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METAR ÇÖZÜMLEME

GİRİŞ
Uluslararası havacılık için meteorolojik bilgi servisi devletlerin belirlediği yetkili merciler tarafından verilir. Hava 
meydanlarındaki ve deniz platformlarındaki gerçek hava durumu gözlemleri havacılık meteoroloji istasyonları 
tarafından yapılır. Bu şekilde yapılan spesifik raporlar hem yerel mecralarla hem de hava meydanları ile paylaşılır.

Meteorolojik durum gözlemleri; ölçüm cihazları ve görsel değerlendirmeler ile yapılır. Ayrıca bu gözlemler 
uçakların iniş-kalkışlarında,seyrüseferlerde,uçuş performanslarında ve genel hava durumlarında kullanılır.

Uluslararası hava seyrüseferi için,etkili bir havacılık meteoroloji servisine dayanan  yüksek kalitede ve 
zamanında yapılan meteorolojik gözlemler ve raporlar havacılık güvenliğini doğrudan etkileyen temellerdir.

OPMET / SIGMET / AIRMET
OPMET bilgisi olarak bilinen bu gözlemler ilk olarak "temel meteorolojik bilgisi" gibi hava tahmini amacıyla 
kullanılırken,uçak operasyonlarında da kullanımına öncelik verildi. 

Hava meydanı raporları, iniş hava durum tahminleri, hava meydanı için hava durum bilgisi,özel uçak 
gözlemleri,SIGMET, AIRMET, tropikal siklon,volkanik kül ve WAFS gibi tüm  hava tahmin ve hava durumu tavsiye 
raporları  OPMET bilgisi içerisinde yer alır. 

Temel meteorolojik bilgisi; sinoptik yüzey, yüksek hava gözlemleri, uydu görselleri,  hava radar bilgisi ve rutin uçak 
gözlemlerini içerir.

METAR / SPECI

Hava meydanlarında rutin olarak yapılan gözlemlerin bir ya da yarım saatlik aralar ile raporlanmasına denir.

Meterolojik durumlarda gerçekleşen önceden belirlenmiş  önemli operasyonel değişikliklerde, değişiklerin 
gerçekleştiği rutin gözlemler yapılan meydanlarda özel gözlem ve raporlamalar yapılır.

Gözlemsel veriler yerel hava meydanı ve çevre meydanların kullanımı için rapor bir rapor haline getirilir.

Raporlar kullanım amaçlarına göre iki şekilde paylaşılır:

METAR olarak adlandırılan havalimanı için rutin meteorolojik raporu, kaynak havalimanında kullanım 
amacıyla yerel ve özel olarak ikiye ayrılıp,açık anlaşılabilir bir dile kısaltılmıştır.
SPECI olarak adlandırılan havalimanı  için özel  meteorolojik raporu yerel hava meydanlarında  ve çevre 
meydanlarda kullanılması amacıyla paylaşılır.
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Paylaşılan zaman dilimindeki havalimanın meteorolojik durumunun bilinmesini mümkün kılar. Örnek olarak 
kısaltılan öğeler  kalkış-iniş yönünün seçilmesinde belirleyici bir rol oynar.

SPECI düzenli olarak değil zaman zaman alınmasının dışında,SPECI ve METAR birbirleri ile benzer özelliğe 
sahiptir. Yayınlanan son METAR ya da SPECI' dan itibaren oluşan meteorolojik olayları dakika dakika gösteren 
özel bir gözlem mesajıdır.  METAR yarım saatlik aralıklarla veriliyorsa, SPECI' a ihtiyaç duyulmaz.

Havacılık kullanıcılarına, biri yerel havaalanı kullanımı ve diğeri havaalanının ötesinde kullanımı olmak üzere iki 
rapor sunma ihtiyacı, operasyonel gereksinimleri aşağıdaki gibi karşılamaktır:

İniş ya da kalkış yapacak olan uçaklar için yerel ve özel raporlamalara ATIS bilgisi de dahil edilir.(sesli-ATIS 
ve D-ATIS)
OPMET gereksinimleri dahil olmak üzere uçuş yapan uçaklar için (VOLMET) ve D-VOLMET 
yayınları,Uçuş planlama ve  seyrüsefer uçuş bilgileri için ise METAR/SPECI

Yerel rutin ve özel raporlar, METAR ve SPECI gibi otomatik sistemler insan müdahalesi olmadan kullanılabilir.

SENTAKS(SÖZ DİZİMİ) VE YAPI
METAR ve SPECI kod formları, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından ICAO' nun  belirlediği havacılık 
gereklilikleri temelinde geliştirilmiştir. Bu kodlar ve yerel raporlar, Hava Seyrüsefer Hizmetleri Prosedürlerinde 
yer alan onaylı ICAO kısaltmalarını kullanır

METAR ÖRNEĞİ:

METAR YUDO 221630Z 24004MPS 0800 R12/1000U DZ FG SCT010 OVC020 17/16 Q1018

Yerel rutin raporu örneği:
MET REPORT YUDO 221630Z WIND 240/5MPS VIS 600M RVR RWY 12 TDZ 1000M MOD DZ FG CLD 
SCT 300M OVC 600M T17 DP16 QNH 1018HPA

Yerel özel rapor örneği: 
SPECIAL YUDO 151115Z WIND 050/26KT MAX37 MNM10 VIS 1000M RVR RWY 12 1200M HVY TSRA 
CLD BKN CB 500FT T25 DP22 QNH 1008HPA

SPECI örneği:

SPECI YUDO 151115Z 05025G37KT 2000 1000S R12/1200N +TSRA BKN005CB 25/22 Q1008

BİRİMLER
Birimler de değişkenlik gösterir ve havacılığın tarihinin gelişmesi aynı zamanda  havacılıktaki ABD ve İngiliz 
öncülüğünün etkisinden oluşturulmuştur.

Kullandığımız birimler:

Yerden yüksekte bulunan bulutlar için feet (ft)
Rüzgar hızı(şiddeti) için knot (kt) (kt=saattte deniz mili)
Yatay görüş için meter (m) 
Atmosferik basınç için hectopascal (hPa)  (QNH QFE) 
Sıcaklık ölçümü için degree Celsius (°C) 

Bazı birimler ülkere göre değişkenlik gösterebilir. Örnek olarak kullandığımız birimler:

Rusya'da rüzgar hızı(şiddeti) için meter saniyede 'mps' (m/s) 
Rusya'da gösterge hızı için kilometer saatte 'km' (km/h)  
Kuzey Amerika'da görüş için American land mile (Amerikan Kara Mili) 'SM' 

Amerika'da atmosferik basınç için The inch of mercury (inHg) (1013hPa=29,92 inHg)
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METAR ÇÖZÜMLEME

Şimdi aşağıda bulunan METAR' ı çözümlemeye başlayacağız:

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 26791299

KONUM GÖSTERGESİ

Konum göstergesi, raporun yapıldığı havaalanı için dört harfli ICAO konum göstergesidir.

Neredeyse dünyadaki tüm havaalanları için özel ICAO kodu bulunur. Dört harf ile gösterilen 
konum göstergesidir. 

1. Birinci harf dünyadaki bir bölgeyi temsil eder.( Fransa L bölgesinde bulunur)
2. İkinci harf ülkeleri temsil eder.(Fransa için F)
3. Üçüncü ve dördüncü harf havaalanını temsil eder

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 26791299

LFPO ICAO kodu Paris-Orly Havaalanını temsil eder.

GÖZLEM ZAMANI

Gözlem zamanı gözlemin günü ve gerçek zamanıdır: Ayın günü,saati ve dakikası 

Evrensel Saat dilimi cinsinden verilir.(Coordinated Universal Time- UTC)

Bu grup şöyle oluşturulur:

İlk iki figür hava durumu gözleminin yapıldığı günü temsil eder. 
Sonraki dört figür ise saat ve dakikayı gösterir.
Z harfi saat ve gün bilgilerinin UTC zamanı ile ifade edildiğini gösterir.

Zamanlar her durumda 24 saat dilimli UTC biçiminde ifade edilir.

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 2679199

Yukarıda altı çizili grup kısaca hava durumu gözleminin yapıldığı tarihi ve zamanı temsil eder. 04 
rakamları içinde bulunulan ayın gününü, 13:00 ise UTC (Z ya da GMT)zamanına göre saati gösterir.

OTOMATİK YA DA EKSİK METAR RAPORUNUN TANIMLANMASI
İnsan müdahalesi olmayan otomatik gözlem sistemlerinden gelen yerel rutin raporları ve METARLAR, "AUTO" 
olarak tanımlanır. METAR' ın eksik olması durumunda ise "NIL" kısaltması kullanılmalı ve NIL kısaltması ile 
METAR' a son verilmelidir.

YÜZEY RÜZGARI

Uçakların kalkış ve inişleri için kullanılan yerel rutin raporlarındaki rüzgar bilgileri,teker koyma 
bölgesini ve pistin koşullarını temsil etmelidir.

Pistler boyunca rüzgar sensörlerinin konumları,raporlanan rüzgar bilgisi ile birlikte  pistin rüzgar verilerinin temsil 
edileceği bölümleri tarafından yerel rutin raporlarda belirtilmelidir.
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Yüzey rüzgarının estiği yön en yakın olan  10° dereceye yuvarlanarak belirtilir.

Yüzey rüzgarı ortalama on dakikalık bir süreye dayanır, ancak on dakikalık sürenin yönü veya hızında belirgin bir  
süreksizlik içermesi durumunda, sadece  süreksizliğin ortalama değerlerin elde edilmesi için kullanılması ve zaman 
aralığı buna bağlı olarak azaltılmalıdır.

Bu grup şöyle oluşturulur:

Rüzgar yönü, üç şekil kullanılarak 10 derecelik adımlarla bildirilir, örn. 030 veya 240.
Rüzgar hızı, saniyede 1 metre veya 1 knot halinde iki figür kullanılarak rapor edilir; 05 veya 15, kullanılan 
birimlerle desteklenir (MPS veya KT)

Rüzgar yönü uçağın heading yönüne eşit olduğunda, rüzgarın uçağın önüne geldiğini gösterir.

100° altındaki rüzgar  yönü değerleri her zaman başına "0" konularak ifade edilir.
Kuzey yönünden esen bir rüzgar 360 ° ile gösterilir (000 ° ile  değil).
Rüzgar hızı için kullanılan birimler hem yerel rutin raporlarında hem de METAR'da belirtilmelidir.

Özel tanım:

Rüzgar hızı 50 m/s (100KT) ya da daha yüksek olduğu durumlarda , rüzgar hızı ABV49MPS veya ABV99KT olarak 
belirtilmelidir.
Rüzgar hızının 0.5 m/s daha az gözlemlenen  durumlarda,  rüzgar sakin olarak tanımlanıp 00000KT olarak gösterilir.

Rüzgar yönünde 30° ya da daha fazla ani ve sürekli bir değişiklik olduğunda , değişikliğin öncesinde ya da 
sonrasında rüzgar hızında  en az 2 dakikalık 5m/s (10kt) ya da daha fazla belirgin bir süreksizlik oluşur.

LFPO 041300Z 36020KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 26791299

Yukarıda altı çizili olan grup kısaca rüzgarın 360 dereceden 20 knot ile estiği anlamına gelir.

ÖNEMLİ HIZ VE YÖN ÇEŞİTLERİ
Rüzgar bilgi varyasyonlarının ifadesinde kullanılan birkaç yöntem vardır.

Rüzgar yönü 60°'den fazla ya da 180°'den az  değişkenlik gösterip ortalama hızının 1.5m/s ya da 3knot'tan 
fazla olduğu durumlarda, değişen rüzgar yön değerleri arasına "V" kısaltması konulup  3 figür ile ifade edilir.

Bu değerler ortalama rüzgar yönü ve hızı gösterildikten sonra eklenir.
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Örnek: “01009KT 350V050” = ortalama yüzey rüzgar yönü 10°; rüzgar hızı 9 kt; rüzgar yönü 350° ve 050° dereceleri arasında 
değişken

Rüzgar yönü 60° den fazla ya da 180° den az değişkenlik gösterip ortalama hızının 1.5m/s ya da 3knot'tan az 
olduğu durumlarda,  METAR' da rüzgar yönü gösterge birimi "VRB",yani rüzgar yönü değişken,olarak 
değiştirilir.

Örnek: “VRB01MPS”; “VRB02KT”

Rüzgar yönü 180°'den fazla değişkenlik gösterdiğinde, METAR rüzgar yönü gösterge birimini "VRB" olarak 
değiştirir. 

Örnek: “VRB05MPS”; “VRB14KT”

Ortalama rüzgar hızı 5m/s ya da 10kt ulaştığında, bu değişiklik rüzgar hızı göstergesinde  "G" harfi ile belirtilir.

Örnek: 25020G35KT, 20010G17MPS

Rüzgar hızı 50 m/s ya da 100kt'ın üstüne çıkarsa, bu durum P49MPS ya da P99KT şeklinde ifade edilir. 
Minimum rüzgar hızları dahil edilmez.

LFPO 041300Z 36020G50KT 320V040 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 26791299

Yukarda altı çizili ilk grup kısaca rüzgarın 360°' den 50 knot'lık hamlesi ile 20 knot estiğini ifade eder. 

İkinci altı çizili grup ise rüzgarın 360° civarında  320° ve 40° derecelerden değişken olduğunu belirtir.

Değişkenlik bilgisi sadece uygun şartlar oluştuğunda opsiyonel olarak METAR'a eklenen bir bilgi olduğunu 
unutmayalım. 

GÖRÜŞ

Görüş bilgisinin ölçümü, insan gözlemi ya da ilgili cihazların kullanılmasına dayanır. Atmosfer opaklığının 
ölçülmesine "görüş" denir.

Havacılık için görüş bilgisi şu sebeplerden dolay önemlidir:
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zemine yakın bir yerde bulunan uygun boyutlarda siyah bir nesnenin parlak bir arka plana karşı gözlendiğinde 
görülebildiği ve tanınabildiği en büyük mesafe; ve
1000 kandela çevresindeki ışıkların aydınlatılmayan bir arka plana karşı görülebildiği ve tanımlanabildiği en büyük 
mesafe.
METAR' da görüş gözlemleri havaalanını temsil etmelidir. Bu tür gözlemlerde, görüşteki önemli yönlü değişimlere 
özellikle dikkat edilmelidir.

Görüş bilgisi şu adımlarla ifade edilir:

Görüş 800 m' nin altına indiği durumlarda "50m" olarak
Görüşün 5 km' nin altında 800 m ya da daha fazla olduğu durumlarda "100 m" olarak  
Görüşün 10 km' den az 5 km ya da daha fazla olduğu durumlarda "1 km" olarak

Görüş mesafesi 10 km ya da daha fazla olduğunda, CAVOK şartlarının kullanıma uygun olduğu durumlar 
dışında"10 km" olarak ifade edilir.

Görüş 4 figür ile ifade edilir.

Görüş mesafesinin 10 km ya da daha fazla olduğu ve CAVOK kullanım şartlarının kullanıma uygun olmadığı 
durumlarda "9999" olarak ifade edilir.
Görüş 50 m' nin altına indiğinde, görüş "0000" olarak ifade edilir.

Örnekler: 0200, 0350, 1500, 4000, 9999

Örnekler:

10SM = görüş 10 mil ya da  (1.625 km) Amerikan kara mili  
1/4 SM = görüş 0.25 mil (bir çeyrek)
1 1/2 SM = görüş 1 SM + 0.5 SM = 1.5 mil (bir buçuk)

Görüş seviyesi farklı yönlerde aynı düzeyde olmadığı, en düşük görüş seviyesinin  hakim görüş seviyesinden 
farklı, 1500 m'den az, hakim görüşün %50' sinden az ve gözlemenen en düşük görüş seviyesinden 5 000 m az 
olduğu durumlarda, görüş seviyesi ve pusulanın sekiz noktasından biri ile gösterilen havaalanı referans 
noktasına göre genel yönü rapor edilmelidir. 

Örnekler: 2000 1200NW; 4000 3000S

Görüş birimi genel olarak metre cinsinden ifade edilir, ancak bazı ülkelerde Amerikan kara mili (SM)' da  kullanıldığını 
görebiliriz.
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Aletli sistemler kullanıldığında, METAR için ortalama süre on dakika olmalıdır. Kullanımda raporlama 
ölçeğine uymayan herhangi bir gözlemlenen değer, ölçeğin en yakın alt derecesine yuvarlanmalıdır.

Hakim görüş, en azından ufuk çizgisinin yarısında ya da havaalanı yüzeyinin yarısında ulaşılan en yüksek 
görüş değeri olarak tanımlanır. Bu, yakın veya yakın olmayan sektörler tarafından oluşturulur.

LFPO 041300Z 36020KT 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 26791299

Yukarda altı çizili grup minimum yatay görüş mesafesinin tüm ufukta 1200 metre olduğu belirtir.

Otomatik istasyonlar, görüş bildirirken "daha az (küçük)" anlamına gelen "M" harfi kullanarak raporlama 
yapabilirler.(Örnek: M1SM)

Bazen görüş bildirilirken, görüş yönünü belirtmek için ölçüm değeri ile birlikte harfler de kullanılabilir: 
4000NE = Kuzet Doğu'da görüş 4000 m (ortalama görüş = 1.5x4000 = 6000 M)

1400S 4000N = Görüş değeri Güney' de 1400 m iken Kuzey' de 4000 m

Bazı METAR' larda görüş değeri şu harflerle de ifade edilebilir:
CAVOK - (Clouds And Visibility OK) = Bulut tavanı ve görüş temiz = NSC - ( No Significant Clouds) 
Önemli Bulut türü yok = 5000 feet altında bulutlara , kümülonimbus (CB - Cumulonimbus) ya da kuleli 
kümülüs bulutlarına rastlanmadı. (TCU - towering cumulus)
SKC - (SKy Clear) = Gökyüzü Temiz – bulut yok

CAVOK değerinin tanımlanabilmesi için şu üç şartın oluşması gerekir:



1. 5000 feet' in altında bulut bulunmaması ya da en yüksek minimum sektör  altitude' ün (MSA) altında herhangi
bir kuleli kümülüs veya kümülonimbus bulutuna rastlanılmaması
2. Görüş değerinin 10 kilometreden fazla olması
3. Gök gürültülü sağanak yağış, kum fırtınası, toz fırtınası, sığ sis, sürüklenen toz, kum ya da kar gibi doğa
olaylarının oluşulmaması durumunda (Önemli hava olayına rastlanmadı)

"CAVOK" Birleşik Devletler' de kullanılan bir terim değildir.

RVR - PİST GÖRÜŞ MESAFESİ

RVR olarak adlandırılan pist görüş mesafesi; özellikle hassas yaklaşma prosedürüne sahip,kalkış için kullanılan 
yüksek yoğunluklu ve merkez hattı ışık sistemli pistlerde, Kategori 1 yaklaşma ve iniş operasyonlarının 
uygulandığı pistlerde görüşün 1500 m altına düştüğü durumlarda raporlanır.

RVR, “bir pist merkez hattında bulunan bir uçağın pilotunun, pist yüzey işaretlerini, pisti ve  merkez hattını 
tanımlayan ışıkları görebildiği” muhtemel en iyi değerlendirmedir.

RVR, Kategori II, III alet yaklaşımı ve iniş operasyonları için öngörülen tüm pistlerde aletli sistemler şu adımlar 
kullanılarak raporlanır:

400 m'nin altındaki RVR için 25 m'lik basamaklar kullanılır, 
400 m ve 800 m arasındaki RVR için 50 m'lik basamaklar kullanılır,
800 m'nin üstündeki RVR için 100m'lik adımlar kullanılır,

Kullanımda raporlama ölçeğine uymayan herhangi bir RVR değeri, ölçeğin en yakın alt raporlama değerine 
yuvarlanır.

Raporlama alt limit mesafesi 50 m' dir. Bu limit altında ki değerler sadece RVR' ın 50 m'nin altında olduğunu 
göstermek için kullanılmalıdır (M0050).

Raporlama üst limit mesafesi 2000 m' dir. Bu limit üstündeki değerler sadece RVR' ın 2000 m'den fazla olduğunu 
göstermek için kullanılmılıdır (P2000).

RVR değerleri, metre cinsinden  "R" harfi göstergesinden önce gelen dört rakam ile gösterilir ve b una ek olarak 
pist gösterleri iki rakam ve bu göstergelerin isimleri  R,L ve C harfleri ve "/" simgesi kullanılarak belirtilir. 

Birden fazla pistin kullanımda olduğu zamanlarda, RVR raporu maksimum dört pisti içerecek şekilde yayınlanır.
Paralel pistlerden elde edilen RVR değerleri, pist gösterge birimine "L,C,R" ( L= Sol, C= Merkez, R= Sağ) harfleri 
eklenerek rapora dahil edilebilir.

Görüş değişiklikleri RVR' a bazı harfler eklenerek gösterilir.

RVR, kullanılan sistem tarafından belirlenmiş minimum değerin altına düştüğünde, "M" kısaltması ve sistem tarafından 
belirlenebilir minimum değer kullanılarak raporlanmalıdır.
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RVR, kullanılan sistem tarafından belirlenmiş maksimum değerde olduğunda, "P" kısaltması ve sistem 
tarafından belirlenebilir maksimum değer kullanılarak raporlanmalıdır.

RVR varyasyonları ile alakalı ek bilgiler METAR/SPECI raporlarına dahil edilir. Tüm bu varyasyonlar, 
yapılan gözlemden hemen önceki 10 dakikayı temsil eder. 

RVR değeri ( on dakikalık süre boyunca) belirgin bir eğilim gösterdiyse, yani  ilk beş dakikalık ortalama ve 
ikinci beş dakikalık ortalama arasında 100 m ya da daha fazla bir fark varsa şu kısaltmalar RVR raporlarında 
kullanılır:

“U” Artma eğilimindeyse
“D” Azalma eğilimindeyse

On dakikalık süre zarfı boyunca  belirgin herhangi bir eğilim yoksa, bu durum "N" kısaltmasıyla gösterilir. 
Eğilim belirtileri mevcut olmadığı durumlarda, üç göstergeden hiçbiri kullanılmamalıdır.
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Yukarda altı çizili birim grubu, 26 pisti için RVR ya pist görüş mesafesinin 400 m olduğunu gösterir.

Örnekler:
R25/M0075 = 25 pisti için RVR 75 m'den az (M=Minus)
R33L/P1500 =33 pisti için RVR 1500 m'den fazla (P=Plus)
R16R/1000D =16 Sağ pisti için RVR düşme eğiliminde 1000 metre (D=Down)
R16R/1000U =16 Sağ pisti için RVR artma eğiliminde 1000 metre (U=UP)
R33C/0900N =33 Merkez pisti için RVR herhangi bir eğilim göstermeksizin 900 metre (N=No change) 
R27/0150V0300U =27 pisti için RVR artma eğiliminde 150 ila 300 metre arasında değişken (U=UP)

HAVA OLAYLARI

Asgari olarak aşağıda belirtilen hava olayları hava durmu raporlamalarında belirtilmelidir:

Yağış ve yağış şiddeti 
Dondurucu yağışlar ve bu yağışların şiddetleri
Sis
Dondurucu Sis
Fırtınalar (Ayrıca meydan civarında oluşanlar).

Güncel hava durumu, METAR' da havaalanı için hava durumu şartlarını ve havaalanı referans noktasının 
yaklaşık 8 ya da 16 km'lik yarı çapı  çevresinde meydana gelen belirlenmiş mevcut hava olaylarını gösterir. 
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METAR'da mevcut hava olayları tipine,karakterine, şiddetine ve havaalanına yoğunluğu ve yakınlığına gör 
uygun olarak nitelendirilir.

Güncel hava durumu olayları için gerekli kısaltmalar, (aşağıda gösterildiği üzere)hava olayı kısaltmaları tablosunda 
verilmiştir. Güncel hava olaylarının karakterini, havaalanına olan yoğunluk ve yakınlığını göstermek için bir veya 
birden daha fazla maksimum üç kısaltmanın kullanılacağı  gerekli kısaltmalar (aşağıda gösterildiği üzere)hava 
olayları karakterleri kısaltma tablosunda gösterilmiştir.

Aşağıdaki kurallar geçerlidir:
METAR' da ilk olarak her zaman hava olayının şiddeti ve yakınlığı uygun şekilde raporlanır 
Hava olayının karakteri ve türü "+TSRA" ya da "VCFG" şeklinde yayınlanır

İki ayrı hava olayının oluşumu gözlemlendiği durumlarda, bu iki hava olayı, iki ayrı grupta yoğunluk ve 
şiddet göstergeleri ile birlikte "+DZ FG" ya da "-DZ VCFG" şeklinde raporlanır

İki ayrı yağış türünün oluşumu gözlemlendiği durumlarda, bu iki yağış türünden yoğunluk ve şiddet 
açısından dominant olan yağış türünü öne alarak "+TSRASN" ya da "-SNRA FG" şeklinde tek bir grupta 
yayınlanır.

Görüşün 1000 m'nin altında ve hava sıcaklığının -30°C'nin altına düştüğü durumlarda, havadaki su damlacıklarının 
(çevrede açık su kaynağı bulunmadığı sürece)sıvı halini koruması mümkün olmaz. Hava olaylarından biri olan 
sisin, "FZFG" olarak yayınladığı zamanlarda, hava yolu şirketlerinin  operasyonel anlamda problem yaşama eğilimi 
bulunduğundan dolayı sis "FZFG" yerine "FG" şeklinde yayınlanır.

HAVA OLAYI TÜRLERİ
Yağış, su taneciklerinin katı ya da sıvı bir formda atmosferden yer yüzüne düşmesine denir.
 Yağış türleri:

(Çisenti)Drizzle: Çapı 0.02 inç (0.5mm)' den daha az  olan oldukça ince 
damlacıklardan oluşan yağış türü. Çisenti, hava akımlarını takip ederken dalgalı bir 
şekilde ortaya çıkar. Sis damlacıklarından farklı olmasına rağmen yer yüzüne düşer.
(Yağmur)Rain: Yağmur, 0.02 inç veya(0.5mm)' den büyük çisenti ile kıyaslandığında 
daha küçük damlacıklara sahip daha büyük geniş bir alana dağılır.
(Kar)Snow: Kar kristalleri yağışı çoğunlukla altı köşeli yıldız şeklinde oluşur.
(Kar Grenleri)Snow Grains: Çok küçük,beyaz ve opak buz grenleri yağışıdır.
(Buz Kristalleri)Ice Crystals (Diamond Dust): İğneler, sütunlar veya plakalar 
şeklinde oluşum göstermeyen (kar kristalleri şeklinde) buz kristallerinin yer yüzüne 
düşmesiyle oluşan yağış türüdür.
(Buz Paletleri)Ice Pellets: Yuvarlak,düzensiz,nadiren konik, çapı 0,2 inç (5 mm) 
veya daha az olan şeffaf ya da yarı saydam özelliğe sahip olan yağış türüdür. İki temel 
çeşidi vardır: Donmuş yağmur damlaları ile oluşan ya da büyük ölçüde erimiş ve 
yeniden donmuş kar taneleri içeren sert buz taneleri(Buz paletleri). Damlacıkların kar 
paletleri tarafından engellemesinden ya da paletlerin kısmi olarak erimesi sonucu 
meydana gelen suyun donarak  meydana getirdiği ince buz tabakası ile kaplanmış kar 
paletleridir.
(Dolu)Hail:Küçük toplar,ayrı ayrı düşen buz parçaları ya da donmuş düzensiz 
topaklar halinde görünen yağış türü.  
(Küçük Dolu ya da Kar Paletleri)Small Hail and/or Snow Pellets: Beyaz, opak, 
yuvarlak ya da bazen konik şeklinde görülen çapı 0.08 inç'ten 0.02 inç (2 ya da 5 mm)'e 
kadar olan yağış türüdür. 

Tür Hava olayı (fenomena) Kısaltma Açıklama

Yağış Drizzle(Çişenti) DZ
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Rain(Yağmur) RA

Yağış Snow(Kar) SN

Yağış Snow Grain(Kar Grenleri) SG

Yağış Ice Pellets(Buz paletler)i PL

Yağış Ice Crystals-Buz 
Kristalleri (Elmas toz)

IC Yalnızca görüşün 5000m ya da daha az olduğu 
durumlarda yayınlanır

Yağış Hail(Dolu) GR En büyük dolu çapının 5mm ya da daha fazla 
olduğu durumlarda yayınlanır

Yağış Small Hail or  Snow Pellets 
(Küçük Dolu ya da Kar 
paletleri)

GS Örnek

Yağış Unknown Precipitation
(Tanımlanamayan yağış)

UP En büyük dolu çapının 5mm'den daha az olduğu 
durumlarda yayınlanır

Obscuration yağıştan ayrı olarak atmosferdeki yatay görüşün düşmesine sebep olan hava olayların denir.Bu hava 
olayları: 

(Pus)Mist: Su partiküllerinin, görünür bir şekilde dakikalarca havada asılı kalarak, görüşü 7 mil'den az 5/8 miline 
eşit ya da daha fazla düşmesine sebep olan hava olayıdır.
(Sis)Fog: Su partiküllerinin (damlacıklarının),  çisenti(drizzle)'dan ayrı olarak yere düşmeden yeryüzünde 
toplanması ile yatay görüşün 5/8 mil altına düşmesine sebep olan hava olayıdır.
(Duman)Smoke:Büyük çaplı yangın ya da yanma olayları tarafından üretilen küçük partiküllerinin meydana 
getirdiği bir görüşü engelleyen hava olayıdır. Duman partiküllerinin (25 milden 100 mile ya da daha fazla) büyük 
mesafaler kat ederek büyük partiküllerin sebep olması durumunda, diğer partiküllerin geniş bir şekilde atmosfer 
boyunca dağılması Toz Pusu (Haze) oluşumuna sebebiyet verir.
(Volkanik Kül)Volcanic Ash: Yanardağ kaynaklı büyük partiküllü kaya tozu parçacıklarının atmosferde uzun bir 
süre asılı kalması sonucunda meydana gelen hava olayıdır. 
(Geniş alana yayılmış toz)Widespread Dust: Büyük çaplı partiküllerin meydanda veya meydandan uzak bir yerde 
rüzgar yardımı ile yükselip atmosferde asılı kalarak yatay görüşün engellemesine sebep olan hava olayıdır.  
(Kum)Sand: Kum partiküllerinin rüzgar yardımı ile görüşü  engelleyebilecek seviyeye kadar yükseltilmesi 
sonucunda oluşan hava olayıdır.
(Toz Pusu ya da Hafif Toz)Haze: Çıplak gözle görülmeyen aşırı küçük partiküllerin oluşturduğu parlak 
görünümlü hava olayıdır.
(Sprey)Spray: Genellikle rüzgarın, geniş bir su kütlesinin oluşturduğu dalgaların tepelerinden aldığı su 
partiküllerinin kısa mesafeli havaya taşınması ile oluşan hava olayıdır.

Tür
Hava Olayı 
(fenomena) Kısaltma Açıklama

Obscuration
(hidrometeorlar)

Sis FG
MI,BC,PR ya da VC olarak tanımladığı durumlar 
dışında, görüşün 1000m altına düşüğü durumlarda 
yayınlanır

Obscuration
(hidrometeorlar)

Pus BR Görüşün en az 1000m ya da 5000m' den fazla olmadığı 
durumlarda yayınlanır.

Obscuration Kum SA Litometeorların oluşturduğu kaplamalar, baskın litometeorlar 
tarafından oluşturulduğunda,"SA" dışında görüşün 5000m 
altına indiğinde ya da

Yağış

(litometeorlar)
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Obscuration 
(litometeorlar)

Toz DU

Obscuration 
(litometeorlar)

Toz Pusu ya da
Hafif Toz

HZ

Obscuration 
(litometeorlar)

Duman FU

Obscuration 
(litometeorlar)

Volkanik
Kül

VA

Diğer hava olayları:

Well-developed Dust/Sand   Whirl: Bazen, kum ve toz partiküllerine bazı küçük çöplerde eşlik eder. 
Yeryüzünden atmosfere dikey bir eksene sahip değişen yüksekliklerde hızlı bir şekilde dönen sütun rüzgarıdır.
Squall: Rüzgar hızının, aniden bir dakika ya da daha fazla süre ile en az 16 ve 22 knot'a ulaştığı rüzgarlara 
denir.

Funnel Cloud (Fırtına Aktivitesi):Şunları içerir:
Tornado(Fırtına) = Atmosferden yer yüzüne  dönerek ulaşan şiddetli bir hava sütunudur.
Funnel Cloud(Hortum Bulutu) = Yer yüzüne temas etmeyen, dönen şiddetli bir hava sütunu.

Waterspout(Su Hortumu) = Bir su kütlesi üzerinde oluşan atmosferden yüzeye temas eden şiddetli dönen 
sütun.
Sandstorm(Kum Fırtınası): Rüzgar ile taşınan kum partikülleridir. Kum partikülleri çoğu zaman en düşük 
10 feet' te hapsolur, nadir olarak yerden 50 feet yükseldiği görülür.
Dust storm(Toz Fırtınası): Geniş bir alanda içi toz dolu şiddetli rüzgarlara denir.

Tür Hava Olayı (fenomena) Kısaltma

Diğer Hava Olayları Dust/sand Hortum (Toz Şeytanı-dust devil) PO

Diğer Hava Olayları Squall SQ

Diğer Hava Olayları Funnel cloud (tornado or watersprout) FC

Diğer Hava Olayları Duststorm-Toz Fırtınası DS

Diğer Hava Olayları Sandstorm-Kum Fırtınası SS

MEVCUT HAVA OLAYLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Karakteri Kısaltma Açıklama

Thunderstorm 
(Oraj)

TS Oraj için "TSRA",kar fırtınası için "TSSN", buz paletleri için "TSPL", dolu için 
"TSGR", küçük dolu ya da kar paletleri"TSGS", tanımlanamayan yağışlari çin 
"TSUP"(otomatik gözlemleme sistemleri) ya da buna bağlı kombinasyonların 
kullanımı ile yayınlanır.) Örnek: “TSRASN”. 

"DR" ve volkanik kül gibi hava olayları tanımlandığı 
durumlar kullanılır.
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Shower
(Sağanak Yağış)

SH Sağanak yağmur için "SHRA" kar için "SHSN" Buz paletleri için "SHP" dolu 
için "SHGR" küçük dolu ya da kar paletleri için "SHGS", tanımlanamayan 
yağışlar için "SHUP"(sadece otomatik gözlemlemi sistemleri) ya da buna bağlı 
kombinasyonların kullanımı yayınlanır. Örnek:"SHRASN".Havaalanı 
çevresinde oluşan herhangi bir sağanak yağışın tipine, yoğunluğuna ve 
şiddetine bakılmaksızın "VCSH" şeklinde yayınlanır.

Freezing
(Aşırı Soğuk)

FZ Soğumuş su damlacıkları ya da yağış için sadece FG,DZ,RA veUP ibareleri 
kullanılır.(Sadece otomatik sistemler).

Blowing
(Savrulan)

BL Yer yüzü seviyesinden 2m (7ft)'ten yüksekte esen rüzgarların 
yayınlanmasında DU,SA ve SN ibareleri kullanılır.

Low drifting
(sürüklenen) DR Yer yüzü seviyesinden  2 m (7 ft)'ten daha alçakta bulunan rüzgarlar için 

SA, DU ya da SN  kullanılır.

Shallow
(Sığ) MI Yer yüzü seviyesinden 2m(7ft) az 

Patches
(Parçalı) BC Rastgele havalanını çevreyelen parçalı sis

Partial
(Kısmi)

PR Havaalanının yarısı sis ile çevrelenirken, havaalanın diğer yarısının 
temiz ve açık olması

HAVA OLAYLARININ YOĞUNLUĞU VE ŞİDDETİ

Yoğunluk/Şiddet Gösterge Açıklama

Light(Hafif) -

Moderate
(Orta Şiddetli)

Göstergesi
Yok

Heavy(Şiddetli) +
Şunlar ile kullanılır: Heavy(şiddetli) göstergesi DZ ve FC ibareleri ile fırtına 
ve su hortumu belirtmek için,Moderate(orta şiddetli) GR,GS,PL,RA,SG ve 
SN ibareleri yer yüzüne temas etmeyen hortum bulutu için ve otomatik 
gözlemleme sistemleri için ise UP ibaresi kullanılır. Şu tür kombinasyonları 
içeren hava olaylarında:Yoğunluğun yağışı gösterdiği durumlarda DS,sadece 
moderate(orta şiddetli) ve heavy(şiddetli) yoğunluklarının belirtildiği 
durumlarda SS ibareleri kullanılır.

Vicinity
(Havaalanı 
çevresinde)

VC Havaalanı referans noktasının 8 ve 16 km arasında, oluşan hava olayının 
özellikleri raporlanmadığı durumlarda, sadece
DS,SS,FG,FC,SH,PO,BLDU,BLSA,BLSN,TS ve VA ibareleri METAR'da 
kullanılır.
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Gözlem zamanından önceki on dakikalık süre boyunca gök gürültüsü 
duyulduğunda ve havaalanında herhangi bir  yağış gözlemlenmediğinde, 
yağış özelliğine bakılmaksızın“TS” kısaltması kullanılır.



BULUT KATMANI

BULUT MİKTARI VE YÜKSEKLİKLERİ

METAR'da ki bulut gözlemleri havalanı ve çevresini temsil etmelidir. Bu alan, havaalanı referans noktasının 
yaklaşık 16 km'lik yarı çapı içerisinde bulunan alandır.

Bir METAR birden fazla bulut katmanını içerebilirken, herhangi bir bulut katmanını da içermeyebilir.

30 m ya da 100ft'den başlayıp 3000m ya da 10000ft'e kadar olan bulut  tabanı yükseklik bilgisini "010" gibi 3 rakamlı 
birimler kullanılarak METAR' da belirtilir.

Gökyüzü koşulları  "XXXYYY" formatında "XXX" ibarelerinin bulut miktarını(örnek=FEW YA DA BKN), 
YYY ibarelerinin ise bulut miktarının yüzeyden yüksekliğini belirtmek için üç figür kullanılarak raporlanır.

Gökyüzü kapalılığı, yüzey üzerinde feet cinsinden değerlendirilmedilitr.
Katman yüksekliği, raporlanabilir en yakın artış değerine 100'er feet cinsinden belirtilmelidir.
Bulut katmanı, yüzey üzerinde 50 feet'ten az olduğu durumlarda, yükselik "000" olarak 
raporlanmalıdır.
Her katman birbirinden boşluk bırakılarak ayrılmalıdır.

Bulut miktar kısaltmaları olarak verilen kısaltmalar FEW,SCT,BKN,OVC:

FEW = Few = 1/8 - 2/8 gökyüzü kapalılığı için (1-2 okta) 
SCT = Scattered = 3/8 - 4/8 gökyüzü kapalılığı için (3-4 okta) 
BKN = Broken = 5/8 - 7/8 gökyüzü kapalılığı için (5-6-7 okta) 
OVC = Overcast = 8/8 gökyüzü kapalılığı için (8 okta)

Kat havaalanı yükseltisinden az seviyede ise, yükseklik "///" simgesi kullanılarak raporlanmalıdır.

Sadece uçuş operasyonlarınca önem arz eden bulut türleri raporlanır.

Bulut türü, havalanında ya da havalanı yakınında oluşan CB v TCU bulutları için tanımlanır. Uçuş emniyeti açısında 
önem arz eden birkaç bulut katmanı ya da bulut kütlesi (CB ve TCU) gözlemlendiği durumlarda, artış sırasına göre 
bulut miktarı,türü ve bulut tavanı yüksekliği aşağıdaki kriterler dikkate alınarak raporlanır: 

Yukarda altı çizili olan birim grubu, havaalanındaki mevcut hava durumunda şiddetli sağanak yağış olduğunu gösterir.

En alttaki katman ya da kütle miktarına bağlı olarak FEW,SCT,BKN ya da OVC gibi uygun kısaltmalar ile  

2 oktan fazla kapalılık oranına sahip bulut katmanı ya da bulut kütlesi "SCT,BKN ya da OVC "kısaltmaları kullanılarak 
raporlanır  

4 oktan fazla kapalılık oranına sahip bulut katmanı ya da bulut kütlesi "BKN ya da OVC" kısaltmaları kullanılarak 
raporlanır 

CB ve TCU bulutları, bulut tavan yüksekliklerinden bağımsız olarak gözlemlendiği durumlarda ve METAR' ın önceki 
ksımlarında raporlanmadığı durumlarda

Herhangi bir bulut katmanı ya da bulut kütlesi CB ve TCU bulutları ile ortak bulut tavanında birleştiği durumlar 
METAR' da sadece CB kısaltması kullanılarak raporlanır.



NSC = No Significant Clouds(Uçuş emniyetini tehlikeye atacak bir bulut türü gözlemlenmedi) 
NCD = No Cloud Detected(Bulut gözlemlenmedi)
SKC = Sky Clear(Gökyüzü Açık)
CAVOK = Ceiling And Visibility OK (Bulut Tavanı Ve Görüş TEMİZ)

Uçuş emniyetini açısından önem arz etmeyen bulut tipi ya da görüşü engelleyecek herhangi bir oluşumun 
gözlemlenmediği durumlarda "CAVOK" kısaltması ile deği "NSC" kısaltması ile bu durum raporlanır.

"CAVOK" kısaltması aşağıda gösterilen görüş/bulut/hava şartlarının aynı anda gözlemlendiği durumlarda 
kullanılır:

Görüş: 10km ya daha fazla olduğu ve en düşük görüş seviyesi raporlanmadığı durumlarda
Bulut: Uçuş emniyetini tehlikeye ataca bulut türü gözlemlenmediğinde
Hava Durumu: Yukarda verilen tablolarda gösterilen uçuş emniyeti açısından önem arz eden hava 
olaylarının oluşu gözlemlenmediği durumlarda

Clear skies(Gökyüzü açık) bilgisi SKC ve CLR formatlarında kullanılır. SKC kısaltması, insan gözlemine dayalı 
olan istasyonlar tarafından herhangi bir bulut katmanının bulunmadığını ifade etmek için kullanılırken,CLR 
kısaltması ise otomatik gözlem istasyonları tarafından 12,000 feet ya da altında herhangi bir bulut katmanının 
bulunmadığını ifade etmek için kullanılır. 

Tavan (kapalılık > 50% or 4/8), yer yüzü yüzeyinden yüksekte bulunan broken(BKN) ya da overcast (OVC) 
olarak raporlanan en alt bulut katmanıdır. Gökyüzü tamemen kapalı olduğu durumlarda, dikey görüş bulut 
tavanı olur.
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Yukarda altı çizi olan bulut katman gruplarını ifade eder. Örnekte 4000 (040)ft' de broken (BKN) bulut 
tabanı ve kuleli kümülüs bulutunun (TCU) olduğunu belirtir.

Örnek:
FEW015 SCT023 BKN041 = 3 farklı bulut katmanı şöyle ifade edilirr: 1500ft' de FEW bulut 
katmanı,2300ft' de SCT bulut katmanı ve 4100ft' de ise BKN bulut katmanının bulunduğunu belirtir.
BKN025TCU = 2500ft' de kuleli kümülüs bulutu ile birlikte broken bulut katmanın olduğunu belirtir.
SCT020CB = 2000ft' de kümülonimbus bulutu ile scattered bulut katmanının olduğunu belirtir.

DİKEY GÖRÜŞ

Gökyüzünün  tamamen kapalı olduğu durumlarda, dikey görüş, bulut miktarı,bulut tipi ve bulut tavanı 
yüksekliği bilgisi yerine raporlanmalıdır. Diket görüş 30/100ft ve 600m/2000ft arasında raporlanır.Diket pist 
görüşü değeri bulut tavan değeri ile aynı olarak 3 figürden önce gelen "VV" ibaresi ile raporlanır.

Otomatik gözlemleme sistemleri tarafından bulut miktarı ya da bulut tipi tanımlanamadığı durumlarda, bulut 
miktarı veya bulut tipi grupları her bir bulut grubu "///" ibaresi ile belirtilir. Ayrıca bulut miktarı ya da herhangi bir 
bulut tiği otomatik gözlemleme sistemleri tarafından tanımlanamadığı durumlarda, bu durum "NCD" kısaltmasının 
kullanımı ile ifade edilmelidir.

Örnek: VV010 ibaresi dikey görüşün 1000ft olduğunu ifade eder.

HAVA SICAKLIĞI VE İŞBA DERECESİ

Uçuş emniyetini tehlikeye atacak herhangi bir bulut gözlemlenmediği durumlarda, METAR' da şu ibareler 
kullanılır:
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Sıcaklık,  çevrede bulunan  havanın herhangi uygun bir alet ile sıcaklık ya da soğukluk derecesinin 
ölçülmesidir.

İşba noktası su buharı taşıyan nemli havanın sıvı hale geçeceği basınç değeridir. İşba noktası sudan havaya 
doğru olan doygunluk derecesidir.

İşba noktası bağıl nem ile ilişkilendirilir. Yüksek seviyedeki bağıl nem oranı güncel hava sıcaklığına daha yakındır. 
%100'lük bir bağım nem oranı, işba değerinin güncen hava sıcaklığına eşit olduğunu ve havanın maksimum seviyede 
su taşıdığını gösterir. Sıcaklığın artıp işba nokta değerinin sabit kaldığı durumlarda, bağıl nem oranı da düşer. 

Sıcaklık değerleri  0.5° gibi değerler bir sonraki tam sayı derecesine yuvarlanarak tam sayılı değerler 
şeklinde yayınlanır.

Örnek, +2.5°C değeri  +3°C değerine yuvarlanır ve –2.5°C değeri ise –2°C değerine yuvarlanır.

Hava sıcaklığı ve işba noktası değerleri METAR' da "/" işareti ile ayrılarak  iki figür ile gösterilir. 0°C altındaki 
hava sıcaklığı değerleri yayınlanmadan önce başına "M" (sıfırın altında) ibaresi alır.

0.0° değerinden 0.4°C değerine kadar olan sıcaklık ölçümleri "00" ile ifade edilirken,–0.5°C değerinden–0.1°C 
değerine kadar olan sıcaklık ölçümleri "M00" olarak raporlanır

Hava sıcaklığı ve işba noktasının ölçülmediği durumlarda, hava sıcaklığı için  "/" ifadesi kullanılırken işba 
noktası için herhangi  bir şekilde kodlama yapılmadan yayınlanır.

LFPO 041300Z 36020KT 1200 R26/0400 +RASH BKN040TCU 17/15 Q1015 RETS 26791299

Yukarıda altı çizili olan grup hava sıcaklığı ve işba noktasını temsil eder. Örnekte gösterildiği üzere temperature 
(hava sıcaklığı)17 Santigrat derece dewpoint point(işba noktası) ise 15 Santigrat derece  olarak belirtilmiş.

Örnekler:
00/M00 = Hava sıcaklığı +0°C, işba derecesi ise -0°C (Örnek oalrka eğer hava sıcaklığı +0.3°C ve işba 
derecesi -0.2°C'yse)
M03/M05 = Hava sıcaklığı -3°C, işba derecesi ise -5°C

ATMOSFERİK BASINÇ

Hava sıcaklığı ve işba derecesi gözlemleri tüm pistler için geçerlidir.



QFE normal şartlarda talep üzerine ya da yerel anlaşmaların sağlandığı durumlar QNH ek olarak kullanılır. 
METAR'da sadece QNH belirtilir. 

Atmosferik basınç, en yakın düşük değere yuvarlanıp 4 figür ile hekto Paskal (hPa) cinsinden ifade edilir.

Örnek: METAR'daki QNH 1011.4 değeri  "Q1011" şeklinde belirtilir. 

Yeryüzü yüzeyinin deniz seviyesinin üstünde olduğu yerlerde, atmosfer istasyonun altındaki deniz seviyesine 
kadar uzandığı ve bu varsayımsal atmosfer değerinin istasyon yapılan gözlemlerle koşullar ile ilişkili olduğu 
varsayılmaktadır.

Özel Kural:

Bazı ülkelerde (örnek olarak USA ve Kanada'da), ortalam deniz seviyesi basıncı hekto paskal (hPa) 
cinsinden değil inç cıva (inHg) cinsinden ifade edilir. 

Atmosferik basıncın ifade edilmesi için inç cıva kullanıldığında, altimetre grubu her zaman A harfi ile başlar. 
Altimetre ayarı, birlik,onluk ve yüzlük inç cıva oranlarının A harfini takip eden 4 hanelik bir grup olarak ifade 
edilirken "ondalık gösteren nokta (decimal point)" kullanılmaz.
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Yukarda altı çizili olan grup ortalama deniz seviyesi basıncını belirtir. Örnekte gösterilen grup 
ortalama deniz seviyesi basıncının ya da QNH değerinin 1015 hektopaskal olduğunu ifade eder.

İLAVE BİLGİ

Aşağıda verilen ek gruplar, METAR'da ilave bilgi olarak kullanılabilir: 

Son hava durumu( bir önceki metarda yayınlanan hava durumu)
Deniz yüzey sıcaklığı bilgisi ve deniz platformlarında bulunan havacılık meteorolojik istasyonlarında 
helikopter desteği alınarak deniz durumu hakkında yapılan gözlemler
Pist durum bilgisi

GERCEKLEŞEN SON HAVA OLAYLARI

İlave bilgilere aşağıda verilen tablodaki son hava olayı,  havaalanında gözlemlenen rutin raporu ya da 
gözlemleme yapılan son saati,hangisinin daha önce sona erdiği gibi bilgiler dahildir.

Bu raporlarda aşağıdaki tabloda seçilen en fazla üç gerçekleşen son hava olayları seçilir.

QNH, uçak yerdeyken set edildiğinde havaalanı yüksekliğini gösteren altimetredir. QFE ise uçak yerdeyken set 
edildiğinde, altimetrede sıfır yükseklik okunur.
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Yerel şartların gerektirdiği yerlerde, rüzgar kesmesi bilgisi "WS RWY 12" ya da "WS ALL RWY" 
formatında rapora dahil edilebilir.

Kısaltma Fenomena/Açılımı

REFZDZ Gerçekleşen son hava olayı freezing drizzle (donan çisenti) 

REFZRA Gerçekleşen son hava olayı freezing rain (donan yağmur)

REDZ Gerçekleşen son hava olayı drizzle( çisenti) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RERA Gerçekleşen son hava olayı rain (yağmur) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RESN Gerçekleşen son hava olayı snow (kar) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RERASN Gerçekleşen son hava olayı rain and snow (yağmur ve kar) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RESG Gerçekleşen son hava olayı snow grains (kar grenleri) (orta şiddetli ya da şiddetli)

REPL Gerçekleşen son hava olayı ice pellets (buz paletleri) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RESHRA Gerçekleşen son hava olayı rain showers (sağanak yağmur) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RESHSN Gerçekleşen son hava olayı snow showers (sağanak kar)  (orta şiddetli ya da şiddetli)

RESHGR Gerçekleşen son hava olayı showers of hail (sağanak dolu) (orta şiddetli ya da şiddetli)

RESHGS Gerçekleşen son hava olayı showers of small hail and/or snow pellets (küçük dolu/ kar 
paletleri)

REBLSN Gerçekleşen son hava olayı blowing snow (tipi)

RESS Gerçekleşen son hava olayı sandstorm (kum fırtınası)

REDS Gerçekleşen son hava olayı duststorm (toz fırtınası)

RETSRA Gerçekleşen son hava olayı thunderstorm with rain (yağmur yağışlı oraj)

RETSSN Gerçekleşen son hava olayı thunderstorm with snow (kar yağışlı oraj)

RETSGR Gerçekleşen son hava olayı thunderstorm with hail (dolu yağışlı oraj)

RETSGS Gerçekleşen son hava olayıthunderstorm with small hail (küçük dolu yağışlı oraj

RETS Gerçekleşen son hava olayı thunderstorm without precipitation (herhangi bir yağışı 
olmayan oraj)

REFC Gerçekleşen son hava olayı funnel cloud (thunderstorm or waterspout-(oraj ya da su hortumu)

REVA Gerçekleşen son hava olayı volkanik kül
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REUP

REFZUP Gerçekleşen son hava olayı tanımlanamayan yağış ile birlikte donan yağmur(adece otomatik 
gözlemleme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda)

REFSUP Gerçekleşen son hava olayı tanımlanamayan yağış ile birlikte oraj (sadece otomatik 
gözlemleme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda)

RESHUP Gerçekleşen son hava olayı tanımlanamayan yağış ile birlikte sağanak (sadece 
otomatik gözlemleme sistemlerinin kullanıldığı durumlarda)

WS TKOF
RWY xx

xx pistinden kalkışta WindShear (Rügar Kesmesi) bulunuyor

WS LDG RWY
xx

xx pistine inişte WindShear(Rügar Kesmesi) bulunuyor
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:
RERA = R cent R in WS TKOF RWY 26 = WindShear

  
WS LDG RWY28L = WindShear  

DENİZ SEVİYESİ BASINCI

Deniz seviyesi basınç grubu açıklama bölümünde yer alır. "SLP"ibareleri başlayıp (birlik,onluk ve yüzlük) olarak üç 
figür ile ifade edilir. 

Örnek: 1002.5 hekto paskallık bir deniz seviyesi basıncı SLP025 ibaresi ile ifade edilir.

PİST DURUMU

Aşağıdaki tabloda pist durum bilgisinin METAR'da hangi söz dizimlerinin kullanılarak raporlanması gerektiği ile 
ilgili opsiyonel bilgiler yer alıyor:

Not: Opsiyonel bir grup olmakla birlikte yalnızca özel pist durumlarını gösterir.

Gerçekleşen son hava olayı tanımlanamayan yağış (sadece otomatik gözlemleme sistemlerinin 
kullanıldığı durumlarda)

Yukarda altı çizili olan grup gerçekleşen son hava olaylarını belirtmekle birlikte, örnek gerçekleşen son hava olayının Oraj 
olduğunu gösterir.(RE) Thunderstorm (TS)
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26 numaralı pist: buz (7) pistin %51'den fazlasını kapsıyor (9), kapsama yüksekliği 12 milimetre (12), ölçümü 
yapılamayan ya da güvenilmeyen frenleme oranı(99)

ÖNGÖRÜLER
Öngörü birimleri grubu METAR'da belirtilebilir. Aşağıda öngörü birimleri ile alakalı bazı tanım ve örnekleri görebilirisiniz.

Örnekler:
NOSIG = NO SIGnificant (sonraki iki saat içerisinde değişiklikler) 
BECMG = (hava durumunun gelişimi) (BECoMinG) 
TEMPO = TEMPOrary (Geçici hava olayı) (ana rapordaki değişiklikler) 
FM = FroM ('dan) 
AT = AT  (zaman)
TL = unTiL (kadar) 
SNOCLO = Havaalanı kar dolayısıyla kapatıldı.

BECOMING GRUBU
BECMG hava durumu koşullarının düzenli ya da düzensiz değişimini belirten ibaredir. Sadece değişim 

eğiliminin  başladığı ve bittiği ya da geçerli eğilimin belirsiz bir saat aralığında ortaya çıktığı durumlarda kullanılır. 

BECMG AT1200 33010KT = saat 12:00 UTC itibari ile rüzgar 330°'den 10 knot olacak  
BECMG FM1130 TL1230 0350 = saat 11:30'dan 12:30'a kadar görüş 350m olacak

TEMPORARY GRUBU
TEMPO bir veya birden fazla parametrenin bir  saatten az süreyle hava durumu dalgalanmalarını ifade eden 
göstergeye denir ve periyodun yarısından daha azını kapsar. Sadece geçici dalgalanmaların eğilim geçerliliğinin 
başlangıcına ve sonuna karşılık geldiği durumlarda kullanılır.

TEMPO FM1130 TL1230 OVC006 = Overcast bulut katmanı 600 ft ile geçici dalgalanmanın 11:30 ve 
12:30 UTC saati arasında olacağını gösterir
TEMPO 3000 SHRA = sağanak yağış ile birlikte geçici görüş 3000m

AIRMETLER
METAR'da orta şiddet yoğunluğana sahip tehlikeli hava durumu uyarılarına AIRMET denir. AIRMET'ler 
aşağıda verilen şartların en az 3000 milkarelik alanı kaplaması durumunda verilir:

Orta seviyeli buzlanma.
Ortal seviyeli türbülans.
Yüzey rüzgarının 30 knot veya daha fazla olduğu durumlarda
Bulut tavanının 1,000 feet'in altında ya da alanın %50'sini etkileyen 3 milden  daha görüşün olduğu durumlarda 
Yüksek dağ gibi engellemelerin bulunduğu durumlarda

SIGMETLER
METAR'da şiddetli yoğunluktaki hava durumu uyarılarına SIGMET denir. SIGMET'ler konvektif ya da konvektif 
olmayan olarak şöyle raporlanır:

Konvektif SIGMET'ler, sadece oraj ve (kasırga, şiddetli yağışlar,dolu ve yüksek yüzey rüzgarı) gibi hava olaylarının 
oluşumu durumunda belirtilir.
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Orajlar ile bağlantısı olmayan şiddetli türbülanslar, aşırı türbülanslar ve açık hava türbülansları(CAT) 
gibi hava olaylarının oluştuğu durumlarda
Orajlar ile bağlantısı olmayan şiddetli buzlanma gibi hava olaylarında
Geniş alan dağılmış toz fırtınası,kum fırtınası, yüzeye doğru alçalan volkanik kül ya da uçuş görüşünün  
üç mil altına düştüğü durumlarda

SIGMET hakkında aşağıdaki açıklamaları okuyun!

VOLKANİK PATLAMA
Volkanik patlama SIGMET'leri alfabetik tanımlayıcı ve yayınlama numarasından oluşan alfanumerik göstergeler 
tarafından raporlanır.

İlk önce belirli bir hava olayı ile ilgili  bir uyarı verilir ve serinin bir sonraki göstergesine eklenip bu gösterge için ilk 
olarak numaralandırılır. Müteakip uyarılar, hava olayı sona erene kadar tekrarlanır.

Ortak sınırlara sahip olan A.B.D' de, bir hava olayına atanan alfanumerik gösterge hava olayının bir ya da daha fazla 
bölgede hareket etmesine rağmen  tekrarlanmaya devam eder. Aynı hava olayını birden fazla şekilde oluşması 
durumunda, bu hava olayları sıralı bir şekilde hava olayı sona erene kadar devam eder. SIERRA,TANGO ve ZULU 
AIRMET'ler için kullanılırken, sadece SIERRA ve TANGO dışında NOVEMBER'dan YANKEE'ye kadar olan 
göstergeler SIGMET'ler için kullanılır. 

Pilotlar hava durumunda ve uçuşlarında gerçekleşen önemli değişikleri mümkün olduğu en kısa sürede ATC'ye 
bildirecektir. Buna ek olarak, pilot tarafından raporlanan tüm önemli hava durumu ve uçuşlarda gözlemlenen 
koşulların raporlanması istasyonlarca yayınlanan hava durumuna göre değişiklik gösterecektir. Bu tür raporlamalar 
için herhangi spesifik bir format bulunmaz.

Hatırlatma: Kalkış ya da inişlerde karşılaşılan windshear (rüzgar kesmesi) hakkında Kule Kontrolörleri 
pilotlar tarafından bilgilendirilecektir.
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TAF Çözümleme

REFERANSLAR

ICAO documentation 8896 - Manual of Aeronautical Meteorological Practice – 9th Edition - 2011
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TESLİM TARİHİ

06:40, 15 Kasım 2019

TELİF HAKKI

Konvektif olmayan SIGMET'ler, aşağıdaki hava olaylarının oluşumu ve en az 3000 milkarelik alanı kapladığı 
durumlarda raporlanır:

PİLOT İÇİN HAVA DURUMU RAPORU
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UYARI
Bu döküman içeriği simulasyon havacılığı amacıyla hazırlanıp gerçek hava operasyonları için 
kullanılmamalıdır.

Bu döküman, Uluslararası Sanal Havacılık Organizasyonu'nun  fikri mülkiyetinin bir parçası olarak telif hakkıyla 
korunmaktadır.

IVAO - TR Eğitim 
Departmanı

Çeviri: Taha Bedir TR - T06

Serdar Özden TR - TC
Gökhan Peker TR - TAC
Mehmet Dinç TR - TA1

Murat Türkaslan TR - TA2
Barış ÇETE TR - TA3

Özgür Orhon TR - TA4
Mert Akçakaya TR - TA5
Berk ÇolakoğluTR - TA6

Orkun Terzioğlu TR - T01
Serhat Karanlık TR - T02
Orkun Özdelice TR - T03

Anıl Uygun TR - T04
Alp Yeni TR - T05

DİKKAT: Dökümanlar IVAO HQ 
Training Department tarafından 

hazırlanmıştır.
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