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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 440FB0010 

ALAN Yiyecek Ġçecek Hizmetleri 

DAL/MESLEK Hosteslik 

MODÜLÜN ADI Meteoroloji 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Atmosferdeki geliĢmelere ve türbülans çeĢitlerine göre gerekli 

kontrolleri kurallarına uygun yapma, kabinde önlem alma 

yeterliliğini kazandıran öğrenme materyalidir. 

SÜRE 

40/16 

Öğretmen kontrolünde okuldaki atölyelerde yapılan uygulamalı 

ve teorik eğitimdir (16 saat). 

Öğretmen rehberliğinde bireyin kendi kendine aldığı,grup olarak 

aldığı ve çevreden faydalanarak aldığı eğitimdir(24saat). 

ÖN KOġUL 
 

YETERLĠK 
Meteorolojik geliĢmelerin etkilerine göre kabin önlemlerini 

almak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: Uygun ortam sağlandığında atmosferdeki 

geliĢmelere ve türbülans çeĢitlerine göre gerekli kontrolleri 

kurallarına uygun yapma, kabinde önlem alma iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Atmosferdeki geliĢmelere göre kabinde yapılması gereken 

iĢlemleri eksiksiz yapabileceksiniz. 

2. Türbülans çeĢitlerine göre gerekli kontrolleri yapacak ve 

kurallarına uygun güvenlik önlemlerini alabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam; Mock-up, atölye, sınıf. 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon, dergi, afiĢ, broĢür, resim, 

fotoğraflar, dosya, kabin ekibinin belge ve evrakları, uçak sefer 

çantası, mock-up içindeki araç-gereçler, usta öğretici. 

Öğretmen ve pilot veya kabin amiri/memuru rehberliğinde modül 

iĢlenmelidir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme 

araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi beceri, tavırları ölçmek 

amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile 

değerlendirileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Meteorolojinin temel konusu, hava tahminlerinin yapılması ve atmosfer olaylarının 

incelenmesidir. Hava bilgisi uçuĢ emniyeti açısından çok önem taĢır. Havanın durumunu, 

değiĢkenliklerini bilmeden ve yorumlamadan uçuĢun güvenli olması mümkün değildir. 

Havadaki değiĢiklikler hakkında en çok bilgi sahibi olması gereken kiĢi pilot olmakla birlikte 

kabin ekibi üyelerininde bu konuda bilgi sahibi olması önemlidir. 

 

Ġyi bir kabin ekibi üyesi havadaki değiĢikliklerden, bunların uçağa etkisinden haberdar 

olmalıdır. Herhangi bir durumda kabinde neler yapması gerektiğini, hangi önlemleri alması 

gerektiğini bilerek hareket etmelidir. Alacağı önlemlere nelerin sebep olduğunu bildiğinde 

görevini daha bilinçli bir Ģekilde yerine getirebilecek, yolcuları yönlendirmesi ve idare 

etmesi daha kolay olacaktır. 

Meteoroloji modülüyle size atmosferdeki değiĢikliklere göre kabinde alınması gereken 

önlemlerle türbülans anında kabinde alınması gereken önlemler hakkında bilgiler 

verilmektedir. Bu modülü baĢarıyla tamamladığınızda; uçuĢta atmosferdeki değiĢiklikler ve 

türbülans anında neler yapmanız gerektiğini öğrenip bunu baĢarıyla uygulayabileceksiniz. 

 

Hosteslik mesleğiyle ilgili modülleri tamamladıkça bu mesleği yapmanın güzel ve 

zevkli olduğu kadar sorumluluk isteyen, ciddi ve zor olduğunu da göreceksiniz. Bu bilgiler 

sizi yıldırmayacak, daha ciddi bir çalıĢmaya yönlendirecektir. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1 
 

 

 
Atmosferdeki geliĢmelere göre kabinde yapılması gereken iĢlemleri eksiksiz 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizdeki havayolu Ģirketlerinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden veya 

birimlerinden, Ġnternetten, sektörde hali hazırda çalıĢan kabin memurlarından 

atmosferdeki değiĢikliklerin kabine etkisi ile ilgili iĢlemleri araĢtırınız. 

 

1. ATMOSFERDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER VE 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 

1.1. Meteorolojik (Hava Bilgisi) GeliĢmeleri Bilmenin UçuĢ Eminyeti 

Açısından Önemi 
  

Meteorolojinin temel konusu atmosfer olaylarının incelenmesi ve hava tahminlerinin 

yapılmasıdır. Meteoroloji uzmanları bunu hava basıncını ölçerek yaparlar. Sıcaklık yağmur 

ve kar miktarı, görüĢ uzaklığı, nem oranını, bulut miktarı ve türü, rüzgârın Ģiddeti ve yönü 

ölçümlerde saptanır. Her 6 saatte bir Dünya‟nın pek çok yerinde eĢ zamanlı ölçümler yapılır. 

Sonuçlar ulusal meteoroloji kuruluĢlarında toplanır, ülkeler arası bilgi alıĢ veriĢi olur. 

 

Hava bilgisi uçuĢ emniyeti açısından çok önemlidir. UçuĢun seyrini doğrudan etkiler. 

Havayolu Ģirketleri yapmıĢ oldukları uçuĢ planı ve takvimini aynen uygulamak ve yerine 

getirmek isterler. Fakat bu planın yüzde yüz aynen uygulanması pek mümkün olmaz. ġirket 

açısından her Ģey tam olsa bile hava durumundaki değiĢiklikler planları da değiĢtirir. 

 

Mademki hava bir uçuĢun yapılabilmesinde en önemli faktördür, o halde pilotlar, ve 

kabin ekibi onu iyice tanımak zorundadırlar; uçuĢ emniyeti bunu gerektirir. Hava tahminleri 

yapmak, havanın eğilim ve özellikleri üzerinde çalıĢmıĢ ve bunları iyice öğrenmiĢ kiĢilerin 

iĢidir; bununla beraber hava hakkında temel bilgilere sahip olan bir pilot ve kabin ekibi, 

kendisine verilen meteoroloji brifingini daha iyi anlayabilecek ve hava durumu raporlarını 

daha doğru bir Ģekilde yorumlayabilecektir. Eğer bu gerçeği idrak eder ve mevcut bütün 

meteorolojik verilerden azami ölçüde yararlanılabilinirse daha bilgili, daha usta bir kabin 

ekibi üyesi olunur. 

 

Uçak sofistike elektronik-mekanik sistemiyle mükemmelik sınırına ulaĢmıĢtır. Ama 

sistemin en zayıf halkası insandır. Bütün araĢtırmalar ve kaynaklar uçak kazalarının %70-

80‟inin insan faktörüne bağlı olduğunu göstermektedir. Bunun yarısı (%52) ise karar verme 

hataları ile ilgilidir. Bunun için doğru yorum ve karar çok önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 

1.2. Meteorolojik Terimler 
  

Havacılıkta kullanılan uluslararası geçerliliği olan dil Ġngilizcedir. Onun için 

meteorolojik terimler de Ġngilizce kullanılır. Bu yüzden terimlerin Ġngilizce olarak bilinmesi 

gerekir. Bu terimlerin ne anlama geldiğini her kabin üyesinin bilmesi gerekir. Doğru 

terminoloji kullanmak uçuĢ emniyeti açısından çok önemlidir. Benzer terimler yanlıĢ 

kullanılırsa uçuĢ eminyeti açısından sakıncalı durumlar olabilir. Terminolojiyi iyi bilmek ve 

doğru terimleri kullanmak, iyi anlamak gerekir. 

 

Havayollarında meteoroloji ile ilgili en çok kullanılan ve bilinmesi gereken terimler 

Ģunlardır: 

 

Turbulent (Air) Turbulance: Havanın atmosferde ani hareketleriyle ani sallanması 

Weather Forecast: Hava tahmin raporu 

Actual Weather Report: Son hava tahmini raporu 

Temperature: Derece 

Head Wind: Önden gelen rüzgâr 

Cross Wind: Yandan esen rüzgâr (çapraz) 

Tail Wind: Arkadan gelen rüzgâr 

Wind Shear: Ani rüzgâr durması 

Jet Stream: Avrupa rüzgârlarının sürekli değiĢen akımları 

Hurricane: Kasırga 

Clear Air Turbulance (CAT): Açık hava türbülansı 

CB Activity: Kötü bulut (Çok elektrik akımı olan bulut) 

Kümülüs: Daha az elektrik akımı olan bulut 

Thunder Storm: Ağır ĢimĢek ve fırtına 

Visibility: GörüĢ açısı 

Ceiling: Tavan (Bulutların yere olan mesafesi) 

Raıny: Yağmurlu 

Storm: Fırtına 

Severe: ġiddetli türbülans 

Snow: Kar 

Misty: Sisli- bulutlu 

Sunny: GüneĢli 

Suhunet: Sıcaklık 

Fog: Sisli 

Dry: Kuru 

Wet: Islak 

Slippery: Kaygan 

Slush: Kar yağıĢıyla oluĢmuĢ sulu kar yüzeyi 

Hail: Dolu 

Sand Storm: Kum fırtınası 

Gusty: Rüzgârın hızlanmasıyla oluĢan sesler 

Calm: Sakin 

Ġzobar: EĢ-basınç eğrileri 



 

 5 

 

Anemometre: Rüzgârın hızını ölçen alet 

Barometre: Basınç ölçer alet 

Termometre: Sıcaklığı ölçen alet 

Higrometre: Nem ölçer alet 

Knot: Küme, bağ 

Troop: Küme, sürü  

Squall Lıne: Fırtına hattı 

Nocreus: Tül halinde bulut 

Absorve: Ġçine çeken, soğuran 

Nötr: Yansız 

Katabatik Winds: Fön rüzgârları 

 

1.3. Meteorolojik GeliĢmelerin Uçağa Etkisi ve Kabinde Alınması 

Gereken Önlemler 
 

Meteorolojik geliĢmeler, uçuĢ için büyük önem taĢır. Havadaki değiĢimlerin uçuĢa, 

uçağa doğrudan etkisi vardır. Mevsimin gerektirdiği hava durumunun bilinmesine rağmen 

her zaman hava durumu değiĢebilir. Günlük hatta sabah, öğle, akĢam hava farklılıklar 

gösterebilir. Bu durum hava tahmin raporlarından öğrenilir. 

 

Hava Tahmin Raporu 
 

Belirtilen süreler içinde hava durumunu gösteren rapordur. Bu rapor haftalık, günlük, 

saatlik olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden alınır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

günlük olarak hava durum raporu hazırlar ve Ġnternette, kendi sitesinde yayınlar. Hatta bu 

raporlar gün içindeki değiĢiklikleri göstermek için günün belli saatlerinde yenilenir.  

 

 
Resim 1.1: Bir günlük hava tahmin raporu örneği 
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Hava Tahmin Raporundaki Simgelerin Anlamları: 
 

  Hava açık                       Dolu                                            Hafif yağıĢlı 

 

  Az bulutlu                      Parçalı bulutlu                             Kar yağıĢlı 

 

  Çok bulutlu                   Karla karıĢık yağmur                   Yoğun kar yağıĢlı 

 

  Kuvvetli sağanak yağmur                                      Rüzgârlı 

 

  Sağanak yağıĢlı                                                     Toz ve kum fırtınası 

 

  Mevzii sağanak yağmur                                       Soğuk 

 

  Parçalı bulutlu                                                      Sıcak 

 

  Gök gürültülü sağanak yağıĢlı                              Yağmurlu 

 

  Dumanlı 

 

AĢağıda bir güne ait sabah, öğle ve akĢam hava durumunu gösteren rapor örnekleri 

vardır. 

 

 
Resim 1.2: Sabah hava raporu 
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Resim 1.3: Öğle hava raporu 

 

 
Resim 1.4: AkĢam hava raporu 

 

Hava tahmin raporu saatlik duruma göre isimlendirilir. Bunlar: 

 

METAR (SA): 3 saati kapsayan rapordur. 

SPEC (SP): Bir sonraki METAR yayınlanana kadar o anki değiĢikliği bildiren 

rapordur. 

TAF: 6 saatte bir yayınlanan rapordur. 9 saatlik tahmin için hazırlanan FC raporu, 18-

24 saatlik tahmin için hazırlanan FT raporudur. 

AMA: Bir sonraki TAF yayınlanana kadar ani değiĢiklikleri gösteren rapordur. 

SIGMET: Basınç ve rüzgâr eğrilerini gösteren rapordur. 

SNOW TAM: Karın yoğunluğunu ve frenleme durumunu gösterir rapordur. 
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Hava durum raporu günboyunca takip edilir. Meteoroloji genel müdürlüğü ve 

havayolu Ģirketleri ile sürekli iletiĢim halindedir. Havayolu Ģirketleri için meteorolojiden 

gelecek hava raporları çok önem taĢır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani ve tehlikeli 

durumlarda havayollarını uyarır. 

  

Havayolu Ģirketlerinde hava durum raporları Ģirket yetkilileri tarafında pilota iletilir. 

Hava durum raporu alırken Ģu hususlara özelikle dikkat edilir: 

  

Gidilecek meydan ve alternatif meydanın hava durumu 

   

Raporun geçerlilik saatleri 

  

Raporun yayın tarihi 

 

Kabinde Alınması Gereken Önlemler: Havadaki değiĢikliklerden pilotla beraber her 

kabin üyesinin de bilgisi ve haberi olmalıdır. Normal bir durumda hava durumu öğrenilerek 

uçuĢa karar verilir. Hava raporu kaptan pilota meteoroloji yetkilisi tarafından yorumlanır. Bu 

yoruma göre uçuĢ gerçekleĢir ve pilot bu bilgiler ıĢığında uçuĢ süresince oluĢabilecek hava 

değiĢikliklerinde pilot kabin ekibini bilgilendirir. Pilotun havanın durumu ile ilgili 

söylediklerini doğru anlaması için kabin ekibi üyelerinin hava olaylarından genel olarak bilgi 

sahibi olması gerekir. Örneğin pilot „Thunder Storm‟ olabilir, önlemlerinizi alın dediği 

zaman bunun ağır ĢimĢek ve fırtına anlamına geldiğini, böyle bir durumda uçağın Ģiddetli bir 

sarsıntı geçirebileceğini, dikkatli ve soğukkanlı bir Ģekilde bekleyip yolcuları kontrol altında 

tutması gerektiğini bütün kabin ekibi üyelerinin bilmesi gerekir. 

    

Özellikle ani değiĢiklikler, yoğun sis, Ģiddetli rüzgârda kabin ikaz ıĢıkları otomatik 

olarak yanar. Yolcular, kemerlerini bağlamaları ve uyarana kadar da açmamaları için 

bilgilendirilir. Özel durumlarda pilot yolcuları bilgilendirme anonsu yapar. Bu anons 

yolcular için çok önemlidir. Pilotun konuĢması onlara güven vererek sakinleĢtirir. 

 

Kabin ekip üyeleri yolcuları sürekli izlemelidir. Panik olanları, heyecanlananları 

sakinleĢtirici bilgilendirmeler yapmalı, mesleki bilgilerine dayanarak havadaki 

değiĢikliklerin normal ve tehlikesiz geliĢmeler olduğunu anlatmalıdır. PanikleĢen, 

heyecanlanan yolcular diğer yolcuları da etkileyeceği için uçuĢu tehlikeye sokabilir. Bu 

durumda kabin ekibi üyelerinin tutumu çok önemlidir. 

  

Havadaki değiĢiklikleri bilmek, konuĢup yorum yapabilmek için kabin ekibi 

üyelerinin de pilot kadar olmasa da atmosfer ve katmanları, hava kitleleri, bulutlar, cepheler, 

rüzgârlar, sis ve buzlanma hakkında bilgi sahibi olmaları, bunların ne anlama geldiğini 

bilmeleri gerekir. 
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1.3.1. Atmosfer ve Katmanları 
 

Dünya‟nın ya da baĢka bir gezegenin çevresindeki hava ya da gaz katmanlarına 

atmosfer denir. Dünya‟nın atmosferi vücudumuza belli bir basınç uygular. Ama içimizdeki 

havanın basıncı dıĢtaki hava basıncını dengelediği için biz bunu fark etmeyiz. Deniz 

seviyesinde standart atmosfer sıcaklığı + 15 derecedir. Standart atmosfer hava basıncı 1013,2 

milibar veya 29.32 inç‟tir. Her 1000 feet yükseldikçe sıcaklık 2 derece düĢer. 

 

Uçağımızın uçuĢu dünyamızı saran atmosfer tabakası içinde olur. Bu nedenle uçağın 

uçuĢu atmosferin özellikleri ile yakından ilgilidir. 

 

Atmosfer %70 azot, 

%21 Oksijen, 

%8 Su buharı, argon, karbondioksit, helyum, neon, kripton ve xenon gibi gazlardan 

oluĢur. 

 

Atmosferin Katları: 
 

Meteorolojide dünyanın atmosferi, genel olarak iki esas bölüme ayrılır : 

 Alçak atmosfer 

 Yüksek atmosfer 

 

Alçak atmosfer, TROPOSFER diye adlandınlır. Troposferin kalınlığı zamana ve 

enleme göre değiĢir. Ortalama kalınlığı Ekvator üzerinde 54.000 feet. Kutuplarda 28.000 feet 

kadardır. Orta kuĢaklarda, mevsimsi degiĢiklikler troposferin kalınlığını büyük ölçüde 

etkiler. Yaz mevsiminde daha kalın, kıĢ mevsiminde ise incedir. Yeryüzü ve atmosferdeki ısı 

değiĢikliği nedeniyle, troposferin kalınlığı, gündüzden geceye ve mevsimden mevsime 

sürekli olarak değiĢir. Bu mevsimlik ve günlük değiĢmelere rağmen orta kuĢaklarda 

troposfer, ancak nadiren Ekvator‟daki kadar kalın ya da kutuplardaki kadar ince olur. 45° 

enleminde troposferin ortalama yiiksekliği yaklaĢık olarak 35.000 feet'tir. 

 

Atmosferin katları içinde herhalde en istikrarsız olanı troposferdir. Bulut 

faaliyetlerinin ve gözle görülebilir hava olaylarının en çok bulunduğu bölüm burasıdır. 

Dünya‟daki meteorolojik olayları meydana getiren bütün hava kitleleri, cepheler ve fırtınalar 

burada doğar. 

 

Birçok nedenlerle, meteorolojik olayların çogu, troposfer sınırları içinde yer 

almaktadır; Ģöyle ki: 

 

 Yüksek nisbette su buharı alçak atmosferde bulunur. 

 YoğunlaĢma zerrecikleri en çok troposferdedir. 
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 IĢının (radyasyon) yoluyla ısınma ve soğuma, yer seviyesinde maksimumdur. 

Troposfer içinde irtifa ile ortalama ısı düĢmesi yaklaĢık olarak 2°C/1.000 feettir. 

Bu ortalama ısı düĢmesine «standart düĢme orant (Standart Lapse Rate) denir. 

Isı düĢmesinin önemli ölçüde degiĢtiği ırtifa, alçak atmosferi yiiksek 

atmosferden ayıran bölge yahut sınırdır. Bu hayali bölge TROPOPOZ olarak 

bilinir ve çoğu zaman ince ve kesin bir intikal bögesi olarak kabul edilir. 

Tropopozun ortalama irtifası enlemlere göre sistemli bir Ģekilde değiĢir; Ekvatorda 

yüksek, Kutuplarda daha alçaktır. 45° enleminde, iropopozun ortalama ısı derecesi -SS°C 

dır; kutuplarda tropopoz ısısı Ekvator‟dakine oranla daha sıcaktır (BaĢlıca neden, troposferin 

kutuplarda çok daha ince olmasıdır). 

 

Tropopoz sadece alçak atmosferle yüksek atmosfer arasındaki sınır bölgesidir; 

dolayısıyle yüksekliği troposferin kalınlığıyla beraber devamlı değiĢecektir. 

 

Troposferin üzerindeki atmosfer bölümü bazı kriterlere göre katlara ayrılmıĢtır ki bu 

kriterler arasında en çok bilineni ısı dağılımına göre olanıdır. Buna göre yüksek atmosferin 

katları Ģöyle sıralanabilir: 

 

 
Resim 1.5: Atmosferin tabakaları 
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1). Ionosphere (Ġyonosfer): Ġyonosfer içinde – 92 santigrat derece olan suhunet 

(sıcaklık) devamlı olarak yükselmeye baĢlar. Yeryüzünden takriben 450 mil yükseklikte 

1250 santigrat dereceye yaklaĢır. Ġyonosferin üst sınırı kesin olarak belirlenmesine rağmen 

bu sınırın 80-100 mil civarında olduğu söylenebilir. Bu tabakadaki ısının yükselmesi ile 

ultraviyole bölgesindeki radyasyonun absorve edilmesi (içine çekmesi, soğurması) 

ionizasyon‟a (iyonlaĢma) sebep olur. Yerden 300 ile 600 mil yüksekilkteki bölgede 

atmosferden kaçan moleküllere rastlanır ki bu bölge exoster olarak isimlendirilir. 

 

2). Thermosphere (Termosfer): Termosferde sıcaklık, GüneĢ‟in mor ötesi ıĢınımının 

soğurulması, içine çekilmesi nedeni ile güçlü pozitif bir gradyan (meyil) gösterir; bu gradyan 

yoğunluk ve dolayısıyle yükseltiye bağlı olarak azalır ve sıcaklık (400–1800 santigrat 

derece) GüneĢ etkinliğine bağlı olan termopozda (400–800 km) sıfıra iner. 

 

3).Mesosphere (Mezosfer): 50 km nin üstündeki yükseltilerde baĢlayan ve deniz 

düzeyinden yaklaĢık 80 km yüksekliğe kadar uzanan katmana mezosfer denir. Stratosferin 

üst sınırından, 50 mil yüksekliğe kadar uzanan bir tabakadır. Bu tabaka içinde suhunet 

tedricen düĢerek 48 mil civarında takriben – 92 santigrat derece olur. Takriben yerden 50 mil 

yükseklikte tül halinde bulutlara rastlanır. 

 

4). Stratosphere (Stratosfer): Traposferin üstündeki katmana denir. Yükseklik 

arttıkça hava giderek seyrekleĢir. Seyreltik havanın direnci düĢüktür, bu nedenle stratosferin 

alt katmanları jet uçuĢları için idealdir. Buna karĢı daha üst katmanlarda motorların bir itme 

kuvveti oluĢturmasına yetecek ölçüde hava yoktur. Bu yükseltide uçan jetlerde kabin 

içindeki hava basıncını deniz düzeyindeki normal hava basıncına eĢitleyecek biçimde 

artırmak gerekir. Stratosferde esen sürekli rüzgârların hızı saatte 300 km yi bulur. Yolcu 

uçakları bu rüzgârlardan yararlanacak biçimde düzenlenir. 19 ve 28 km arasındaki 

yükseltilerde zaman zaman sedefsi bulutlar görülürse de, bunun dıĢında gökyüzü açık ve 

bulutsuzdur. 28 km nin üstünde sıcaklık artar ve 50 km yükseltide 10 santigrat dereceye 

ulaĢır ama bu yükseltiden sonra yeniden düĢmeye baĢlar.  

 

5). Troposphere (Troposfer): Havayolu iĢletmelerini ilgilendiren katman olup tüm 

uçuĢ operasyonu bu katman içinde icra edilir. Tüm meteoroloji olayları ve hemen hemen 

bütün bulutlar bu katmanda oluĢur. Bu katmanın üzerinde yapılacak uçuĢlar için mutlak 

surette özel teçhizat gerekir.  

  

Dünya‟ya en yakın katman olan troposfer tabakası kutuplarda yaklaĢık 25 000 feet, 

Ekvator‟da ise 50 000 feet yüksekliğe ulaĢır. Mevsim, günün saati, enlem, hava Ģartları gibi 

faktörlere bağlı olarak hava sıcaklığı ve basınç yeryüzünden troposferde yükseldikçe azalır. 

Bu azalma her 1000 feet‟te yaklaĢık olarak 2 derece santigrattır. Yani deniz seviyesinde + 15 

derece olan hava sıcaklığı Troposfer‟in üst sınırında yaklaĢık olarak – 55 dereceye düĢer. Bu 

durum ortalama Lapse Rate (DüĢme oranı) olarak bilinir. Ayrıca yağmur, bulut, kar, dolu, 

türbülans (hava burgacı) gibi hava hadiseleri sadece troposfer tabakasında oluĢur. 
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6). Egzosfer: Atmosferin en üst katını meydana getirir ve muhtemelen ternıosferin üst 

sınırı olan 300 milden baĢlar. Bu katta sesin yayılmasının imkansız olduğuna inanır; çünkü, 

burada hava molekülleri son derece seyrektir; eligsiyonlaĢmıĢ atom, molekül ve serbest 

elektron bulunması nedeniyle atmosferin bu katı "Ġyonosfer" olarak da bilinir. 300 mil 

irtifada ısı 2200°F'a ulaĢır. 

 

7). Ozonosfer: Yoğun miktarda ozon ihtiva eden ve 32.000feet ile 165.000 feet 

arasında yer alan tabakadır. 

 

Ekvator: Dünyayı iki eĢit parçaya ayırdığı kabul edilen yatay çizgiye denir. BaĢka 

deyiĢle, Kuzey ve Güney kutup noktalarına eĢit uzaklıkta olan noktaların birleĢtirilmesiyle 

elde edilen çizgidir. Ekvator'un enlemi tanım gereği 0° dir. Dünyada ekvator çizgisinin 

uzunluğu 40,076 km dir. En uzun paralel dairedir. Paralel dairelerin baĢlangıcıdır (0˚ Paraleli 

dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarı küreye ayırır.). GüneĢ ıĢınlarını yaklaĢık olarak 

21 Mart ve 23 Eylül‟de dik açı ile alır (Ekinoks). Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az 

olduğu yerdir. Üzerinde gece ve gündüz süreleri her zaman eĢittir. Ekvator üzerinde 

meridyenlerin birbirlerine uzaklığı eĢit ve 120km‟ dir.  

 

1.3.2. Hava Kitleleri 
  

Hava kitlesi, bir ufki hat (çizgi) boyunca aynı özellikleri taĢıyan geniĢ hacimdeki bir 

havadır. 

 

1. Suhunet (sıcaklık) 

2. Nem 

3. Kararlılık unsurlarından oluĢur. 

  

Hava kitleleri bir okyanus kadar geniĢ, bir kıta kadar büyük ve miller boyu 

yüksekliğinde olabilir. Bir hava kitlesinin etrafını saran hava diğer bir hava kitlesini teĢkil 

eder. Her iki hava kitlesi aynı zamanda hareket ederlerse birbirine karıĢmaz, tamamiyle 

birbirinden ayrıdır. Bulutlar ve hava teĢekkülatı, iki hava kitlesi arasında veya cephe adını 

verdiğimiz hat üzerinde bulunur. 

 

Hava istikrarlı ve istikrarsız olmak üzere iki durumda bulunur: 
 

Ġstikrarlı hava özellikleri: 

 Stratoform bulutlar (tabaka) 

 Sis 

 Sürekli yağıĢ 

 Türbülans yok denecek kadar az 

 GörüĢ kısıtlı 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuzey
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enlem
http://tr.wikipedia.org/wiki/Daire
http://tr.wikipedia.org/wiki/21_Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/23_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekinoks
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yer%C3%A7ekimi
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Ġstikrarsız hava özellikleri: 

 Kümülüform tipi bulutlar (küme halinde) 

 Sağanak yağıĢ 

 Türbülans 

 GörüĢ iyi (yağıĢ dıĢında) 

 

1.3.3. Cepheler ve ÇeĢitleri 
  

Cephe, hangi tipte olduğuna bakılmaksızın farklı suhunet ve özellikleri olan iki hava 

kitlesinin karĢılaĢtıkları yerde teĢekkül eden hat veya satıhtır. Bir cephe geçildiği zaman 

muhakkak bir hava kitlesinden farklı diğer bir hava kitlesi içine uçuyorsunuz demektir. 

  

Farklı suhunet ve özellikle iki hava kitlesi birbiri ile karĢılaĢtığında bir cephe hattı 

içine girildiğinde rüzgâr istikameti suhunet ve hava kitlesi karakteri değiĢir. Hava kitlesi bir 

tipten baĢka bir tipe döner. Cephe hattı geniĢliği 3–4 milden 50–100 mile kadar değiĢir. 

 

Cephe ÇeĢitleri 
 

1). Soğuk cephe: Soğuk hava kitlesinin, cephenin önünde bulunan sıcak hava 

kitlesinin yerini alması ile meydana gelen cepheye denir. Soğuk hava daha yoğun ve daha 

ağır olup, sıcak havanın altına girerek sıcak havayı kaldırır. Sıcak hava yükseldikçe 

Adiabatik soğuma olur (Her 1000 feet‟te „C ). Hava içindeki rutubet yoğunlaĢır ve böylece 

bulutlar teĢekkül etmeye baĢlar. TeĢekkül eden bulutların cinsi 

 

a. Yükselen havanın hızına 

b. Sıcak havanın istikrarlı ve istikrarsız oluĢuna bağlıdır. 
 

Sıcak hava oldukça rutubetli ve istikrarsız ise teĢekkül eden bulutlar alçak tavanlı ve 

tepesi yüksek irtifalara çıkan Kümülüs (Küçük bulutlar) tipi olacaktır. Sıcak hava kuru 

olduğu zaman ise bulutların tabanı yüksek ve çok az hatta hiç yağıĢ görülmeyecektir. Cephe 

düzeyi dik olmadığı ve cephe yavaĢ hareket ettiği zaman bu cephenin etrafındaki hava 

tabakası daha geniĢ fakat türbülans ve fırtına faaliyetleri daha Ģiddetlidir. 
 

Dik yüzeyli ve hızlı hareket eden soğuk cephede ise; cephe faaliyetleri daha Ģiddetli 

fırtınalar daha kuvvetli, bulutlarda yüksek bulutlardır. Fakat cephe sahası dardır. YavaĢ 

hareket eden soğuk cephede, hava tabakası geniĢliği 100 mil hızlı hareket eden soğuk 

cephelerde ise; bu geniĢlik 40–50 mil‟i zor geçer. 
 

Soğuk cephe teĢhisi: Soğuk cephe için ilk belirti kümülüs tipi bulutların batıdan 

doğuya doğru bir Ģerit halinde uzanmasıdır. Bu bulut Ģeridi geçtikten sonra, rüzgârlar hamleli 

ve değiĢik yönlerden sağanak ve fırtınalarla birlikte eser. Cephenin geçiĢi ile rüzgârlar ani 

olarak değiĢir, batı veya kuzeybatı istikametlerinde esmeye baĢlar. Suhunet düĢer, basınç 

yükselir ve bundan sonra bulutlar kaybolur. Soğuk ve açık bir hava hakim olur. Soğuk 

cepheler sonbaharın sonundan itibaren kıĢın ve ilkbahar baĢlarına kadar en Ģiddetli oldukları 

mevsimlerdir. Buzlanma çok fazla, fırtınalar çok Ģiddetli, bulut tabanları alçaktır. Bununla 

beraber yaz aylarında da bu karakterdeki bir soğuk cepheye rastlamak mümkündür. 
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Fırtına hattı (Squall line): Fırtına hattı, sadece hızlı hareket eden soğuk cephelerde 

görülür. Sıcak cephelerde hiç, yavaĢ hareket eden soğuk cephelerde ise nadiren bulunur. 

Soğuk hava gerisinden ani olarak gelen soğuk havanın zemine yakın yerlerde ilerlemesine 

mani olunmasından kaynaklanır. Cephe ne kadar geniĢ olursa olsun eni 25–30 mili geçmez. 

Aktif bir soğuk cephe içinde uçarken türbülans, buzlanma ve görüĢ darlığı hadiseleri ile 

karĢılaĢılabileceği bilinmelidir. 
 

2). Sıcak cephe: Sıcak hava kitlesinin, soğuk havanın üzerine gelip onu sıkıĢtırarak 

yerinden atması ve soğuk havanın yerine yerleĢmesi ile oluĢur. Sıcak cephe yavaĢ teĢekkül 

eden bir cephe olup genellikle Ģekilli bir ufki 150 mil boyutlarındadır. 
 

Sıcak cephenin tanınması: Genelde bir sıcak cephenin yaklaĢık 1000 mil önünde CB 

bulutlarına rastlanır. Bunu takriben cepheye yaklaĢtıkça çoğalan cirro stratus bulutları gelir. 

Cephenin 300-600 mil önünde As ve St bulutları görülür. Cephenin 300 mil içindeki 

bölümünde, cepheye yaklaĢtıkça, alçalan ve yoğunluğu fazlalaĢan St veNs tipi bulutlar ve 

yağıĢ ortaya çıkar. Ġstikrarsız sıcak cephede yağıĢlar bulut içinde saklı kümülüslerin 

oluĢturduğu sağanak yağıĢlar Ģeklinde görülür. 
 

Sıcak cephede sis teĢekkülü (oluĢması): Sıcak bir cephe sistemi ile birlikte bazı 

zamanlar koyu, kesif bir sise de rastlanır. Bu sis, cephenin altında ve baĢlangıç kısmına yakın 

olarak teĢekkül eder. Sebebi, cephenin altındaki soğuk havaya rutubetin karıĢmasıdır. 
 

3). Oklizyon cephe: Sıcak ve soğuk cephe karıĢmasından meydana gelmiĢ hava 

kitlesinin aynı yönde hareketidir. Ġki hava kitlesi durgun ve cephede her iki hava kitlesi 

boyunca hareket etmiyorsa bu cepheye durgun (Stationary) cephe denir. 
 

1.3.4. Bulutlar 
 

 
Resim 1.6: Bir bulut çeĢidi 
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Atmosferde bulunan su buharının yoğunlaĢıp görünür hale gelmesi veya atmosferde 

asılı duran su buharı topluluğuna bulut denir. 

 

Özellikle göl, deniz, okyanus civarında hava ısındığında yükselir ve beraberinde nem 

yüklü tanecikleri de taĢır. Bunlar bir nevi havadaki su buharıdır. Bu nem taĢıyan sıcak hava 

akımı atmosferde yükselirken atmosferin özelliğinden dolayı çevresindeki havanın basıncı ve 

sıcaklığı azalır. 

 

Bulutlar oluĢmaya baĢladığında içindeki su damlacıkları o kadar küçüktür ki üzerine 

gelen ıĢıkları doğrudan yansıtır ve bu tip bulutlar pamuk gibi bembeyaz görünürler. Ama 

zamanla bu su damlacıkları birleĢip büyüdükçe, yani kalınlaĢtıkça gelen ıĢığı daha az 

yansıtırlar ve gitgide daha koyu bir renk alırlar. 

 

Bulutlar 3 gruba ayrılır. 

1). Yüksek Bulutlar 

2). Orta Seviye Bulutlar 

3). Alt Seviye Bulutlar 

 

1). Yüksek Bulutlar 
 

a. Cirrus Bulutu: Beyaz renkte çekince iplikler halinde veya dar Ģeritler Ģeklinde 

bağımsız bulutlardır. Görünümleri lif veya ipek parlaklığındadır. Bu bulutlar çok ufak buz 

kristallerinden meydana gelir. 

 

 
Resim 1.7: Cirrus bulutu 

 

b. Cirro Kümülüs: Kum taneleri veya küçük dalgacıklar halinde, oldukça küçük 

kümeciklerden meydana gelmiĢ ince, beyaz ve gölgesiz bulut örtüsüdür. Bulutlar toplu halde 

oldukları gibi ayrı ayrı parçacıklar halinde de görülebilir. 
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Resim 1.8: Cirro kümülüs 

 

c. Cirro Stratus: Göyüzünü tamamen veya kısmen kaplar ve genellikle hale olayını 

meydana getirirler. Bunlar Ģeffaf, saça benzer, beyazımsı lifler halinde düzgün görünümlü 

bulutlardır. Küçük buz kristallerinden oluĢurlar. Bu bulutlar fazla kalın olmadıklarından 

Ģeffaf görünürler. GüneĢ ve Ay ıĢığını geçirirler. 

 

 
Resim 1.9: Cirro stratus 
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Resim 1.10: Hale Ģeklini almıĢ cirro stratus 

 

2). Orta Seviye Bulutlar 
 

a. Alto Kümülüs: Genellikle gölgeli, beyaz renge sahiptir. Bu bulutlar kısmen lif 

halinde yayılmıĢ olduğu gibi ayrı ayrı durumda olan ince tabakalar, yuvarlak kütlelerden ve 

tomurcuklardan meydana gelir. Düzgün Ģekilde parçacıkların gökyüzünün ancak yarısını 

kaplayacak kadar geniĢliğe sahip olduğu görülür. 

 

 
Resim 1.11: Alto kümülüs 

 

b. Alto Stratus: Gökyüzünün büyük bir kısmını veya tamamını kapatan, çizgili, lif 

veya düzgün görünüĢteki grimsi veya mavimsi renkteki bulut tabakasıdır. Bazı kısımları çok 

ince olduğundan GüneĢ; sanki buzlu cam arkasındaymıĢ gibi bir alır. Bu bulut hale olayını 

göstermez. 
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Resim 1.12: Alto stratus 

 

3). Alt Seviye Bulutlar 
 

a. Stratus: Genellikle gri renkte, düzgün görünüme sahip bulutlardır. Stratus‟lerden 

çisenti, buz prizmaları ve kar grenleri yağıĢı meydana gelir. GüneĢ bu bulutlardan görüldüğü 

zaman, bulutların sınırları kolayca teĢhis edilebilir. Çok düĢük sıcaklıklar dıĢında stratus hale 

olayını meydana getirmez. Bu bulutlar bazen düzensiz sıralar halinde de meydana gelebilir. 

Stratusların karakteristik yağıĢı çisenti olup rüzgârın sakin veya hafif olduğu dönemlerde 

görüĢü kısıtlayacak Ģekilde yere yakın seviyelerde görülebilmektedirler. 

 

 
Resim 1.13: Stratus 

 

b. Stratokümülüs: Gri veya beyazımtırak renkte ya da her iki renge birden sahip olan 

bulutlardır. Bu bulutlar toplu halde veya ayrı ayrı olabilen mozaik görünümünde yuvarlak 

kütleler ve tomarlardan meydana gelirler. Stratokümülüsü meydana getiren elemanlar, 

genellikle sıralar halinde ve tepeleri düz Ģekildedir. 
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Resim 1.14: Stratokümülüs 

 

1.3.5. Rüzgâr 
  

Rüzgâr, havanın basınç farklılığından dolayı, bir yerden diğer bir yere hareketi ile 

oluĢur. Atmosfer basıncı ve sıcaklık değiĢimleri havanın iki Ģekilde hareket etmesine yol 

açar . 

 

1. Yükselen ve alçalan hava akımları  

2. Yatay (ufki) hava akımı. Her iki akım ve aĢağıdaki hareketler hava olaylarını 

etkiler.bunlar, 

 

 Okyanus ve kıtaların düzensiz dağılımı 

 Düzensiz arazi 

 Günlük sıcaklıktaki değiĢim 

 Mevsimsel değiĢiklikler kısaca hareket eden havaya rüzgâr denir. Rüzgâr bir 

doğrultuda ve yer seviyesine çok yakın olarak hareket eder. Ģidetli rüzgâr yer 

sathına sürtünmeden dolayı azalır. Rüzgârlar düzgün olmayan arazide düzgün 

esmez. Birbirini takip eden değiĢik sürat ve istikamette hamleli türbülanslara 

neden olurlar.  
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Resim 1.15: Rüzgâr 

 

1). Rüzgâr ÇeĢitleri  
 

1. Yerel rüzgârlar 

2. Kara ve deniz meltemleri 

3. Dağ ve vadi rüzgârları 

4. Fön rüzgârları 

5. Buzul rüzgârları 

 

 . Yerel Rüzgârlar  

 

Genel rüzgâr sistemlerine ek olarak yerel rüzgâr sistemleri bulundukları bölgenin 

coğrafyasına göre oluĢurlar. Yerel sistemler genellikle bölgenin ikliminde önemli 

değiĢikliklere yol açarlar. Rüzgâr sistemlerinde “ yerel “ ifadesi, bu rüzgârlardan etkilenmiĢ 

kilometrelerce alanlarda yerel rüzgârların geliĢmesi için uygun, uzun; ancak coğrafi açıdan 

ince bölgeleri anlatmak için kullanılır. Her durumda yerel rüzgârlarin geliĢim boyutunu, 

derecesini yerel coğrafi akımlar belirler. 
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 Kara ve Deniz Meltemleri  

 

GüneĢ‟e maruz kalma ve araziye bağlı radyasyon yoluyla kara yüzeyleri su 

yüzeylerinden daha süratli ısınır ve soğur. Bu nedenle kara, gündüzleri denizden daha sıcak 

geceleri daha soğuktur. Gün boyunca kara üzerindeki basınç soğuk su üzerinden daha 

düĢüktür. Su üzerindeki soğuk hava alçak basınca doğru hareket edip kara üzerindeki sıcak 

havayı yukarı doğru zorlar, bunun sonucu olan rüzgâra “deniz meltemi “denir. Geceleyin bu 

sirkülasyon tersine döner ve hava hareketi karadan denize doğru gerçekleĢir. OluĢan bu deniz 

yönlü rüzgâra “ kara meltemi “ denir. Deniz meltemi kara melteminden genellikle daha 

güçlü olur. 

 

 Dağ ve Vadi Rüzgârları 

 

Gündüz, dağlar güneĢten radyasyon (ısı) alırken yerle temas yoluyla ısınır. Isınan 

hava, vadilerdeki havadan daha sıcak hale gelir ve yoğunluğu düĢer, çevredeki soğuk ve 

yoğun hava; sıcak havayı yukarı doğru iterek sıcak havanın boĢalttığı alana doğru 

yükselmeye baĢlar, gündüz vadilerden yukarı doğru hareket eden bu hava akımına vadi 

rüzgârı denir. 

 

Gece güneĢin batmasıyla radyasyon kaybolur ve yüksek kesimler hızla soğumaya 

baĢlar, basınç artar. Basıncı ve yoğunluğu artan hava hızla vadi tabanına doğru akmaya 

baĢlar. Vadiler ve alt kesimlerdeki ısınmıĢ ve basıncı düĢmüĢ havayı yukarı doğru harekete 

zorlar. Gece tepelerden vadi tabanına doğru hareket eden bu hava akımına dağ rüzgârı denir. 

Dağcılar yüksek dağlarda çadır kurarken çadırın kapı/ kapıları dağ ve vadi rüzgârları hareket 

yönüne bakmamalıdır. 

 

 
Resim 16: Dağ ve vadi rüzgârları 
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 Fön Rüzgârları:  

 

Dağların GüneĢ gören taraflarıyla GüneĢ görmeyen kuzey tarafları arasında meydana 

gelir. GüneĢin doğmasıyla ısınan ve yoğunluğu düĢen hava dağın yüzeyinden doruklara 

doğru hareket ederken neminin bir kısmını ve her 200 metrede 1 derece ısısını kaybeder. 

Zirveye varan, ısısının bir kısmını kaybeden ve yoğunluğu düĢen hava dağın kuzey yüzünden 

aĢağı doğru akmaya baĢlar. Kendisiyle beraber taĢıdığı bir miktar sıcak hava dağın soğuk 

yüzeyine çarparak nem bırakır. Dağın yapısına bağlı olarak ısısı bir miktar artabilir. 

 

 
Resim 1.17: Fön rüzgârları 

 

 Buzul Rüzgârları 

 

Soğumanın aĢırı olduğu durumda tehlikeli boyutlara kadar geliĢebilen bayır aĢağı 

rüzgârıdır. Soğuma altta yatan buz nedeniyle oluĢtuğu için rüzgârlar gündüz ve gece boyunca 

bayır aĢağı eser. 

 

 Jet Rüzgârları 

 

Traposferin üst tabakalarında varlığı Amerikalı pilotlar tarafından pasifikteki 

uçuĢlarda keĢfedilmiĢtir. Rüzgârlar saatte 60 nat‟tan fazla olursa jetstream oluĢur. Hızla 

hareket etmekte olan bir hava kütlesinin neden olduğu Ģiddetli bir hava akımıdır. Maximum 

rüzgâr sürati jetstream‟ler içinde saatte 300 mile kadar çıkabilir. 25 000‟ ile 40 000‟ irtifalar 

arasında rastlanan clear air türbülans ile jetstream arasında yakın bir iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır. Yatay ve dikey olarak çok güçlü olduklarından burada yapılan uçuĢ, açık hava 

türbülansı riski taĢır. 

 

Jet-Stream: Hızlı hareket etmekte olan bir hava kütlesinin neden olduğu bir hava 

akımıdır. Traposferin üst tabakalarında varlığı Amerikalı pilotlar tarafından pasifikteki 

uçuĢlarda keĢfedilmiĢtir. Rüzgârlar saatte 60 nat‟tan fazja olursa jetstream oluĢur. 
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Resim 1.18: Jet-Stream 

 

 
Resim 1.19: Jet-Stream 
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 Kasırgalar (Hurricanes) 

 

Çok kuvvetli rüzgârları, alçak basıncı, sel gibi yağmurları oluĢturur. Çok Ģiddetli 

rüzgârlardan oluĢan bir tropik siklon fırtınasıdır. Saatte 15-30 km hızla ilerler. 160 km‟ye 

kadar da ulaĢır. 

 

2). Türkiye’de Esen BaĢlıca Rüzgârlar 
 

 Karayel: Kuzeybatı yönünden esen rüzgârlara verilen addır. Geçici siklonların 

ülkemize sokulduğu kıĢ mevsimlerinde görülür. Siklonların soğuk cephesinin 

geçiĢini izler. Genellikle sıcaklarin düĢmesine ve kar yağıĢına neden olur.  

 

 KeĢiĢleme: Ġstanbul yöresinde güney doğudan esen halk dilinde ve denizcilerin 

verdiği addır. Uludağın eski adı olan KeĢiĢ Dağının yönüne göre 

adlandırılmıĢtır. Gündoğusu ve kıble arasında 135 dereceden esmektedir.  

 

 
Resim 1.20: Türkiye’deki rüzgâr yönleri ve isimleri 

 

 Kıble: Güneyden esen ılık hava getiren rüzgârdır. 

 

 Lodos: Güneybatıdan esen rüzgârlara verilen addır. Gezici siklonların ülkemize 

daha çok sokulduğu kıĢ mevsiminde çok görülür. Bu siklonların sıcak 

cephesinin geçiĢini izler. Sıcakların yükselmesine neden olur. 
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 Poyraz: Ülkemizde özellikle kıĢ mevsiminde daha sık görülür. Bu mevsimde 

ülkemiz üzerine Rusya ve Sibirya üzerinden kutupsal havayı getirir. Sıcaklığın 

belirgin olarak düĢmesine sebep olur. Yaz mevsiminde aĢırı yüksek basınç 

alanından basra üzerindeki alçak basınç alanına doğru ilerleyen deniz üstü hava 

kütlelerinin ege ve türkiye üzerinde sapmaya uğrayarak kuzey doğudan esen 

poyraza dönüĢür. Bu mevsimde serinletici etkisi vardır. 

 

 Yıldız: Kuzeyden esen soğuk hava taĢıyan rüzgâr çeĢididir .  

 

 Gün doğusu – Gün batısı: doğudan ve batidan esen rüzgâr çeĢididir. 

 

3). Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi 
  

Rüzgâr hızının ölçülebilmesi için rüzgâr hızı ölçere (Anemometre) ihtiyaç vardır. 

Rüzgâr ölçer olmadığı zaman %100 garantisi olmamasına rağmen uygulanan bazı 

yöntemlerle ve gözlemlerle rüzgâr sürati tahmin edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir. 

 

Rüzgârların ġiddetlerine Göre Aldıkları Adlar: 

 

DERECESĠ ADI HIZI SN/MT. ETKĠSĠ 

0 Sakin 0-2 Hissedilmez. 

1 Çok hafif 1-2 Hissedilmez 

2 Esinti 2-4 Yaprakları 

kımıldatır. 

3 Hafif meltem 4-6 Yaprakları 

kımıldatır 

4 Meltem 6-8 Ġnce dalları sallar. 

5 Sert meltem 8-10 Ġnce dalları sallar 

6 Rüzgâr 10-12 Kalın dalları sallar 

7 Fırtınalı rüzgâr 12-14 Kalın dalları sallar. 

 

8 Hafif bora 14-16 Körpe ağaç 

gövdelerini sallar. 

9 Bora 16-20 Körpe ağaç 

gövdelerini sallar. 

10 ġiddetli bora 20-25 Dalları kırar. 

11 Fırtına 25-30 Dalları kırar. 

12 Tayfun (Kasırga) 30 ve yukarı Ağaçları söker. 
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1.3.6. Basınç Sistemi 
  

Atmosferik basınç farklılıkları belirli yer ve zamanda sürekli olarak meydana gelir. 

Cephesel geçiĢler, orajlar, yüksek basınç, nötr durumlar ve alçak basınç sistemlerinin 

hareketinden dolayı ani değiĢimler gerçekleĢebilir. Ġyi oluĢmuĢ alçak veya yüksek basınç 

geçiĢlerinde bazen büyük değiĢiklikler 2 veya 3 saat içerisinde gerçekleĢebilir. Anılan 

olaylara bağlı olarak hava hareketleri üç ana sisteme bölünmüĢtür. 

 

1. Sabit basınç ( nötr ) 

2. Yüksek basınç (inversation – unstable) 

3. Alçak basınç (lapse – stable) 

 

1). Sabit Basınç: Yüksek basınçla alçak basınç arasında kalan ve her iki basıncın 

birbirilerini etkilemeden önce durakladıkları ve güç topladıkları bir geçiĢ hattıdır. Sabit 

basınçta hareket yoktur harekete hazırlık vardır. Sabah, alçak basınçtan yüksek basınca 

geçerken, akĢam, yüksek basınçtan alçak basınca gecerken hava durağanlaĢır. Özellikle kıĢın 

bacalardan çıkan dumanlar anılan saatlerde hareket etmeyip askıda kalır. Bu sabit basınc için 

belirgin örnektir. Bazen bulut tabakasi yoğun olduğu zaman GüneĢ yeryüzünü ısıtamaz. 

Böylesi durumlarda sabit basınç değiĢimleri uzun saatler alabilir. 

 

2). Yüksek Basınç: GüneĢ‟in doğması satıh (yer) ısısının yükselmesine neden olur. 

Farklı alanlarda (Sehirler ve fabrikalar, sık ormanlar, ekili araziler, su rezervleri, otlu 

bölgeler, yaz – kiĢ arasindaki farklı ısı kaynakları vs.) farklı ısı yükselmesi nedeniyle 

havanın genleĢmesi ve yükseldikçe basıncın düĢmesiyle moleküllerin yapısı büyür, yapısı 

incelir Yukarı (gök yüzüne) doğru hava hareket eder. Bu hareket havadaki bulut ve basıncı 

etkileyen diğer nesneleri kendisiyle birlikte sürükler. Yüksek basıncın genel anlamı havanın 

düzeleceğini gösterir. 

 

3). Alçak Basınç: GüneĢ doğmadan önce veya güneĢ battiktan sonra satih (yer) ısısı 

yavaĢ yavaĢ azalır. Kara parçaları soğumaya baĢlar. Soğuk havanın yoğunluğu düĢük 

olduğundan hava çökmeye neden olur. Farklı alanlarda (Ģehirler ve fabrikalar, sık ormanlar, 

ekili araziler, su rezervleri, otlu bölgeler, yaz – kıĢ arasındaki farklı ısı kaynakları vs.) ısı 

farklı olacağından sisin kalınlığı yer yer çok yoğun veya daha ince olabilir bu da görüĢü 

etkileyebilir. GüneĢ doğup; sis, duman, pus, yoğun bulutlar nedeniyle ısısını yer yüzüne 

ulaĢtıramadığı zaman satıh ısısı havadaki ısıdan düĢük olmaya devam eder. Farklı 

bölgelerden gelen soğuk hava akımlarıda alçak basınca neden olabilir. 

 

1.3.7. Sis 
  

Sis, yeryüzündeki yatay görüĢ mesafesini 1 km‟nin altına düĢüren bir meteorolojik 

olaydır. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluĢması olarakta bilinir. Su 

buharının yoğuĢması veya donarak kristalleĢmesi sonucu ortaya oluĢan çok küçük su 

damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmiĢtir. Sis içinde çisenti biçiminde çok 

hafif yağıĢ görülebilir. Sis büyük ölçüde güneĢe engel olur ve özellikle deniz olmak üzere 

hava ve kara ulaĢımını da olumsuz yönde etkiler. 
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Resim 1.21: Sis 

 

Sis Türleri: 
 

a. Radyasyon Sisi: Açık ve durgun gecelerde ısı kaybı sebebiyle yeryüzeyi ve yüzeye 

yakın hava soğur. Yerden yukarı doğru yükseklik arttıkça atmosferde ters bir sıcaklık 

dağılımı ortaya çıkar. Alt seviyelerde hava soğuktur. Yüksekilk arttıkça sıcaklık da artar. 

Soğuma havanın çiğ noktasına kadar inerse sis meydana gelir. Gece baĢlar, gündüz hava 

ısınınca öğleye doğru ortadan kalkar. 

 

b. Advection (Yatay hava hareketi) Sisi: Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey 

üzerine hareketi ile alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaĢması sonucu oluĢan 

sislerdir. 

 

c. Oroğrafik(Yer Ģekili) Sis: Yatay hareket eden havanın yer Ģekli etkisiyle yükselerek 

soğuması neticesinde oluĢan sislerdir. Yer Ģekli etkisiyle yükselme hafif hafif ve yataya 

yakın olmalıdır. 

 

d. Cephe Sisleri: KarĢılaĢan iki farklı hava kütlesinden sıcak olanın soğuk olan 

üzerinde yükselerek soğuması neticesinde oluĢan sislerdir. 

 

e. Buhar Sisi: Soğuk havanın, sıcak su satıhları üzerinde hareket etmesi ile oluĢur. 

Deniz dumanıda denir. 

 

f. Buz Sisi: Havanın, rutubetli olarak çok soğuk bölgelerde kristalleĢmesinden oluĢur. 
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Resim 1.22: Sis 

 

1.3.8. Buzlanma 
  

Özellikle kıĢ aylarında ve bulut içi uçuĢlarda, uçuĢun her safhasında buzlanma olayı 

ile karĢılaĢmak mümkündür. Uçak üzerinde meydana geldiği bölgelere göre iki kısma ayrılır. 
 

 Yapısal buzlanma 

 Güç kaynaklarında meydana gelen buzlanma 

 Buzlanma, uçağın sathına, süratine ve nem oranına bağlı olarak değiĢir. 

 Trace (Eser derecede buzlanma) 

 Light Ice (Hafif buzlanma) 

 Moderate Ice (Orta buzlanma) 

 Heavy Ice (ġiddetli buzlanma) 
  

Buzlanma koĢulları, hava sıcaklığının donma noktasının altına düĢtüğünde, nemin 

yağıĢ Ģekline dönüĢtüğü veya yoğunlaĢtığı zaman beklenebilir. Bu yağıĢ yağmur, sulu kar 

Ģeklinde olabilir. Aynı zamanda buzlanma, sisin yoğunlaĢması sonucu da meydana gelebilir. 
 

Eğer uçak yüzeyi donma noktasının altındaysa ve havada nem varsa buzlanma 

meydana gelebilir. Uçağın performansında kirlenmemiĢ uçak yüzeyleri oldukça önemlidir. 

Uçak yüzeyinde buz, don ve kar toplanması uçağın ağırlığını artırarak, uçağın havalanması 

esnasında ve çekme kuvvetlerinde önemli bir rol oynar. Aksi takdirde emniyetli bir uçuĢ 

mümkün değildir. Kusacası uçuĢa hazır bir uçağın yüzeylerinde kesinlikle buz, kar, don ve 

sulu kar bulunmamalıdır. 
  

Uçak yüzeyi üzerindeki nem donmuĢ durumda ise, uçak havalanmadan önce buz 

giderici iĢlem uygulanarak buzdan arındırılmalıdır. YağıĢ varsa ve bu yağıĢın uçak üzerine 

yapıĢarak donma riski bulunuyorsa, uçak havalanmadan önce buz önleyici/buz giderici iĢlem 

uygulanır. Buz giderici iĢlem; uçakta buz, don, kar ve tam erimemiĢ karın (slush) 

temizlenmesi için sıcak su veya sıcak su ile buz giderici sıvının karıĢımının uçağın dıĢ 

yüzeyine uygulanmasıdır. 
 

Buz önleyici/buz giderici iĢleminden sonra, sorumlu personel tarafından son kontrol 

yapılmadan hiçbir Ģekilde uçağın havalanmasına izin verilmez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Atmosferdeki DeğiĢiklikler ve Alınması Gereken Önlemler 

Uygulamayı Mock-up (Uçak Atölye) ta yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dikkatli olunuz. 

 Güler yüzlü ve kibar olunuz. 

 Ġnsan iliĢkilerine özen gösteriniz. 

 Etkili ve güzel konuĢunuz. 

 Sabırlı ve sakin olunuz. 

 Sinirli ve agresif davranıĢlardan kaçınınız. 

 

 Meteorolojik terimleri araĢtırınız. 

 

 Sizden daha tecrübeli kabin memurları ile 

görüĢüp fikirlerini alınız. 

 Meteorolojik terimleri bilmenin önemini 

araĢtırınız. 

 Meteorolojik terimleri öğrenirken yanınızda 

yazılı olarak da bulundurup takıldığınızda 

bakınız. 

 Dünyada ve Türkiye‟de günlük 

hava durumunu takip ediniz. 

 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nün internet 

sitesinden bilgileniniz. 

 Pilotunuzla ve kabin amirinizle bilgi 

alıĢveriĢinde bulununuz. 

 Günlük hava tahmin raporlarını takip ediniz. 

 Kaptan pilotun yorumlarını dikkatlice 

dinleyiniz. 

 Atmosferdeki değiĢikliklerde 

kabinde gerekli önlemleri alınız. 

 

 Atmosferdeki değiĢikliklerin ne anlama 

geldiğini ve bu durumda nasıl önlemler 

alınması gerektiğini kabin amirinizin bilgi ve 

tecrübelerinden yararlanarak öğreniniz. 

 Kabin ikaz ıĢıkları yanınca yolcuları 

yerlerinden kalkmamaları konusunda uyarınız. 

 Daima soğukkanlı olmaya gayret ediniz. 

 DuruĢ ve davranıĢlarınızla yolculara güven 

veriniz. 

 Yolcuların sizin en ufak bir hareketinizle panik 

yaratıp uçuĢu riske atacağını unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

Ölçme Soruları  
 

Çoktan seçmeli test 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru Ģıkkını iĢaretleyiniz. 

 

1. Havacılıkta uluslar arası geçerliliği olan dil aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġngilizce 

B) Almanca 

C) Fransızca 

D) Türkçe 

 

2. „Wind Shear‟ ne demektir? 

A) Kasırga 

B) Ani rüzgâr durması 

C) Derece 

D) Fırtına 

 

3. Rüzgârın hızını ölçen alete ne denir? 

A) Termometre 

B) Higrometre 

C) Barometre 

D) Anemometre 

 

4. „Higrometre‟ nedir? 

A) Nem ölçer alet 

B) Hız ölçer alet 

C) Basınç ölçer alet 

D) Sıcaklık ölçer alet 

 

5.  ĠĢareti ne anlama gelmektedir? 

A) Parçalı bulutlu 

B) Dumanlı 

C) Kuvvetli sağanak yağmur 

D) Rüzgârlı 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi hava durum raporu alırken dikkat edilmesi gereken 

hususlardan değildir? 

A) Gidilecek meydanın hava durumu 

B) Raporun geçerlilik saatleri 

C) Raporun yayın tarihi 

D) Raporu hazırlayan yetkilinin adı-soyadı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Hava tahmin raporu hangi süreler için hazırlanır? 

A) Günlük 

B) 3 günlük 

C) Saatlik 

D) Hepsi 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi ani hava değiĢikliklerinde kabinde alınması gereken 

önlemlerden değildir? 

A) Yolcular kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılır. 

B) Gerektiğinde durumla ilgili bilgilendirme anonsu yapılır. 

C) Yolcuların ayağa kalkıp dolaĢmalarına izin verilir. 

D) Panik olan yolcular sakinleĢtirilir. 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi yüksek buluttur? 

A) Stratus 

B) Cirrus 

C) Alto Kümülüs 

D) Alto Stratus 

 

10. Gökyüzünü tamamen veya kısmen kaplayan ve genellikle hale olayını meydana 

getiren bulut hangisidir? 

A) Cirro Stratus 

B) Alto Stratus 

C) Alto Kümülüs 

D) Strato Kümülüs 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi rüzgâr çeĢitlerinden değildir? 

A) Fön Rüzgârları 

B) Buzul Rüzgârları 

C) Yerel Rüzgârlar 

D) Karlı Rüzgârlar 

 

12. Dağların güneĢ gören tarafıyla, güneĢ görmeyen tarafları arasında meydana gelen 

rüzgârlara ne ad verilir? 

A) Fön Rüzgârları 

B) Buzul Rüzgârları 

C) Yerel Rüzgârlar 

D) Dağ-Vadi Rüzgârları 

 

13. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye‟de esen baĢlıca rüzgâr çeĢitlerinden değildir? 

A) Karayel 

B) KeĢiĢleme 

C) Kasırga 

D) Lodos 
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14. Kuzeyden esen soğuk hava taĢıyan rüzgâr hangisidir? 

A) Poyraz 

B) Yıldız 

C) Lodos 

D) Kıble 

 

15. Yeryüzündeki yatay görüĢ mesafesinin 1 km altına düĢüren meteorolojik olaya ne 

denir? 

A) Sis 

B) Buzlanma 

C) Rüzgâr 

D) Kasırga 

 

Değerlendirme 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendirebilirsiniz.  
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Uygulamalı Değerlendirme( Performans Testi ) 

 
Sınıfta arkadaĢlarınızla birlikte bir günlük hava tahmin raporu alıp inceleyiniz. 

Rapordaki verileri yorumlayınız ve buna göre gerekli önlemleri alınız. Değerlendirme 

ölçeğine göre kendinizi değerlendiriniz.  

 

Değerlendirme Ölçeği Evet 

 

Hayır 

 

Hava tahmin raporunu izliyor musunuz?   

Raporun üzerindeki simgelerin tek tek yorumlayabiliyor musunuz?   

Türkiye genelinde hava durumunun o gün nasıl olacağını 

yorumlayabildiniz mi? 
  

UçuĢun yapılacağı meydanın ve alternatif meydanın bulunduğu 

Ģehrin hava durumunun nasıl olacağı hakkında bilgilendiniz mi? 
  

Yaptığınız yoruma göre olası bir durum karĢısında neler yapmanız 

gerektiğini iyi biliyor musunuz? 
  

Olağanüstü bir durum karĢısında neler yapmanız gerektiğini iyi 

biliyor musunuz? 
  

Hava tahmin raporunun yorumu hakkında amirlerinize bilgi verdiniz 

mi? 
  

Hava tahmin raporunun sürekli güncellendiğini ve her durumda 

önlem alınması gerektiğini biliyor musunuz? 
  

Kabinde ki ani durumlarda soğukkanlı ve sakin bir Ģekilde hareket 

etmeniz gerektiğini iyice öğrendiniz mi? 
  

 

Değerlendirme 
 

Bu faaliyetteki konular ilginizi çekiyor, konuların yeteneklerinize, değerlerinize ve 

ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu düĢünüyorsanız ve eksikleririniz varsa, eksiklerinizi faaliyete 

tekrar dönerek, araĢtırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

Uygulamalı sınav sonucunda cevaplarınız içinde hayır seçeneği var ise faaliyeti 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete devam ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 
 

 

Türbülans çeĢitlerine göre gerekli kontrolleri yapacak ve kurallarına uygun güvenlik 

önlemlerini alabileceksiniz. 

  

ARAġTIRMA  
 

 

Çevrenizdeki havayolu Ģirketlerinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden veya 

birimlerinden, Ġnternetten, türbülans ve bununla ilgili alınması gereken önlemleri araĢtırınız. 

 

2. TÜRBÜLANSTA ALINACAK ÖNLEMLER 
 

 
Resim 2.1: Türbülans 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Tanımı 
 

Türbülans (Hava burgacı); hava akımının farklı ısınmalardan dolayı kısa süre içinde 

aĢağı ve yukarı yön değiĢtirmesidir. Pek çok kiĢi türbülansı hava boĢluğu olarak bilir. 

Türbülansı oluĢturan en önemli nedenlerden biri ısı farkıdır. ÇeĢitli coğrafik veya 

meteorolojik nedenlerden dolayı bir bölge daha fazla ısınır. Sıcaklığı artan hava kütlesi de 

yükselmeye baĢlar. Yükselen sıcak havanın yerini soğuk hava alır. Yani basitçe rüzgâr 

oluĢur. Sıcaklık farklarının çok fazla olduğu yerlerde rüzgârın Ģiddeti giderek artarak fırtına 

haline gelir. Bu hava kütleleri arasında geçen uçaklar hava akımları nedeniyle sarsılmaya 

baĢlar. Türbülans nedeniyle rotalarından bir anda metrelerce savrulan uçaklarda yolcular ya 

da kabin ekibi üyeleri arasında yaralananlar hatta ölenler bile olabilir.Ancak hava akımları 

çok hareketlidir. Daha birkaç dakika önce türbülans olduğu rapor edilen bölgeden aynı 

yükseklikte geçen baĢka uçak sakin bir havada uçuĢuna devam edebilir. 

 

Büyük fırtına yakınlarında uçmak türbülans açısından oldukça tehlikelidir. Çünkü 

alçak ve yüksek hava basıncından dolayı her an büyük bir türbülansla karĢılaĢmak 

mümkündür. Ayrıca kümülüs bulutların oluĢmaya baĢladıkları bölgelerde yapılan uçuĢlarda 

hafif Ģiddette sarsıntılarla karĢılaĢılabilir.  

   

2.2. Türbülans ÇeĢitleri 
  

ġiddetlerine göre türbülans çeĢitleri vardır. Hepsinin etkisi farklı olmakta ve buna göre 

önlemler gerektirmektedir. 

 

 
Resim 2.2: Türbülans anı 
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Resim 2.3: Türbülansın baĢlangıç anı 

 

 
Resim 2.4: Türbülansın oluĢumu 
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Resim 2.5: Türbülans oluĢumu 

 

2.2.1. Light (Hafif) Türbülans 
 

Kimi zaman da özellikle yükselen nemli hava, kümülüs adı verilen bulutların 

oluĢmasını sağlar. Bu tür bulutlar yağmur getirir. Kümülüslerin civarından geçen uçaklarda 

ufak sarsıntılara neden olur. Havacılıkta bu tip türbülanslar 'hafif türbülans olarak 

adlandırmaktadır. 1 sn‟de 5-20 feet arasında sallar. Önemsizdir. UçuĢ sırasında hafif titreme 

hissedilir.  

 

Hafif türbülans; 

 

 Engebeli arazi üzerinde,  

 Ufak kümülüs bulutları içinde ve yakınında, 

 IsınmıĢ satıhlar üzerinde, 

 Alçak basınç üzerinde, jetstream yakınlarında, 

 Atmosferin 5000‟e kadar olan lat tabakasında rüzgâr Ģiddeti 15 knot(nat) 

civarında olduğu zaman, üstteki hava tabakasının bir alttaki tabakadan daha 

soğuk olması halinde oluĢur. 
  

Böyle bir durumda emniyet kemerine ihtiyaç vardır. Fakat yolcuların eĢyaları 

yerlerinde kalabilir. Fazla hasar vermeyeceğinden yolcuların eĢyalarını toplayıp 

kaldırmalarına gerek yoktur. 

 

2.2.2. Moderate Türbülans 
 

1 sn‟de 20 ile 35 feet arasında sallayan türbülans çeĢididir. Uçaktaki eĢyaları yerinden 

oynatır. Kemere mutlaka ihtiyaç duyulur. Kemer zorlanır duruma gelir. BağlanmamıĢ eĢyalar 

savrulabilir. 
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Moderate Türbülans; 

 

 Dağ sırtlarında dağa dik olarak 25-50 knot Ģiddetinde rüzgâr olması halinde 

Tropos‟un  

 5000‟ üzerine kadar olan bütün seviyelerde, 

 Ridge bölgesinin 5000‟e kadar olan kısmında,  

 Tropos tabakası içerisinde,  

 Tunder Storm‟un dağılma safhasında, içinde ve civarında, 

 Kümülatif bulutların içi ve civarında, 

 Satıhın üstteki havaya göre anormal derecede ısındığı zaman oluĢur. 

 

2.2.3. ġiddetli (Severe) Türbülans 
 

ġiddetli türbülanstır. Bir diğer adı ise dağ dalgalarıdır. Dağları aĢan rüzgâr, zirveyi 

geçtikten sonra arka tarafta rotor denen bir hava sirkülâsyonu (dolaĢımı) oluĢturur. Bu hava 

kütlesine rotor (döneç) denmesinin sebebi ise kendi içinde dönmesidir. Rotorun üzerinde ise 

lentikular; yani mercek bulutlar bulunur. Rüzgâr hızının 35 kilometreyi aĢmasıyla oluĢmaya 

baĢlayan dağ dalgaları özellikle küçük uçakları birkaç yüz metre yukarı veya aĢağı 

fırlatabilir. Planörcüler bu dağ dalgalarından yararlanarak çok yüksek irtifalara çıkıp rekor 

uçuĢlar yaparlar. 

 

ġiddetli türbülans; 

 

 Dağ sırtlarında, dağa dik olarak 50 km yi aĢan rüzgâr olması halinde, 

 Troposferde,  

 Dağ sırtlarının 50-150 mil önlerinde, 

 Tunder storm‟ların kümülüs ve olgunlaĢma safhası içinde, 

 Bazen kümülatif bulutların içinde, 

 Jetstream‟ların içinde oluĢur. 

 

Severe; 1 sn. de 35 ile 50 feet arasında salladığı için, uçak böyle bir durumda 

kontrolden çıkar. Kemerler zorlanabilir ve geriye itebilir. EĢyalar sağa sola savrulabilir.   

 

2.2.4. Betream (Extreme) Türbülans 
 

1 sn‟de 50 feetten fazla sallar. Nadiren karĢılaĢılan bu türbülans çeĢidinde uçak 

kontrolden çıkar. Uçağın yapısı hasar görebilir. 

 

Betream türbülans; 

 

 GeliĢmiĢ dönen bulutların içinde ve altında,  

 ġiddetli Tunder Storm‟ların geliĢme safhasında, 

 Sürekli ĢimĢeklerin çaktığı ve radarda kuvvetli ekoların görüldüğü yerlerde 

oluĢur. 
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2.2.5. Açık Hava Türbülansı  
 

Clear Air Turbulance (CAT) denir. Türbülansın en tehlikelisidir. Uçakları 9-12 bin 

metre yükseklikte yakalayan rüzgârlar uçağı bir anda yüzlerce metre savurabilir. Açık Hava 

Türbülansı'nın oluĢma nedeni ise atmosfer tabakalarından troposfer ve strotosfer arasındaki 

basınç farklarıdır. Farklı suhunetlerdeki nem oranı az olan kuru karakterdeki havaların 

karıĢım bölgelerinde, özellikle trapozun kırıldığı bölgelerde meydana gelir. OluĢan türbülans 

bir anda koca bir uçağı sağa sola yatay olarak savurabilecek Ģiddettedir. 

 

Türbülans Olayının Meydana Gelmesine Bağlı Olan Faktörler: 

 

 Convektif (Isı yayan) akımlar: Farklı ısınmadan dolayı ortaya çıkan Ģakuli 

(DüĢey) cereyanlar. 

 Hava akıĢına engel olan mânialar (Dengesizlikler) 

 Rüzgâr yönü ve Ģiddetine yerel (lokal) olarak meydana gelen ufki (Yatay) ve 

Ģakuli (DüĢey) değiĢiklikler. Bu (Wind Shear) ani rüzgâr durması demektir. 

 

 
Resim 2.6: Wind-Shear 

 

2.3. Türbülansların Kabine Etkileri ve Alınacak Önlemler 
 

UçuĢ öncesi brifing yapan pilotlar, uçacakları rotalarda hava durumlarına dikkat 

ederler. Meteoroloji haritalarında iĢaretlenmiĢ cepheler, pilotlara türbülansın aĢağı yukarı 

nerede oluĢacağı hakkında bilgi verir. Küçük uçaklar içinse dağlar üzerinde ve büyük 

fırtınaların yakınlarında uçuĢ planlanırken oldukça dikkat etmek gerekir.  
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Meteoroloji uzmanlarının yaptıkları ölçümlere göre türbülans genelde bin metre 

boyunda ve 300 metre eninde bir alanda oluĢur. Ancak hava Ģartlarının özelliklerine bağlı 

olarak etki alanları 40 kilometreye kadar da ulaĢabilir. Uçaklar çok ağır türbülanslara 

dayanabilir ama yolcular ve kabin ekibi üyeleri değil.  

 

Türbülansı en az zararla atlatmanın en önemli Ģartı ise kemerleri bağlı tutmaktır. 

Türbülans sırasında en çok yaralananların baĢında kabin memurları gelir. Türbülans 

kazalarında yaralananların yarısını kabin memurları oluĢturmaktadır. Türbülans genelde 

kabin memurlarını ayakta servis yaparken yakaladığı için en ağır yaralanan da kabin 

memurlarıdır. Bunun için ayakta olan kabin memurlarının türbülans anında mümkünse 

hemen oturup kendini güvene alması ve yolcuları da uyarması gerekir. Yolcular açısından 

uçuĢ sırasında koltukta oturmak ve kemerleri bağlamak türbülansın kötü etkilerini 

azaltabilecek en iyi önlemdir. Ayrıca yolcu uçaklarının arka tarafında oturanlar türbülanstan 

daha fazla etkilendiği için bu yolcularla özel olarak daha fazla ilgilenmek gerekir.  

 

2.3.1. Beklenen Türbülans  
 

Olması muhtemel türbülanstır. O uçuĢ bölgesinde karĢılaĢılabilen türbülans genellikle 

hafif, düzensiz değiĢiklikler gösteren türbülanstır. Pilotlar böyle durumlara alıĢkın oldukları 

için bu durum genellikle problemsiz atlatılır. 

  

Beklenen türbülansta kemer ikaz ıĢıkları yanarsa („FASTEN SEAT BELT‟  ON) kabin 

memurunun yapması gerekenler: 

 

 Public Adress ile yolcuların yerlerine dönmeleri ve kemerlerini bağlamaları için 

anons yapar. 

 Tuvalet önleri ve giriĢte ayakta duran yolcuların bunu tamamı ile uyguladığını 

kontrol eder. 

 Yolcuların kemerlerinin bağlı olduğunu kontrol eder ve kabin amirine okey 

verir. 

 Eğer servis yapıyor ise kaptanın onayı ile servise devam eder. 

 „Fasten seat belt‟ ikaz ıĢıkları OFF olduğunda, yolculara kemerlerini 

açabileceklerini söyler. 
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Resim 2.7: UçuĢta türbülans anı 

 

2.3.2. Ani Türbülans 
            

Beklenmedik türbülanstır. Uçulan yükseklikte büyük ve ani değiĢiklikler olan bu 

türbülansta emniyette olmayan malzemeler düĢer. 

 

Ani türbülansta “Kemer Ġkaz IĢıkları” ve sigara içilmez ıĢıkları yanarsa („FASTEN 

SEAT BELT/NO SMOKING‟  ON) kabin memurunun yapması gerekenler: 

 

 Public Adress ile yolcuların yerlerine dönmeleri ve kemerlerini bağlamaları ve 

sigaralarını söndürmeleri için anons yapar. 

 Servisi derhal durdurur, kabin ve galleyi emniyete alır. 

 Trolleyleri emniyete alıp kilitler. Önceden dağıtılmıĢ servisleri toplamaz. 

 Yerine dönüp kemerlerini ve omuz bağlarını bağlar. 

 „No Smoking‟ ıĢıkları sönünce yolcuların kemerlerinin bağlı olduğunu kontrol 

eder ve kabin amirine OK verir. 

 Gerekirse yolculara „Kemerlerinizi bağlayın‟ anonsunu tekrarlar. 
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Resim 2.8: Türbülans 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Türbülansta Alınacak Önlemler 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Soğukkanlı olunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Güleryüzlü ve kibar olunuz. 

 Sabırlı ve sakin olunuz. 

 Ġnsan iliĢkilerine özen gösteriniz. 

 Yolculara güven veriniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Araç-gereç ve ekipmanları özenli kullanınız. 

 

 Beklenen türbülansta gerekli 

iĢlemleri yapınız. 

 

 

 

 Yolculara mutlaka kemerlerini takmaları 

konusunda anons yapınız. 

 Ayakta, tuvalette yolcu kalmamasına dikkat 

ediniz. 

 Bebekli yolcuların bebeklerinin de kemerlerini 

bağlamaları konusunda uyarınız. 

 Kaptan onay vermeden servise baĢlamayınız ya 

da devam etmeyiniz. 

 Oturmaya ve kemer bağlamaya itiraz eden 

yolcuları kibar bir dille uyarınız. 

 Olumsuz bir durumda kabin amirini 

bilgilendiriniz. 

 Kaptan pilotun direktiflerine göre hareket 

ediniz. 

 Böyle bir durumda uçakta en bilgili ve yetkili 

kiĢinin pilot olduğunu unutmayınız. 

 Kemer ikaz ıĢıkları sönünce her Ģeyin normale 

döndüğünü ve kemerlerin açılabileceğini 

yolculara duyurunuz. 

 Ani türbülansta gerekli iĢlemleri 

yapınız. 

 Yolculara mutlaka kemerlerini takmaları ve 

sigaralarını söndürmeleri konusunda anons 

yapınız. 

 Servis anındaysanız servisi derhal durdurunuz 

ve yolculara bir zarar vermesini engellemek 

için trolleyi hemen emniyete alıp kilitleyiniz. 

 Kabinde ve galleyde önlem alarak zararı en aza 

indirmeye gayret ediniz. 

 Önceden dağıtılmıĢ servisleri toplamak için 

vakit kaybetmeyiniz. 

 En kısa zamanda sizde yerlerinize dönüp 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kendinizi emniyete alınız. 

 Ayakta kaldığınız sürece türbülanstan daha çok 

zarar göreceğinizi unutmayınız. 

 Türbülans devam ettiği sürece sizde yerinizden 

kalkmayınız. 

 Kaptan pilottan OK gelene kadar bekleyiniz. 

 Kaptan pilot OK verdikten sonra sizde 

yolculara kemerlerini açabileceklerini bildiren 

anonsu yapınız. 



 

 45 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
Ölçme Soruları  
 

Çoktan seçmeli test 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru Ģıkkını iĢaretleyiniz. 

 

1. „Türbülans‟ nedir? 

A) Buzlanma 

B) Kasırga 

C) Hava burgacı 

D) Hiçbiri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi türbülans çeĢitlerinden değildir? 

A) Deniz Türbülansı 

B) Hafif Türbülans 

C) Moderate Türbülans 

D) ġiddetli Türbülans 

 

3. 1 sn. de 35 ile 50 feet arasında sallayan türbülans aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Betream Türbülans 

B) ġiddetli Türbülans 

C) Açık hava Türbülans 

D) Hafif Türbülans 

 

4. „ġakuli‟ ne demektir? 

A) Yatay 

B) Dikey 

C) Doğru 

D) DüĢey 

 

5. „Wind Shear‟ nedir? 

A) Ani rüzgâr durması 

B) ġimĢek 

C) Fırtına 

D) Kasırga 

 

6. Türbülansı en az zararla atlatmanın en önemli Ģartı nedir? 

A) Su içmek 

B) Uyumak 

C) Kemerleri bağlı tutmak 

D) Kemerleri açık tutmak 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi beklenen türbülansta kabin memurunun yapması 

gerekenlerden değildir? 

A) Public Adress ile yolcuların yerlerine dönmeleri ve kemerlerini bağlamaları için 

anons yapar. 

B) Tuvalet önleri ve giriĢte ayakta duran yolcuların bunu tamamı ile uyguladığını 

kontrol eder. 

C) Yolcuların kemerlerinin bağlı olduğunu kontrol eder ve kabin amirine okey 

verir. 

D) „Fasten seat belt‟ ikaz ıĢıkları OFF olduğunda, yolculara kemerlerini açmamaları 

gerektiğini söyler. 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi ani türbülansta kabin memurunun yapması gerekenlerden 

değildir? 

A) Servisi derhal durdurur, kabin ve galleyi emniyete alır. 

B) Trolleyleri emniyete alıp, kilitler, önceden dağıtılmıĢ servisleri toplamaz. 

C) Servis yapmaya devam eder, boĢları toplar. 

D) Yerine dönüp, kemerlerini ve omuz bağlarını bağlar. 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi türbülans olayının meydana gelmesine bağlı olan faktörlerden 

değildir? 

A) Isı yayan akımlar 

B) Hava akıĢına engel olan mânialar 

C) Wind shear 

D) Denizler 

 

10. „Fasten seat belt‟ikaz ıĢığı ON konumunda iken ne anlama gelmektedir? 

A) Kemerlerinizi bağlayınız. 

B) Kemerlerinizi açınız. 

C) Sigaralarınızı söndürünüz. 

D) Sigara içebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

Değerlendirme 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendirebilirsiniz. YanlıĢınız varsa modüle tekrar dönerek eksiklerinizi 

tamamlama yoluna gidiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
Öğrenme Faaliyeti–1 Cevap Anahtarı 
 

Sorular Cevaplar 

1 A 

2 B 

3 D 

4 A 

5 C 

6 D 

7 D 

8 C 

9 B 

10 A 

11 D 

12 A 

13 C 

14 B 

15 A 

 

Öğrenme Faaliyeti–2.Cevap Anahtahtarı 
 

Sorular Cevaplar 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 A 

6 C 

7 D 

8 C 

9 D 

10 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Atmosferdeki değiĢikliklere göre kabinde gerekli önlemleri alma ve türbülansa göre 

kabinde gerekli önlemleri alma ile ilgili aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

ArkadaĢınızla birbirinizi aĢağıdaki ölçüte göre değerlendiriniz. Bu değerlendirme 

sonucunda sorulara verdiğiniz cevaplar “evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz. Eğer 

ceveplarınızda “hayır” varsa modülü tekrar gözden geçiriniz. 

Gözlenecek DavranıĢlar Evet Hayır 

Meteorolojinin ne anlama geldiğini öğrendiniz mi?   

Meteorolojik terimleri ve ne anlama geldiğini öğrendiniz mi?   

Bu terimleri gerekli yerlerde kullanabildiniz mi?   

Meteorolojik geliĢmelerin uçağa etkisini öğrendiniz mi?   

Hava değiĢikliklerinde kabinde alınması gereken önlemleri 

aldınız mı? 

  

Hava tahmin raporunu yorumlayabildiniz mi?   

Hava tahmin raporundaki simgelerin ne anlama geldiğini 

biliyor musunuz? 

  

Hava tahmin raporlarının çeĢitlerini biliyor musunuz?   

Hava tahmin raporu alınırken dikkat edilmesi gereken 

hususlara dikkat ettiniz mi? 

  

Meteorolojik geliĢmelerin neler olduğunu öğrendiniz mi?   

Bu geliĢmelerin uçağa etkisini öğrendiniz mi?   

Hava değiĢikliklerinde kabinde gerekli önlemleri aldınız mı?   

Türbülansın çeĢitlerini öğrendiniz mi?   

Beklenen türbülansta kabinde gerekli önlemleri aldınız mı?   

Ani türbülansta kabinde gerekli önlemleri aldınız mı?   

Panikleyen ve heyecanlanan yolcuları soğukkanlı bir Ģekilde 

sakinleĢtirdiniz mi? 

  

Pilotun direktiflerine uydunuz mu?   

Olumsuzlukla karĢılaĢtığınızda kabin amirinize haber verdiniz 

mi? 

  

Yolcuların kurallara uyması konusunda dikkatli davrandınız 

mı? 

  

 

 
Modül değerlendirmede “Hayır” cevabı verdiğiniz sorularla ilgili konuları 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın hepsi “Evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KAYNAKLAR 
 C.C.M. Cabin Crew Manual Kabin Ekibi El Kitabı  

 

 E.C.A.C. European Civil Aviation Conference ( Avrupa Sivil Havacılık 

Konferansı Kuralları ) 

 

 J.A.R. Joint Aviation Requirements ( BirleĢik Sivil Havacılık Gereklilikleri ) 

 

 J.A.R. O.P.S.1. Avrupa Sivil Havacılık Kuralları 

 

 S.H.T.-61.40 Sivil Havacılık Talimatı 

 

 ONUR-AIR Havayolu ġirketi 

 

 

 

 

KAYNAKLAR 


