See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/265510584

ATATÜRK HAVALİMANI’NIN SİS ANALİZİ /
ANALYSIS OF FOG FOR ATATURK
INTERNATIONAL AIRPORT
Conference Paper · September 2014

CITATIONS

READS

0

682

4 authors:
Emrah Tuncay Özdemir

İsmail Sezen

Istanbul Technical University

Istanbul Technical University

37 PUBLICATIONS 19 CITATIONS

19 PUBLICATIONS 7 CITATIONS

SEE PROFILE

SEE PROFILE

A. Deniz

Sibel Mentes

Istanbul Technical University

Istanbul Technical University

77 PUBLICATIONS 251 CITATIONS

25 PUBLICATIONS 218 CITATIONS

SEE PROFILE

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

PBLH determination for Istanbul by different methods View project

All content following this page was uploaded by Emrah Tuncay Özdemir on 16 June 2015.
The user has requested enhancement of the downloaded file. All in-text references underlined in blue are added to the original document
and are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately.

3. Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı (HİTEK 2014), 18-19 Haziran 2014, Hava Harp Okulu, İstanbul

ATATÜRK HAVALİMANI’NIN SİS ANALİZİ
E. Tuncay ÖZDEMİR*

İsmail SEZEN

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl./MGM
etozdemir@gmail.com

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl./MGM
sezenismail@gmail.com

Ali DENİZ

Ş. Sibel MENTEŞ

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl.
denizali@itu.edu.tr

İTÜ Meteoroloji Müh. Böl.
smentes@itu.edu.tr

ÖZET
Havalimanlarında meydana gelen sisler uçuşların iptal edilmesine, hava trafiğinin hızının azalmasına, uçuşların
diğer havalimanlarına yönlendirilmesine ve en önemlisi kaza kırımlara yol açmaktadır. Bu çalışmada 2008-2012
yılları arasında METAR (Aviation Routine Weather Report) ve SPECI (Aviation Selected Special Weather
Report) rasatları kullanılarak İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA)‘da meydana gelen sisler araştırılarak,
yıllara, aylara, günlere ve saatlere (UTC- Universal Coordinated Time) göre dağılımları ve frekansları
incelenmiştir. 5 yıllık periyotta 23 gün sisli gün olarak tespit edilmiş ve toplam 76 saat 17 dakika devam etmiştir.
Çalışmanın amacı havacılık amaçlı aletli iniş sistemi kategorisinde sisleri sınıflandırarak Atatürk
Havalimanı’nın sisli saatlerindeki CAT kategorilerini tespit etmektir. Buna göre CAT IIIA uçuş kategorisine
göre uçuşların %99.03’ü, CAT IIIB’e göre %100’ü ve CAT IIIC’ye göre de %100’ü gerçekleşebilmektedir. Sisli
günlerin içinde en uzun süre devam eden sisli gün olan 06 Kasım 2010 tarihi için durum çalışması yapılmıştır.
Ayrıca; 06 Kasım 2010 gününe ait İstanbul atmosferinin solunabilir partikül madde profilinin incelenmesi için
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen hava kalitesi izleme istasyonlarına (10 Adet) ve Türkiye
Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 112Y319 no’lu proje kapsamında Kağıthane Hava
Kalitesi İzleme İstasyonu’na ait PM10 verileri değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk Havalimanı, Sis, PM10.
ANALYSIS OF FOG FOR ATATURK INTERNATIONAL AIRPORT
ABSTRACT
Because of the fogs in the airports, flights are being cancelled, air traffic is slowing down, flights are being
transferred to other airports, and most importantly, accidents occur. In this study, by using the observations of
METAR (Aviation Routine Weather Report) and SPECI (Aviation Selected Special Weather Report) between
2008-2012, the fogs in Istanbul Ataturk International Airport (LTBA) were investigated and the distributions and
frequencies were examined according to years, months, days and hours (UTC- Universal Coordinated Time).
Within the 5 years period, 23 days were observed to be foggy and it lasted for 76 hours and 17 minutes in total.
The aim of the study is to detect the CAT categories in foggy hours of Ataturk International Airport by
classifying the fogs in the category of instrumental landing system for the purpose of aviation. According to this,
in the CAT IIIA flight category 99.03%, in the CAT IIIB flight category 100%, in the CAT IIIC flight category
100% of the flights can be succeeded. A case study has been made for 6th of November 2010 which is the most
foggy day among the others. In addition, an assessment has been carried out regarding the PM10 data of
November 6, 2010 which is obtained from the ten air quality monitoring stations operated by the Istanbul
Metropolitan Municipality and the Kağithane Weather Quality Monitoring Station related to the Scientific and
Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) project with the ID, 112Y319.
Keywords: Ataturk International Airport, Fog, PM10
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1.

GİRİŞ

Sis canlıların yaşamını etkileyen önemli
meteorolojik olaylardan biridir. Stratüs bulutunun
yer seviyesine inmesi sonucu da sis oluşmaktadır.
Tarımsal açıdan ekinlerin ve bitkilerin donmasını
önlemektedir. Sis sonucu yatay ve dikey görüş
mesafesinin azalması kara, deniz ve hava
ulaşımında
birçok
olumsuzluklara
neden
olmaktadır. Ulaşımın aksaması, iptal edilmesi ve
kazalar
sis
sonucu
olan
olaylardır.
Havalimanlarında meydana gelen sisler de uçuşların
iptal edilmesine, hava trafiğinin hızının azalmasına,
uçuşların diğer havalimanlarına yönlendirilmesine
ve en önemlisi de kaza kırımlara yol açmaktadır.
Meteorolojide “Rüyet” veya “Görüş Mesafesi”
belirli bir özelliğe sahip bir nesnenin gözle (aletsiz
olarak) tanımlanabileceği veya geceleyin yapılan
gözlemlerde aynı nesnenin gün ışığı varmış gibi
tanımlanabileceği en uzak mesafe olarak
adlandırılır [1]. Su damlacıklarının veya buz
kristallerinin yer yüzeyine yakın bir tabakada asılı
olarak kalmaları sonucunda görüş mesafesinin 1000
metrenin altına düşmesi sonucunda oluşan hava
hadisesine sis denir. Benzer koşullarda görüş
mesafesi en az 1000 metre fakat 5000 metreden
fazla olmamak koşuluyla oluşan hadiseye de pus
denir (havacılık amaçlı yapılan rasatlarda) [2-3].
Pist görüş mesafesinin sis tanımına uygun bir
şekilde azalması ve bulut tabanının da yere oldukça
yaklaşması havacılık sektörü için önem arz
etmektedir. Bu iki faktöre etki eden diğer
meteorolojik hadiselerde yağmur, çisenti ve kar
kombinasyonlarıdır [4].
Pearson ‟ın Amerika Birleşik Devletleri‟nde 1995
ile 2000 yılları arasını kapsayan genel havacılık ve
küçük uçak taşımacılığı verilerini kullandığı
çalışmasında; 4018 kişi uçak kazasında hayatını
kaybetmiş ve ölümlerin 1380 kişisini hava
hadiseleri sonucu meydana gelen uçak kazalarından
kaynaklandığını tespit etmiştir. Çalışmasında
ölümcül hava kazalarının meteorolojik yüzdeleri;
%63‟ünü alçak bulut tabanı ve görüş mesafesi, %
18‟ini rüzgar ve türbülans, %8‟ini buzlanma,
%5‟ini yağmur ve kar, %5‟ini oraj ve %1‟inide
diğerleri oluşturmaktadır [4].
Çamalan ve arkadaşlarının Esenboğa Havalimanı
için yaptıkları çalışmada zamansal ve oluşum
nedenlerine göre sisi sınıflandırmışlardır. 20002009 yılları arasını kapsayan çalışmalarında sislerin
%77 soğuk sis, % 23 sıcak sis oluşturmaktadır.
Oluşan sisin %50‟sinin aralık ve ocak aylarında
gözlendiği tespit edilmiştir [5]. Aktaş ve Erkuş‟ un
birlikte yaptıkları çalışmada ise Eskişehir‟in sis
kestiriminin incelenmesi yapılarak sisin en çok
gözlemlendiği aylar olan kasım, aralık ve ocak için
lojistik regresyon denklemi tahmin edilmiştir [6].

Van Schalkwyk ve Dyson Cape Town Uluslararası
Havalimanı için 1997-2010 yıları arasındaki 13
yıllık saatlik dataları kullanarak sislerin oluşum
mekanizmalarını ve sınıflandırılmasını yapmışlardır
[7]. Villiers ve Heerden Abu Dhabi Uluslararası
Havalimanı için 1982-2003 yılları arasındaki 22
yıllık verileri kullanarak 31 sisli gün için frekans
analizi yapmışlardır [8]. Havalimanlarında ve
büyük şehirlerde meydana gelen sisin istatistiksel
olarak sınıflandırılması ve analiziyle ilgili
uluslararası çalışmalarda bulunmaktadır [9-10-1112-13].
Havada bulunan katı partikülleri ifade etmek için
partikül madde terimi kullanılmaktadır. Partikül
maddelerin sabit bir kimyasal bileşimi yoktur. Bu
partiküller insan faaliyetleri sonucu (Endüstri
Kaynaklı, evsel ısınma kaynaklı, trafik vs.) ve doğal
kaynaklardan (çöl tozları, orman yangınları vs.),
doğrudan atmosfere karışırlar. Atmosferde diğer
kirletici maddeler ile reaksiyona girerek PM' yi
oluştururlar. Sonuç olarak atmosfer şartlarında
serbestçe hareket ederler. PM10 10μm 'nin altında
bir aerodinamik çapta olup solunabilir atmosferik
partikül maddelerden biridir. PM10 „in solunum
sisteminde
birikmesi
sonucu
akciğer
fonksiyonlarında azalmaya yol açarak; çeşitli sağlık
sorunlarına neden olabilir. Astım gibi solunum
rahatsızlıklarını şiddetlendirebilir, erken ölümlere
bile yol açan çeşitli ciddi sağlık sorunlarına neden
olabilir [14-15-16-17-18].
Bu çalışmada Atatürk Havalimanı‟ndaki 2008-2012
yılları arasında sisli günlerin tespiti yapılarak
istatistiksel olarak incelenmiştir. Çalışmanın amacı
havacılık amaçlı aletli iniş sistemi kategorisinde
sisleri sınıflandırarak Atatürk Havalimanı‟nın sisli
saatlerindeki CAT kategorilerini tespit etmektir.
Ayrıca bu beş yıllık periyotta meydana gelen sisli
günler içindeki en uzun süren sisli gün için İstanbul
atmosferinin solunabilir partikül madde (PM10)
profilini incelemektir.
2.

YÖNTEM

Atatürk Havalimanı İstanbul‟un güneybatısında yer
almaktadır (enlem 40.58 kuzey, boylam 28.49
doğu) ve İstanbul şehrinin en büyük havalimanıdır.
Havalimanının güneyinde
Marmara Denizi
bulunmaktadır (Şekil 1). Havalimanı yaklaşık 10
bin m2 „lik modern yolcu terminaline sahip ve
yüksekliği 49.75 m (AMSL) „dir. Havalimanı
yaklaşık 4 km yarı çaplı bir alan üzerinde bulunan 3
farklı piste sahiptir. 05-23 pist uzunluğu 2580 m ve
17-35 pist uzunluğu ise 3000 m‟dir. Pist başı
yükseklikleri 23 pisti için 90.29 feet, 05 pisti 92.52
feet, 35L (sol) pisti 102 feet, 35R (sağ) pisti 100
feet, 17L pisti 157 feet ve 17R pisti için ise 163
feet‟tir.
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Havalimanlarında meydana gelen sis ve düşük
seviyeli bulut tabanı uçuşların iptal edilmesine,
hava trafiğinin hızının azalmasına, uçuşların diğer
havalimanlarına yönlendirilmesine ve en önemlisi
kaza kırımlara yol açmaktadır. Bu çalışmada 20082012 yılları arasında (beş yıllık periyod) yarım
saatte bir yapılan METAR (Aviation Routine
Weather Report) ve SPECI (Aviation Selected
Special Weather Report) rasatları kullanılarak
İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA)„da meydana
gelen sis ve düşük seviyeli bulut tabanı
araştırılarak, yıllara, aylara, günlere ve saatlere
(UTC- Universal Coordinated Time) göre
dağılımları ve frekansları incelenmiştir. Ayrıca sisin
en etkili olduğu güne ait durum çalışması yapılmış
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
işletilen hava kalitesi izleme istasyonlarına (10
Adet) ve Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) 112Y319 numaralı proje
kapsamında Kağıthane Hava Kalitesi İzleme
İstasyonu‟na ait PM10 verileri de bu çalışma
kapsamında değerlendirilmiştir.
Çalışma kapsamında elde edilen veriler LTBA„da
METAR ve SPECI rasatları için veri sağlayan
VAISALA Markalı AWOS (Automated Weather
Observing System)
cihazı tarafından elde
edilmektedir. 2008 ile 2012 yıllarını kapsayacak
şekilde 5 yıllık toplamda 1827 güne ait rasat
incelenmiştir. 87628 adet Metar ve 645 adet de
Speci rasadı olmak üzere toplamda 88273 adet rasat
incelenerek sisli rasatlar tespit edilmiştir.
Havalimanı yüzeyi üzerindeki görüş mesafesinin
bu yüzeyin en az yarısında veya yarısından daha
fazlasında etkili olmasına da “Hakim Rüyet” denir.
Gözlemlenen en düşük görüş mesafesi hakim
rüyetten farklıysa ve en düşük görüş mesafesi 1500
metrenin altında veya hakim rüyetin %50‟sinden
daha az ise tespit edilen bu görüş mesafesine
“Minimum Rüyet” denir . Hakim rüyet veya
minimum rüyet 1500 metre ve altına düştüğünde
veya bu iki rüyet hangi değere sahip olursa olsun
pist üzerindeki görüş mesafesinin 1500 metre ve
altına düştüğünde verilen değere de “Pist Görüş
Mesafesi” denir [1]. Pist görüş mesafesi Runway
Visual Range (RVR) cihazı yani transmissometer
cihazıyla ölçülmektedir. Günümüzün ilerlemiş
teknolojisi nedeniyle birçok havalimanlarında
yukarıda tanımlanan bütün ölçümler AWOS
vasıtasıyla havalimanı üzerinde pist kenarlarına
konuşlandırılmış RVR cihazlarıyla ölçülerek
meteorolojik olarak görüş kısıtlayıcı hadiselerin
tespitinde kullanılmaktadır. METAR ve SPECI
rasatlarının değerlendirilmesinde hakim rüyet ve
pist görüş mesafesi değerleri kullanılmıştır. Hakim
rüyette değerin 1000 metrenin altında olması
durumu sis tanımana uygun olarak sisli rasat olarak
kabul edilmiştir. Hakim rüyet 1000 metrenin
altındayken pist görüş mesafesi 1000 metrenin

üzerinde olması durumunda elde edilen RVR
değerleri de ayrıca değerlendirilmiştir. RVR
değerlerinden ekstrem değerler pist rüyetindeki
önemli değişmeler grubu verilmişse bu gruptaki en
düşük değer değerlendirilmeye alınmıştır.
LTBA ‟da oluşan sisleri oluşum şekillerine göre 4
çeşide ayırabiliriz;
a. Adveksiyon sisi: sıcak ve nemli bir hava
kütlesinin, soğuk bir yüzey üzerine hareket
etmesi sonucunda soğuyan hava kütlesinin çiy
noktası sıcaklığına düşmesi sonucu oluşan
sislerdir. rüzgar hızı > 4 Knots, 1 saat
öncesinden sema açık veya bulut tabanı
yüksekliği < 700 feet, görüş aniden azalır
b. Radyasyon sisi: açık ve rüzgarsız gecelerde,
yer yüzeyine yakın havanın radyasyon kaybı
ile soğumasıyla oluşan sislerdir. rüzgar hızı <
5 Knots, 1 saat öncesinden sema açık veya
bulut tabanı yüksekliği < 400 feet, gece
saatlerinde meydana gelir (yer yüzeyinin uzun
dalga radyasyonu yayması sonucu yer
yüzeyinde soğuma meydana gelir)
c. Bulut tabanının alçalması
d. Yağış: yağışla birlikte sisin görülmesi veya
yağışın 1 saat önce sona ermesi [7-10-11].
Ayrıca oluştuğu sıcaklığa göre sis çeşitleri üç
sınıfa ayrılabilir; sıcak sis ( 0°C‟nin üzerinde),
soğuk sis (0°C ile -30°C arasında) ve buz sisi
(-30°C‟nin altında) [5].
LTBA‟ da 36R-18L, 36L-18R ve 06-24 olan pist
numaralı pistler manyetik kuzeyin değişmesi
sonucu sırasıyla 35R-17L, 35L-18R ve 05-23
olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen
Metar ve Speci rasatları yeni pist numaralarına göre
değerlendirilmiştir.
Ayrıca
yaklaşma
ve
iniş
faaliyetlerinin
sınıflandırılması amacıyla sisli rasatların olduğu
zamanlar için uçuş kategorilerine göre de
sınıflandırma yapılmıştır. Data analizi bölümünde
detaylı anlatılmıştır.
Zamansal olarak en uzun sis görülen güne ait
durum çalışması için Wetter3 internet sayfasından
sağlanan Deutscher Wetterdienst tarafından
hazırlanan yer kartları ve GFS (Global Forecast
System) analiz ürünlerine ait 850 hPa jeopotansiyel
yüksekliğine ait haritalar kullanılmıştır [19]. Temp
analizi ise Wyoming Üniversitesi tarafından
hazırlanan İstanbul sounding değerlerinden
yararlanılmıştır [20].
PM10 verileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından
işletilen
hava
kalitesi
izleme
istasyonlarına (Aksaray, Alibeyköy, Beşiktaş,
Esenler, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar,
Ümraniye, Yenibosna) ve TÜBİTAK 112Y319
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no‟lu proje kapsamında Kağıthane Hava Kalitesi
İzleme İstasyonu‟na ait veriler kullanılmıştır. Şekil
1„de LTBA ‟nın (beyaz nokta) ve 11 hava kalitesi
izleme istasyonlarının (kırmızı noktalar) konumları
gösterilmiştir.

Sisin en etkili olduğu güne ait sinoptik ve temp
analizi çalışması yapılarak yukarıda bahsedilen 11
hava kalitesi izleme istasyonları için de PM10
değişimleri incelenmiştir.

Şekil 1. İstanbul‟da bulunan Atatürk Havalimanı (beyaz nokta), Aksaray, Alibeyköy, Beşiktaş, Esenler,
Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar, Ümraniye, Yenibosna ve Kağıthane Hava Kalitesi İzleme
İstasyonlarının (kırmızı noktalar) konumları [21].
3. DATA ANALİZ
2008-2012 yılları arasında (beş yıllık periyod)
yarım saatte bir yapılan METAR ve SPECI rasatları
incelenerek LTBA„da meydana gelen sis ve düşük
seviyeli bulut tabanı araştırılarak, yıllara, aylara,
günlere ve saatlere göre dağılımları ve frekansları
incelenmiştir. LTBA ‟nın 2008-2012 yıllarını içeren

beş yıllık toplam sisli gün sayısı 23 gündür (Şekil
2). 2009 yılında maksimum sisli gün sayısı 7 gün
olup beş yıllık periyodun en sisli yılı olmuştur. 3
günlük sis sayısıyla 2012 yılı en düşük sisli yıl
olmuştur. Beş yıllık periyodun ortalaması ise 4.6
gündür.

Sisli Gün Sayısı
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Şekil 2. LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki sisli günlerin yıllara göre dağılımı.
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Gün Sayısı

LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki sisli günlerin
aylara göre dağılımına baktığımızda Kasım ayı
%47.8 yüzdeyle en sisli ay olmuştur (Şekil 3). Ocak
ve Mart ayları %13, Şubat ve Mayıs ayları %8.7,

Nisan ve Haziran ayları da %4.3‟lük yüzdeleri
oluşturmaktadır. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve
Aralık aylarında 2008-2012 yıllarında sis meydana
gelmemiştir.
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Şekil 3. LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki sisli günlerin aylara göre dağılımı.
de %5.92‟lik yüzdeyle en fazla sisin görüldüğü
saatler olmuştur (Şekil 4). 09:20 UTC ile 17:50
UTC arasında sis meydana gelmemiştir.
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Rasat Sayısı

UTC saate göre her saat başını 20 ve 50 geçe
yapılan Metar rasatlarında hakim rüyete göre
meydana gelen sislerin görülme sıklıklarına
baktığımızda 02:20 UTC %5.92 ve 05:50 UTC ‟de

Zaman (UTC)
Şekil 4. LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki sisli rasatların saatlere göre dağılımı.
Beş yıllık periyodda 151 Metar rasadında hakim
rüyet sis oluşturacak şekilde 1000 metrenin altına
düşmüştür. Metar rasadının %21.85‟inde hakim

rüyet 400 metreye, %19.87‟sinde 300 metreye,
%0.66‟sında 100 metre ve %0.66‟sında da 50 metre
değerlerini almıştır (Şekil 5).

Rasat Sayısı
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Şekil 5. LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki hakim rüyete göre sisli Metar rasatların görülme sayısı.
LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki hakim rüyete
göre sisli Metar rasatlarının olduğu zamandaki 35L

pist başı için RVR değerleri Şekil 6„da
gösterilmiştir. 35R pist başı için 151 Metar
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rasadının %11.92‟sinde RVR değeri 1500 metre
veya üzerinde, %84.77‟sinde de 1000 metrenin
altında RVR değeri ölçülmüştür. Havalimanlarında
bulut tabanının (bulut tabanı AWOS sistemine bağlı
silyometre cihazıyla ölçülmektedir), hakim rüyet ve
özellikle pist görüş mesafesinin (RVR) düşük
olduğu durumlarda uçağın piste elektronik
cihazlarla emniyetli olarak iniş yapmasını sağlayan
ILS (Instrument Landing System) aletli iniş sistemi
kullanılmaktadır. DH (Decision Height) karar
yüksekliği ve RVR (Runway Visual Range) pist
görüş mesafesi açısından biri 3 alt kategoriye
ayrılmak üzere üç çeşit ILS yaklaşması
bulunmaktadır.

CAT IIIA : 30 m (100 feet) > DH ≥ 15 m
(50 feet), 350 m > RVR ≥ 200 m
CAT IIIB : DH <15 m (50 feet), 200 m >
RVR ≥ 50 m
CAT IIIC : DH=0, RVR=0
LTBA‟da bulunan 35L-17R pistinin 35L pist başı
CAT I, 35R-17L pistinin 35R pist başı CAT II ve
05-23 pistinin 05 pist başı CAT IIIC kategorisine
sahiptir. Tespit edilen 151 sisli metar rasadının
tamanında 35R ve 35L pistleri için RVR değeri
verilmişken , bu tespit edilen 151 metar rasadının
103 metar rasadında 05 pist başı için RVR değerleri
ölçülmüştür. Ölçülen en düşük RVR değerleri 35R
pisti için 150 metre, 35L pisti için 175 metre ve 05
pisti için ise 175 metre‟dir. Her 3 pist başı için
ölçülen en yüksek değerde 1500 metre üzeridir.

CAT I : DH ≥ 60 m (200 feet), Hakim
Rüyet ≥ 800 m veya RVR ≥ 550 m
CAT II : 60 m (200 feet) > DH ≥ 30 m
(100 feet), 550 m > RVR ≥ 350 m

Rasat Sayısı
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Şekil 6. LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki hakim rüyete göre sisli Metar rasatlarının olduğu zamandaki 35R pist
başı için RVR değerleri.

Rasat Sayısı

Şekil 7‟de beş yıllık periyod boyunca hakim rüyete
göre sisli Metar rasatlarının olduğu zamandaki
bulut kapalılık miktarları ve yükseklikleri
gösterilmiştir. NSC (No significant Cloud) önemli
bulut yok, FEW gökyüzünün 1/8 veya 2/8 oranında
bulutla kaplı olduğunu,
SCT (Scattered)
gökyüzünün 3/8 veya 4/8 oranında bulutla kaplı
olduğunu, BKN (Broken) gökyüzünün 5/8, 6/8 veya
7/8 oranında bulutla kaplı olduğunu, VV (Vertical

Visibility) dikine rüyet değerlerini göstermekte
olup yükseklik değerleri x100 feet ‟dir. 151 Metar
rasadının %48.34‟ünde dikey rüyet 100 feet ,
%25.17‟sinde 200 feet değerlerini almıştır. DH
değerlerine göre 151 sis görülen Metar rasatlarında
CAT I „e göre %50.99‟unda, CAT II ve CAT IIIA,
CAT IIIB ve CAT IIIC kategorilerinde ise
%100‟ünde bu kategoriler uygulanabilmektedir.
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Kapalılık Miktarı ve Yükseklik (Feet)
Şekil 7. LTBA‟nın 2008-2012 yıllarındaki hakim rüyete göre sisli Metar rasatlarının olduğu zamandaki bulut
kapalılık miktarları ve yükseklikleri.
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Rasat Sayısı

Beş yıllık periyod boyunca hakim rüyete göre
meydana gelen sislerin olduğu zamanki basınç
değerleri en düşük 1006 hPa ve en yüksek 1029 hPa

değerlerini almıştır (Şekil 8). %16.56‟lık yüzdeyle
en fazla 1018 hPa değerinde sis hadisesi
gözlemlenmiştir.
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Şekil 8. LTBA ‟nın 2008-2012 yıllarındaki hakim rüyete göre sisli Metar rasatlarının olduğu zamandaki basınç
değerleri.
Metar rasatlarının %41.06‟sında rüzgar yönü VRB
(variable) değişik yönlerden esmektedir (Şekil 9).
Rüzgar %31.13 yüzdeyle 1800 ile 2700 „ler

arasından ve %14.57 yüzdeyle 3300 ile 3500 „ler
arasından esmiştir.

Şekil 9. LTBA ‟nın 2008-2012 yıllarındaki hakim rüyete göre sisli Metar rasatlarının olduğu zamandaki rüzgar
yönleri.
2008-2012 yıllarındaki LTBA ‟nın Metar ve Speci
rasatlarına göre 23 gün sis hadisesi meydana gelmiş
ve bu 23 günlük sisli günlerdeki en uzun sisli gün
06 Kasım 2010 gününde gerçekleşmiştir. 05 Kasım
23:50 UTC ‟de 7/8
kapalılığa sahip stratus
bulutunun alçalmasıyla birlikte 06 Kasım 00:05
UTC ‟de pus hadisesi sebebiyle 1600 metre olan
hakim rüyet 500 metreye inerek sis hadisesini
meydana getirmiştir. 00:05 UTC ‟de 35R pist görüş
mesafesi 500 metre, rüzgar değişik yönlerden 1
knot, dikine rüyet 200 feet, hava sıcaklığı 12 0C, çiy
noktası sıcaklığı 120C ve ortalama deniz seviyesine
göre basınç 1022 hPa‟dır. 09:20 UTC ‟de hakim
rüyetin 1200 metreye çıkmasıyla sis hadisesi pus
hadisesine dönüşmüştür. 09:20 UTC ‟de 35R pist
görüş mesafesi 1200 metre ile 1500 metrenin
üzerinde bir değer aralığında değişmektedir. Aynı

günün 18:10 UTC ‟sinde 800 feet ‟te stratus
bulutunun alçalmasıyla 1600 metre puslu olan
hakim rüyet 900 metreye düşerek sis hadisesine
dönüşmüştür. 18:10 UTC ‟de 35R pist görüş
mesafesi 500 metre, rüzgar değişik yönlerden 1
knot, dikine rüyet 100 feet, hava sıcaklığı 12 0C, çiy
noktası sıcaklığı 120C ve ortalama deniz seviyesine
göre basınç 1014 hPa‟dır. Bir sonraki gün olan 07
Kasım 03:20 UTC ‟de hakim rüyetin 2000 metreye
çıkmasıyla sis hadisesi pus hadisesine dönüşmüştür.
03:20 UTC ‟de 35R pist görüş mesafesi 1500
metrenin üzerindedir.
Sinoptik ölçekli hava sistemlerinin yapısını
incelediğimizde; 06 Kasım 2010 tarihli 00:00 UTC
yer kartı analiz haritasına göre (Şekil 10a) Kuzey
Atlantik Okyanusu üzerinde merkezlenmiş 1040
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hPa
değerinde
yüksek
basınç
merkezi
bulunmaktadır. Bu yüksek basınç merkezinin
uzantısı 1025 hPa değerini alarak Güney Avrupa ve
Batı Akdeniz üzerinde etkili olmaktadır. Bu sisteme
bağlı 1025 hPa‟lık yüksek basınç merkezi ise
Türkiye‟nin kuzeyinde bulunmaktadır. Harita
üzerinde Portekiz‟den Türkiye‟nin batı kesimlerine
kadar geniş bir alana yayılmış pus hadisesi
rahatlıkla görülebilmektedir. 06 Kasım 2010 tarihli
06:00 UTC yer kartı analiz haritasına baktığımızda
(Şekil 10b) Kuzey Atlantik Okyanusu üzerinde
merkezlenmiş 1040 hPa değerinde yüksek basınç
merkezinin değerini koruduğunu görebiliriz. Bu
yüksek basınç merkezinin uzantısı İspanya ve
Türkiye‟nin kuzeyinde 1025 hPa‟lık yüksek basınç

merkezleri
oluşturmuştur.
Harita
üzerinde
İspanya‟dan Türkiye‟nin iç kesimlerine kadar geniş
bir alana yayılmış sis hadisesi görülmektedir. Aynı
günün 00:00 UTC 850 hPa jeopotansiyel yükseklik
haritasında (Şekil10c) İstanbul üzerinde 1560
metrelik kontur değeri ve yaklaşık 12.50C ‟lik
izoterm değeri
bulunmaktadır.
Türkiye‟nin
güneybatısından kuzeydoğusuna doğru izoterm dili
uzanmaktadır. 06:00 UTC 850 hPa jeopotansiyel
yükseklik haritasında ise (Şekil10d) İstanbul 1520
metre ile 1560 metrelik kontur değeri arasında
bulunmakta ve yaklaşık sıcaklığı 110C civarındadır.
Sıcak hava girişi Türkiye‟nin güneybatısından
kuzeydoğusuna doğru etkisini sürdürmektedir [19].

Şekil 10a. 06 Kasım 2010 00:00 UTC‟ye ait yer kartı
[19].

Şekil 10b. 06 Kasım 2010 06:00 UTC‟ye ait yer kartı
[19].

Şekil 10c: 06 Kasım 2010 00:00 UTC ‟ye ait 850 hPa
haritası [19].

Şekil 10d: 06 Kasım 2010 06:00 UTC ‟ye ait 850 hPa
haritası [19].

06 Kasım 2010 00:00 UTC ‟ye ait İstanbul skew-T
log-P diyagramına baktığımızda (Şekil 11);
jeopotansiyel olarak 39 metrede sıcaklık 10.00C,
basınç 1020 hPa, RH %86, rüzgar 40 dereceden 3
knots; 60 metrede 11.60C,basınç 1017 hPa, RH
%89, rüzgar 22 dereceden 3 knots; 74 metrede
12.00C, basınç 1015 hPa, RH %100, rüzgar 10

dereceden 3 knots; 181 metrede 14.40C,basınç 1000
hPa, RH %67, rüzgar 280 dereceden 3 knots; 467
metrede 19.20C, basınç 967 hPa, RH %35, rüzgar
304 dereceden 4 knots‟dır [20]. 467 metre
kalınlığında enverziyon (sıcaklığın yükseklikle artış
gösterdiği) tabakası bulunmaktadır.
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Şekil 11: 06 Kasım 2010 00:00 UTC ait İstanbul skew-T log-P diyagramı [20].
Bu çalışma kapsamında 06 Kasım 2012 tarihine ait
00:00 UTC ile 24:00 UTC arasındaki İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen hava
kalitesi izleme istasyonlarına (Aksaray, Alibeyköy,
Beşiktaş, Esenler, Kadıköy, Kartal, Sarıyer,
Üsküdar, Ümraniye, Yenibosna) ve TÜBİTAK
112Y319 no ‟lu proje kapsamında Kağıthane Hava
Kalitesi İzleme İstasyonuna ait saatlik PM10
verilerinin zaman serileri Şekil 12‟de gösterilmiştir.
06 Kasım 2012 gününe ait İstanbul ‟daki hava
kalitesi izleme istasyonlarının saatlik ortalama PM10
verilerinin en yüksek değerlere ulaştığı zamanları
incelediğimizde; Aksaray‟da 01:00 UTC ‟de 71.1
µg/m³, Alibeyköy‟de 14:00 UTC ‟de 144.6 µg/m³,
Beşiktaş‟ta 16:00 UTC ‟de 122 µg/m³, Esenler ‟de
16:00 UTC ‟de 168.4 µg/m³, Kadıköy‟de 17:00

UTC ‟de 91.5 µg/m³, Sarıyer ‟de 19:00 UTC ‟de
145.3 µg/m³, Üsküdar‟da 18:00 UTC ‟de 104.9
µg/m³, Yenibosna ‟da 14:00 UTC ‟de 104.7 µg/m³,
Kartal‟da
00:00 UTC ‟de 249.2 µg/m³,
Ümraniye‟de 21:00 UTC ‟de 409.1 µg/m³ ve
Kağıthane‟de ise 00:00 UTC ‟de 299.9 µg/m³
epizodik değerler ölçülmüştür.
LTBA‟ya en yakın olan Yenibosna Hava Kalitesi
İzleme İstasyonu‟nun yaklaşık uzaklığı 3.2
kilometredir. Yenibosna İstasyonu‟nda 04:00 UTC
‟de 39.5 µg/m³, 05:00 UTC ‟de 38.6 µg/m³ ve
06:00 UTC ‟de 45.3 µg/m³ ölçülen saatlik ortalama
PM10 değeri dışında kalan 21 saatlik zamanda PM10
değerleri sınır değer olan 50 µg/m³ değerini
geçmiştir.

Şekil 12. 06 Kasım 2010 tarihine ait Aksaray, Alibeyköy, Beşiktaş, Esenler, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar,
Ümraniye, Yenibosna ve Kağıthane Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının 00:00 UTC ile 24:00 UTC arasındaki
saatlik ortalama PM10 değerleri (µg/m³).
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Şekil 13‟de 04 Kasım 2010 (Perşembe) tarihi ile 09
Kasım 2010 (Salı) tarihleri arasındaki Yenibosna
Hava Kalitesi İzleme İstasyonunun saatlik ortalama
PM10 (µg/m³) değerleri ile aynı tarihler arasındaki
Atatürk Havalimanı‟nın Metar rasatlarından elde
edilen hakim rüyet ve rüzgar hızlarının normalize
edilmiş değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır.
Bu şekildeki bütün parametreler [0,1] aralığına
normalize edilmiştir. Şekildeki 3 sütun sis
hadisesinin meydana geldiği zamanları, açık mavi
renkli alan hakim rüyet değerlerini, en altta kalan
gri renkli alan ise PM10 değerlerini göstermektedir.
Kesikli kırmızı çizgilerle çizilmiş eğri rüzgar
şiddetini, bu eğri üzerindeki oklar ölçüm anındaki
rüzgar yönünü göstermektedir. Kırmızı kesikli eğri
üzerindeki yuvarlak mavi noktalar rüzgâr hızının
VRB
veya
sakin
olduğu
durumları
simgelemektedir. RVR değerleri bu grafikte

gösterilmemiştir. Bu periyod boyunca PM10 ile
sıcaklık, çiy noktası sıcaklığı ve basınç değerleri
arasında bir ilişki tespit edilemediğinden şekilde
gösterilmemiştir.
Şekil 13‟de rüzgar hızının arttığı durumlarda hakim
rüyette belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Sis
hadisesinin vuku bulmasından hemen önce PM10
konsantrasyonlarında
yerel
maksimumlar
gözlenmiştir. Sis hadisesi olduğu zamanlarda rüzgar
yönü VRB çoğunlukla VRB/sakin ve rüzgar şiddeti
düşüktür. (Maksimum rüzgar şiddeti 8 Knots, sis
anında ortalama 3 Knots‟tır). İncelenen 5 günlük
süreçte rüzgar yönü çoğunlukla 2300‟dir . 8 Kasım
2010, Pazartesi‟yi Salıya bağlayan gece rüzgar hızı
ortalama 6 ila 7 Knots ve PM10 konsantrasyonu 5
günlük sürecin maksimum seviyesine ulaşmıştır. Bu
esnada sis hadisesi gözlemlenmemiştir.

Şekil 13. 04 Kasım 2010 (Perşembe) tarihi ile 09 Kasım 2010 (Salı) tarihleri arasındaki Yenibosna Hava Kalitesi
İzleme İstasyonunun saatlik ortalama PM10 (µg/m³) değerleri ile aynı tarihler arasındaki Atatürk Havalimanı‟nın
Metar rasatlarından elde edilen hakim rüyet ve rüzgar hızlarının normalize edilmiş değerlerinin karşılaştırılması.
4. SONUÇLAR
Atatürk Havalimanının 2008-2012 yıllarını içeren
beş yıllık periyodda toplam sisli gün sayısı 23 gün
olarak tespit edilmiştir. En fazla sisli yıl 7 günle
2009 yılı en az sisli yıl 3 günle 2012 yılı olmuştur.
Beş yıllık periyodun ortalaması ise 4.6 gündür.
Sislerin %21.7‟si kış mevsiminde, %26.1‟i ilkbahar
mevsiminde, %4.4‟ü yaz mevsiminde ve %47.8‟i
sonbahar mevsiminde görülmüştür. 11 günle en
fazla sis Kasım ayında görülmüştür.
Toplam 151 Metar rasadında sis hadisesi gözlenmiş
olup, bunun %92.72‟si FG (Fog) olarak kodlanan
sis, %7.28‟i BCFG (Fog Patches) olarak kodlanan
parçalı sis hadisesi oluşturmaktadır.

2008 yılında 4 gün toplam 13 saat, 2009 yılında 7
gün toplam 30 saat 46 dakika, 2010 yılında 5 gün
toplam 24 saat 54 dakika, 2011 yılında 4 gün
toplam 3 saat 10 dakika ve 2012 yılında 3 gün
toplam 4 saat 27 dakika sis hadisesi meydana
gelmiştir. 5 yıllık periyodda 23 gün toplam 76 saat
17 dakika sis hadisesi gözlemlenmiştir.
Havalimanında meydana gelen sisler oluştuğu
sıcaklığa göre sıcak sis olup, sıcaklık 0 0C‟in
üstündedir. 151 sisli Metar rasadının %88.08‟inde
spread (hava sıcaklığı ile çiy noktası sıcaklığı
arasındaki fark) 00C, %11.92‟sinde 10C‟dir. Sisin
oluştuğu sıcaklıklar ve yüzdeleri; 210C‟de %0.66,
130C‟de %1.32, 120C‟de %17.88, 110C %23.84,
100C‟de %17.22, 90C‟de %9.27, 80C‟de %3.97, 70C
%3.31, 60C‟de %3.31, 50C‟de %8.61, 40C‟de
%4.64, 30C‟de %5.30 ve 10C‟de %0.66‟dır.
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23 günlük sisli günlerdeki en uzun sisli gün 06
Kasım 2010 gününde gerçekleşmiştir. 06 Kasım
2010 gününde 00:05 UTC ‟de başlayan sis 09:20
UTC ‟de 1200 metre pus hadisesine dönüşmüştür.
Aynı günün 18:10 UTC ‟inde sis hadisesi yeniden
başlamış bir gün sonrası olan 07 Kasım 03:20 UTC
‟de pus hadisesine dönüşmüştür. 06 Kasım 2010
günü 15:25 saat boyunca sis hadisesi rasat
edilmiştir.
LTBA‟da sislerin oluşum şekillerine göre %39.13‟ü
adveksiyon sisi, %52.17‟si radyasyon sisi, %4.35‟i
bulut tabanının alçalması ve %4.35 de yağıştan
kaynaklanmaktadır. 1 gün yağıştan dolayı sis
meydana gelmiştir. 5.5 saat yağan hafif şiddetli
yağıştan sonra sis hadisesi meydana gelmiş, hakim
rüyet 500 metreye ve basınçta 1006 hPa ‟la
düşmüştür. Sıcaklık ve çiy noktası sıcaklığı 130‟dir.
Sıcak cephe geçişiyle meydana gelen sis hadisesi
30 dakika devam etmiştir.
Yaklaşma ve iniş faaliyetlerinin sınıflandırılması
amacıyla sisli rasatların olduğu 2008-2012 yıllarını
içeren beş yıllık periyodda uçuş kategorilerine göre;
ILS‟e göre RVR ve DH değerleri değerlendirilerek;
CAT I„e göre %38.41 Metar rasat zamanında, CAT
II‟ye göre %71.52 Metar rasat zamanında, CAT
IIIA‟ya göre %99.03, CAT IIIB‟ye göre %100.00
ve CAT IIIC‟ye göre de %100.00 Metar rasat
zamanında uçuşlar gerçekleştirilebilir.
LTBA‟ya 3.2 kilometre mesafeyle en yakın olan
Yenibosna Hava Kalitesi İzleme İstasyonu‟nun 06
Kasım 2010 tarihinde ölçülen PM10 değerleri 21
saatlik zamanda sınır değer olan 50 µg/m³ değerini
geçmiştir. Hava kalitesi izleme istasyonunun 06
Kasım 2010 gününe ait PM10 ortalaması ise 74
µg/m³‟dür.
Atatürk Uluslararası Havalimanı‟nda havacılığı
etkileyen meteorolojik parametrelerden olan gök
gürültülü fırtınalar için gelecekte çalışma yapılması
planlanmaktadır.
5. TEŞEKKÜR
Yazarlar,
verilerin
elde
edilmesindeki
desteklerinden
dolayı
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğü (MGM)‟ye teşekkür ederler. Ayrıca bu
çalışma TÜBİTAK 112Y319 numaralı proje
tarafından desteklenmiştir.
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