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TAF ÇÖZÜMLEME

GİRİŞ

Temel olarak, belirlenen formatta bir havaalanı ve havaalanı çevresi için raporlanan hava durumu 
tahminlerine "Terminal Havaalanı Tahmini (ya da Terminal Bölge Tahmini, TAF)" denir.

Bu uluslararası kod ICAO tarafından geliştirilmiş ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından onaylanmıştır. Temel 
veriler tüm ülker için ortaktır ama TAF'taki yayınlanan bazı bölümler yerel varyasyonlara tabidir. .

TAF mesajları genel olarak  her 6 saatte raporlanır ve 12 saat,24 saat ya da 30 saat boyunca geçerli olabilir. 

TAF, hava tahmini uzmanları tarafından hazırlanır(otomatik gözlem ile yapılmaz) ve yapısı METAR'a çok benzer ama 
bazı farklılıkların bulunduğunu ve bu dökümanda bu farklılıkların ele alındığını unutmamakta fayda var.

TAF'I ÇÖZÜMLEME (ANLAMA) 

Biz aşağıda bulunan TAF örneğini kullanacağız

TAF SAEZ 171100Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z PROB40 TEMPO 1716/1718 
4800 SHRA BKN020CB

BECMG 1801/1804 05005KT 7000 NSC

FM181000 02005KT 0800 BCFG=

RAPORUN TANIMI

TAF SAEZ 171100Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z (...)

Bu grup bize raporun bir TAF raporu olduğunu belirtir.

HAVAALANI ICAO KODLARI

TAF SAEZ 171100Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z (...)

METAR' da ki kullanımı ile aynıdır. Örnekte bulunan TAF raporu, Buenos Aires/Ezeiza Havaalanı (SAEZ) için verilmiştir.

TARİH VE ZAMAN

TAF SAEZ 171100Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z (...)

METAR' da ki kullanımı ile aynıdır. Örnekte bulunan hava tahmini raporu ayın 17. günü saat 11:00Z' da yayınlanmıştır.



Her zaman UTC saatinin kullanıldığını unutmayalım.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

TAF SAEZ 171100Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z (...)

Bu grup hava durumunun geçerli olduğu zaman aralığını gösterir. "/" işaretinden önceki grup hava tahmin raporunun 
geçerlilik süresinin şu tarih ve saatten itibaren geçerli olacağını gösterirken "/" işaretinden  sonraki grup hava tahmin 
raporunun şu tarih ve saatte geçerliliğinin sona ereceğini gösterir. Örnekte bulunan hava tahmini raporunun ayın 17. 
gününde saat 12:00Z'dan [1712] ayın 18. günü saat 12:00'Z [1812] kadar yani 24 saat boyunca geçerli olacağını ifade 
eder.

İLK (GENEL) HAVA TAHMİNİ

TAF TXKF 171133Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z (...)

TAF' ta anlamamız gereken ilk gruptur. Havanın dinamik olmasından dolayı,  bir hava durumu tahmininin iki 
durumu vardır:

Geçici bir Değişim(Temporary): ilk olarak raporlanan hava tahmininin belirli bir zaman dilimi içinde geçici bir 
değişikliğe uğrayacağını ve belirtilen zaman dilimi sonunda yine raporlanan ilk haline döneceği anlamına gelir.
Kesin bir Değişim(Definitive): ilk olarak raporlanan hava tahmininin kademeli ya da kademesiz olarak kesin bir 
şekilde değişmesi anlamına gelir. Bu değişimden sonra raporlanan ilk hava tahmini gerçerliliğini kaybeder.

Geçici ya da Kesin olarak gerçekleşen bu değişikliklerin ifadesinde bazı kısaltmalar kullanılır. Raporlanan hava 
tahmininde herhangi bir değişiklik beklenmiyorsa, bu hava tahmini, TAF' ta belirtilen tüm süre boyunca Genel Hava 
Durum Tahmini olarak geçerliliğini korur.

Örneğimizde ki ilk olarak raporlanan hava tahmini (12:00Z'dan itibaren):

Rüzgar: 020° 'den 5knot(şiddet) ile esiyor; Bulut Katmanı ve Görüş: herhangi bir bulut katmanı bulunmuyor ve 
görüş 10km'nin üzerinde ya da 10km olacaktır.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

TAF TXKF 171133Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z (...)

Ayrıca TAF, TAF'ın geçerliği olduğu süre boyunca havaalanı üzerinde bulunan atmosferik sıcaklığı hakkında bilgi 
verir. Oluşabilecek en yüksek sıcaklık değerleri "TX" grubunda gösterilirken, oluşabilecek en düşük sıcaklık 
değerleri "TN" grubunda gösterilir. 

TX22/1718Z, ayın 17. günü saat 18:00Z'da yayınlanan TAF'a göre beklenen en yüksek sıcaklık değeri 22°C olacağı 
anlamına gelir(tarih ve saat bilgisi 2.4 bölümde açıklandığı gibi).TN11/1810Z, ayın 18. günü saat 10:00Z'da yayınlanan 
TAF' a göre beklenen en düşük sıcaklık değeri 11°C olacağı anlamına gelir. 

PROBABILITY(İHTİMAL)

(...)

PROB40 TEMPO 1716/1718 4800 SHRA BKN020CB BECMG 1801/1804 05005KT 7000 NSC 

FM181000 02005KT 0800 BCFG=

Meteorolojistler hava durumunda  bir değişiklik olup olmayacağı konusunda emin değilse, bu durumun 
gerçekleşme ihtimali PROB. kısaltması kullanılarak ifade edilir. Örnekte hava durum raporu %40 ihtimalle( altı 
çizili olan grup) değişebileceği ifade edilmiştir. 

Bir TAF'ta PROB. kısaltması sadece %30 (PROB30) ya da %40 (PROB40) ihtimal yüzdelerinde kullanılır.

HAVA DURUMU DEĞİŞİKLİĞİ
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(...)

PROB40 TEMPO 1716/1718 4800 SHRA BKN020CB BECMG 1801/1804 05005KT 7000 NSC

FM181000 02005KT 0800 BCFG=

Havadurumunda bir değişiklik ( en az %50 ihtimalle) bekleniyorsa, dökümanın 2.5 bölümünde her değişiklik 
için gösterilen kısaltmaların kullanımı ile ifade edilir: 

Değişiklik
Türü

Kullanılan
Kısaltma

Anlamı

Geçici TEMPO

Kesin FM Bir önceki durumdan,  belirtilen yeni bir duruma belirtilen tarih, saat ve dakika 
içerisinde ani bir değişimle önceki raporu geçerliliğine son veren değişikliklerdir.

Kesin BECMG Bir önceki durumdan,  belirtilen yeni bir duruma belirtilen tarih, saat ve dakika içerisinde 
kademeli bir değişimle önceki raporu geçerliliğine son veren değişikliklerdir.

Örnekte görüldüğü üzere üç farklı değişikliğimiz var::

GEÇİCİ DEĞİŞİKLİK (TEMPO)

PROB40 TEMPO 1716/1718 4800 SHRA BKN020CB

Ayın 17. günü 16.00Z ve ayın 17. günü 18:00Z saatleri arasında geçiçi bir değişiklik (TEMPO) bekleniyor: Görüş: 
4800m; Hava olayı: Orta şiddetli sağanak yağış (SHRA); Bulut katmanı: 2000 ft'de kümülonimbus  broken bulut 
mevcut . 18:00Z'dan sonra hava durumu son hali (esas hali ya da BECMG/FM ile belirtilen hali) geri 
dönecektir.

Örnekte görüldüğü üzere son hali yani esas hali: 02005KT CAVOK' tur.

KADEMELİ OLARAK GERÇEKLEŞEN KESİN DEĞİŞİKİKLİK (BECMG)

 BECMG 1801/1804 05005KT 7000 NSC

ı
 

ANİ KESİN DEĞİŞİKLİKLER (FM)

FM181000 02005KT 0800 BCFG=

Ayın 18. günü saat 10:00Z'dan itibaren ani kesin bir değişiklik (FM) gerçekleşecek. Buna göre hava durumu: Rüzgar: 
020° 'den 5 knot ile esecek: Görüş:800m Hava olayı: Parçalı Sis (BCFG) = şeklinde değişekecektir.

RAPOR SONU

FM181000 02005KT 0800 BCFG=

Raporun bittiğini ya da raporunu sonuna gelindiğini ifade etmek için (=) ibaresi kullanılır.T

ÖZET

Belirli zamanlar aralğında gerçekleşen geçici değişikliklerdir. Belirtilen zaman 
aralığının sona ermesi ile hava durumu kesin olarak değişikliğe uğradığı son haline 
geri döner. 



TAF SAEZ 171100Z 1712/1812 02005KT CAVOK TX22/1718Z TN11/1810Z PROB40 TEMPO 1716/1718
4800 SHRA BKN020CB

BECMG 1801/1804 05005KT 7000 NSC

FM181000 02005KT 0800 BCFG=

Hava durumu değişimleri:

DAHA FAZLA ÖRNEK

ÖRNEK 1

TAF LEMD 171700Z 1718/1824 21010KT 9999 SCT030 TX27/1815Z TN15/1806Z

PROB30 TEMPO 1718/1722 3000 SHRA FEW030TCU

PROB40 TEMPO 1800/1809 VRB05KT BKN010=

Hava durumlarında gerçekleşen değişiklikleri daha iyi anlamak için aşağıdaki diyagramı kontrol edin.

Esas Rapor:

Madrid/Barajas HavaalanıKathmandu Havaalanı [LEMD] için ayın 17. günü saat 17.00Z'da [171700Z] yayınlanan ve ayın 
17. günü saat 18:00Z ve ayın 18.günü saat 24:00Z [1718/1824]  tarihleri arasında geçerliliğini sürdürecek olan TAF [TAF]'a
göre:  rüzgar 210°'den 10kt ile esiyor: görüş 10km'ye eşit ya da daha fazla, 3000ft'te Scattered bulutlar mevcut 
olacak[21010KT 9999 SCT030]. Ayın 18. günü saat 15:00Z için beklenen en yüksek sıcaklık değeri 27° 
C'dir[TX27/1815Z]. Ayın 18. günü saat 06:00Z için beklenen en düşük sıcaklık değeri 15°C'dir[TN15/1806Z].

Ayın 17. günü 18:00Z ve 22:00Z saatleri arasında hava durumu %30 ihtimalle geçici [PROB30] olarak değişecektir 
[TEMPO 1718/1722]: görüş 3000m'ye eşit olacak, orta şiddetli sağanak yağış ve 3000ft' te kulelikümülüs bulutları ile FEW 
bulutlar mevcut olacak[3000 SHRA FEW030TCU]. 22:00Z' dan sonra hava durumu eski haline geri dönecektir.



Ayın 18. günü 00:00Z ve 09:00Z saatleri arasında hava durumu %40 ihtimalle geçici [PROB40] olarak değişecektir 
[TEMPO 1800/1809] : rüzgar değişken yönlerden 5kt ile esecek, 1000ft' te Broken bulutları mevcut 
olacak[VRB05KT BKN010]. 09:00Z' dan sonra hava durumu eski haline geri dönecektir.

Raporun sonu [=]. 

ÖRNEK 2

TAF VNKT 171500Z 1718/1818 00000KT 7000 FEW015 TX27/1807Z TN19/1722Z

BECMG 1800/1802 5000 BR BECMG 1804/1805 20005KT 7000 FEW020 SCT100 BECMG 1807/1809
22010KT 9999 PROB40 TEMPO 1808/1814 FEW025CB BKN100

BECMG 1814/1815 00000KT 7000 FEW015 SCT100=

Kathmandu Havaalanı [VNKT] için ayın 17. günü saat 15.00Z'da [171500Z] yayınlanan ve ayın 17. günü saat 18:00Z ve 
ayın 18.günü saat 18:00Z [1718/1818]  tarihleri arasında geçerliliğini sürdürecek olan TAF [TAF]'a göre: rüzgar sakin: 
görüş:7000m'ye eşit olacak, 1500 ft'te FEW bulutları mevcut olacak[00000KT 7000 FEW015].Ayın 18. günü saat 07:00Z 
için beklenen en yüksek sıcaklık değeri 27° C'dir [TX27/1807Z]. Ayın 17. günü saat 22:00Z için beklenen en düşük 
sıcaklık değeri 19°C'dir [TN19/1722]. 

Ayın 18. günü 00:00Z ve 02:00Z saatleri arasında hava durumu kademeli olarak değişecektir [BECMG 1800/1802]: 
Görüş: 5000 m ve Pust mevcut olacak[5000 BR]. 02:00Z'dan sonra değişiklik tamamlanıp önceki hava durumu 
raporunun geçerliliği sona erecektir.

Ayın 18. günü 04:00Z ve 05:00Z saatleri arasında hava durumu kademeli olarak değişecektir [BECMG 1804/1805]: 
Rüzgar 200°'den 5 kt ile esecek, görüş 4000m'ye eşit olacak, 2000 ft'te FEW bulutlar ve 10000 ft'te Scattered bulutlar 
mevcut olacak [20005KT 4000 FEW020 SCT100]. 05:00Z'dan sonra değişiklik tamamlanıp önceki hava durumu 
raporunun geçerliliği sona erecektir.

Ayın 18. günü 07:00Z ve 09:00Z saatleri arasında hava durumu kademeli olarak değişecektir [BECMG 1807/1809]: 
Rüzgar 200°'den 10kt ile esecek, görüş 10km'ye eşit ya da daha gazla olacak [22010KT 9999]. 09:00Z'dan sonra 
değişiklik tamamlanıp önceki hava durumu raporunun geçerliliği sona erecektir.

 Ayın 18. günü 08:00Z ve 14:00Z saatleri arasında hava durumu %40 ihtimalle geçici [PROB40] olarak değişecektir 
[TEMPO 1808/1814]: 2500 ft' te kümülonimbuslu FEW bulutlar ve 10000ft' te Broken bulutlar mevcut olacaktır 
[FEW025CB BKN100]. 14:00Z' dan sonra hava durumu eski haline geri dönecektir.

Ayın 18. günü 14:00Z ve 15:00Z saatleri arasında hava durumu kademeli olarak değişecektir [BECMG 1814/1815]: 
Rüzgar sakin, görüş 7000m'ye eşit olacak, 1500ft' te FEW bulutları ve 10000ft' te Scattered bulutları mevcut olacak 
[00000KT 7000 FEW015 SCT100]. 15:00Z'dan sonra değişiklik tamamlanıp önceki hava durumu raporunun 

geçerliliği sona erecektir.

Raporun sonu [=]. 

ÖRNEK 3

TAF YSSY 171724Z 1718/1824 24015KT CAVOK

FM172300 21015KT CAVOK FM180300 16010KT CAVOK

FM181000 24008KT 9999 SCT050=

Syndey Havaalanı[YSSY] için ayın 17. günü saat 17.24Z'da [171500Z] yayınlanan ve ayın 17. günü saat 18:00Z ve 
ayın 18.günü saat 24:00Z [1718/1824]  tarihleri arasında geçerliliğini sürdürecek olan TAF [TAF]'a göre: Rüzgar: 
240°'den 15 kt ile esecek, bulut tavanı ve görüş temiz olacak [24015KT CAVOK]. En yüksek ve en düşük hava 
sıcaklıkları ölçülemedi.

Ayın 17. günü  saat 23:00Z itibariyle hava durumu ani kesin bir şekilde değişecektir [FM172300]: rüzgar 210°'den 
15kt ile esecek, bulut tavanı ve görüş temiz olacak [21015KT CAVOK].

Ayın 18. günü  saat 03:00Z itibariyle hava durumu ani kesin bir şekilde değişecektir[FM180300]: rüzgar 160°'dan 
10kt ile esecek, bulut tavanı ve görüş temiz olacak [16010KT CAVOK].

Ayın 18. günü  saat 10:00Z itibariyle hava durumu ani kesin bir şekilde değişecektirT[FM181000]:rüzgar 240°'den 
8kt ile esecek, görüş 10km'ye eşit ya da daha fazla olacak, 5000ft'te Scattered bulut mevcut olacak [24008KT 9999 
SCT050].

Raporun sonu [=]. 
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ÖRNEK 4

KSEA 171728Z 1718/1824 33005KT P6SM VCSH SCT080 BKN120 BKN250

TEMPO 1718/1722 -SHRA FM180600 20004KT P6SM -SHRA BKN060 OVC100

FM180900 20004KT P6SM -SHRA BKN040 OVC070=

Tacoma Havaalanı [KSEA] i çin ayın 17. günü saat 17.28Z'da [171500Z] yayınlanan ve ayın 17. günü saat 18:00Z ve 
ayın 18.günü saat 24:00Z [1718/1824]  tarihleri arasında geçerliliğini sürdürecek olan TAF [TAF]' a göre:Rüzgar 
330°'den 5kt ile esecek, görüş 6 mil'e eşit ya da daha fazla olacak, havaalanı çevresinde sağanak yağış olacak, 8000ft'te 
Scattered,12000 ve 25000ft'te Broken bulutları mevcut olacak [33005KT P6SM VCSH SCT080 BKN120 
BKN250]. En yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ölçülemedi.

Ayın 17. günü 18:00Z ve 22:00Z saatleri arasında hava durumu geçici olarak değişecektir [TEMPO 1718/1722]: hafif 
şiddetli sağanak yağış olacak[-SHRA]. 22:00Z' dan sonra hava durumu eski haline geri dönecektir.

Ayın 18. günü  saat 06:00Z itibariyle hava durumu ani kesin bir şekilde değişecektir[FM180600]: rüzgar 200°'den 4kt 
ile esecek, görüş 6 mil'den daha fazla olacak, hafif şiddetli sağanak yağış olacak, 6000ft'te Broken bulutlar mevcut 
olurken,10000ft' te bulut tavanı tamamen kapalı olacak[20004KT P6SM -SHRA BKN060 OVC100].

Ayın 18. günü  saat 09:00Z itibariyle hava durumu ani kesin bir şekilde değişecektir [FM180900]: rüzgar 200°'den 4kt 
esecek,görüş 6 mil'den fazla olacak, hafif şiddetli sağanak yağış olacak, 4000ft'te Broken bulutlar mevcut olurken, 
7000ft'te bulut tavanı tamamen kapalı olacak[20004KT P6SM -SHRA BKN040 OVC070].

Raporun sonu [=].
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