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Hava Radarý Kursu

13 - 17 Ekim 2008, Ýstanbul

9 Ülkeden 11 Katýlýmcý

19 - 23 Ekim 2009, Alanya

17 Ülkeden 24 Katýlýmcý

Uluslararasý Zirai Meteoroloji Kursu

Daha kaliteli ve hassas ölçümler yapmak, yurtiçi ve 
yurtdýþý talepleri karþýlamak amacýyla uluslararasý 
standartlarda hizmet veren bir kalibrasyon merkezi 
kurulmuþtur. Merkezde meteorolojik aletler ile otomatik 
meteoroloji istasyonu ölçüm sensörlerinin kalibrasyonu 
yapýlmakta ve sertifikalandýrýlmaktadýr. Kalibrasyon 
merkezinde Þubat 2009 tarihinden itibaren TS EN 
ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuarýnýn 
Ye te r l i l ið i  Ý ç in  Gene l  Þar t l a r )  s t andar t l a r ý  
uygulanmaktadýr.

Kalibre edilen cihazlar

lSýcaklýk / Nem (-80 ile +110°C)/ (%10 ile %98 Nispi 
Nem) 

lAtmosferik Basýnç ( 750 ile 1050 mbar) 
lRüzgar Hýzý (0,1 ile 40 m/sec) 
lGüneþ Radyasyonu ( 0 ile 700 watt/m²)
lYaðýþ Miktarý 

KALÝBRASYON MERKEZÝ (KALMER)
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Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (DMÝ) ile Dünya Meteoroloji Teþkilatý (WMO) arasýnda 18 Mayýs 2000 
tarihinde imzalanan antlaþmayla, DMÝ Dünya Meteoroloji Teþkilatý'nýn 6. Bölgesi bünyesinde Bölgesel Eðitim Merkezi 
(RTC) olarak eðitim faaliyetlerine baþlamýþtýr. 

Ankara, Ýstanbul, Alanya ve Akçakoca'da bulunan eðitim tesislerinde uluslararasý kurslarýn yanýnda WMO ve diðer 
organizasyonlarýn çalýþtay, seminer, sempozyum ve bazý toplantýlarýna ev sahipliði yapýlmaktadýr.

“Zirai Meteoroloji”, “Meteorolojik Telekomünikasyon”,  “Uydu Meteorolojisi”, “Hava Tahminleri”, “Hava Gözlem 
Sistemleri”, “Bölgesel Ýklim Modelleri” konularýnda bir çok kurs düzenleyen RTC-Türkiye, bugüne kadar 100 farklý 
ülkeden 400'e yakýn meteoroloji uzmanýna eðitim vermiþtir. 

EÐÝTÝM MERKEZLERÝ



Hava Radarý Kursu

13 - 17 Ekim 2008, Ýstanbul

9 Ülkeden 11 Katýlýmcý

19 - 23 Ekim 2009, Alanya

17 Ülkeden 24 Katýlýmcý

Uluslararasý Zirai Meteoroloji Kursu

Daha kaliteli ve hassas ölçümler yapmak, yurtiçi ve 
yurtdýþý talepleri karþýlamak amacýyla uluslararasý 
standartlarda hizmet veren bir kalibrasyon merkezi 
kurulmuþtur. Merkezde meteorolojik aletler ile otomatik 
meteoroloji istasyonu ölçüm sensörlerinin kalibrasyonu 
yapýlmakta ve sertifikalandýrýlmaktadýr. Kalibrasyon 
merkezinde Þubat 2009 tarihinden itibaren TS EN 
ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuarýnýn 
Ye te r l i l ið i  Ý ç in  Gene l  Þar t l a r )  s t andar t l a r ý  
uygulanmaktadýr.

Kalibre edilen cihazlar

lSýcaklýk / Nem (-80 ile +110°C)/ (%10 ile %98 Nispi 
Nem) 

lAtmosferik Basýnç ( 750 ile 1050 mbar) 
lRüzgar Hýzý (0,1 ile 40 m/sec) 
lGüneþ Radyasyonu ( 0 ile 700 watt/m²)
lYaðýþ Miktarý 

KALÝBRASYON MERKEZÝ (KALMER)

LEÞÝ R Ý ÝJ  GO EL NO ER LO  ME

ÜT
E D

ÜM RT LE ÜL ÐV ÜE
D

1937

34 35

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (DMÝ) ile Dünya Meteoroloji Teþkilatý (WMO) arasýnda 18 Mayýs 2000 
tarihinde imzalanan antlaþmayla, DMÝ Dünya Meteoroloji Teþkilatý'nýn 6. Bölgesi bünyesinde Bölgesel Eðitim Merkezi 
(RTC) olarak eðitim faaliyetlerine baþlamýþtýr. 

Ankara, Ýstanbul, Alanya ve Akçakoca'da bulunan eðitim tesislerinde uluslararasý kurslarýn yanýnda WMO ve diðer 
organizasyonlarýn çalýþtay, seminer, sempozyum ve bazý toplantýlarýna ev sahipliði yapýlmaktadýr.

“Zirai Meteoroloji”, “Meteorolojik Telekomünikasyon”,  “Uydu Meteorolojisi”, “Hava Tahminleri”, “Hava Gözlem 
Sistemleri”, “Bölgesel Ýklim Modelleri” konularýnda bir çok kurs düzenleyen RTC-Türkiye, bugüne kadar 100 farklý 
ülkeden 400'e yakýn meteoroloji uzmanýna eðitim vermiþtir. 

EÐÝTÝM MERKEZLERÝ



Günümüzde DMÝ Genel Müdürlüðü olarak kullanýlan 
Ziraat Mektebi binasý, Anadolu  ve Rumeli  Müdafa-i 
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliye'sinin, Milli 
Mücadeleyi yönettiði yer olarak, Atatürk ve çalýþma 
arkadaþlarý tarafýndan 6 ay kadar karargah durumunda  
kullanýlmýþtýr. 

Eski Ziraat Mektebi'nin Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel 
Müdürlüðü'ne tahsis edilmesinden bu yana, Atatürk´ün 
kullandýðý bu oda muhafaza edilebilen eþyalarý ile birlikte 
müze haline getirilmiþ ve ziyarete açýlmýþtýr.

Meteoroloji teþkilatýnýn kuruluþundan bugüne kadarki 
süreçte, meteoroloji alanýnda  Türkiye'deki geliþmeleri 
sergilemek ve gelecek kuþaklara aktarmak amacýyla 
kurulmuþ ve 14.06.1984 tarihinde müze olarak tescil 
edilmiþtir. Yazýlý ve görsel tarihî dokümanlar ve belgeler 
ile  meteorolojik alet ve cihazlarýn  sergilendiði müze iki 
bölümden oluþmakta ve  toplam 190 adet eser ziyaretçilere 
sunulmaktadýr.

Meteoroloji Müzesini 2008 yýlýnda 11432 kiþi ziyaret 
etmiþtir. Müzemiz hafta içi her gün mesai saatleri içinde 
randevu alýnarak ücretsiz olarak  ziyaret edilebilmektedir. 
(Randevu Tel: 0312 302 24 19) 

METEOROLOJÝ MÜZESÝ

ATATÜRK ODASI
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dengeleyen melatonin hormonunun normalin üzerinde 
salgýlanmasý, kiþinin gün içerisinde ruh durumunun 
deðiþmesine neden olmaktadýr. Kadýnlarýn psikolojik ve 
hormonal dengeleri erkeklere göre daha hassas olduðu 
için kadýnlar mevsim geçiþlerinde erkeklere oranla daha 
fazla etkilenmektedirler. 

Tüm bunlarýn ýþýðýnda diyebiliriz ki sonbahar ve kýþ 
aylarýndaki iklim deðiþiklikleri insanlar üzerinde de 
bedensel ve ruhsal deðiþikliklere yol açmaktadýr. Bu 
deðiþiklikler içindeki olumsuzluklarý en aza indirgemek 
için önce ruh saðlýðýmýzý dengede tutmanýn yollarýný 
aramalýyýz, bu beden saðlýðýmýzý da olumlu yönde 
etkileyecektir.

Sonbahar ve kýþýn gelmesiyle beraber hava sýcaklýðýnýn 
azalmasý, yaðýþlarýn baþlamasý ve havanýn erken kararmasý 
insanlarýn yaþam biçimlerini deðiþtirmektedir. Bu 
mevsimde havalarýn soðumasý pusuda bekleyen bir çok 
hastalýðýn ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Bu 
mevsimlerle birlikte soðuk algýnlýðý, grip, bronþit gibi üst 
ve alt solunum yolu enfeksiyonlarýnda bir artýþ olmakla 
beraber, psikiyatristler de özellikle sonbahar aylarýnda 
d e p r e s y o n  v a k a l a r ý n a  s ý k ç a  r a s t l a d ý k l a r ý n ý  
söylemektedirler.

Solunum yolu hastalýklarý diye bilinen hastalýklar ani 
sýcaklýk deðiþikliklerinin yaþandýðý sonbahar ve kýþ 
aylarýnda metabolizmanýn zayýf düþtüðü bir aný kollayarak 
virüsler yoluyla bulaþan hastalýklardýr. Bu aylarda en sýk 
rastlanan hastalýk olan grip ona neden olan virüsün bir 
kiþiden diðerine öksürük, hapþýrma ve daha sýk olarak elin 
elle temasýna örneðin el sýkýþmayla bulaþmaktadýr. Virüs 
üst solunum yolundan girerek burun ve boðaza yerleþir ve 
bazen alt solunum yollarý yani akciðeri de etkileyebilir. 
Salgýn olarak grip okul, iþyerleri gibi insanlarýn toplu 
olarak yaþadýklarý yerlerde   ve mevsim geçiþlerinde 
görülür. Gribin en temel riski üst solunum yollarýndan 
yayýlan bakteriyal enfeksiyonlarýn pnömoni (zatürre) ve 
bronþite neden olmasýdýr. Bu risk daha çok küçük 
çocuklarda, yaþlý kiþilerde, çok sigara içenlerde, kronik 
akciðer ve kalp hastalýðý olanlarda görülmektedir.

Sonbahar ve kýþ aylarýyla beraber fiziksel hastalýklarýn 
yaný sýra ruhsal bir hastalýk olan depresyonunda görülme 
sýklýðýnda artýþ olduðu uzmanlar tarafýndan tespit 
edilmiþtir. Bu mevsimde havalarýn soðumasýyla beraber 
kapalý mekanlarda daha çok zaman geçirilmesi, havanýn 
genelde soðuk ve kapalý olmasý insanlarý karamsarlýða 
itmektedir. Güneþ enerjisi insanlarý psikolojik açýdan 
olumlu etkilediði için, güneþ enerjisinin azaldýðý sonbahar 
aylarýnda insanlarýn depresyona girme olasýlýðýnýn diðer 
mevsimlere göre daha yüksek olduðu konunun uzmanlarý 
tarafýndan söylenmektedir. Depresyonun sonbahar 
aylarýnda görülmesinin bir diðer önemli nedeni ise 
insanlarýn tatilin sona ermesiyle birlikte yoðun iþ 
temposuna ayak uydurmak zorunda kalmalarýdýr. Ayrýca 
sonbaharýn gelmesiyle duygularý 
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Günümüzde DMÝ Genel Müdürlüðü olarak kullanýlan 
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Not: Ekstremler uzun yýllýk verilerden, ortalamalar 1971-2000 periyodundan  alýnmýþtýr. 

Türkiye'de ve Dünyada Kaydedilen En Düþük ve En Yüksek Meteorolojik Deðerler

Ölçülen Deðer Ölçüldüðü Yer ve Tarihi 
En Yüksek Sýcaklýk   48.8°C Mardin-Kocatepe 14 Aðustos 1993
En Düþük Sýcaklýk -46.4°C Van-Çaldýran 9 Ocak 1990
En Yüksek Yýllýk Ortalama Sýcaklýk    21.3°C Hatay-Ýskenderun 1962
En Düþük Yýllýk Ortalama Sýcaklýk      1.8°C Sarýkamýþ 1972
Yýllýk En Yüksek Toplam Yaðýþ 4045.3 mm Rize 1931
Yýllýk En Düþük Toplam Yaðýþ    114.5 mm Iðdýr 1970
Günlük En Yüksek Yaðýþ   469.9 mm Kemer 11 Aralýk 1971
En Yüksek Kar Kalýnlýðý     525 cm Bitlis Þubat 1954
En Yüksek Basýnç 1045.2 mb Zonguldak-Eregli 1 Ocak 1973
En Düþük Basýnç   747.2 mb Van-Baþkale 21 Þubat 2001
En Yüksek Rüzgar Hýzý    48.9 ms Tokat 1 Ocak 1978

Ölçülen Deðer Ölçüldüðü Yer ve Tarihi
En Yüksek Sýcaklýk     58°C, El Azizia Libya, 13 Eylül 1922
En Düþük Sýcaklýk -89.2°C, Vostok-Antarktika, 21 Temmuz 1983
En Yüksek Yýllýk Ortalama Sýcaklýk  34.4°C, Dallo-Etyopya
En Düþük Yýllýk Ortalama Sýcaklýk -56.7°C, Plateau-Antarktika
Yýllýk En Yüksek Toplam Yaðýþ 2646.7 cm, Cherrapunji-Hindistan, Aðustos 1860
En Düþük Ortalama Yaðýþ    0.08 cm, Arica-Þili, 1970

Türkiye

D ü n y a

41
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BÝR YERÝN  HAVA  DURUMU ÝLE ÝKLÝMÝ 
AYNI  ANLAMA  MI  GELMEKTEDÝR ?

Hava Durumu ve Ýklim kelimeleri de günlük 
hayatýmýzda zaman zaman yanlýþ kullandýðýmýz iki 
farklý terimdir. 

Hava durumu ile ifade edilen olgu atmosferde 
meydana gelen meteorolojik olaylardýr. Atmosferde 
hava olaylarýnýn kýsa bir süre içindeki durumunu 
tanýmlamak için soðuk hava, yaðmurlu hava vb. 
tanýmlar kullanýlýr. Bütün bunlar havanýn o anki halini 
belirler. Hava durumu, belirli bir yerde belirli ve kýsa bir 
süre içinde etkin olan atmosfer koþullarýdýr.

 

Ýklim ise oldukça geniþ bir bölgede ve uzun yýllar 
deðiþmeyen ortalama hava koþullarýdýr. En az 30 yýllýk 
veriler iklim bilgisi olarak deðerlendirilir. Burada iklim 
ile hava durumu arasýndaki en önemli fark  bölge ve  
zaman kavramlarýdýr. 

Özetle hava, her gün yaþanýlan ortamdýr, her an 
deðiþebilir, iklim ise uzun yýllar hava olaylarýnýn 
ortalamasýdýr, deðiþimi uzun yýllar alýr.

SICAKLIK MI ?    ISI MI?

METEOROLOJÝ UÇAKLARI VAR MI?

Sýcaklýk ve ýsý günlük yaþantýda sýk sýk kullanýlan 
çoðunluklada birbiriyle karýþtýrýlan iki terimdir. 
Televizyon programlarýnda “ Bugün hava ýsýsý 25 °C 
olmuþtur” ifadelerini zaman zaman duymaktayýz.  
Sýcaklýk ve ýsý ne demektir?

Sýcaklýk: Bir maddenin belli bir ölçüye göre, 
soðukluðunu veya sýcaklýðýný gösteren nicelik sýcaklýk 
olarak bilinir.

Bir maddenin sýcaklýðý deðiþiyorsa, çevresine ýsý 
veriyor ya da çevresinden ýsý alýyordur.

Isý: Sýcaklýklarý farklý olan maddeler bir araya 
konulduðunda aralarýnda enerji alýþ veriþi olur. Alýnan 
ya da verilen enerjiye ýsý enerjisi denir.

Sýcaklýk ölçü birimidir, derece ile ifade edilir.
Isý enerji birimidir, Kalori ile ifade edilir.

Isý 10 derecedir demek, boyum 10 ton demek gibidir.

Gökyüzünde çok yükseklerde süzülerek giden ve 
arkasýnda beyaz bir iz býrakan uçaklar, halk arasýnda   “ 
Meteoroloji Uçaðý” diye adlandýrýlmaktadýr. Oysa bu 
görüntülerin nedeni, genellikle kýtalararasý uçuþlarý 
nedeniyle yüksek irtifada seyreden uçaklarýn 
buharlaþan eksoz gazlarýnýn býraktýðý kuyruk izleridir.

Uçaklar genelde meteorolojik gözlem yapmazlar. 
Ancak uluslararasý anlaþmalar gereði, sivil ve askeri 
uçuþlarda pilotlarýn karþýlaþtýðý her türlü meteorolojik 
olayý en yakýn meteoroloji istasyonuna vermesi 
istenmektedir.

Kýsaca, meteoroloji uçaklarý yoktur, fakat 
meteorolojik þartlardan etkilenen uçaklar vardýr.
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Meteoroloji Uçaðý” diye adlandýrýlmaktadýr. Oysa bu 
görüntülerin nedeni, genellikle kýtalararasý uçuþlarý 
nedeniyle yüksek irtifada seyreden uçaklarýn 
buharlaþan eksoz gazlarýnýn býraktýðý kuyruk izleridir.

Uçaklar genelde meteorolojik gözlem yapmazlar. 
Ancak uluslararasý anlaþmalar gereði, sivil ve askeri 
uçuþlarda pilotlarýn karþýlaþtýðý her türlü meteorolojik 
olayý en yakýn meteoroloji istasyonuna vermesi 
istenmektedir.

Kýsaca, meteoroloji uçaklarý yoktur, fakat 
meteorolojik þartlardan etkilenen uçaklar vardýr.
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ADANA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

AFYON
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ELAZIÐ
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ERZURUM
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

KARS
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

KAYSERÝ
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ÞANLIURFA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

TOKAT
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ANKARA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ANTALYA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

BALIKESÝR
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

DÝYARBAKIR
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ISPARTA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ÝSTANBUL
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ÝZMÝR
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

MALATYA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

KONYA
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

KIRÞEHÝR
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

TRABZON
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

SAMSUN
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ZONGULDAK
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

VAN
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

ESKÝÞEHÝR
 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ

LEÞÝ R Ý ÝJ  GO EL NO ER LO  ME
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