
a skobu (Alm. A-Bildanzeige, f; A-Bildschirm, m; Fr. a-scope, f; présentation type A, f; indicateur type A, m; İng. 

A-display; a-scope; A-type display) meteo. Radar hedeflerinin ekranda dikey sapma olarak gösterildiği radar 
gösterim aygıtı. 

ablasyon bölgesi (Alm. Ablationszone, f; Fr. zone d’ablation, f; aire d’ablation, m; İng. ablation zone; zone of 
ablation) meteo. Ergime, buharlaşma ve uçunum sonucu yıllık kar birikiminden daha fazlasının yitirildiği buzul 

bölgesi. 

acil sinyali (Alm. Dringlichkeitssignal, n; Fr. signal d'urgence, m; İng. emergency signal; urgency 
signal) meteo. Hava aracı veya diğer araçlar ile içlerindeki ya da civarındaki insanların güvenliği ile ilgili durum. 

açık bulut gözesi (Alm. offene Konvektionszelle, f; Fr. cellule de convéction ouverte, f; İng. open cellular 

convection) meteo. Orta kısmı bulutsuz ve aşağı yönde hareketli bir hava parçası olan, çevresi yoğun, halka 
biçiminde bulutlarla kaplı bulut hücreleri. 

açık hava (Alm. wolkenfreie Luft, f; Schönwetter, m; Fr. air clair, m; air limpide, m; beau temps, m; İng. clear air; 
fair weather) meteo. Sıcaklık, görüş netliği veya rüzgârda aşırılık görülmediği ve ışık geçirmez bulut örtüsünün 

4/10’dan daha az olduğu, yağışsız ve sissiz hava. 

açık hava modu (Fr. mode d’air claire, m; İng. clear-air mode) meteo. Yağışsız ve fırtınasız havalarda, özellikle 

toz bulutları, kuş sürüleri, sıcaklık terselmesi gibi normalde belirlenmeyenleri saptamak amacıyla meteoroloji 
radarının yavaş dönme hareketi ile atmosferi hassas bir şekilde taraması. 

açık hücre (Alm. offene Zelle, f; Fr. cellule ouverte, f; İng. open cell) meteo. Bulutların halkamsı, altıgenimsi bir 

biçimde örgütlendiği, kenarları bulutlarla kaplı, ortaları bulutsuz, tipik olarak birkaç on kilometre çapındaki 
bölgelerden her biri. 

adveksiyon (Alm. Advektion, f; Fr. advection, f; İng. advection) 1. çevr. Hareket halindeki akışkanın içinde 
bulunan bir maddenin akışkan ile birlikte belirli bir yönde kütle hareketi sonucu taşınması. 2. meteo. Havanın 

atmosferdeki yatay hareketleri nedeniyle toz, ısı, burgaçlanma gibi fiziksel özelliklerin taşınması; eşanlam: 
öztaşınım. 

adveksiyon sisi (Alm. Advektionsnebel, m; Fr. brouillard d´advection, m; İng. advection fog) meteo. Muson sisi, 

deniz sisi ve tropikal hava sisi gibi nispeten ılık, nemli ve kararlı havanın soğuk bir yüzey veya tam tersine soğuk 
havanın sıcak ve nemli bir yüzey üzerinden geçmesi sonucu deniz ya da karada oluşan sis; eşanlam: akımla 
taşınım sisi. 

advektif boran (Alm. Advektionsgewitter, n; advektives Gewitter, n; Fr. orage d'advection, m; İng. advective 
thunderstorm) meteo. Yukarı seviyedeki nispeten soğuk havanın veya aşağı seviyedeki nispeten sıcak havanın 

yatay hareketi veya her ikisinin birlikte görülmesiyle oluşan kararsızlığın neden olduğu boran. 

advektif soğuma (Alm. advektive Abkühlung, f; Fr. refroidissement advectif, m; İng. advective 
cooling) meteo. Başka bir yerden gelen soğuk havanın yatay hareketi sonucu yüzey hava sıcaklığının düşmesi. 

adyabat meteo. 1. (Alm. Adiabate, f; Fr. adiabatique, f; courbe adiabatique, f; İng. adiabat; adiabatic; adiabatic 

curve) Basınç-hacim diyagramında sabit entropiye sahip olan bir eğri. 2. Termodinamik diyagramlar üzerinde, bir 
hava parçasının atmosferde yükselirken ya da alçalırken, dışarısıyla enerji alışverişi yapmadan sıcaklığının 
değişimini gösteren eğri. 

adyabatik (kim. adiyabatik) (Alm. adiabatisch; Fr. adiabatique; İng. adiabatic) 1. mak. Sistemin çevresiyle ısı 

türünde enerji alışverişinde bulunamayacak biçimde yalıtılmış olması; eşanlam: 
ısıgeçirmez. 2. meteo. Atmosferde sıcaklıkların sadece atmosferik basıncın artması ve azalmasına bağlı olarak 

genleşme ve büzülme sonucu gerçekleşmesi gibi sistemde çevreyle herhangi bir ısı alışverişi olmadan 
gerçekleşen termodinamik değişim. 

adyabatik atmosfer (Alm. adiabatische Atmosphäre, f; Fr. atmosphère adiabatique, f; İng. adiabatic 
atmosphere) meteo. Havanın ısı iletkenliğinin çok düşük olmasından dolayı herhangi bir hava paketinin çevresiyle 
ısı alışverişinde bulunmayacağı, hava paketinin yükselmesi ile basıncın azalması ve hacminin genişlemesi 
sonucu sıcaklığının düşeceğini öngören, birinci mertebeden bir atmosfer modeli yaklaşıklığı. 

adyabatik denge (Alm. adiabatisches Gleichgewicht, n; konvektives Gleichgewicht, n; Fr. équilibre adiabatique, 
m; équilibre convectif, m; İng. adiabatic equilibrium; convective equilibrium) 1. kim. Bir sistemin sınırlarından ısı 
akışının gerçekleşmediği ya da giren ısının çıkan ısıya eşit olduğu denge durumu. 2. meteo. Kuvvetli düşey 

karışmaya sahip bir hava katmanı içinde adyabatik olarak yükselen bir hava parçasının çevresi ile aynı sıcaklık ve 



basınca ulaştığında üzerine, düşey yönde hareket etmesine neden olacak herhangi bir kuvvet uygulanmayan 
hidrostatik denge durumu; eşanlam: konvektif denge. 

adyabatik ısınma (Alm. adiabatische Erwärmung, f; dynamische Erwärmung, f; Fr. réchauffement adiabatique, 
m; réchauffement dynamique, m; İng. adiabatic warming; dynamic warming) meteo. Adyabatik bir süreçte 
alçaldıkça atmosferik basıncın artması nedeniyle hava parçasının sıkışması ile hacminin azalması sonucu oluşan 
ısınma; eşanlam: dinamik ısınma. 

adyabatik sıcaklık gradyanı (Alm. adiabatischer Temperaturgradient, m; adiabatisches Temperaturgefälle, n; Fr. 
gradient thermique adiabatique sec, m; İng. adiabatic lapse rate) meteo. Yükselen ya da alçalan havanın ısı 
alışverişi olmaksızın yüksekliğe göre sıcaklığının kavramsal değişim hızı. 

adyabatik süreç (Alm. adiabatische Zustandsänderung, f; adiabater Prozess, m; adiabatischer Vorgang, m; Fr. 
processus adiabatique, m; İng. adiabatic process) 1. biyom. Çevresiyle ısı alışverişinin bulunmadığı kimyasal 
veya fiziksel işlem; eşanlam: adyabatik işlem. 2. meteo. Çevresiyle ısı alışverişinde bulunmadan bir gaz kütlesinin 

genleşme sonucu sıcaklığının düşmesi ya da sıkışma sonucu sıcaklığının artması. 

aerograf (Alm. Aerograph, m; Aerometeorograph, m; Fr. aérographe, m; aérométéorographe, m; İng. aerograph; 
aerometeorograph) meteo. Barometrik basınç, sıcaklık ve nem gibi birkaç meteorolojik elemanı otomatik olarak 
ölçmek için hazırlanmış balon ve ilgili aletlerden oluşan aygıt. 

aerogram (Alm. Aerogramm, n; Refsdal-Diagramm, n; Fr. aerogramme, m; diagramme de Refsdal, m; İng. 

aerogram; Refsdal diagram) meteo. Eksenlerinin birinin sıcaklığın doğal logaritması, lnT, diğerinin sıcaklık çarpı 
basıncın doğal logaritması, TlnP, olan kartezyen koordinatlar. 

aeroloji (Alm. Aerologie, f; Höhenwetterkunde, f; Fr. aérologie, f; İng. aerology; atmospheric 
sounding) meteo. Atmosferin ve havanın balonlar, uçaklar gibi araçlarla düşey yöndeki özelliklerinin değişimini 

inceleyen meteorolojinin bir alt dalı. 

aerolojik gün (Alm. aerologischer Tag, m; Fr. journée aérologique, f; İng. aerological day) meteo. Dünya’nın 

geniş bir bölgesi üzerindeki atmosferde yukarı seviye havası ile ilgili daha ayrıntılı ve yoğun meteorolojik 
gözlemler ile çalışmalar yapmak üzere uluslararası düzeyde belirlenmiş gün; eşanlam: yukarı seviye meteoroloji 
günü. 

aeronomi (Alm. Aeronomie, f; Fr. aéronomie, f; İng. aeronomy) meteo. Çözünme, bağıl hareket, dış uzaydan 

alınan ışınım ve iyonlaşmanın önemli olduğu atmosferin üst katmanlarını inceleyen meteorolojinin bir bilim dalı; 
eşanlam: tropopoz üstü havabilimi. 

aerosol boy dağılımı (Alm. Aerosol-Größenverteilung, f; Fr. distribution dimensionnelle des aerosols, f; İng. 

aerosol size distribution) meteo. Yoğuşma çekirdeği, görüş uzaklığı gibi problemlerin analizinde kullanılan, çeşitli 
boy sınıflarında atmosferik aerosollerin göreceli miktarları. 

aerosol elektriği (Alm. Aerosolelektrizität, f; Fr. électricité des aérosols, f; İng. aerosol 
electricity) meteo. Aerosoller tarafından havada taşınan elektrik yükü. 

agroklimatik indeks (Alm. agrarklimatischer Index, m; Fr. indice agroclimatique, m; İng. agroclimatic 
index) meteo. Tarım faaliyetleri üzerinde etkisi olan, ortalama büyüme mevsimi uzunluğu, ilk ve son don tarihleri, 
ortalama buharlaşma-terleme miktarı, ortalama derece-gün gibi iklim indeksleri. 

agroklimatoloji (Alm. Agrarklimatologie, f; Agroklimatologie, f; Fr. agroclimatologie, f; climatologie agricole, f; İng. 

agricultural climatology; agroclimatology) meteo. İklim değişkenliği ve iklim değişiminin tarıma olan etkisini 
inceleyen, tarımsal aktiviteler ve iklim arasındaki ilişkileri konu edinen klimatoloji dalı; eşanlam: tarımsal 
klimatoloji. 

agrometeorolojik tahmin (Alm. agrarmeteorologische Vorhersage, f; Fr. prévision agrométéorologique, f; İng. 

agrometeorological forecasting) meteo. Hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri dahil tarımsal faaliyetlerde ürün 
olgunlaşma aşamalarının, beklenen ürün verimi ve kalitesinin, doğru ilaçlama zamanının belirlenmesi gibi 
hususlarda destek olmak üzere mevcut ve gelecekteki hava şartlarının belirlenmesi. 

ağan bulut (Alm. Aufgleitwolke, f; durch Aufgleiten entstehende Wolke, f; Fr. nuage d’ascendance synoptique, m; 

İng. upglide cloud) meteo. Bir atmosferik cephe önünde yükselmeye zorlanan nemli hava kütlesindeki yoğuşma 
nedeniyle oluşan bulut; eşanlam: tırmanan bulut. 

ağırlık barometresi (Alm. Waagebarometer, n; Fr. baromètre balance, m; İng. weight barometer) meteo. Civa 

sütununu veya cıva sarnıcını tartarak atmosferik basıncı belirleyen barometre. 



ağırlık tipli yağmur ölçer (Alm. Regenmesser mit Abwägung, m; Wäge-Niederschlagsmesser, m; 

Wiegungspluviometer, n; Fr. pluviomètre à balance, m; İng. weighing rain gauge; weighing 
raingauge) meteo. Yağmuru kovada tutup ağırlığını ölçerek yağış miktarını belirleyen yağmur ölçü aygıtı. 

Aitken yoğuşma çekirdeği (Alm. Aitken-Kern, m; Fr. noyau d'Aitken, m; İng. Aitken nucleus) meteo. Genellikle 

orman yangını, volkanlar, şehirler vb.den kaynaklanan, çapı 0,2 mikrometreden küçük olan ve yoğuşma çekirdeği 
gibi davranan havada asılı duran ya da çok düşük düşme hızına sahip katı ya da sıvı haldeki atmosferik parçacık. 

ajeostorfik rüzgâr (Alm. ageostrophische Windkomponente, f; ageostrophischer Wind, m; Fr. composante 
agéostrophique du vent, m; vent agéostrophique, m; İng. ageostrophic wind; ageostrophic wind 
component) meteo. Rüzgârların jeostrofik bileşeninin dışında kalan kısımları; gerçekte gözlenen rüzgâr ile 

jeostrofik rüzgârın arasındaki vektörel fark. 

akarsu enkesiti (Alm. Querschnitt eines Wasserlaufs, m; Fr. coupe tranversale d’un cours d’eau, f; İng. cross-
section of a stream; stream cross section) meteo. Bir akarsu ve taşkın yatağının ana akım istikametine dik 
doğrultuda alınan kesiti. 

akarsu ölçü aleti (Alm. Abflussmesser, m; Fr. fluviographe, m; fluviomètre, m; İng. river gauge; stream 
gauge) meteo. Akarsuların su seviyesini ölçen ve kaydeden alet. 

akarsu profili (Fr. profil en long, m; profil longitudinal, m; İng. longitudinal profile; river profile; stream 
profile) meteo. Düşey bir düzlem üzerinde çizildiğinde, bir su yolu yatağının, kıvrımlarının düz çizgiler haline 

getirildikten sonra elde edilen başından ağzına kadarki profili; eşanlam: akarsu yatağı profili. 

akarsu seli (Alm. Flussüberschwemmung, f; Fr. crue d’une rivière, f; İng. river flooding) meteo. Akarsuyun su 

seviyesinin yükselerek ve doğal yatağından taşarak çevresini su altında bırakması; eşanlam: taşkın. 

akarsu seviye tahmini (Alm. Stromabflussvorhersage, f; Fr. prévision de régimes fluviaux, f; İng. river 

forecasting) meteo. Akarsuların belli bir noktasındaki su seviyesi yüksekliği için yapılan hidrometeorolojik tahmin. 

akarsu sistemi (Alm. Flusssystem, n; Stromnetz, n; Stromsystem, n; Fr. réseau fluvial, m; réseau 
hydrographique, m; İng. river system; stream system) meteo. 1. Bir ırmağın ve kollarının oluşturduğu akarsu 
sistemi. 2. Bir nehir havzasına akan tüm dere ve kanallar. 

Akdeniz batı rüzgârı (Alm. Poniente, m; Fr. ponant, m; İng. ponente) meteo. Akdeniz üzerinde batıdan esen 

rüzgâr; eşanlam: ponente. 

Akdeniz cephesi (Alm. Mediterrane Wetterfront, f; Fr. front méditerranéen, m; İng. Mediterranean 
front) meteo. Orta Avrupa'dan gelen soğuk hava ile Sahara'dan çıkan sıcak hava arasında Akdeniz'i kaplayan 
düşük basınç bölgesinde kış aylarında oluşan cephe. 

Akdeniz iklimi (Alm. Mittelmeerklima, n; Fr. climat méditerranéen, m; İng. Mediterranean climate) meteo. Yazları 

sıcak ve kurak, kışları serin ve yağışlı geçen, dönenceler arası bölgelerde görülen iklim tipi. 

akış kararsızlığı (Alm. Strömungsinstabilität, f; Fr. instabilité de flux, f; instabilité hydrodynamique, f; İng. flow 
instability; hydrodynamic instability) meteo. Kararlı akış durumundaki bir akışkanın, çevreden küçük bir enerji 

girdisi sonucu çok farklı bir akış durumuna hızla geçme eğilimi. 

akış örüntüsü (Alm. Strömungsbild, n; Strömungsprofil, n; Fr. configuration de l'écoulement, f; İng. flow 
pattern) meteo. 1. Atmosferin belirli bir zaman dilimindeki hız dağılımı. 2. Bir akışkanın başka bir akışkan içinde 
izlediği yolun deseni, akış biçimi, hız dağılımı gibi özellikleri. 

akşam alacakaranlığı (Alm. Abenddämmerung, f; Dämmerlicht, n; Fr. lueur crépusculaire, f; İng. 
dusk) meteo. Günbatımı zamanından karanlığa kadarki ışığın solma dönemi. 

aktif cephe (Alm. aktiver Wetterfront, m; Fr. front actif, m; İng. active front) meteo. Önemli ölçüde bulutluluk ve 

yağış oluşturan meteorolojik cephenin tümü ya da bir kısmı. 

aktinotermik indeks (Alm. aktinothermischer Index, m; Fr. indice actinothermique, m; İng. actinothermal index; 
actinothermic index) meteo. 1. Özellikle renkli pigmentlerin solmasının değerlendirilmesinde kullanılan, ışığın 
fotokimyasal tepkimeye yol açma gücünün bir göstergesi. 2. Seralarda, özellikle don olayından korumada 
kullanılan, bitkilerin geceleri sıcaklığını yaklaşık olarak belirleyen indeks. 



akustik rezonanslı anemometre (Alm. akustisch Rezonans-Anemometer, n; Fr. anémomètre à résonance 

acoustique, m; İng. acoustic resonance anemometer) meteo. Bir kovuk içine yerleştirilmiş elektroakustik 
dönüştürücülerin ultrason frekanslarda yarattığı rezonans frekansının akışkanın hareketinden etkilenmesi 
prensibine dayalı akışkan hızölçeri. 

akustik termometre (Alm. Schallthermometer, n; Fr. thermomètre acoustique, m; İng. acoustic 

thermometer) meteo. Sıcaklık farklarının yol açtığı ses hızındaki değişimleri kullanarak hava sıcaklığını ölçen 
aygıt. 

akustik yerçekimi dalgası (Alm. akustische Schwerewelle, f; Fr. onde de gravité acoustique, f; İng. acoustic 
gravity wave) meteo. Atmosferde ses hızıyla yayılan yerçekimi dalgası. 

alacakaranlık (Alm. Dämmerung, f; Fr. crépuscule, m; İng. twilight) meteo. Sabahları güneş doğmadan ve 

akşamları güneş battıktan sonra, gökyüzünün tümü ya da bir kısmının, gökyüzü ya da bulutlar tarafından saçılan 
güneş ışınları nedeniyle aydınlık görünmesi. 

alacakaranlık ışınları (Alm. Dämmerungsstrahlung, f; Lichtbüschel, n; Strahlenbüschel, n; Fr. échelle de Jacob, f; 

rayons crépusculaires, pl; İng. crepuscular rays) meteo. Günbatımında güneş ışınlarının stratokümülüs tipi 
bulutların ve/veya dağların aralarından tek bir noktadan ışıyormuş izlenimi yaratan, arkaplandaki kara bulutlar ya 
da gölgedeki dağ yamaçları ile bu etkinin arttığı, çok sayıda açık ve koyu huzmeler halinde görülen atmosferik 
optik olayı. 

alacakaranlık kemeri (Alm. antikrepusculärer Bogen, m; Fr. arche anticrépusculaire, m; İng. anticrepuscular 
arch) meteo. Güneşin karşı tarafında ve giderek ufkun altına inen mor ışıklardan yeryüzünün gölgesini ayıran 
gülkurusu ışık bandı. 

alacakaranlık spektrumu (Alm. Dämmerungsspektrum, n; Fr. spectre crépusculaire, m; spectre du crépuscule, 

m; İng. twilight spectrum) meteo. Sabahları güneş doğmadan ve akşamları güneş battıktan sonar ufka paralel 
güneş ışınlarının atmosferdeki Na, Na2, O2 gibi bileşenlerden kaynaklanan salım bantları ve renkli ışınlar. 

alacakaranlık yayı (Alm. Dämmerungsbogen, m; Fr. arche crépusculaire, m; İng. twilight arch) meteo. Güneş 

ufkun 3 ila 4 derece altına indikten hemen sonra, batı ufkunda görülen kırmızımsı veya sarımsı renkte,  hatları 
tam net olmayan parlak daire parçası. 

alan-yükseklik eğrisi (Alm. hypsometrisches Integral; Fr. intégral hypsométrique, m; İng. area-elevation curve; 
hypsometric integral) meteo. 1. Bir nehir havzasında belirli bir kotun yukarısındaki alanı gösteren ve hipsometrik 
eğri altındaki tümlev ile hesaplanan alan. 2. İki su toplama havzasının özelliklerini, ölçeklerinden bağımsız olarak 
karşılaştırmaya yarayan bir sayı ile sonuçlanan hipsometrik eğri altındaki alan; eşanlam: hipsometrik integral. 

alana sınırlı ince örgülü model (Alm. feinmaschiges Wettervorhersagemodell für ein begrenztes Gebiet, n; Fr. 
modèle à maille fine pour zone limitée, m; İng. LFM; limited fine-mesh model) meteo. Belli bir alan için yüksek 
çözünürlüklü meteorolojik tahminler üretmek üzere, kaba örgülü ağdan sınır değerlerini alarak daha ince örgülü 
bir ızgarada çalışılan sayısal hava tahmin modeli. 

alansal yağış (Alm. Gebietsniederschlag, m; gebietsweiser Niederschlag, m; Fr. précipitation par bassin, f; 
précipitation régionale, f; précipitation surfacique, f; İng. areal precipitation; precipitation over area) meteo. Belirli 
bir sürede, belli bir alan üzerindeki sıvı suyun ortalama derinliği olarak ifade edilen yağış. 

albedograf (Alm. Albedograph, m; Fr. albédographe, m; albédomètre enregistreur, m; İng. albedograph; 

recording albedometer) meteo. Yüzeylerin yansıtırlığını ölçüp kaydeden aygıt. 

albedometre (Alm. Albedometer, n; Fr. albédomètre, m; İng. albedometer) meteo. Yüzeylerin yansıtırlığını 

ölçmeye yarayan aygıt. 

alçak basınç merkezi (Alm. Zyklon, m; Tief, n; Tiefdruckgebiet, n; Fr. dépression, f; zone de basse pression, f; 

zone de dépression, f; cyclone, m; İng. cyclone; depression; low pressure area; low pressure system; low 
pressure zone) meteo. Meteorolojide, bağıl olarak düşük barometrik basınca sahip, kapalı izorbarlar ile çevrili, 
rüzgârların Kuzey Yarımküre’de saatin ters (Güney Yarımküre’de saat) yönünde ve içine doğru eserek döndüğü, 
havanın yükseldiği, genellikle bulutlu ve yağışlı havayı temsil eden alan; eşanlam: alçak basınç alanı, siklon. 

alçak basınç sistemi (Alm. Tiefdruckkomplex, n; Fr. dépression complexe, f; İng. complex low; complex low 
pressure) meteo. Birden fazla alçak basınç merkezi içeren alçak basınç alanı. 



alçak irtifa jet akımı (Alm. Strahlstrom in niedrigem Niveau, m; Fr. courant-jet à basse altitude, m; jet à basse 

altitude, m; İng. low-level jet stream; low-level jet wind; low level jet) meteo. Atmosferin alt tabakalarında, 
troposferde 1-2 kilometrelik bir bant içinde, özellikle geceleri oluşan kuvvetli rüzgârlar. 

alçak merkez (Fr. centre dépressionnaire; İng. geopotential low center; low center) meteo. Meteorolojide, bağıl 

olarak bir basınç seviyesine ait düşük jeopotansiyel yüksekliğe sahip, kapalı çevritler ile çevrili, rüzgârların Kuzey 
Yarımküre’de etrafında saatin tersi (Güney Yarımküre’de saat yönünde) çevritlere paralel eserek döndüğü alan. 

alçak yörünge uydusu (Alm. LEO Satellit, m; niedriger Erdorbitsatellit, m; Fr. satellite en orbite basse, m; 
satellite LEO, m; İng. LEO satellite; low earth orbit satellite) meteo. Yeryüzünün yaklaşık olarak 850 km üzerinde 
bulunan, Dünya’ya yakın olan kutup yörüngeli uydu; eşanlam: LEO uydu. 

alçalan cephe (Alm. Abgleitfront, f; Katafront, f; Fr. catafront, m; front catabatique, m; İng. katabatic front; 
katafront) meteo. Atmosferdeki bir süreksizlik yüzeyi boyunca soğuk havanın alçaldığı cephe. 

alçalış akımı (Alm. Fallbö, f; Gewitterbö, f; Fallwind, m; Fr. courant descendant, m; rabattant, m; trou d’air, m; İng. 
down draft; downdraft; downdraught; downflow) meteo. Kümülüs bulutlarının çevresinde ya da yağış olan 

bölgelerde ya da hava akışını engelleyen bir engebenin rüzgâr altı tarafında görülen aşağıya yönde soğuk hava 
akımı; eşanlam: aşağıya çekişli hava akımı. 

alet platformu (Alm. Instrumentenplattform, f; Fr. plate-forme porte-instruments, f; İng. instrument 
platform) meteo. Nicel gözlemler ve ölçümler yapmak için kullanılan aletleri içeren araç veya taşıyan herhangi bir 

destek. 

aletli meteorolojik koşullar (Alm. Instrumentenflugwetterbedingungen, pl; Instrumentenwetterbedingungen, pl; 
Fr. conditions météorologiques de vol aux instruments, pl; İng. instrument meteorological 
conditions) meteo. Görüş uzaklığı ve bulut taban yüksekliğinin en düşük seviyenin altında olduğu için uçuşun 

sadece aletli uçuş kurallarına göre yapılabildiği koşullar. 

aletli uçuş kuralları (Alm. Instrumentenflugregeln, pl; Fr. règles de vol aux instruments, pl; İng. instrument flight 
rules) meteo. Şiddetli hava koşullarından ya da karanlık olması gibi faktörlerden ötürü havaalanlarında görerek 
uçuşun mümkün olmadığı durumlarda elektronik uçuş desteği ile yapılan iniş ve kalkıştaki uçuş kuralları. 

alevli çift şerit (Alm. 2-Band Sonneneruption, f; Fr. éruption à filets parallèles, f; İng. two-ribbon 

flare) meteo. Güneş'in manyetik alanındaki terselme hattının iki tarafında gelişen parlak bir çift alev kordonu. 

alfa açısı (Alm. Alphawinkel, m; Fr. angle alpha, m; İng. alpha angle; angle of reach; runout angle) meteo. Çığ 

başlama bölgesi ile birikme bölgesinin en uç noktasını birleştiren hattın yatay ile yaptığı ve 100 yıl tekerrür aralıklı 
bir çığ için tipik olarak 18-22 dereceler arasında olan açı. 

alkollü termometre (Alm. Alkohol-Thermometer, n; Fr. thermomètre à alcool, m; İng. alcohol 
thermometer) meteo. Cıvalı termometreye göre daha az toksik bir madde olan etanol gibi bir alkolün kullanıldığı, 
alkolün kaynama noktası olan 78 oC ile donma noktası olan -114,9 oC arasında çalışan termometre. 

almanak (Alm. Almanach, m; Fr. almanach, m; İng. almanac; almanach) meteo. 1. Seyrüsefer için gerekli 

astronomik koordinatları içeren periyodik yayın. 2. Takvime göre düzenlenmiş, güneşin, ayın ve diğer 
gökcisimlerinin gökküre üzerindeki hareketlerini, doğuş ve batış zamanlarını, tutulumları, gelgit saatlerini, tohum 
ekim zamanları gibi özel bir alan veya alanlarla ilgili bilgileri içeren genellikle yıllık bir yayın. 

alösyen alçağı (Alm. Aleutentief, n; Fr. dépression des Aléoutiennes, f; İng. Aleutian Low) meteo. Aleut adaları 

yakınlarında görülen yarı sürekli alçak basınç merkezi; eşanlam: Aleut alçağı. 

Alpin kızartısı (Alm. Alpenglühen, n; Fr. lueur crépusculaire, m; İng. alpine glow) meteo. Güneşin doğuşundan 

hemen önce ve günbatımından hemen sonra, doğrudan görülemeyen güneş ışınlarının yukarı seviyelerdeki 
bulutlardan yere doğru yansıtılması sonucu, güneşin konumunun karşı tarafındaki dağ yamaçlarının pembe veya 
sarı renkte görülmesi. 

alt ılgım (Alm. untere Luftspiegelung, f; Fr. mirage inférieur, m; İng. inferior mirage) meteo. Yeryüzü yakınında 

sıcaklığın yol açtığı katmanlaşmış hava yoğunluğu nedeniyle su, kara, kıyı, yol gibi uzak nesnelerin olduğundan 
daha uzun ve ters duruyor şeklindeki yanıltıcı görüntüsü; eşanlam: alt serap. 

alt jeostrofik rüzgâr (Alm. untergeostrophischer Wind, m; Fr. vent sub-géostrophique, m; İng. subgeostrophic 
flow; subgeostrophic wind) meteo. Aynı yatay basınç gradyanına sahip jeostrofik rüzgârdan daha yavaş olan 
rüzgâr. 



altimetre düzeltmesi (Alm. Höhenbarometer-Korrekturen, pl; Fr. corrections altimétriques, pl; İng. altimeter 

corrections) meteo. Uçakların altimetre okumalarında yapılan ve yatay basınç gradyan hatası ile hava sıcaklığı 
hatalarından kaynaklanan düzeltmeler. 

altimetre kurulumu (Alm. Höhenbarometer-Einstellung, f; Höhenmessereinstellung, f; Fr. calage altimétrique, m; 
calage de l’altimètre, m; İng. altimeter setting; barometric pressure setting) meteo. Uçuş sırasında pilot tarafından 

en yakın meydan meteoroloji istasyonundan alınan bilgilere göre altimetre değerlerinin sürekli olarak yenilenmesi. 

altokümülüs (Alm. Altocumulus, m; Fr. altocumulus, m; İng. altocumulus; altocumulus cloud) meteo. Atmosferin 

2-6 kilometre yüksekliklerinde yer alan, gri ya da beyaz tonlarda, iri parçalar halinde, yamalı ya da top top 
görünüme sahip bulutlar; eşanlam: yamalı yayvan bulut. 

altostratüs (Alm. Altostratus, m; Fr. altostratus, m; İng. altostratus; altostratus cloud) meteo. Atmosferin 2-6 

kilometre yüksekliklerinde görülen, birörnek mavimsi veya gri katman halinde, 500-2000 metreye kadar kalınlığı 
olabilen bulutlar; eşanlam: yamalı katman bulut. 

alttropik doğu rüzgârları (Alm. Urpassat, m; subtropische Ostwinde, pl; Fr. vents d'est subtropicaux, pl; İng. 

subtropical easterlies; tropical easterlies) meteo. Ekvator’da ısınarak yükselen havanın soğuması ve aşağı doğru 
inerken 0o-30o enlemler arasında Dünya’nın dönüşünden dolayı doğudan batıya doğru yönelen hava akımı. 

amorf kırağı (Alm. amorpher Frost, m; Fr. gelée amorphe, f; İng. amorphous frost) meteo. Görünür ya da belirgin 

bir kristal yapıya sahip olmayan kırağı donu. 

ana standart zaman (Alm. Hauptstandardzeit, f; Fr. heure standard principale, f; İng. main standard 
time) meteo. Meteorolojik istasyonların, bölgesel veya dünya çapında 0000, 0600, 1200 ve 1800 UTC gibi aynı 
anda yaptıkları ve yayımladıkları yüzey sinoptik gözlem saatleri. 

ana yansıma (İng. base reflectivity) meteo. Bir hava gözlem Doppler radarında, radara küçük yükselti açıları 

konumundayken yansıyan ve yağışları saptamakta, dolu olasılığını, boranın yapısını vb. saptamakta kullanılan 
yansıma enerjisinin desibel olarak gösterimi. 

ana yön rüzgârı (Fr. vent cardinal, m; İng. cardinal wind) meteo. Pusuladaki dört ana yön olan kuzey, doğu, 

güney ve batıdan esen rüzgârlar. 

anabatik rüzgâr (Alm. anabatischer Wind, m; Hangaufwind, m; Fr. vent anabatique, m; İng. anabatic 

wind) meteo. Güneşin bir tepenin ya da dağın bir tarafını güçlü bir şekilde ısıtması sonucu oluşan ve yamaç 
yukarı esen yerel rüzgâr. 

anaç bulut (Alm. Mutterwolke, f; Fr. nuage-origine, m; İng. mother-cloud) meteo. Kendisinden koparak başka 

bulut oluşturan bulut. 

anafor rüzgâr (Alm. Windhose, f; Wirbelsturm, m; Fr. tourbillon de vent, m; İng. whirlwind) meteo. Açık ve kuru 

havada genellikle öğleden sonra termik faktörlere bağlı olarak gelişen, küçük ölçekli bir sütun biçiminde rüzgâr 
burgacı. 

analizli harita (Alm. analysierte Wetterkarte, f; Fr. carte analysée, f; İng. analysed chart; analysed 

map) meteo. Meteorolojik koşulların coğrafi dağılışını cepheler, izobarlar, izohitetler vb. kullanarak gösteren 
meteorolojik harita. 

analobar (Alm. Anallobare, f; Fr. anallobare, f; centre anallobarique, m; noyau de haute pression, m; İng. 
anallobar; anallobaric centre; isallobaric high; pressure rise centre) meteo. Belirli bir zaman dönemi içerisinde 

atmosferik basıncın en fazla arttığı ve kapalı izobarlar ile çevrelenmiş olan bölge; eşanlam: izalobarik yüksek. 

analojiye dayalı öngörü (Alm. analoge Wettervorhersage, f; Analogwettervorhersagemethode, f; Fr. méthode 
des analogues, f; prévision analogique, f; İng. analog forecast; analogue forecast) meteo. Yakın gelecekteki hava 
durumu öngörüsü için mevcut koşullar ile geçmiş hava olayları arasında benzerlik arayan öngörü yöntemi. 

anemograf (Alm. Anemograph, m; Windschreiber, m; Fr. anémographe, m; anémomètre enregistreur, m; İng. 
anemograph; recording anemometer; wind recorder) meteo. Rüzgâr gibi gaz akımlarının hızını ve yönünü ölçüp 
sürekli olarak kaydeden alet. 

anemoklinometre (Alm. Anemoklinometer, n; Fr. anémoclinomètre, m; İng. anemoclinometer) meteo. Rüzgâr 

hızının yatay düzleme göre eğimini ölçen alet. 



anemometre (Alm. Windmesser, m; Anemometer, n; Fr. anémomètre, m; İng. anemometer; wind gage; wind 

speed meter; windmeter) meteo. Rüzgâr gibi gaz akımlarının hızını ve yönünü ölçen alet; eşanlam: rüzgarölçer, 
yelölçer. 

ani basınç değişimi (Alm. Druckssprung, f; Fr. saute de pression, f; İng. pressure surge) meteo. Geniş bir 

alanda görülen, alçak veya yüksek basınç merkezleri veya günlük basınç değişimleri ile açıklanamayan, atmosfer 
basıncının kısa süreli, ani ve belirgin miktarda yükselişi ya da düşüşü. 

ani hava değişim raporu (Alm. Bericht über plötzliche Wetteränderung, m; Fr. avis de variation brusque, m; İng. 
notice of sudden change; sudden change report) meteo. Bir meteoroloji istasyonunun özellikle havacılık amacıyla 
havanın şiddetlendiği ya da şartların hafiflediğini bildirmek için yayımladığı özel meteorolojik ikaz. 

ani sel (Alm. Blitzflut, f; Sturzflut, f; Fr. crue brutale, f; crue soudaine, f; İng. flash flood) meteo. Genellikle fırtına 

ile yağışın başlamasını takip eden birkaç dakika ile ilk 6 saatlik süre içerisinde akarsular, kıyılar, vadiler ya da 
kanyonlarda suların hızla yükselmesi, baraj çökmesi ya da yağmur akaçlama sisteminin yetersiz kaldığı kentlerde 
sokak ve caddelerdeki suların tahliye edilemeyerek küçük bir alanda birikmesi. 

ani sel uyarısı (Alm. Blitzflutwarnung, f; Sturzflutwarnung, f; Fr. annonce de crue éclair, m; avertissement de crue 
éclaire, m; İng. flash flood warning) meteo. Ani sel durumunun an meselesi olduğu ya da oluşumunun gözlendiği 
an belirli noktalarda yaşayanların çok kısa bir süre içinde hemen harekete geçmesi için yayımlanan meteoroloji 
raporu. 

ani stratosferik ısınma (Alm. explosive stratosphärische Erwärmung, f; plötzliche Stratosphärenerwärmung, f; 
Fr. réchauffement explosif de la stratosphère, m; réchauffement stratosphérique soudain, m; İng. explosive 
warming of the stratosphere; sudden stratospheric warming) meteo. Yeryüzünden yaklaşık 50 km yükseklikte, 
yukarı seviye jet akımları içinde başlayan, Rossby dalgalarının stratosfere doğru hareket ederek büyük miktardaki 
enerjiyi stratosfere taşıması sonucu, yukarı seviyedeki polar jet akımlarının yavaşlaması ve yön değiştirip 
doğudan batıya doğru gitmesi, çevredeki havanın kutuplarda jet akımın merkezine doğru hareket edip sıkışması 
olgularının sonucunda Kuzey Kutbunda sıkışan havanın birkaç gün için 50 derece birden ısınması. 

anlık hava öngörüsü (Alm. zeitnahe Prognose, f; Nowcast, n; Fr. prévision immédiate, f; prévision pour 
l'immédiat, f; İng. nowcast; nowcasting) meteo. Halihazırdaki hava parametrelerinin tarifi ile birlikte 0-2 saatlik bir 

süre içinde hava durumu parametrelerinin öngörüsü; eşanlam: çok kısa dönemli hava öngörüsü. 

anlık oklüzyon (Fr. occlusion instantanée, f; İng. instant occlusion; pseudo-occlusion) meteo. Barometrik bir oluk 

sistemi içinde virgül biçimli bir bulut kümesinin bir cephe sistemi ile bir araya geldiğinde oluşturduğu oklüzyon 
cepheye benzer örüntü. 

anormal işitilebilme bölgesi (Alm. abnorm Hörzone, f; Zone der anormalen Hörbarkeit, f; Fr. zone d'audibilité 
anormale, f; İng. abnormal audibility zone; zone of abnormal audibility) meteo. Patlama gibi bir olayın yarattığı 
kuvvetli bir sesin, atmosferin yukarı seviyesindeki kırılmaların yol açtığı oluklanma etkisiyle kaynağından çok 
uzakta bir yerde işitilebilmesi. 

Antarktik buluşma hattı (Alm. antarktische Konvergenz, f; Meinardus-Linie, f; Fr. convergence antarctique, f; 
zone frontale polaire antarctique, f; İng. Antarctic convergence) meteo. Güney Yarımküre’deki 50-60 derece 
enlemler arasındaki denizler üzerinde Antarktika bölgesinden gelen soğuk suların orta enlemlerden gelen sıcak 
sular ile karşılaşıp altına çöktüğü hat. 

Antarktik cephe (Alm. antarktische Front, f; Fr. front antarctique, m; İng. Antarctic front) meteo. Antarktika’nın 

soğuk havası ile kuzeyindeki kutup çemberinde görülen görece daha ılıman hava arasındaki cephe sınırı. 

antisiklon doğumu (Alm. Antizyklogenese, f; Fr. anticyclogenèse, f; İng. anticyclogenesis) meteo. Birçok doğal 

faktörün etkisi sonucu olarak atmosferde havanın siklonik dönelmesi ile yüksek basınç alanının oluşması ya da 
kuvvetlenmesi; eşanlam: antisiklojenez. 

antisiklon ekseni (Alm. Achse eines Hochdruckgebiets, f; Hochdruckgebietachse, f; Fr. axe de haute pression, 
m; axe d'anticyclone, m; İng. anticyclonic axis; axis of anticyclone; high pressure axis) meteo. Bir yüksek basınç 
bölgesinde, yeryüzü seviyesindeki en yüksek basınç noktası ile yukarı hava seviyelerindeki en yüksek 
jeopotansiyel yükseklik noktasını birleştiren çizgi. 

antisiklon ekseni eğimi (Alm. Achsenneigung einer Antizyklone, f; Fr. inclinaison de l'axe d'un anticyclone, f; İng. 
inclination of the axis of an anticyclone) meteo. Atmosferde aşağıdan yukarı yükseldikçe değişik atmosfer 
katmanlarındaki antisiklon merkezlerini birleştiren çizginin yatay ile yaptığı açı. 



antisiklon ölümü (Alm. Antizyklose, f; Auflösung einer Antizyklone, f; Auflösung eines Hochdruckgebietes, f; Fr. 

anticyclolyse, f; İng. anticyclolysis) meteo. Bir antisiklonun zayıflaması, antisiklonik dönüşün kaybolmaya 
başlaması; eşanlam: antisiklon zayıflaması. 

antisiklonik (Alm. antizyklonisch; Fr. anticyclonique; İng. anticyclonic) meteo. Yüksek basınç merkezlerinde 

rüzgâr dolanımına ilişkin; Dünya’nın dönüşünün tersi yönde dönüşe sahip hava hareketinin niteliği. 

antisiklonik basınç oluğu kopması (Fr. perturbation creux anticyclonique, f; İng. anticyclonic trough 
disruption) meteo. Yukarı seviye barometrik basınç oluğunun ileri hareket yönündeki parçasının (genellikle 
batıdan doğuya doğru) geri kalan bölümünden ayrılması. 

antisiklonik dönüş (Alm. antizyklonale Zirkulation, f; Fr. circulation anticyclonique, f; rotation anticyclonique, f; 

İng. anticyclonic circulation; anticyclonic rotation) meteo. Kuzey Yarımküre’de yukarıdan bakıldığında saat ibresi 
yönünde, Güney Yarımküre’de ise saat ibresinin tersi yönünde gerçekleşen, atmosferde Dünya’nın dönüşünün 
tersi yöndeki düşey eksenli dönme hareketi. 

antisiklonik makaslama (Alm. antizyklonale Windscherung, f; Fr. cisaillement anticyclonique, m; İng. anticyclonic 

shear) meteo. Kuzey Yarımküre’de rüzgâr hızının sağdan sola, Güney Yarımküre’de ise soldan sağa artmasına 
yol açan rüzgârın yatay makaslanma olayı. 

antisiklonik rüzgâr dönmesi (Alm. rechtsdrehender Wind, m; Fr. vent dextrogyre, m; İng. veering; veering 
wind) meteo. Kuzey Yarımküre’de genelde sıcak hava adveksiyonu olduğuna ve hava sıcaklığının artacağına 

işaret eden, yüksek basınç sisteminin yaklaşması sonucu, rüzgârın saat ibresinin yönünde yön değiştirmesi olayı. 

antropojen (Alm. anthropogen; menschlich bedingt; Fr. anthropogénique; İng. anthropogenic) meteo. İnsan 

faaliyetleri sonucu oluşan. 

ara standart zaman (Alm. Zwischenstandardzeit, f; Fr. heure standard intermédiaire, f; İng. intermediate standard 

time) meteo. Meteorolojik istasyonların, bölgesel veya dünya çapında ana standart zamanların dışında, 0300, 
0900, 1500 ve 2100 UTC gibi aynı anda gerçekleştirdikleri ve yayımladıkları yüzey sinoptik gözlem saatleri. 

Arago noktası (Alm. Arago-Punkt, m; Fr. point de Arago, m; İng. Arago’s point) meteo. Güneşten geçen dik bir 

daire boyunca hiçbir polarizasyonun olmadığı dört noktadan biri olan ve güneş karşıtı noktanın 20° altında 
bulunan nokta. 

aralıklı yağmur (Alm. intermittierender Regen, m; Fr. pluie intermittente, f; İng. intermittent rain) meteo. Sağanak 

yağışlar gibi ani veya sık gerçekleşmeyen yağmurun tekrarlanan başlama ve durmaları. 

arazi yönlendirmeli akış (Alm. Terrain gezwungen Durchfluss, m; Fr. écoulement force par terrain, m; İng. 
terrain forced flow) meteo. Dağların etrafından geçerken ya da bir dağlık alanda dağlar arasından geçerken 

değiştirilen veya kanalize edilen bir hava akışı. 

arktik cephe (Alm. Arktikfront, f; arktische Front, f; Fr. front arctique, m; İng. arctic front) meteo. Kuzey 

kutbundaki soğuk arktik hava ile kutup çemberindeki daha ılıman olan havanın oluşturdukları yarı durağan, yarı 
sürekli cephe. 

arktik hava kütlesi (Alm. arktische kontinentale Luftmasse, f; arktische Luft, f; Fr. air antarctique, f; masse d'air 
continentale arctique, f; İng. continental arctic air; continental arctic air mass) meteo. Özellikleri kışın üzerinde 
oluştuğu buzullarla kaplı Arktik ve Antarktika bölgelerindeki karalar tarafından belirlenen, günlük ve yıllık sıcaklık 
farklarının küçük olduğu, çok kuru ve soğuk hava kütlesi; eşanlam: karasal arktik hava kütlesi. 

artbilgilendirme (Alm. Einsatzbesprechung, f; Nachbesprechung, f; Fr. compte rendu de vol, m; débreffage, m; 
İng. debriefing) meteo. Genellikle uçuş sonrasında karşılaşılan meteorolojik olayların pilot tarafından ya da yerine 
getirilen herhangi bir görev sonrasında durumun sözel olarak aktarılması için yapılan kısa sunum. 

artık nem (Alm. Restfeuchte, f; Fr. humidité résiduelle, f; İng. residual moisture) meteo. Bir meteorolojik sistem 

ayrıldıktan sonra bölgede kalan atmosferik nem; eşanlam: kalıntı nem. 

asinoptik gözlem (Alm. asynoptische Beobachtung, f; Fr. observation asynoptique, f; İng. asynoptic 
observation) meteo. Belli başlı sinoptik gözlem saatleri dışında yapılmış olan sinoptik gözlemler. 

asit yağmuru (Alm. saurer Regen, m; Fr. pluie acide, f; retombée acide, f; İng. acid rain) meteo. Kükürt oksitleri, 

azot oksitleri gibi hava kirleticilerinin havadaki su molekülleriyle birleşmesi sonucu oluşan asit yağışının yağmur 
halinde yeryüzüne inmesi. 



astronomik alacakaranlık (Alm. astronomische Dämmerung, f; Fr. crépuscule astronomique, f; İng. astronomical 

twilight) meteo. Güneş diskinin merkezinin, sabahları ufuktan 18 derece aşağısından doğuşuna kadar devam 
eden, akşamları ise güneş batışından güneş diskinin merkezinin ufuktan 18 derece aşağısına vardığı ana kadar 
geçen zaman aralıkları. 

Asya kum fırtınası (Alm. gelber Sand, m; Fr. tempête de sable asiatique, f; vent porteur de poussière jaune, m; 

İng. Asian Dust; China dust storms; yellow dust; yellow sand; yellow wind) meteo. Doğu Asya’da, özellikle Çin’in 
kuzeyinde kışın süpürdüğü ovalardan kaldırdığı sarı renkli ince çöl kumu ile etkili olan soğuk, kuru ve batı yönlü 
rüzgâr. 

aşağı hava patlaması (Alm. Downburst, m; Fr. avalanche d'air, f; rafale descendante, f; vent rabattant, m; İng. 

downburst) meteo. Şiddetli bir boran esnasında, kuvvetli yağışın ya da aşırı buharlaşmanın yarattığı soğumanın 
yol açtığı havanın hızla aşağı sürüklenmesi ve yere çarparak etrafa yayılması. 

aşağı seviye rüzgâr (Alm. Wind in geringer Höhe, m; Fr. vent dans les basses couches, m; İng. low level 
wind) meteo. Yer üzerinden itibaren çeşitli yükseklik seviyelerinde bulunan rüzgârlar. 

aşağıda kapalı hava (Alm. unterführte Wetterkreuzung, f; İng. undercast) meteo. Bir uçağın bulut tabakası 

üzerinde uçması durumunda, uçaktaki bir gözlemci tarafından aşağı seviyede kalan ve gökyüzünü tamamen 
kaplayan opak bulut tabakası. 

aşırı doygunluk (Alm. Übersättigung, f; Fr. sursaturation, f; İng. supersaturation) 1. kim. 1. Bir çözelti içinde, 

olağan koşullarda çözgenin çözebileceği malzemeden daha fazlasının çözüldüğü kararsız durum. 2. Sıcaklık veya 
basınç değişimi sonucunda termodinamik olarak bir faz değişimi gözlenmesi gerekirken, kinetik nedenlerle gaz 
fazının değişimi gözlenmeyen kararsız durum. 2. meteo. Atmosferde bağıl nemin %100’ün üzerinde çıktığı 

durum. 

aşırı doymuş (Alm. übergesättigt, f; Fr. sursaturé; İng. supersaturated) meteo. 1. Atmosferde bağıl nemin 

%100’ün biraz üzerine çıktığı durum. 2. Bir eriyik içinde, olağan koşullarda çözgenin barındırabileceği 
malzemeden daha fazlasını içerdiği durum; eşanlam: aşırı doygun. 

aşırı sıcaklık (Alm. Überhitzung, f; Fr. chaleur excessive, f; température trop élevée, f; İng. excessive 
heat) meteo. Hem sıcaklığın, hem bağıl nemin çok yüksek olduğu ve bedenin iç ısı dengesini koruyamadığı 

durum. 

aşırı soğutulmuş su (Alm. unterkühltes Wasser; Fr. eau surfondue, f; İng. supercooled water) meteo. 0°C’ın 

altında sıvı halde bulunan su. 

atalet dalgası (Alm. Trägheitswelle, f; Fr. onde d'inertie, f; onde inertielle, f; İng. inertial oscillation; inertial 

wave) meteo. Helmholtz dalgaları, barotropik bozulmalar ve Rossby dalgaları gibi frekans ve dalga boyu 
dengeleyici Coriolis kuvveti tarafından belirlenen, dönen akışkanların içinde yer alan mekanik dalgalar. 

ataletli hava tahmini (Alm. Trägheitsvorhersage, f; Fr. prévision inertielle, f; İng. inertial forecast) meteo. Hava 

koşullarının ve değişkenlerinin tahmin süresi boyunca başlangıç değerlerinde aynen devam edeceği varsayımı. 

ateş anaforu (Alm. Brand Wirbelsturm, m; Fr. tourbillon de feu, f; İng. fire whirl; fire whirlwind) meteo. Orman 

yangınları veya volkanik patlamalar sırasında yoğun ısının neden olduğu, hortum gibi dönerek yükselen ateş veya 
duman kolonu. 

ateşkümülüs bulutu (Fr. nuage pyrocumulus, m; İng. pyrocumulus cloud) meteo. Orman ya da kır yangınları gibi 

nedenlerle yeryüzü seviyesinde hızla ısınan havanın yol açtığı yukarı doğru şiddetli hava akımlarının tepesinde 
oluşan kümülüs bulutu. 

atlamalı dışadeğerleme (Alm. Leapfrog-Differenzenverfahren, n; Fr. différentiation en saut de grenouille, f; İng. 
leapfrog differencing) meteo. Sn, belirli bir grid noktasında hesaplanacak değişken, dt zaman aralığı olmak üzere, 

bir sonraki zaman kademesindeki değerin Sn+1 = Sn-1 + 2dt (dS/dt) formülüyle hesaplandığı, meteorolojik sayısal 
tahmin modellerinde kullanılan zaman ekstrapolasyon yöntemi. 

atmoradyograf (Alm. Atmoradiograph, m; Fr. atmoradiographe, m; İng. atmoradiograph) meteo. Belli bir eşiğin 

üzerindeki şiddete sahip olan yıldırım gibi atmosferdeki elektriksel olayların frekansını ölçen aygıt. 

atmosfer (kim. havayuvar) (Alm. Atmosphäre, f; Fr. atmosphère, f; İng. atmosphere) 1. çevr. Yaklaşık olarak %78 

azot, %21 oksijen, geri kalanı, argon, helyum, karbondioksit ozon gibi diğer gazlardan oluşan, Dünya'yı saran 
hava kütlesi. 2. kim. Bir nesnenin içinde bulunduğu ya da bir tepkimenin gerçekleştiği gaz 



ortamı. 3. meteo. Yeterli kütleye ve dolayısıyla kütleçekim gücüne sahip bir gökcisminin etrafını saran gaz 

katmanı. 

atmosfer basıncı (Alm. Atmosphärendruck, m; atmosphärischer Druck, m; Barometerdruck, m; Fr. pression 
atmosphérique, f; pression barométrique, f; İng. atmospheric pressure; barometric pressure) meteo. Atmosferin 
herhangi bir noktasında, o nokta merkezli birim alanın üzerinde kalan hava kolonunun ağırlığı ile oluşan basınç; 
eşanlam: barometrik basınç. 

atmosfer bilimi (Alm. Atmosphärenwissenschaft, f; atmosphärische Wissenschaften, pl; Fr. sciences de 
l'atmosphère, f; İng. atmospheric science) meteo. Genel atmosferik süreçleri, Dünya’daki atmosferin yaşamla ve 
denizlerle etkileşimini, hava durumu ve iklimi, gerekse Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin atmosferlerini inceleyen 
bilim dalı; eşanlam: atmosfer bilimleri; eşanlam: atmosfer bilimleri. 

atmosfer bulanıklığı (Alm. atmosphärische Trübung, f; Trübheit, f; Fr. trouble atmosphérique, m; İng. 
atmospheric turbidity) meteo. Havada asılı olan 0,1-1 mikron büyüklüğündeki katı parçacıklar ve sıvı tanecikleri 
nedeniyle havanın puslu görünmesi durumu. 

atmosfer çekirdeği (Alm. Kern, m; Fr. noyau, m; noyau atmosphérique, m; İng. atmospheric nucleus; 
nucleus) meteo. Üzerinde su buharı moleküllerinin yoğuştuğu ya da kırağılaşarak sıvı su damları ya da buz 
kristaline dönüştüğü aerosol. 

atmosfer dinamiği (Alm. Atmosphärendynamik, f; Fr. dynamique atmosphérique, f; İng. atmospheric 

dynamics) meteo. İklim parametrelerindeki değişikliklerini, insan faaliyetlerinin iklim üzerindeki etkisini 
anlayabilmek ve daha iyi meteorolojik tahmin yapabilmek amacıyla atmosferde hareket içeren boranlar, hortumlar, 
yerçekimi dalgaları, jet akıntılarını, Yer ölçeğinde sirkülasyonları vb. inceleyen meteoroloji disiplini. 

atmosfer dinamiğinin temel denklemleri (Alm. Grundgleichungen der Atmosphärenwissenschaft, pl; Fr. 

équations générales atmosphériques, f; équations primitives atmosphériques, f; İng. primitive 
equations) meteo. Atmosfer modellerinde ve atmosferdeki küresel ölçekteki akışları modellemede kullanılan, 
kütle sakınımı, momentum sakınımı ve ısıl enerji dengesini göz önüne alan kısmi türevsel denklemler. 

atmosfer dolaşım modeli (Alm. allgemeines Zirkulationsmodell, n; globales Zirkulationsmodell, n; Modell der 
atmosphärische Zirkulation, n; Fr. modèle de circulation de l'atmosphère, m; modèle de la circulation 
atmosphérique, m; İng. atmospheric circulation model; general circulation model; global circulation 
model) meteo. Atmosferdeki hava dolaşımı fenomenini gezegen ölçeğinde nicel olarak inceleyen, radyasyon, ısı 
geçişi, su buharı benzeri niceliklerin değişimini hareket denklemlerine dayanarak modelleyen yaklaşım; eşanlam: 
atmosfer sirkülasyon modeli. 

atmosfer dolaşım örüntüsü (Alm. atmosphärisches Zirkulationsmuster; Fr. schéma de déplacement 
atmosphérique, m; İng. atmospheric circulation pattern) meteo. Sinoptik ve klimatoloji haritalarında gösterilen, 
atmosferik hava dolaşımının gezegen ölçeğinde geometrik örüntüsü. 

atmosfer dolaşımı (Alm. atmosphärische Zirkulation, f; Fr. circulation atmosphérique, f; İng. atmospheric 

circulation) meteo. Yeryüzünde güneşten gelen ısı enerjisinin dağıtımında en önemli faktörlerden biri olan, 
gezegen ölçeğinde hava kütlelerinin yerdeğişimi. 

atmosfer elektriği (Alm. Luftelektrizität, f; Fr. électricité atmosphérique, f; İng. atmospheric 
electricity) meteo. Yer’in ya da bir gezegenin atmosferinde gözlemlenen elektrik yüklerinin yeryüzü, atmosfer ve 

iyonosfer arasındaki hareketleri ve ilgili elektrik olayları; eşanlam: atmosferik elektrik. 

atmosfer elektrografı (Alm. Höhen-Elektrogramm, n; Fr. alti-électrographe, m; İng. alti-
electrograph) meteo. Fırtınaların aktif anlarında atmosferik elektrik alan şiddetini kaydetmek için balonla taşınan 
alet; eşanlam: alti-elektrograf. 

atmosfer katmanı (Alm. Erdatmosphärenlage, f; Fr. couche de l’atmosphère, f; İng. layer of the 
atmosphere) meteo. Sıcaklık, kimyasal bileşen veya elektriksel özelliklerine göre atmosferin ayrıldığı 
katmanlardan biri; eşanlam: havayuvar katmanı. 

atmosfer kimyası (Alm. atmosphärische Chemie, f; Fr. chimie de l'atmosphère, f; İng. atmospheric 

chemistry) meteo. Atmosferin kimyasal bileşimini ve atmosferde oluşan kimyasal ve fotokimyasal süreçleri 
inceleyen meteorolojinin alt dalı. 

atmosfer parametreleri (Alm. atmosphärische Parameter, pl; Fr. paramètres atmosphériques, pl; propriétés de 
l'atmosphère, pl; İng. atmospheric parameters) meteo. Atmosferdeki toplam su buharı, toplam ozon miktarı, 

jeopotansiyel yükseklik gibi atmosfer değerleri. 



atmosfer parazit odağı (Alm. Foyer der atmosphärischer Störungen, n; Fr. foyer d'atmosphériques, m; İng. foyer 

of atmospherics) meteo. Özellikle elektriksel iletişim üzerindeki bozucu etkileri bakımından ele alınan, 
atmosferdeki şimşek ve yıldırım gibi elektriksel olayların kaynağı olan bölge; eşanlam: atmosferik parazit merkezi. 

atmosfer radikali (Alm. atmosphärisches Radikal, n; Fr. radical atmosphérique, m; İng. atmospheric 
radical) meteo. Aşağı atmosferde fotolizle nitrojen dioksitin oksijen ve nitrik okside ayrışması ya da yukarı 

atmosferde kloroflorokarbonların fotolizle klor radikallerine ayrışması örneklerinde olduğu gibi atmosferde bulunan 
ve ozon fakirleşmesi, dumansis gibi istenmeyen olaylara yol açan radikaller. 

atmosfer soğurması (Alm. atmosphärische Absorption, f; Fr. absorption atmosphérique, f; İng. atmospheric 
absorption) 1. elk. Havakürede bulunan atom ve moleküllerin kendi salınım frekanslarına denk düşen 
elektromanyetik dalgaların gücünü emmesi. 2. meteo. Atmosferin, hemen hemen bütün X-bant, morötesi bant ve 

kısmen kızılötesi banttaki enerjiyi yutması olgusu. 

atmosferde asılı tanecikler (Alm. atmospherischer Feinstaub, m; Fr. matières particulaires, pl; particules 
atmosphériques, pl; İng. atmospheric particles; atmospheric particulate matter) meteo. Yüksek derişime 

ulaştıklarında insan ve hayvan yaşamını ciddi şekilde etkileyebilen, ekosistem için tehdit oluşturan, havada asılı 
halde bulunan tane boyutu 0,002 µm-500 µm aralığında olan çeşitli yoğunluklardaki katı veya sıvı tanecikler; 
eşanlam: asılı partikül madde. 

atmosferde ışımayla taşınım (Alm. atmospherischer Strahlungstransfer, m; atmospherischer 

Strahlungstransport, m; Fr. transfert radiatif atmosphérique, m; İng. atmospheric radiative transfer) meteo. Bir 
gezegenin, örneğin, Dünya’nın, atmosferindeki enerjinin elektromanyetik dalgalarla bir noktadan başka bir 
noktaya taşınması; eşanlam: atmosferde radyatif transfer. 

atmosferde optik sonda (Alm. optische Sondierung der Atmosphäre, f; Fr. sondage optique de l'atmosphère, m; 

İng. optical probing of the atmosphere) meteo. Atmosfer katmanlarının veya havadaki parçacıkların yapay 
kaynaklardan gönderilen ve bu katmanlardan veya parçacıklardan yansıyarak veya saçılarak gelen ışık 
dalgalarının gözlemlerine dayalı uzaktan algılama. 

atmosferden uzaya ışıma (Alm. aufwärts gerichtete atmosphärische Ausstrahlung, f; Fr. rayonnement 
atmosphérique ascendant, m; İng. upward atmospheric radiation) meteo. Dünya’nın atmosferi tarafından dışarı 

yönde, uzaya doğru gerçekleşen uzun dalga boylu ışıma. 

atmosferden yeryüzü doğrultulu ışıma (Alm. Abwärtserdstrahlung, f; Fr. rayonnement terrestre descendant, m; 
İng. downward terrestrial radiation) meteo. Miktarı yeryüzünde atmosferik sera etkisinin göstergesi olan, güneş 
ışımasının hesaba katılmadığı, sadece atmosferden yeryüzü doğrultusunda olan uzun dalga boylu ışıma. 

atmosferik kinematik (Alm. atmospherische Kinematik, f; Fr. cinématique atmosphérique, f; İng. atmospheric 
kinematics) meteo. Atmosferde havanın ve ilişkin sıcaklık ve nem gibi özelliklerinin biçim değiştirmeleri, 
burgaçlanmaları, yerdeğişimleri gibi hareketlerini inceleyen meteorolojik yöntem. 

atmosferik cephe (Alm. Wetterfront, f; Fr. front atmosphérique, m; front météorologique, m; İng. atmospheric 

front; meteorological front; weather front) meteo. Basınç, rüzgâr yönü ve hızı, görüş netliği, bulutluluk, yağış ve 
sıcaklık gibi farklı meteorolojik özelliklerdeki iki hava kütlesini birbirinden ayıran geçiş bölgesi. 

atmosferik cephe bölgesi (Alm. Frontalzone, f; Fr. zone frontale, f; İng. frontal zone) meteo. Bir atmosferik 

cephenin oluşturduğu, yaklaşık yatayda 10-200 km genişliğinde ve düşeyde 1 km kalınlığında, soğuk hava 
kütlesinin alttan sıcak hava bölgesine doğru sokulduğu, sıcak havanın yükselmeye zorlandığı bölge. 

atmosferik cephe modeli (Alm. Frontenmodell, n; Fr. modèle frontal, m; İng. frontal model) meteo. Sıcaklık, 

bulut, rüzgâr gibi hava durumu özelliklerinin dağılımının, basitleştirilmiş bir kavramsal model gösterim ile 
ilişkilendirilmesi. 

atmosferik dalga (Alm. atmosphärische Welle, f; Fr. onde atmosphérique, f; İng. atmospheric 
wave) meteo. Atmosferin jeopotansiyel yükseklik, sıcaklık, rüzgâr hızı, yüzey basıncı gibi bir ya da birden çok 
parametresinde, duran dalgalar gibi uzamda ya da yürüyen dalgalar gibi zamandaki periyodik değişimler. 

atmosferik gelgit (Alm. atmosphärische Tide, f; Fr. marée atmosphérique, f; İng. atmospheric oscillation; 

atmospheric tide) meteo. Gerek Ay’ın ve Güneş’in yol açtığı okyanuslardaki gelgit hareketlerinin etkisi ile gerekse 
Ay’ın ve Güneş’in kütleçekimi kuvveti sonucu atmosferin basınç, rüzgârlar, sıcaklık gibi özelliklerinde yaratılan 
salınımlar. 

atmosferik ırmak (Alm. atmosphärischer Fluss, m; Fr. rivière atmosphérique, f; İng. atmospheric river; moisture 

plume; tropical connection; tropical plume; water vapor surge) meteo. Tropikal bölgelerde okyanuslardan 



buharlaşan yağışa geçebilir suyun orta enlem siklonları ve atmosferik genel dolaşımın etkisiyle birkaç yüz 
kilometre genişliğinde ve binlerce kilometre uzunluğunda dar bir hat üzerinde taşınması ile oluşan, küresel 
hidrolojik çevrimde önemli rolü oynayan, şiddetli yağışlara yol açma özelliği olan atmosfer olayı. 

atmosferik ıslık (Alm. Pfeifer, m; Fr. sifflement, m; siffleur, m; İng. whistler) meteo. Çok uzaktaki yıldırımlardan 

kaynaklanan çok düşük frekanslı radyo dalgalarının atmosferik alıcılarda bir ıslık gibi duyulması. 

atmosferik iyonlaşma (Alm. Luftionisation, f; Fr. ionisation atmosphérique, f; İng. atmospheric 
ionization) meteo. Atmosferdeki nötr haldeki hava molekülleri ve/veya diğer asılı parçacıkların, güneş 
ışınımındaki ya da kozmik ışınımdaki yüksek enerjili parçacıklarla çarpışmaları sonucu elektrik yükü edinmeleri. 

atmosferik kapak (İng. atmospheric cap; atmospheric lid) meteo. Hava parçasının yükselip fırtınaya dönüşmesi 

için gereken enerjiyi sağlayan serbest konveksiyon seviyesinin altında bulunan, fakat konveksiyonun gelişimini 
engelleyen negatif kaldırma kuvveti yaratan sıcaklık terselme alanı. 

atmosferik kararlılık (Alm. atmospherische Stabilität, f; Schichtungsstabilität der Erdatmosphäre, f; Fr. stabilité 
atmosphérique, f; İng. atmospheric stability) meteo. 1. Atmosferin düşey yönde değişen sıcaklıkla katmanlara 

ayrılmış olması. 2. Bir hava parçasının, düşey sıcaklık dağılımı ve düşey yöndeki katmanlar arasındaki denge 
nedeniyle katmanlar arasında hareket etmeye veya yükselmeye karşı dirençli olması. 

atmosferik kararsızlık (Alm. atmospherische Instabilität, f; Labilität, f; Fr. instabilité atmosphérique, f; İng. 
atmospheric instability) meteo. Kararlı, denge durumundaki hava parçasının, ilk konumundan uzaklaşma ve/veya 

hareket ederek yerdeğişim eğilimi. 

atmosferik karışma (Alm. atmosphärische Durchmischung, f; Fr. brassage atmosphérique, m; brassage de l’air, 
m; İng. air mixing; atmospheric mixing) meteo. Atmosferde genellikle düşey yönde, türbülans gibi çeşitli hava 
hareketleri sonucunda hava hacimlerinin homojenleşmesi. 

atmosferik kızıl cin (Fr. farfadet rouge, m; İng. red sprites) meteo. Buluttan yere doğru inen bir yıldırımla 

tetiklenen ve boran bulutunun tepesinden yukarı atmosfere doğru yükselen hızlı ve zayıf şimşekler. 

atmosferik kızılötesi pencere (Alm. atmosphärisches Infrarot Fenster, n; Fr. fenêtre infrarouge de l’atmosphère, 
f; İng. infrared atmospheric window) meteo. Dünya'nın yaydığı kızılötesi ışınım enerjisinin atmosfer tarafından çok 
az miktarda soğurulduğu ve 3-5 mikron ile 12-14 mikron arasında olduğu belirtilen dar dalga boyu aralıkları. 

atmosferik konveksiyon (Alm. atmosphärische Konvektion; Fr. convection atmosphérique, f; İng. atmospheric 
convection) meteo. Yeryüzüne yakın seviyelerden ısınma veya yukarı seviyelerden itibaren soğuma sonucu 
atmosferde görülen düşey hava hareketi; eşanlam: düşey hava taşınımı. 

atmosferik model (Alm. Modell der Atmosphäre, n; Fr. modèle atmosphérique, m; İng. atmospheric 

model) meteo. Dinamik denklem sistemleri ya da bunların sayısal yaklaşıklıkları ile atmosferdeki hareketleri 
açıklamayı amaçlayan modeller. 

atmosferik optik (Alm. atmosphärische Optik, f; Fr. optique atmosphérique, f; İng. atmospheric 
optics) meteo. Gökyüzünün, bulutların ve hidrometeorların rengi, atmosfer içerisinde ışığın yansıması, kırılması 

ve dağılması gibi atmosfer içerisinde gerçekleşen tüm optik olaylarla, bu olayların nedenleri ve sonuçlarıyla 
ilgilenen meteorolojinin alt bilim dalı. 

atmosferik pencere (Alm. atmosphärisches Fenster, n; Fr. fenêtre atmosphérique, f; fenêtre de l’atmosphère, f; 
İng. atmospheric window) meteo. Atmosferde, optik, kızılötesi ve yüksek frekans bantlarında yayılan ışın 

enerjisinin çok az soğurulduğu frekans aralıkları. 

atmosferik polarizasyon (Alm. atmosphärische Polarisation, f; Fr. polarisation atmosphérique, f; İng. 
atmospheric polarization) meteo. Herhangi bir polarma içermeyen güneş ışığının Dünya'nın atmosferinde 
saçılmalar yoluyla, güneşin konumuna ve gökyüzünün gözlemlenen yönüne bağlı olarak değişen polarmış ışığa 
dönüşmesi. 

atmosferik safsızlıklar (Alm. Luftverunreinigungen, pl; Fr. impuretés atmosphériques, pl; İng. atmospheric 
impurities) meteo. Havanın normal bileşenlerinin dışında kalan partiküller, aerosoller, gazlar. 

atmosferik sınır katmanı (Alm. atmosphärische Grenzschicht, f; Bodenreibungsschicht, f; planetarische 

Grenzschicht, f; Reibungsschicht, f; Fr. couche limite atmosphérique, f; couche limite de surface, f; İng. 
atmospheric boundary layer; atmospheric surface layer; friction layer; planetary boundary layer; surface boundary 
layer) meteo. Yer’in yüzeyiyle temasta, uçuşlar dışında tüm insan faaliyetlerinin yer aldığı, genellikle nem, akış ve 



sıcaklığın hızlı türbülanslara tabii olduğu, düşey yönde karışmanın görüldüğü ve rüzgâr hızını belirgin bir şekilde 
azaldığı troposferin yaklaşık 0,5- 1,5 kilometrelik en alt katmanı. 

atmosferik sürtünme (Alm. Reibung in der Atmosphäre, f; Fr. frottement de l’atmosphère, m; İng. atmospheric 
friction) meteo. Atmosfere, yeryüzünün doğal engebeleri, bitki örtüsü gibi yapıları tarafından uygulanan türbülans 
direnci. 

atmosferik termodinamik (Alm. Thermodynamik der Atmosphäre, f; Fr. thermodynamique atmosphérique, f; 
thermodynamique de l'atmosphère, f; İng. atmospheric thermodynamics) meteo. Atmosfer ve atmosferik 
süreçlerde ısı ve diğer enerji biçimleri, özellikle potansiyel ve kinetik enerji arasındaki ilişkileri inceleyen 
meteorolojin bir alt dalı. 

atmosferik türbülans (Alm. Luftturbulenz, f; Fr. turbulence atmosphérique, f; İng. atmospheric 
turbulence) meteo. Isının, su buharının, dumanların ve diğer bileşenlerin atmosferde dağılmasında rol oynayan, 
yönleri ve hızları düzensiz bir şekilde hava hareketleri ve rüzgârlar. 

atmosferik zayıflama (Alm. atmosphärischer Verlust, m; Fr. atténuation atmosphérique, f; İng. atmospheric 

attenuation) meteo. Bir ışın demetinin atmosferdeki propagasyonu boyunca soğurulma ve/veya saçılma etkileri 
sonucu uğradığı güç yitimi akış yoğunluğundaki azalma; eşanlam: atmosferin zayıflatması. 

atmosferin genel dolaşımı (Alm. allgemeine Zirkulation, f; globale Zirkulation, f; planetarische Zirkulation, f; Fr. 
circulation générale, f; circulation planétaire, f; İng. general circulation; general circulation of the atmosphere; 
global circulation of the atmosphere; planetary circulation) meteo. Dünya’nın dönmesi ve güneşin yeryüzünün 
farklı bölgelerini zamana bağlı olarak farklı ısıtmasından kaynaklanan, enerji dengesini sağlamak üzere oluşan 
büyük ölçekli hava hareketleri; eşanlam: atmosferin genel sirkülasyonu. 

atmosferin ısı dengesi (Alm. Wärmebilanz der Atmosphäre, f; Fr. bilan thermique de l'atmosphère terrestre, m; 

İng. atmosferic heat balance) meteo. Yeryüzü ve atmosfer tarafından güneşten gelen enerjinin soğurulması ve 
yeryüzünden atmosfere geri verilen uzun dalga boylu enerji salımı arasında gerçekleşen ve Dünya’nın sıcaklığını 
sabit tuttuğu varsayılan ortalama denge. 

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (Alm. European Centre for Medium Range Weather Forecasts; Fr. 
CEPMMT; Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, m; İng. ECMWF; European 
Centre for Medium Range Weather Forecasts) meteo. Merkezi İngiltere Reading'de bulunan ve Türkiye dahil bir 
grup Avrupa ülkesi tarafından 10 güne kadar hava tahminlerini geliştirmek ve bu tahminleri operasyonel olarak 
üretmek için oluşturulmuş kuruluş. 

ay (Alm. Monat, m; Fr. mois, m; İng. month) meteo. Dünya’nın uydusu Ay’ın yörüngedeki dönüşü ile ilişkili olarak 

yaklaşık 4 hafta ya da 30 gün ya da yılın 1/12’sine eşit bir zaman birimi. 

ayaz (Alm. trockene Kälte ohne Schnee, f; Frost ohne Reif, m; Fr. gelée noire, f; gel noir, m; İng. black frost; dry 
freeze) meteo. Duru, sakin ve kuru havalarda sadece bitkilerin içindeki suyu donduran ve donan bitkilerin kara bir 
renk almasına de neden olabilen don. 

ayazlama (Alm. Erfrierung, f; Frostbeule, f; Fr. gelure, f; İng. frostbite) meteo. Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu 

deri ve diğer dokularda oluşan hasar; eşanlam: soğuk çalması. 

ayazlı gece (Alm. Strahlung Nacht, f; Fr. nuit de radiation, f; İng. radiation night) meteo. Yerin uzun dalga boylu 

ışıma kaybının büyük olduğu, kuru, bulut ve rüzgârın olmadığı gece. 

aykuşağı (Alm. Mondbogen, m; Mondregenbogen, m; Fr. arc-en-ciel lunaire, m; İng. lunar rainbow; 
moonbow) meteo. Aydan gelen ışıkların atmosfer içerisindeki su damlaları tarafından yansıması ve kırınıma 
uğraması sonucunda oluşan renk yelpazesi. 

ayla (Alm. Halo, m; Lichthof, m; Fr. halo, m; İng. halo) 1. elk. Katot ışın tüplü ekranlarda ya da fotoğraf filmi 
üzerinde çok parlak nesnelerin etrafındaki dairesel kuşak ya da yelpaze biçiminde oluşan kusur. 2. meteo. Sirus 

tipi buz kristallerinden oluşan yüksek seviye bulutlarındaki buz kristalleri tarafından ay ya da güneş ışığının 
kırılıma uğraması sonucu oluşan beyaz ya da renkli halka ya da yay; eşanlam: hale. 

aylık hava görünümü (Alm. monatliche Vorhersage, f; Fr. évolution probable sur un mois, f; İng. monthly 

outlook) meteo. Seçilen gelecekteki herhangi bir ay için hava durumu parametre ortalamalarının o ayın iklim 
parametrelerinden sapmaları, değişikliği ve anomalisi hakkında hazırlanan meteorolojik rapor; eşanlam: aylık 
görünüm. 



aylık iklim öngörüsü (Fr. prévision climatologique mensuelle, f; İng. monthly climate forecasts) meteo. Sayısal 

hava tahmin modellerinin ve istatistiklerin uzun vadeli topluluk vb. tahminlerine dayanarak gelecekteki 30 gün için 
yapılan genel tahminler. 

aylık maksimum sıcaklık (Alm. monatliche Höchsttemperatur, f; Fr. température maximale mensuelle, f; İng. 
monthly maximum temperature) meteo. Belli bir yıl içindeki belirli bir takvim ayında kaydedilen en yüksek hava 

sıcaklığı. 

aylık minimum sıcaklık (Alm. monatliches Minimum der Temperatur, n; Fr. température minimale mensuelle, f; 
İng. monthly minimum temperature) meteo. Belli bir yıl içindeki belirli bir takvim ayında kaydedilen en düşük hava 
sıcaklığı. 

aylık normal yağış (Fr. précipitation normale mensuelle, f; İng. monthly normal precipitation) meteo. Yılın her bir 

ayı için ayrı ayrı hesaplanan, yağış miktarlarının, her 10 yılda bir güncellenen, 30 yıllık ortalaması. 

aylık normal yağış yüzdesi (Fr. pourcentage de précipitation normale mensuelle, m; İng. percent of normal 
monthly precipitation) meteo. Belli bir ayın aylık yağış toplamının, o ay için yapılan aylık normal yağış miktarına 

göre yüzdesi. 

aylık ortalama sıcaklık (Alm. mittlere Monatstemperatur; Fr. moyenne des températures mensuelles, f; İng. 
monthly mean temperature) meteo. Bir ay boyunca gözlenen günlük ortalama hava sıcaklığının toplanıp ayın 
toplam gün sayısına bölünmesiyle hesaplanan sıcaklık. 

aylık yağış (Alm. monatlicher Niederschlag, m; Fr. précipitation mensuelle, f; İng. monthly 
precipitation) meteo. Bir günün 06:00 UTC’sinden, onu takip eden gününün 06:00 UTC’sine kadar kayıt edilen ve 
bir ay boyunca günlük olarak rapor edilen yağışların toplamı. 

ayrık akış (Alm. geteilte Strömung, f; Fr. courant divergent, m; İng. split flow; split stream) meteo. Atmosferdeki 

jet akımlarının, batı-doğu (enlemsel) ve kuzey-güney (boylamsal) bileşenlere sahip iki ana akıma böldüğü bir 
yukarı seviye hava akış örüntüsü. 

ayrıksı büyük dalga (Alm. Monsterwelle, f; Kaventsmann, m; Fr. vague scélérate, f; İng. rogue 
wave) meteo. Denizdeki hava koşullarında gözlemlenen dalgalara göre beklenmeyecek kadar yüksek, bir tarafı 
duvarı andıran, 25-30 metrelere varan deniz dalgası. 

ayrımsal analiz (Alm. Differentialanalyse, f; Fr. analyse différentielle, f; İng. differential 
analysis) meteo. Meteorolojik verilerin iki zaman dilimi ya da iki farklı seviye arasındaki farklarına dayandırılan 
sinoptik değişiklik analizleri; eşanlam: diferansiyel analiz. 

aysal atmosferik gelgit (Alm. lunar-atmosphärische Tide, f; Fr. marée atmosphérique lunaire, f; İng. lunar 

atmospheric tide) meteo. Ay’ın kütleçekimi kuvveti sonucu on iki saatlik salınımlar halinde yarattığı atmosferik 
gelgit. 

aytacı (Alm. Mondkorona, f; Hofrund um den Mond, m; Fr. couronne lunaire, f; İng. moon corona) meteo. Ay 

ışığının bulutlardan geçerken su tanecikleri kırınıma uğratılması sonucu oluşan optik etki; eşanlam: ay koronası. 

Aziz Elmo ateşi (Alm. Elmsfeuer, m; Fr. décharge lumineuse silencieuse, m; feu de Saint Elme, m; İng. 
corposant discharge; St. Elmo’s fire) meteo. Gemi direkleri, paratonerler, rüzgâr okları, uçak kanatları gibi sivri ve 
yüksek iletken yapıların etrafında, elektrik alan kuvvetinin 1000 voltlara kadar yükseldiğinde gerçekleşen, sürekli, 
zayıf ışıklı, elektrik boşalımları. 

Azor yükseği (Alm. Azorenhoch, n; Fr. anticyclone de l'Atlantique Nord, m; anticyclone des Bermudes, m; İng. 
Azores high; Bermuda-Azores high; Bermuda anticyclone; Bermuda high; North Atlantic Anticyclone; North 
Atlantic High) meteo. Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yarı sürekli, yüksek basınçlı dönencealtı bölgede yaz ve 
sonbahar başlarında tropikal siklonları batı ve kuzeybatıya doğru yönlendiren Kuzey Atlantik Okyanusu üzerindeki 
yarı durağan dönencealtı yüksek basınç merkezi; eşanlam: Bermuda yükseği, Bermuda antisiklonu. 

Babinet noktası (Alm. Babinet-Punkt, m; Fr. point de Babinet, m; İng. Babinet's point) meteo. Güneşten geçen 

dik bir daire boyunca hiçbir polarizasyonun olmadığı dört noktadan biri olup güneşin 15° ila 20° üzerinde bulunan 
nokta. 

Babinet teoremi (Alm. Babinet-Prinzip, m; Fr. principe de Babinet, m; İng. Babinet's principle) meteo. Opak bir 

cisimden kaynaklanan kırınımın, aynı boyut ve şekilde olan bir delikte olan kırınımla aynı olacağını belirten 
teorem. 



bağıl buharlaşma (Alm. relative Verdampfung, f; Fr. évaporation relative, f; indice d'évaporation, m; İng. relative 

evaporation) meteo. Gerçekleşen buharlaşmanın potansiyel buharlaşmaya oranı. 

bağıl burgaçlanma (Alm. relative Wirbeligkeit, f; Fr. tourbillonnement relatif, m; İng. relative 
vorticity) meteo. Yeryüzüne sabitlenmiş bir koordinat sistemine göre hesaplanan atmosfer ve okyanus gibi 
jeofiziksel akışkanlarda hız alanındaki burgaçlanma; eşanlam: bağıl vortisiti. 

bağıl deniz seviyesi (Fr. niveau relatif de la mer, m; İng. relative sea level) meteo. Gelgit ölçüm aygıtı ile aygıtın 

üzerinde bulunduğu kara parçasına göre ölçülen deniz su seviyesi. 

bağıl nem (Alm. relative Feuchtigkeit, f; Fr. humidité relative, f; İng. relative humidity) meteo. Belli sıcaklıkta bir 

hava ya da gaz kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava ya da gaz kütlesinde bulunabilecek 
en yüksek su buharı miktarına olan oranının yüzde olarak ifadesi; eşanlam: tikel nem. 

bağlı balon sondajı (Alm. Fesselballonsondierung, f; Fr. sondage par ballon captif, m; İng. captive balloon 
sounding) meteo. Özellikle mikro ve mezometeoroloji çalışmalarında kullanılmak üzere bir veya daha fazla yukarı 
seviye hava meteorolojik ögesi değerlerini belirlemek için aygıt taşıyan yere bağlı bir balon aracılığıyla yapılan 
sondaj. 

bai (Alm. Bai, n; Fr. bai, m; İng. bai) meteo. İlkbahar ve sonbaharda Çin ve Japonya'da, gevşek toz bulutlarının 

rüzgârlarla yükseltirken nemli bir havayla karşılaştıklarında, ince taneli, yoğun ve sarı renkte bir çökelti oluşturan 
sis. 

bai-u mevsimi (Alm. Bai-u, n; Fr. saison bai-u, f; tsuyu, m; İng. bai-u season; mould rains; plum rains; 
tsuyu) meteo. Güney Japonya ve Çin'in bir bölümünde en şiddetli yağış mevsimine verilen isim. 

balon roket sonda (Alm. Rockoon-Sonde, f; Fr. sondeur à ballon et fusée, m; İng. rockoon 
sounder) meteo. Büyük bir balon yardımıyla önceden belirlenen bir yüksekliğe kadar çıkartılan ve bir meteorolojik 

olay araştırılacağı zaman yerden bir kumanda ile ateşlenerek atmosferin yüzlerce kilometre yüksekliğindeki 
olaylar hakkında bilgi toplayan meteorolojik gözlem cihazlarıyla donatılmış küçük bir roket. 

baraj seli (Alm. Dammbruch Flutung, f; Fr. inondation due à la rupture de barrage, f; İng. dam failure 
flooding) meteo. Barajların, aşırı yağış sonucu dolarak tepe noktalarının aşılması; deprem, heyelan vb. nedeniyle 
yıkılmaları, gövdelerinin yarılması sonucu çevrelerine ya da akarsuların akış yönünde oluşan ani bir engel sonucu 
sularının taşmasıyla oluşan çok büyük ve tehlikeli taşkınlar. 

barik topografya (Alm. Topographie der Druckverteilung, f; Fr. topographie barique, f; İng. baric topography; 
pressure pattern) meteo. İzobarik yüzeyde veya kalınlık haritasında jeopotansiyel yüksekliğin dağılımının genel 
geometrik şekli veya sabit yükseklik haritasındaki (örneğin, ortalama deniz seviyesi yüzey sinoptik haritası) 
atmosfer basıncının genel geometrik örüntüsü. 

barograf (Alm. Barograph, m; Luftdruckschreiber, m; Fr. barographe; baromètre enregistreur, m; İng. barograph; 
recording barometer) meteo. Zamanla hava basıncı değişiminin sürekli izlenmesine olanak sağlayan kaydedicili 
ve civasız barometre. 

barogram (Alm. Barogramm, n; Fr. barogramme, m; barométrogramme, m; İng. barogram) meteo. Tipik olarak 

barografla üretilmiş, zamanla hava basıncı değişiminin sürekli olan izi. 

baroklinik (Alm. baroklin; Fr. baroclinique; İng. baroclinic) meteo. Atmosfer katmanlaşmasının, hem hava 

sıcaklığına hem de basınca bağlı olduğu, sabit basınç yüzeylerinin sabit sıcaklık yüzeyleriyle kesiştiği durum. 

baroklinik atmosfer (Alm. barokline Atmosphäre, f; Fr. atmosphère barocline, f; İng. baroclinic 
atmosphere) meteo. Sinoptik hava haritalarında, sabit basınç yüzeylerinin sabit sıcaklık yüzeyleriyle kesiştiği, 
yatay sıcaklık gradyanının yer aldığı atmosfer modeli. 

baroklinik bölge (Alm. barokline Zone; Fr. zone baroclinique, f; İng. baroclinic zone) meteo. Atmosferde, sabit 

basınç yüzeyi üzerinde sıcaklık gradyanı bulunan bölge. 

baroklinik düzensizlik (Alm. barokline Störung, f; barokline Welle, f; Fr. onde barocline, f; perturbation barocline, 
f; İng. baroclinic disturbance; baroclinic wave) meteo. Atmosferde güçlü bir yatay sıcaklık gradyanı ve güçlü 
termik rüzgâr ile karakterize edilen ve en belirgin örneği kutup cephelerindeki dalga düzensizlikleri olan, düşük 
basınçlı atmosferik sistem. 

baroklinik kararsızlık (Alm. barokline Instabilität, f; barokline Labilität, f; Fr. instabilité barocline, f; İng. baroclinic 
instability) meteo. Küresel enerji dengesinde önemli bir mekanizma olarak potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye 



dönüştüren, havanın yükselmesinde, termik rüzgârlarda ve baroklinik bölgelerle ilişkili olarak orta enlemlerde 
siklon ve antisiklonların şekillenmesinde önemli rol oynayan hava kararsızlığı. 

baroklinik model (Alm. baroklines Modell, n; Fr. modèle barocline, m; İng. baroclinic model) meteo. Atmosferin 

termodinamik yapısını hesaba katan ve istenilen gelişmişliğe (iki katmanlı model, üç katmanlı model vb.) bağlı 
olarak basınç gibi bir özelliğin iki veya daha fazla seviyesinde tahmin üreten ve hava öngörülerinde standart 
olarak kullanılan sayısal model. 

baroklinik tahmin (Alm. barokline Vorhersage, f; Fr. prévision barocline, f; İng. baroclinic forecast) meteo. Düşey 

yönde rüzgâr yön ve süratinin ani olarak büyük oranda değişmesi sonucu oluşan makaslama etkisini ve yatay 
sıcaklık gradyanlarını göz önüne alarak potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesiyle düzensizliklerin arttığını 
varsayan bir modelle yapılan kestirim. 

baroklinik yaprak (Alm. baroklines Blatt, n; Fr. configuration nuageuse de la feuille baroclinique, f; feuille 
barocline, f; İng. baroclinic leaf; baroclinic leaf cloud pattern) meteo. Uydu imgelerinde görülen, tipik olarak kutup 
tarafındaki keskin kenarı bir yaprağa benzer şekle ile karakterize edilen ve siklon doğumundan hemen önce sık 
sık görülen bir bulut oluşumu; eşanlam: baroklinik yapraksı bulut. 

barokliniklik (Alm. Baroklinität, f; Fr. barocilinicité, f; baroclinie, f; İng. baroclinicity; baroclinity) meteo. Sabit 

yoğunluk (izosterik) yüzeyleriyle kesişen sabit basınç (izobarik) alanların içindeki akışkanda katmanlaşma; 
eşanlam: barolklinik etki. 

barometre koruncağı (Alm. Barometerschale, f; Fr. boîte à barometer, f; abri à baromètre, m; İng. barometer 
box; barometer case) meteo. Cıvalı barometre düşey halde tutmak ve barometreyi ani sıcaklık değişimlerinden 
kaynaklanan hatalardan korumak için kullanılan kılıf; eşanlam: barometre mahfazası. 

barometrenin sıfır nokta yüksekliği (Alm. Nullpunkthöhe eines Barometers, f; Fr. altitude de la cuvette 

barométrique, f; İng. elevation of the zero point of a barometer) meteo. Bir meteoroloji istasyonunda bulunan 
barometre sarnıcındaki cıvalı serbest yüzeyin, ortalama deniz seviyesinde bulunacağı durumdan olan dikey 
uzaklığı. 

barometri (Alm. Barometrie, f; Fr. barométrie, f; İng. barometry) meteo. Atmosfer basıncının ölçülmesi çalışması. 

barometrik basınç oluğu kopması (Alm. Trog Unterbrechung, f; Fr. perturbation creux, f; İng. trough 

disruption) meteo. Yukarı seviye barometrik basınç oluğunun ileri hareket yönündeki parçasının (genellikle 
batıdan doğuya doğru) geri kalan bölümünden ayrılması; eşanlam: trof parçalanması. 

barometrik boyun (Alm. Tiefdrucksattel, m; Tiefdruckrinne, n; Fr. col barométrique, m; İng. col) meteo. 1. Bir 

eğer şeklinde konumlanmış iki yüksek basınç ve iki alçak basınç alanı arasında kalan ve basınç gradyanının az 
olduğu bölge. 2. Yukarı seviye jeopotansiyel yükseklik haritalarında bulunan bir sırt üzerindeki iki yüksek merkez 
arasındaki en düşük nokta. 

barometrik düzeltme (Alm. barometrische Korrektur, f; Fr. correction barométrique, f; İng. barometric 
correction) meteo. Cıvalı bir barometre ile gözlemlenen atmosferik basınç değerinin, yerçekiminin yerel 

değişimleri ile cıvanın ve kabının sıcaklığı gibi faktörleri göz önüne alınarak yapılan doğruluğunu artırma işlemi. 

barometrik düzeltme tablosu (Alm. Tabelle zur Luftdruckkorrektur, f; Fr. table de correction barométrique, f; İng. 
barometric correction table) meteo. Cıvalı barometrelerin alet hatalarını düzeltmek için kullanılan tablo. 

barometrik hipsometri (Alm. barometrische Höhenmessung, f; barometrische Hypsometrie, f; Fr. hypsométrie 

barométrique, f; İng. barometric hypsometry) meteo. Suyun kaynama noktasını ölçerek atmosferik basıncı dolaylı 
olarak belirleme yöntemi. 

barometrik indirgeme tablosu (Alm. Tabelle zur Luftdruckreduktion, f; Fr. table de réduction barométrique, f; 
İng. barometric reduction table) meteo. Standart cıva barometresi okumalarını, standart sıcaklık ve yerçekimi ile 

birlikte uygun standart seviyeye (normalde deniz seviyesine) bağlı olan değerlere indirgemek için kullanılan tablo. 

barometrik oluk (Alm. Thalweg, f; Trog, m; Fr. creux barométrique, m; creux de basse pression, m; creux 
dépressionnaire, m; thalweg, m; İng. atmospheric trough; barometric trough; trough of low 
pressure) meteo. Troposferde, alçak değerli eşbasınç eğrileri ya da yükseklik çizgilerinin “U” veya “V” şeklinde dil 

biçiminde uzandığı, rüzgârların bu profilleri izlediği, hava parçalarının yükseldiği, yağmura, sağanağa ve geçici 
hava düzensizliklerine öncülük eden bölge, meteorolojik oluk, trof; eşanlam: meteorolojik oluk, trof. 



barometrik oluk ekseni (Alm. Troglinie, f; Fr. ligne de creux, f; thalweg, m; İng. axis of trough; trough 

line) meteo. Basıncın çevresinden daha düşük ve izobarların veya konturların siklonik eğriliğinin maksimum 
olduğu hat. 

barometrik sırt (Alm. Hochdruckkeil, m; Hochdruckrücken, m; Fr. crête barométrique, f; crête de haute pression, 
f; dorsale barométrique, f; İng. high pressure ridge; ridge of high pressure; tongue of high pressure; wedge of high 
pressure) meteo. Troposferde, çevresine göre nispeten yüksek değerli eşbasınç eğrileri ya da yükseklik 
çizgilerinin dil biçiminde uzandığı, havanın alçaldığı ve yeryüzünde yüksek basınç merkezi oluşturduğu, sabahları 
sisli olabilen, gün boyunca güneşli havaların görüldüğü bölge; eşanlam: yüksek basınç sırtı. 

barometrik yükseklik (Alm. barometrische Höhe, f; Normdruckhöhe, f; Fr. altitude barique type, f; altitude 

barométrique, f; altitude barométrique type, f; altitude pression, f; İng. barometric altitude; pressure altitude; 
standard pressure altitude) meteo. 1. 1013,2 mb’lık veya 29.92 inçlik standart deniz seviyesi atmosfer basıncına 
ayarlanmış bir altimetrenin gösterdiği yükseklik. 2. Standart atmosferde, 1013,2 mb’lık basınca karşılık gelen 
seviye üzerinde herhangi bir seviyenin yüksekliği; eşanlam: standart barometrik yükseklik. 

barometrik yükseltiölçer (Alm. barometrischer Höhenmesser, m; Druckhöhenmesser, m; Fr. altimètre 
barométrique, m; İng. barometric altimeter; pressure altimeter) meteo. Deniz seviyesinden yüksekliği atmosfer 
basıncına dayanarak belirlemeye ayarlanmış metal barometre; eşanlam: barometrik altimetre. 

barotermograf (Alm. Barothermograph, m; Fr. barothermographe, m; İng. barothermograph) meteo. Hava 

sıcaklığının ve atmosfer basıncının sürekli olarak aynı anda ölçülüp kaydeden meteoroloji ölçü aleti. 

barotermohigrograf (Alm. Barothermohygrograph, m; Fr. barothermohygrographe, m; İng. 
barothermohygrograph) meteo. Basınç, sıcaklık ve nem değişikliklerini otomatik olarak ölçüp bir grafik olarak 
kaydeden alet. 

barotropi (Alm. Barotropie, f; Fr. barotropie, f; İng. barotropy) meteo. Bir akışkan içinde, sabit basınç yüzeyleriyle 

sabit yoğunluk (veya sıcaklık) yüzeylerinin paralel olduğu, dolayısıyla baroklinikliğin sıfır olduğu durum. 

barotropik (Alm. barotrop; Fr. barotropique; İng. barotropic) meteo. Atmosfer içerisinde sabit basınç yüzeyleri ile 

sıcaklık yüzeylerinin birbirleriyle kesişmemeleri yani konturlarla izotermlerin birbirini kesmemesi nedeniyle 
adveksiyonun olmaması durumu. 

barotropik atmosfer (Alm. barotrope Atmosphäre, f; Fr. atmosphère barotrope, f; İng. barotropic 
atmosphere) meteo. Atmosfer içerisinde sabit basınç yüzeyleri ile sıcaklık yüzeylerinin birbirleriyle kesişmemeleri 
yani konturlarla izotermlerin birbirini kesmemesi nedeniyle adveksiyonun olmaması durumu; eşanlam: barotropik 
sistem. 

barotropik atmosfer modeli (Alm. barotropes Modell, n; Fr. modèle barotrope, m; İng. barotropic 
model) meteo. Atmosferde düşey yöndeki hava hareketlerini, düşey yönde makaslama kuvvetlerini ve yatay 
sıcaklık gradyanlarını göz ardı eden, sadece yatay sirkülasyon alanındaki adveksiyonu göz önüne alan sayısal 
atmosfer modelleri. 

barotropik düzensizlik (Alm. barotropische Unruhe, f; barotropische Welle, f; Fr. onde barotrope, f; perturbation 
barotrope, f; İng. barotropic disturbance; barotropic wave) meteo. Atmosferde yatay sıcaklık gradyanı ve termik 
rüzgâr bileşenleri olmayan ya da çok zayıf olan, siklon ve antisiklonların, oluk ve sırtların hemen hemen düşey 
yönde görüldüğü siklon ölçeğindeki atmosferik koşullar. 

barotropik hava tahmini (Alm. barotrope Vorhersage, f; Fr. prévision barotrope, f; İng. barotropic 
forecast) meteo. Genellikle 500 mb gibi atmosferin ortasındaki basınç seviyeleri için yapılan ve sayısal bir 
barotropik modele dayanan hava tahmini. 

barotropik kararsızlık (Alm. barotrope Instabilität, f; Fr. instabilité barotrope, f; İng. barotropic 

instability) meteo. Atmosferdeki türbülans, burgaçlanma ve jet oluşumunda önemli rol oynayan, iki boyutlu ve 
diverjansı sıfır olan akışlarda belirli burgaçların dağılımından kaynaklanan hidrodinamik kararsızlık. 

basınç altında ergime sıcaklığı (Alm. Druckschmelzpunkt, m; Fr. température de fusion in situ; température de 
fusion sous pression, f; İng. pressure melting point; pressure melting temperature) meteo. Maruz kaldığı basınç 

koşullarında, buzun ergimeye başladığı sıcaklık. 

basınç anomalisi (Alm. Druckanomalie, f; Fr. anomalie de pression, f; İng. pressure anomaly) meteo. 1. Bir ay, 

yıl veya herhangi bir başka belirli periyot için bir noktadaki ortalama basınç ile aynı noktadaki birkaç yıldır ilgili 
ortalama basınç arasındaki fark. 2. Bir bölgedeki ortalama basınç ile bölgenin bulunduğu enlemin tümü için 
ortalama basınç arasındaki fark. 



basınç dalgası (Alm. Druckwelle, f; Fr. onde de pression, f; İng. pressure wave) meteo. 1. Gün içi veya 

mevsimsel değişimler haricinde belirli bir yerde basıncın yarı periyodik salınımları. 2. Ses dalgalarının veya şok 
dalgalarının atmosfer içindeki hareketi ile oluşan salınımlar. 

basınç değişimi (Fr. variation de pression, f; İng. pressure change) meteo. Meteorolojide genellikle 3 saatlik 

zaman aralıkları olarak alınan, belirli bir zaman aralığının başlangıcı ve sonundaki atmosferik basınç değeri 
arasındaki net fark. 

basınç ergimesi (Alm. Druckschmelz, m; Fr. fusion sous pression, f; İng. pressure melting) meteo. Maruz kaldığı 

basınç ve dolayısıyla gerinim nedeniyle buzun ergime sıcaklığının düşmesi; bu değişim 140 bar için yaklaşık 
1°C’dır; eşanlam: basınç etkisiyle ergime. 

basınç gradyan kuvveti (Alm. Druckgradientkraft, f; Druckkraft, f; Fr. force de gradient de la pression, f; force de 
pression, f; İng. pressure force; pressure gradient force) meteo. Bir yüzeyin iki yanındaki basınçların farkından 
doğan ve yüksek basınçtan düşük basınca yönelmiş kuvvet; eşanlam: basınç kuvveti. 

basınç karakteristiği (Alm. Druckprofil, n; Fr. caractéristique de la pression, f; İng. pressure 

characteristics) meteo. Belirli bir zaman aralığında gözlenen basıncın değişim yönü. 

basınç koordinat sistemi (Alm. Druckkoordinatensystem, n; Fr. système p; système de coordonnées à pression, 
m; İng. p system; pressure coordinate system) meteo. Yatay düzlemde x ve y koordinatlarının, sırasıyla, doğu ve 
kuzey yönlerini gösterdiği, dikey eksenin atmosfer basıncını (p) gösterdiği koordinat sistemi. 

basınç sıçraması (Alm. Drucksprung, m; Luftdrucksprung, m; Fr. crochet barométrique, m; İng. pressure 
jump) meteo. Tipik olarak kararsızlık hatları ve cephe geçişlerinde gözlenen atmosfer basıncında veya istasyon 
basıncındaki kısa süreli ve ani artış. 

basınç sistemi (Alm. Drucksystem, n; Fr. système de pression, m; İng. pressure system) meteo. Atmosferik 

dolaşımın genellikle yüksek veya alçak basınç merkezleri, barometrik sırt veya olukları belirtmek için kullanılan 
bireysel siklonik ölçekli özelliği. 

basınç tipi anemometre (Alm. Druck-Anemometer, n; Fr. anémomètre à pression, m; İng. pressure-type 
anemometer; pressure anemometer) meteo. Basınç levha anemometresi ve Pitot tüpü anemometresi 
örneklerinde olduğu gibi aletin algılayıcı elemanı üzerindeki rüzgâr tarafından uygulanan basıncı ölçerek rüzgâr 
hızını hesaplayan aygıt. 

basınç yönseme denklemi (Alm. Druck-Tendenzgleichung, f; Fr. équation de tendance barométrique, f; équation 
de tendance de la pression, f; İng. pressure tendency equation; tendency equation) meteo. Atmosferin herhangi 
bir noktasındaki basıncın zamansal değişimini veren,  hidrostatik denklem ile süreklilik denkleminden türetilen 
diferansiyel denklem. 

basınç yönsemesi (Alm. barometrische Tendenz, f; Luftdrucktendenz, f; Fr. tendance barométrique, f; tendance 
de la pression, f; İng. barometric pressure tendency; barometric tendency; pressure tendency) meteo. Genellikle 
3 saatlik zaman dilimleri olarak alınan zaman aralığında gözlenen ve büyük düşüş, hızlı düşüş, …, yavaş düşüş 
gibi sıfatlarla nitelenen basınç değişim miktarı ve basınç karakteristiği; eşanlam: basınç tandansı. 

başucu uzaklığı (Alm. Zenitdistanz, f; Fr. distance zénithale, f; angle zenithal, m; İng. co-altitude; zenith distance; 
zenithal angle; zenithal distance) meteo. Herhangi bir gökyüzü cisminin belli bir gözlemcinin başucu noktasından 
açısal uzaklığı; eşanlam: zenit uzaklığı. 

batı oluğu (Alm. westliche Rinne, f; Fr. creux dans les vents généraux d'ouest, m; thalweg dans les vents 
généraux d'ouest, m; İng. westerly trough) meteo. Orta enlemlerde batı rüzgârlarında görülen ve doğu yönünde 
hareket eden barometrik oluk. 

batı rüzgârları (Alm. Westwinddrift, f; Antipassat, m; Westwinde, pl; Fr. contre-alizés, pl; vents d'ouest, pl; İng. 

anti-trades; prevailing westerlies; westerlies) meteo. Yaklaşık 35-60o kuzey (N) ve 35-60o  güney (S) 
enlemlerinde, sürekli batıdan doğuya esen hakim rüzgârlar. 

batitermograf (Alm. Bathythermograph, m; Fr. bathythermographe, m; İng. 
bathythermograph) meteo. Denizlerde 300 metre derinliğe kadar sıcaklığın değişimini ölçüp kaydeden aygıt. 

bayraksı bulut (Alm. Stauwolke, f; Wolkenfahne, f; Fr. nuage en banderole, m; İng. banner cloud; cloud 
banner) meteo. Dağların doruklarının çevresinde, rüzgârın estiği yönde bir bayrak gibi şekil alan, zirveye asılı gibi 
yerinde sabit duran bir oroğrafik bulut türü; eşanlam: flama bulut. 



baz akışı (Alm. Basisabfluss, m; Fr. flot de base, m; écoulement de base, m; İng. base flow; drought flow; fair-

weather runoff; groundwater recession flow; low-water discharge; low-water flow; low flow; sustained 
runoff) meteo. Yağış ya da kar ergimesi olmayan uzun dönem boyunca, bir su akışının sürdürülmesini sağlayan 
yeraltı suyu katkısı. 

Beaufort hava durumu simgeleri (Alm. Beaufortbezeichnung, f; Fr. notation météorologique Beaufort, f; İng. 

Beaufort weather notation) meteo. Bofor tarafından düzenlenen, harf ve sembollerle hava olaylarının temsil 
edildiği sembolik gösterim. 

Beaumont periyodu (Alm. Beaumont-Periode, f; Fr. période de Beaumont, f; İng. Beaumont 
period) meteo. Yaygın bir şekilde patates küfünün başlangıcına ilişkin uyarıların verilmesinde bir kriter olarak 

kullanılan, belirli bir yerde sıcaklık ve bağıl nemin saatlik okumaları, sırasıyla, 10 oC ve %75'ten az olmamak 
kaydıyla 48-saat süren ardışık süre. 

belat (Alm. Belat, m; Fr. belat, m; İng. belat) meteo. Genellikle kışın ve ilkbaharın başlarında Arabistan'ın güney 

kıyılarında esen ve iç kesimlerdeki çöllerden kıyılara kum veya toz taşıyan kuvvetli kuzey ve kuzeybatıdan esen 
kuvvetli rüzgârlar. 

belirsiz bulut tabanı (Alm. unbestimmte Decke, f; Fr. plafond indéfini, m; İng. indefinite ceiling) meteo. Bir engel 

ile sınırlanana kadar düşey görüş ile belirlenebilen bulut taban yüksekliği; eşanlam: tanımsız bulut tabanı. 

belirsiz hava (Alm. unbeständiges Wetter, n; unsicheres Wetter, n; Fr. temps incertain, m; temps instable, m; İng. 

unsettled weather) meteo. Halen iyi olan, ama kısa bir süre içinde bulutlanacak, yağışın görüleceği veya fırtınaya 
dönecek hava tahmini ifadesi; eşanlam: değişebilir hava. 

belirsizlik olmayan hız aralığı (Alm. eindeutiger Geschwindigkeitsbereich, m; Fr. gamme de vitesses 
mesurables sans ambiguïté, m; İng. unambiguous velocity interval) meteo. Doppler radar, sodar veya lidarlarda 

herhangi bir belirsizlik olmadan gözlenen hız aralığı. 

belirsizlik olmayan maksimum hız (Alm. eindeutige maximale Geschwindigkeit, f; Fr. vitesse non ambiguë 
maximale, f; İng. maximum unambiguous velocity) meteo. Bir Doppler radarı ya da lidarda spektral örtüşmeden 
dolayı katlanma hatalarına yol açmadan saptanabilecek en büyük radyal hız. 

belirsizlik olmayan süre (Fr. portée maximale non ambigüe d'un radar, f; İng. unambiguous range 

interval) meteo. Radar, lidar veya sodarın bir sonraki sinyali göndermeden bir sinyal gönderip geri alması 
arasında geçen maksimum süre. 

belirsizlik olmayan uzaklık (Alm. eindeutiger Bereich, m; Fr. portée non ambiguë, f; İng. unambiguous 
range) meteo. Radardan yayımlanan dalganın, bir sonraki dalga yayımlanmadan önce radara hedeften 

yansıyarak geri dönebildiği takdirde, gidiş geliş uzaklığının yarısı. 

Bénard hücresi (Alm. Bénard-Zelle, f; Fr. cellule de Bénard, f; İng. Bénard cell) meteo. Alttan yavaşça ısıtılan bir 

sıvı tabakasında gözlemlenen, daha az yoğun sıvının yüzeye yükselişi sonucu altıgen görünümünde oluşan, 
bulutlarda da gözlemlenen konveksiyon hücreleri. 

Bergeron-Wegener-Findeisen olayı (Alm. Bergeron-Effekt, m; Bergeron-Findeisen-Prozess, m; Findeisen-
Bergeron-Kristallisations-Prozess, m; Fr. effet Bergeron, m; processus de nucléation de Findeisen-Bergeron, m; 
İng. Bergeron effect; cold-rain process; Findeisen-Bergeron nucleation process; Wegener–Bergeron process; 
Wegener–Bergeron–Findeisen process) meteo. Donma noktası altındaki bir sıcaklıkta buz ve sıvı suyun denge 

buhar basıncı arasındaki farklılıklar nedeniyle buz kristallerinin soğuk bulut içindeki su damlacıklarına göre daha 
hızlı büyümesine yol açan etki. 

beta düzlemi (Alm. Beta-Ebene, f; Fr. plan bêta, m; İng. beta plane) meteo. Coriolis parametresinin enlemler ile 

doğrusal biçimde değiştiğini varsayan ve meteorolojik benzetim çalışmalarında kullanılan yaklaşım modeli. 

beta olayı (Alm. Beta-Effekt, m; Fr. effet bêta, m; İng. beta effect) meteo. Yer’in eğriliği ile değişen Coriolis 

parametresi farklılıklarının akışkan hareketi üzerindeki etkisi. 

beyaz cisim (Alm. weisser Körper, m; Fr. corps blanc, m; İng. white body) meteo. Üzerine düşen tüm 

elektromanyetik ışınımı her yönde birörnek yansıtma özelliğine sahip, yansıtırlık oranının 1’e yakın olduğu cisim. 

beyaz fırtına (Alm. Bö ohne Niederschlag, f; weisse Bö, f; Fr. grain blanc, m; İng. white squall) meteo. Yağışsız, 

bazen de tipik kara renkli fırtına bulutlarının görülmediği, çok şiddetli ve ani deniz fırtınası. 



biçim değişim alanı (Alm. Deformationsfeld, n; reines Deformationsfeld, n; Fr. champ de deformation, m; champ 

de déformation pur, m; İng. deformation field; pure deformation field) meteo. Bir akış alanının lineer bir bileşeni 
sonucu bir cismin veya bir akış alanının yüzölçümü, yön, dönme ve yerdeğiştirme içermeyen, sadece biçim 
ve/veya hacim değişikliğine neden olan vektör akış alanı. 

biçim değişimi (Alm. Formänderung, f; Fr. déformation, f; İng. deformation) 1. blşm. Bilgisayar grafiği ve 

bilgisayar destekli tasarımda, bir modelin grafik program araçları ile bükülme, kıvrılma, uzama, kaykılma gibi 
işlemlere tabi tutulması. 2. müh. Dış kuvvetlerin ya da birtakım fiziksel ve kimyasal etkiler altındaki bir cismin 
biçiminde değişiklikler oluşması; eşanlam: deformasyon, şekil değişimi. 3. meteo. Bir cismin veya bir vektör akış 

alanının yüzölçümü, yön, dönme ve yerdeğişim içermeyen, sadece biçiminde ve/veya hacminde 
değişiklik. 4. yerb. Yerkabuğundaki gerilmelerin etkisiyle, faylanma, kıvrımlanma makaslanma olarak adlandırılan 

süreçlerde, kayaçlarda, yer değişimi, bir eksen etrafında dönme, gerinim ve burulma sonucu ortaya çıkan 
geometrik değişim. 

biçim değişimli termometre (İng. deformation-type thermometer) meteo. Termograf gibi sıcaklığın bir 

fonksiyonu olarak biçim değiştirme özelliğine sahip bir algılama elemanı ile tasarlanmış termometre. 

bileşik birim hidrograf (Alm. zusammengesetzte hydrographische Einheitswerte, pl; Fr. hydrogramme unitaire 
composé, m; İng. composite unit hydrograph) meteo. Bir havzanın bölümlerinde oluşan yağış eğrilerinin, 
bölümlerin çıkışları ile havzanın çıkışına kadar olan seyahat sürelerinden kaynaklanan göreli gecikmelere göre 
dengelendikten sonra üst üste bindirilmesi ile elde edilen birim hidrograf; eşanlam: kompozit birim hidrograf. 

bileşik hidrograf (Alm. zusammengesetzte hydrographische Darstellung, f; Fr. hydrogramme composé, m; İng. 
compound hydrograph) meteo. Peş peşe meteorolojik olaylardaki yağışlar için birinin etkisi bitmeden diğer 
yağışın başladığı durumda elde edilen hidrograf. 

bileşik öngörü haritası (Alm. zusammengesetzte Vorhersagekarte, f; Fr. carte prévue synchrone, f; İng. 
composite prognostic chart) meteo. Birden fazla kaynaktan gelen basınç, cepheler, yağış, sıcaklık gibi 
meteorolojik özelliklerin tahminlerinin tek bir harita üzerinde grafik gösterimi. 

bileşke rüzgâr (Alm. Windresultante, f; Fr. vent résultant, m; İng. resultant wind) meteo. Birkaç rüzgâr 

vektörünün yön ve hızlarının toplamından oluşan, belirli bir yerde belirli bir süre boyunca geçerli olan rüzgâr 
vektörü. 

bilgisayar iklim modeli (Alm. computergestütztes Klimamodell, n; Fr. modèle numérique de climat, m; İng. 
computer climate model) meteo. Bilgisayarda atmosfer-okyanus sisteminin sıcaklık, basınç, rüzgâr hızı vb. durum 
değişkenlerinin sayısal ızgara noktalarındaki değişiminin bilgisayar ile simülasyonu. 

binde iki olasılıklı sel (Alm. fünfhundredjähriges Hochwasser; Fr. crue quinqucentennale, f; İng. 500-year flood; 
five hundred year flood) meteo. Bir nehrin etrafında, yıllık oluşma olasılığı 1/500 veya daha fazla olan sel; 
eşanlam: beş yüz yıllık sel. 

birikimli sıcaklık (Alm. Temperatursumme, f; Fr. température accumulée, f; İng. accumulated 

temperature) meteo. Saatlik, günlük ya da aylık ortalama sıcaklıkların bir referans sıcaklığa olan farklarının belli 
bir gözlem süresi boyunca toplamı. 

biriktirmeli yağışölçer (Alm. Niederschlagssammler, m; Totalisator, m; Fr. pluviomètre totaliseur, m; pluviomètre 
à accumulation, m; İng. accumulative precipitation gauge; accumulative rain gauge; storage precipitation 
gauge) meteo. Genellikle dağlık alanlar gibi ulaşılması zor olan yerlerde bulunduğu için uzun zaman aralıklarında 
izlenen ve donmaması için bazen içine donmaönler katkı maddesi de eklenebilen yağışölçer. 

birincil cephe (Alm. Hauptfront, m; Fr. front principal, m; İng. primary front; principal front) meteo. İkincil bir 

cephe oluşturan atmosferik cephe sistemlerindeki ilk cephe bölümü. 

birincil gökkuşağı (Alm. Primärregenbogen, m; Fr. arc-en-ciel primaire, m; İng. primary 
rainbow) meteo. Gökkuşağı yayının dışında kırmızı, içinde eflatun rengin hâkim olduğu, ışığın su damlacıklarına 
girerken kırılmasının ve damlacığın arka duvarından yansıyıp çıkarken tekrar kırınıma uğramasının yol açtığı, 
güneşten gelen ışına göre 40-42 derece açıda gözlemlenen gökkuşağı olayı. 

birincil hava dolaşımı (Alm. Primärzirkulation, f; Fr. circulation primaire, f; İng. primary 
circulation) meteo. Enerjinin korunumu varsayımı altında güneş ışınlarının enlemlere göre farklılığı, Dünya'nın 
dönüşü, karaların ve denizlerin dağılımı gibi faktörlerden kaynaklanan yerküre ölçeğinde hava dolaşımı. 



birincil kara meteoroloji istasyonu (Alm. Hauptlandstation, f; Fr. station terrestre principale, f; İng. principal land 

station) meteo. Sinoptik meteoroloji amacıyla meteorolojik gözlemler yaparak uluslararası ağda paylaşan 
karadaki insanlı meteoroloji istasyonu. 

Birkeland akımı (Alm. Birkelandstrom, m; Fr. courant de Birkeland, m; İng. Birkeland current) meteo. Yer’in 

manyetosferi ile yüksek enlemlerdeki iyonosfer arasındaki jeomanyetik alan çizgileri boyunca akan ve şiddeti yüz 
bin ile bir milyon amper arasında değişen elektrik akımları. 

birleşerek büyüme verimliliği (Alm. Koaleszenzfaktor, m; Fr. taux de coalescence, m; İng. coalescence 
efficiency) meteo. Bir bulut içindeki birbirleriyle çarpışmalar sonucu birleşerek büyüyen damlacık sayısının tüm 
damlacıkların sayısına oranı. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Alm. Klima-Rahmenkonvention, f; Fr. convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, f; İng. UNFCCC; United Nations Framework 
Convention on Climate Change) meteo. İnsan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri 
olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza 
indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik 
hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesi. 

birörnek atmosfer katmanı (Alm. atmospherische uniforme Schicht, f; Fr. couche uniforme de l’ atmosphère, f; 
İng. uniform atmosphere layer) meteo. Gündüzleri konvektif termaller nedeniyle oluşan şiddetli türbülans ve 

rüzgâr hızının yol açtığı kuvvetli karışımdan dolayı düşey olarak birörnek potansiyel sıcaklık, rüzgâr hızı ve hava 
kirleticilerine sahip olan atmosferik sınır tabakası ile yeryüzü arasında ortada kalan kısım. 

bise rüzgârı (Alm. Bise, f; Fr. bise, f; İng. bise) meteo. Fransa'nın ve İsviçre'nin dağlık bölgelerinde sıkça 

kuzeyden kuzeydoğuya kadar değişik yönlerden esen soğuk ve oldukça kuru bir rüzgâr. 

Bishop halkası (Alm. Bishop-Ring, m; Fr. anneau de Bishop, m; İng. Bishop's ring) meteo. Büyük volkanik 

patlamalardan sonra güneş veya ayın üzerinde, ışığın ince volkanik tozlarla kırınımı sonucu oluşan, içinde hafif 
mavimsi ve dışına doğru kırmızımsı-kahverengi renklerin göründüğü, yaklaşık 22 derece yarıçaplı halka. 

bistatik radar (Alm. bistatisches Radar, n; Fr. radar bistatique, m; İng. bistatic radar) meteo. Gönderici ve alıcı 

antenleri ayrı yerlerde konumlanmış olan radar. 

bitki iklimi (Alm. Phytoklima, n; Fr. phytoclimat, m; İng. phytoclimate) meteo. 1. Bir ormanda kanopideki hava 

ortamının iklimsel özellikleri. 2. Ormanlar gibi büyük ve geniş alanları kaplayan bitkilerin etkisiyle meydana gelen 
özel iklim. 

bitki klimatolojisi (Alm. Phytoklimatologie, f; Fr. phytoclimatologie, f; İng. phytoclimatology) meteo. Belirli bir bitki 

örtüsünün yol açtığı iklim koşullarını kanopinin üstünde, bazen de içinde inceleyen mikroklimatoloji disiplini. 

bitki su gereksinimi (Alm. Pflanzenwasserbedarf, m; Fr. besoin en eau des cultures, m; İng. crop water 
requirement) meteo. Bitkilerin en iyi büyüme koşulları için buharlaşma-terleme le kaybettikleri suyu dengeleyecek 
su miktarı. 

biyojenik buz çekirdeği (Alm. biogener Gefrierkern, m; Fr. noyau de glace biogénique, m; İng. biogenic ice 
nucleus) meteo. Bitkisel veya hayvansal kökenli organik maddelerden oluşan ve atmosferde buz kristallerinin 
oluşumunu tetikleyen parçacıklar. 

biyoklimatoloji (Alm. Bioklimatologie, m; Fr. bioclimatologie, m; İng. bioclimatology) meteo. İnsan yaşamı ve 

sağlığı başta olmak üzere canlı organizmalar üzerinde iklimin etkilerini, insanların sağlıklı yaşayabilecekleri ve 
hastalıktan uzak olabilecekleri iklim bölgelerini araştıran bilim dalı. 

biyolojik sis (Alm. biologischer Nebel, m; Fr. brouillard biologique, m; İng. biofog) meteo. Hayvanlar veya 

insanların gövdelerini kuşatan sıcak, nemli ve sığ hava tabakası ile daha soğuk olan çevredeki havanın temasıyla 
oluşan sis; eşanlam: biyosis. 

biyometeoroloji (Alm. Biometeorologie, f; Fr. biométéorologie, f; İng. biometeorology) meteo. Yapay ve doğal 

iklim ve hava koşullarının organizmalar üzerindeki etkilerini, insan ve hayvanların sağlığı ve performansları 
üzerinde mevsimlik ya da daha kısa sürelerde yarattığı değişiklikleri inceleyen meteoroloji disiplini; eşanlam: 
dirimsel hava bilimi. 

Bofor ölçeği (Alm. Beaufort-Skala, f; Beaufortskala, f; Fr. échelle de Beaufort, f; İng. Beaufort scale; Beaufort 
wind scale) meteo. Rüzgâr etkisi ile oluşan dalga yüksekliği ve deniz koşullarına, karada ise ağaç dallarının ve 



baca dumanlarının hareketine göre saptanan, 0'dan 12'ye kadar sayılarla ifade edilen, herhangi bir aygıta 
başvurmadan yalnızca etkilerine bakarak yel hızını, yel gücünü kestirmede kullanılan ölçek. 

bologram (Alm. Bologramm, n; Fr. bologramme, m; İng. bologram) meteo. Bir bolometre tarafından yapılan kayıt. 

bora (Alm. Bora, f; Fr. bora, f; İng. bora) meteo. Avrupa’nın Adriyatik kıyısı boyunca uzanan, genellikle kışın 

esen, hamleli ve yamaç aşağı esen kuru ve soğuk rüzgâr. 

boran (kim. bor hidrür) 1. (Alm. Boran, n; Fr. borane, m; İng. borane) kim. Genellikle dimer olarak diboran, 

B2H6 şeklinde bulunan, BH3 formülünde bor trihidrür bileşiği; bor ve hidrojenden oluşan diğer homologlar da boran 
olarak bilinir. 2. (Alm. Gewitter, m; Fr. orage, m; İng. electrical storm; lightning storm; thundershower; 
thunderstorm) meteo. Gök gürültüsü, çakım ve yıldırım gibi elektrik olayları ile sağanak yağış, bazen dolu ve 

hortumun görüldüğü fırtına; eşanlam: oraj, gök gürültülü sağanak. 

boran besleme hattı (Fr. bande convective spiralée, f; bande nourricière, f; İng. feeder band; inflow 
band) meteo. 1. Boranın gelişme aşamasında öncelikle aşağı seviye bulut hatları olarak görünen ve boranı yukarı 
hareketlerle sürekli besleyen oluk şekilli akışlar. 2. Tropik kuşakta oluşan, yeryüzünden tropik sistemin merkezine 
veya çevresine doğru, sarmal biçimli konveksiyon hatları. 

boran bulutu (Alm. Gewitterwolke, f; Kumulonimbus, m; Fr. cumulonimbus, m; nuage d'orage, m; İng. 
cumulonimbus; cumulonimbus cloud; thundercloud) meteo. Genellikle basık örs şeklinde tepesi olan uzun, gök 
gürültüsü, yıldırım, yağmur, bazen dolu ve hortum üreten, yüksek bir kule görünümüne sahip, gök gürültülü bulut 
veya bulut kümesi; eşanlam: kümülonimbüs bulutu, kükren bulut. 

boran hattı bulutu (Alm. Böenwolke, f; Fr. rouleau nuageux de grain, m; İng. squall cloud) meteo. Boran 

bulutunun ön tarafının alt seviyelerinde aşağı ve yukarı hava hareketlerinin karşılaştığı yerlerde bazen oluşan 
küçük bulut. 

boran hücresi (Alm. Gewitterzelle, f; Fr. cellule orageuse, f; İng. thunderstorm cell) meteo. Radar tarafından 

yoğun bir yağış hacmi ya da yerel, göreceli olarak maksimum yansıtma özelliğiyle tanımlanan, nispeten güçlü, 
uzamsal ve zamansal tutarlılığı olan boran bölgesi. 

boran tepesi (Alm. Gewitterwolke, f; İng. thunderhead) meteo. Boran fırtınaları üreten kümülonimbüs bulutunun 

özellikle uzak bir mesafeden örs şeklinde görülen büyük bulut kulesi. 

boran türbülansı (Alm. Gewitterturbulenz, f; Fr. turbulence orageuse, f; İng. thunderstorm turbulence) meteo. Bir 

gök gürültülü fırtınanın içinde ya da yakınında görülen ve genellikle çok şiddetli olan türbülans. 

boranlı gün (Alm. Gewittertag, m; Fr. jour d'orage, m; İng. thunderstorm day) meteo. Bir meteorolojik gözlem 

istasyonunda, yağış olsun ya da olmasın en az bir gök gürültüsünün meteoroloji istasyonunda duyulduğu gün. 

boşluklu bulut (Alm. Lacunosus, m; Fr. lacunaire, m; lacunosus, m; İng. lacunosus) meteo. Genellikle oldukça 

ince bir katman halinde görülen, aralarında belirgin ya da çok belirgin olmayan yuvarlak boşluklar bulunan, 
çoğunun kenarları saçaklı olan, sirokümülüs ve altokümülüslerde rastlanan, parça parça görünümlü bulut 
oluşumu; eşanlam: lakunosus. 

Boussinesq yaklaşıklığı (Alm. Boussinesq Näherung, f; Fr. approximation de Boussinesq, f; İng. Boussinesq 
approximation) 1. inş. Dupuit yaklaşımının yer altındaki kararsız akım için genişletilmiş hali. 2. mak. 1. Doğal ısı 

taşınımı modellenmesinde, kaldırma kuvvetini gösteren terimin haricinde yoğunluğun değişmez olduğunu 
varsayan yaklaşıklık. 2. Su dalgalarında uzun dalga boylarında zayıf doğrusal olmama özelliği gösteren 
yaklaşıklık. 3. meteo. Atmosferik modellemede, hareket denklemlerinde sürtünme kuvveti hariç akış 

yoğunluğundaki değişimleri ihmal eden yaklaşım. 

Bowen oranı (Alm. Bowen-Verhältnis, n; Fr. rapport de Bowen, m; İng. Bowen ratio) meteo. Isı transferinde, 

su yüzeyinden veya bitkilerden yükselen hissedilebilir ısı şeklindeki enerji akısının, buharlaşmada gereken enerji 
akısına oranı, diğer bir deyişle sıcaklık artışına yol açan duyumsanır ısının hal değişimine yol açan duyumsanmaz 
ısıya oranı. 

Boyden indeksi (Alm. Boyden-Index, m; Fr. indice de Boyden, m; İng. Boyden index) meteo. Özellikle bir 

meteorolojik cephe geçerken bir boranın oluşma olasılığını veren boyutsuz sayı. 

boylam rüzgârı (Alm. meridionaler Wind; Fr. vent méridien, m; İng. meridional index; meridional 
wind) meteo. Önemli bir enlemsel bileşeni olmadan boylamlar boyunca kuzey ya da güney yönünde esen 
rüzgârlar. 



boz kar (Alm. braune Schnee, f; Fr. neige brune, f; İng. brown snow) meteo. Bazı bölgelerde gözlenen, 

atmosferdeki toz parçacıkları ile karışarak yere inen kahverengi renkteki kar yağışı; eşanlam: kahverengi kar. 

bozuk hava bölgesi (Alm. gestörte Zone, f; Fr. zone de temps perturbé, f; zone perturbée, f; İng. zone of 
disturbed weather) meteo. 1. Orta enlemlerde çevresine göre daha düşük hava basıncına sahip, fakat konvektif 
ya da diğer tür bulut kütlelerinin belirgin bir şekilde görülmediği alanlar. 2. Tropik ve dönencealtı konveksiyonun 
arttığı, hafif yüzey rüzgârlarının görüldüğü, cephesel olmayan alçak basınç alanı. 

BPI tavası (Alm. BPI-Pfanne, f; Fr. cuve BPI, f; bac d'évaporation BPI, m; İng. BPI pan) meteo. 1,80 m çapında 

ve 0,60 m yüksekliğinde galvanizli, boyanmamış demirden yapılmış, toprağa gömülmüş ancak kenarlarının 10 
cm'lik kısmı zeminin üzerine çıkan, su seviyesi yaklaşık zemin seviyesinde tutulan ve hemen hemen büyük bir su 
kütlesinden buharlaşmayı andıran bir etki yaratan buharlaşma tavası. 

Brewer-Dobson çevrimi (Alm. Brewer-Dobson-Zirkulation, f; Fr. circulation de Brewer-Dobson, f; İng. Brewer-
Dobson circulation) meteo. Tropikal tropopozda, stratosfere doğru olan yükselici hareket, stratosferde, kutba 
doğru olan taşınma ve son olarak orta ve kutupsal enlemlerde, stratosferden troposfere doğru çökme olmak üzere 
üç temel taşınımın bir araya gelmesiyle oluşan, iklim değişiminde hızlandırıcı rolü olduğu düşünülen, tropiklerdeki 
atmosferik bileşenlerin, orta enlemlere ve kutup enlemlerine taşınmasını sağlayan bir atmosferik sirkülasyon 
model. 

Brewster noktası (Alm. Brewster-Punkt, m; Fr. point de Brewster, m; İng. Brewster's point) meteo. Güneşten 

geçen dik bir daire boyunca hiçbir polarizasyonun olmadığı dört noktadan biri olup güneşin 15° ila 20° üzerinde 
bulunan nokta. 

Brocken hayaleti (Alm. Brocken-Spektrum, n; Brockengespenst, n; Fr. spectre du Brocken, m; İng. Brocken bow; 
Brocken spectrum; mountain spectre) meteo. Sisli ya da puslu bir havada bir tepeden ya da sırttan aşağı bakan 

ve arkasından güneş vuran bir gözlemcinin gölgesinin büyüyerek bir hayalet görüntüsü oluşturması ile 
sonuçlanan optik illüzyon. 

Brunt-Vaisala frekansı (Alm. Brunt-Vaisala Frequenz, f; Fr. fréquence de Brunt-Vaisala, f; İng. Brunt-Vaisala 
frequency; buoyancy frequency) meteo. Atmosfer ya da denizlerde kararlı ve statik bir çevre içinde düşey yönde 
hareket ettirilen bir kütlenin uğrayacağı salınımların frekansı. 

buğu (Alm. Dampf, f; Fr. vapeur, f; İng. fume; steam) meteo. 1. Kritik sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta gaz 

halinde olan, sıcaklığı değiştirmeden basıncı artırarak yoğuşturulabilen sıvı. 2. Sıcak su yüzeyi ya da ısınmış 
nemli yüzeylerden yükselen, gözle görülebilir, kısmen yoğuşmuş su buharı. 

buğu sisi (Alm. Verdunstungsnebel, m; Fr. brouillard d’évaporation, m; İng. evaporation fog; sea mist; sea 

smoke; steam fog; steam mist; water smoke) meteo. Arktik Deniz sisi, cephesel sis gibi daha sıcak bir yer ya da 
su kütlesinden yükselen nemli havanın, üzerinde bulunan ya da esen serin hava kütlesi içerisinde buharlaşma ile 
doygunluğa/dengeye ulaşması sonucu oluşan sis. 

buhar doyma basıncı (Alm. Wasserdampfsättigungsdruck, m; Fr. pression de vapeur saturante, f; pression 

maximale de vapeur d'eau, f; tension de vapeur saturante, f; İng. equilibrium vapor pressure; maximum vapor 
pressure; saturation vapor pressure) meteo. 1. Belirli bir sıcaklıkta havanın nem bakımından doygun hale gelmesi 
için gerekli olan su buharı basıncı. 2. Belirli bir sıcaklıkta saf ve düz sıvı su ya da buz yüzeyinden buharlaşan 
molekül sayısının su yüzeyine yoğuşma ile gelen molekül sayısına eşit olduğu buhar basıncı. 3. Belirli doygun bir 
hava hacminde toplam atmosferik basıncın su buharınca meydana getirilen kısmı; eşanlam: denge buhar basıncı, 
doymuş buhar basıncı. 

buharlaşma (orm. evaporasyon) (Alm. Verdampfung, f; Fr. vaporisation, f; İng. vaporization) 1. kim. Bir maddenin 
kimyasal yapısında değişiklik olmaksızın sıvı evreden gaz evreye geçmesi. 2. meteo. 1. Herhangi bir sıcaklıkta, 

gizli ısı soğurarak bir sıvı yüzeyinden buharlaşan moleküllerin sayısının, o yüzey üzerinde yoğuşan moleküllerin 
sayısından daha fazla olması durumu. 2. Kaynama noktası altındaki bir sıcaklıkta serbest bir su yüzeyinden olan 
su buharı salımı. 3. Serbest su yüzeylerinden ve katı cisimlerin yüzeylerinden doygun olmayan bir atmosferde gaz 
fazına geçen moleküllerin bu yüzeyler üzerinde sıvı ya da katı fazına geçen moleküllerden daha fazla olması 
durumu. 

buharlaşma kırağısı (Alm. Verdunstungsfrost, m; Fr. gelée d'évaporation, f; İng. evaporation 
frost) meteo. Cisimlerin yüzeyindeki nemin nispeten kuru havada buharlaşması sonucu yüzeydeki hava 
sıcaklığının 0 °C‘ın altına düşmesiyle oluşan kırağı. 

buharlaşma ve terleme (Alm. Evapotranspiration, f; Fr. évapotranspiration, f; İng. evapotranspiration) meteo. Su 

döngüsünün bir kısmı olarak su ve toprak yüzeyinden buharlaşma ile birlikte bitki yapraklarından terleme 
ile yeryüzünden atmosfere su geçmesi; eşanlam: evapotranspirasyon. 



bulanıklık katsayısı (Alm. Trübheitskoeffizient, m; Fr. coefficient de trouble atmosphérique, m; coefficient de 

turbidité, m; İng. coefficient of turbidity; turbidity coefficient,) meteo. Hava moleküllerinin varlığı ve toz, duman ve 
bulanıklık gibi güneş ışığı emen ve dağınık olan aerosolların varlığına bağlı olarak bulutsuz bir atmosferde 
atmosferik görünürlüğün azaltılmasının bir ölçüsü. 

bulut (Alm. Wolke, f; Fr. nuage, m; İng. cloud) meteo. Atmosferde su buharı, su damlacıkları ve/veya buz 

parçacıklarından oluşan, alttan düz olan ve yeryüzüne temas etmeyen küme. 

bulut albümü (Fr. carte de nuages, f; İng. cloud chart) meteo. Her istasyonun vermiş olduğu rapora dayanarak 

hazırlanmış, üzerlerine bulut sembolleri işaretlenmiş, yeşil taramaların çok bulutlu ve kapalı alanları, sarı 
taramaların ise yağış olabilecek yerleri gösterecek şekilde farklı renklerle aşağı ve yukarı seviyelerdeki bulut 
yönleri ve rüzgâr hızları belirtilmiş ve bulut kapalılık miktarı istasyon yuvarlağı içinde gösterilmiş olan kart. 

bulut analizi (Alm. Nephanalyse, f; Wolkenanalyse, f; Fr. néphanalyse, f; İng. neph analysis; 
nephanalysis) meteo. Coğrafi haritalar üzerinde bulut ve yağış miktarları, bulut tipleri gibi veriler ve bu verilerinin 
grafik gösterimi; eşanlam: nefanalizi. 

bulut aydınlığı (Alm. Wolkenluminanz, f; Fr. luminance lumineuse d'un nuage, f; İng. cloud 
luminance) meteo. Gökyüzünden, çoğunlukla da yeryüzünden yansıyarak gelen ışığın buluttaki parçacıklar 
tarafından saçılmasıyla, yansımasıyla, içinden geçmesiyle oluşan aydınlık. 

bulut bantları (Alm. Wolkenstraße, f; Fr. rue de nuages, f; İng. cloud streets; horizontal convective rolls; 

horizontal roll vortices; street of clouds) meteo. Atmosferin sınır katmanında konveksiyon hareketleri sonucu 
oluştuğu varsayılan, hem rüzgâr yönüne hem de yeryüzüne paralel olarak yol yol uzanmış kümülüs bulutları. 

bulut buzlanması (Alm. Vereisung, f; Fr. glaciation, f; İng. glaciation) meteo. Kümülonimbüs bulutlarının tepe 

veya tepelerine yakın yerlerde aşırı derecede soğumuş olan sıvı su damlacıklarının ani olarak buz kristallerine 
dönüşmesi süreci. 

bulut cinsleri (Alm. Wolkengattung, pl; Wolkengattungen, pl; Fr. genres de nuages, pl; İng. cloud 
genera) meteo. Dünya Meteoroloji Örgütü Uluslararası Bulut Atlası’ndaki bulut sınıflamasında Ci, Cc, Cs, Ac, As, 
Ns, Sc, St, Cu ve Cb kısaltmalarıyla belirtilen ve sırasıyla, sirüs, sirokümülüs, sirostratüs, altokümülüs, altostratüs, 
nimbüs, stratokümülüs, stratüs, kümülüs ve kümülonimbüs cinslerine karşılık gelen on farklı bulut tipi. 

bulut çeşitleri (Alm. Wolkenunterarten, pl; Fr. variétés de nuages, pl; İng. varieties of clouds) meteo. Arkalarında 

Güneş veya Ay’ın görünüp görünmemesi, yani maskeleme etkileri ve barındırdıkları makroskobik öğelerin 
düzenlenişine göre mat, saydam ya da yarı saydam olmaları şeklinde iki özelliğe dayanarak bulutların cins ve 
türlerine ayrılması. 

bulut damlacığı (Alm. Wolkentropfen, m; Wolkentröpfchen, n; Fr. goutte nuageuse, f; gouttelette nuageuse, f; 
İng. cloud drop; cloud droplet) meteo. Bir bulut içinde, boyutları birkaç mikrondan birkaç on mikrona kadar 
değişebilen küresel sıvı su parçacıkları. 

bulut denizi (Alm. Wolkenmeer, f; Fr. mer de nuages, m; İng. sea of cloud) meteo. Üstten bakıldığında farklı 

boylarda deniz dalgaları gibi görülen yaygın bulut tabakası. 

bulut devinimi (Alm. Wolkenbewegung, f; Fr. déplacement des nuages, m; mouvement des nuages, m; İng. 
cloud motion; cloud movement; displacement of cloud) meteo. Yeryüzünden aşağıdan ya da uçak, uydu gibi bir 
hava aracı ile yukarıdan gözlemlenen bulutların yerdeğişimleri veya başka bulutlar içindeki hareketleri. 

bulut duvarı (Alm. Wolkenbank, f; Wolkenwand, f; Fr. banc de nuages, f; İng. bank of clouds; cloud 
bank) meteo. Gözlemcinin tam başının üzerinde olmayıp yatay görüş düzeyinde olan, düşeyine yükselen ve belli 
bir mesafeden gözlenebilen çok net gözlemlenen bulut kütlesi. 

bulut fiziği (Alm. Wolkenphysik, f; Fr. physique des nuages, f; İng. cloud physics) meteo. Bulutların ve yağışın 

oluşumuna yol açan fiziksel ve dinamik süreçleri inceleyen disiplin. 

bulut fotogrametrisi (Alm. Wolkenphotogrammetrie, f; Fr. photogrammétrie des nuages, f; İng. cloud 
photogrammetry) meteo. Uydu, roket, uçak gibi bir hava aracından ya da yeryüzünde kurulu en az iki kamera 
kullanılarak çekilen fotoğraflar ile yapılan 3 boyutlu bulut ölçüm tekniği. 

bulut ışınım etkisi (Fr. forçage radiatif dû aux nuages, m; İng. cloud forcing; cloud radiative 
forcing) meteo. Bulutsuz ve bulutlu hava koşulları altında, güneş ışınımı ve sera etkisini hesaba katarak bulunan, 
yeryüzüne ya da yeryüzünün belirli bir alanına belirli bir zaman diliminde metre kare başına watt olarak gelen ısı 
güçlerinin farkı. 



bulut içi elektrik boşalımı (Alm. Wolkenentladung, f; Fr. décharge interne, m; İng. cloud-to-cloud flash; cloud 

discharge; cloud flash; intracloud discharge) meteo. Bir boran bulutundan, belirgin bir elektrik boşalım kanalı 
görülmeksizin, bulutun içinde yayılmış bir parıltı oluşturan şimşek türü. 

bulut katı (Alm. Wolkenhöhenlage, f; Wolkenétage, f; Fr. étage des nuages, m; İng. cloud étage) meteo. Belli 

bulut oluşumlarının gerçekleştiği atmosferin katmanı veya bölgesi. 

bulut katmanı (Alm. Wolkenschicht, f; Fr. couche de nuages, f; İng. cloud layer) meteo. Sürekli bir bütün 

oluşturan veya parçalı görünümlü olabilen, kalınlıkları ve taban seviyeleri yaklaşık olarak benzer olan, birçok 
bulutun bir araya gelerek oluşturdukları yatay kütle. 

bulut klimatolojisi (Alm. Wolkenklimatologie, f; Fr. climatologie des nuages, f; İng. cloud 

climatology) meteo. Bulutların atmosferde yerel ve küresel ölçekte gün, mevsim ya da daha uzun dönemler için 
zaman boyutunda dağılımının incelenmesi. 

bulut mikroyapısı (Alm. Wolkenmikrostruktur, f; Fr. microstructure d'un nuage, f; İng. cloud 
microstructure) meteo. Su damlacıklarının derişimi, buz kristallerinin morfolojisi ve damlacık boyut dağılımı gibi 

bulutların mikroskobik özellikleri. 

bulut modifikasyonu (Alm. Wolkenmodifikation, f; Fr. modification d'un nuage, f; İng. cloud 
modification) meteo. Bulutun gelişimini değiştiren, bulutun dağılması amaçlı ya da yağışın başlatılması veya 
artırılmasına yönelik yapılan herhangi bir müdahale. 

bulut oluşumu (Alm. Wolkenbildung, f; Fr. formation des nuages, f; İng. cloud formation; development of 
cloud) meteo. Değişik tipteki bulutların, kararsız hava kütlesi, kararlı hava kütlesi, cephesel ve yarı yatay terselme 
gibi süreçler sonucunda meydana gelmesi. 

bulut örsü (Alm. Incus, m; Fr. cumulonimbus incus, m; İng. cumulonimbus incus; incus) meteo. Kümülonimbüs 

bulutunun örse benzer, yumuşak, lifli veya çizgili bir şekilde yayılmış olarak görülen üst kısmı. 

bulut örtüsü (Alm. Wolkendecke, f; Fr. nappe de nuages, m; İng. cloud sheet) meteo. Aralıksız ve nispeten ince 

bir tabaka şeklinde yatay olarak geniş bir alanı kaplayan bulut tabakası. 

bulut projektörü (Alm. Wolkenscheinwerfer, m; Fr. projecteur de plafond, m; İng. ceiling light; ceiling 
projector) meteo. Geceleri bulut taban yüksekliğini ölçmek amacıyla bulut tabakasının tabanında aydınlatılmış bir 

nokta oluşturan, ince bir ışık demeti göndermek üzere tasarlanmış optik sistem. 

bulut salkımı (Alm. Wolkencluster, f; Fr. amas nuageux, m; İng. cloud cluster) meteo. Alçak enlemlerde ve 

yaklaşık 500 ila 1500 km2’lik bir yakınsama alanında oluşan konvektif bulut. 

bulut seddi (Alm. Wolkenschranke, f; Fr. barrière de nuages, m; İng. cloud bar) meteo. Yaklaşan şiddetli bir 

tropikal siklonun ufukta görülen, uzun, dar ve kesintisiz yoğun bulut duvarı. 

bulut sektörü (Alm. Wolkensektor, m; Fr. secteur nuageux, m; İng. cloud sector) meteo. Bir bulut sistemi içinde, 

gökyüzüne bakıldığında belirgin bir farklılık gösteren bulut bölgesi. 

bulut sınıflandırması (Alm. Wolkenklassifikation, f; Fr. classification des nuages, f; İng. cloud 

classification) meteo. 1929 yılında Uluslararası Meteoroloji Komisyonu tarafından yapılmış olan sınıflandırma 
uyarınca görünüş, yükseklik ve oluşum şekillerine göre bulutlar arasındaki farkı belirleyip gruplara ayırma işlemi. 

bulut sistemi (Alm. Wolkensystem, n; Fr. système nuageux, m; İng. cloud system) meteo. Genellikle 

karakteristik bir şekilde bir araya gelmiş ve gökyüzünde genel görünümü belirgin özelliklere sahip olan bulutlar. 

bulut su içeriği (Alm. Wolkenwasserinhalt, n; Fr. teneur en eau d’un nuage, f; İng. water content of 
cloud) meteo. Bir birim bulut hacmi içinde bulunan sıvı ya da katı haldeki su miktarı. 

bulut tabanı (Alm. Wolkenbasis, f; Wolkenuntergrenze, f; Fr. base d’un nuage, f; İng. base of the cloud; cloud 
base) meteo. Belli bir bulut ya da bulut katmanının deniz seviyesinden olan yüksekliği. 

bulut tavanı (Alm. Wolkendecke, f; Fr. plafond de nuages, m; plafond nuageux, m; İng. cloud ceiling; height of 
cloud base) meteo. 1. Belirli bir bulutun ya da bulut katmanının atmosferde gözlemcinin bulunduğu noktaya göre 
yeryüzünden olan en düşük seviyesi. 2. Gökyüzünün tamamen kapalı olduğu bir havada düşey görüş mesafesi. 



bulut telemetresi (Alm. Ceilograph, m; Laser-Wolkenhöhenmesser, m; Wolkenhöhenmesser, m; Fr. célomètre; 

célomètre laser; télémètre de nuage; İng. ceilometer; laser ceilometer) meteo. Bulut taban yüksekliğini ölçmek 
için lazer ya da optik ışınını, ışının gönderimi ile bulut tabanından yansıyan dönüşü arasındaki süreyi ölçerek bulut 
tabanı yüksekliğini gece ve gündüzü belirlemede kullanan bir aygıt; eşanlam: bulutmetre, selyometre. 

bulut tohumlama (Alm. Wolkenimpfung, f; Fr. ensemencement des nuages, m; İng. cloud 

seeding) meteo. Yağış oluşturulması dolu önleme, bulut ya da sis yok etmek amacıyla bulutların fiziksel ve 
kimyasal özellikleri değiştirilmesi ve bulutlara gümüş iyodür gibi uygun madde parçacıklarının püskürtülmesi. 

bulut tülü (Alm. Wolkenschleier, m; Fr. nuage voileux, m; voile de nuages, m; İng. cloud veil; veil of 
cloud) meteo. Arkasında güneş veya ayın bulunduğu yerin belli olacağı kadar şeffaf olan bulut perdesi. 

bulut yoğuşma çekirdeği (Alm. Wolkenkondensationskeime, pl; Fr. noyau de condensation des nuages, m; İng. 
cloud condensation nucleus; cloud seed) meteo. Havadaki su buharının üzerinde yoğuşmasıyla bulut 
damlacıklarını oluşturan, bitkilerden, yanma, deniz tuzları gibi değişik kaynaklardan gelen aerosoller. 

bulut- iklim etkileşimi (İng. cloud-climate feedback) meteo. Bulutların, uzaya salımlanan uzun dalga ışınımın 

bulutlar tarafından tutuklanması ve azalması ve Dünya’nın bulut örtüsüyle yansıtırlığının artması gibi faktörlerin 
iklim üzerinde gösterdiği etki. 

bulutlu (Alm. bewölkt, m; bewölkter Himmel, m; Fr. ciel nuageux, m; nuageux, m; İng. cloudy; cloudy 
sky) meteo. Gökyüzünün 5-7/8 oranında bulutlar ile kapalı olması; eşanlam: bulutlu gökyüzü. 

bulutluluk (Alm. Nebligkeit, f; Wolkenmenge, f; Bedeckungsgrad, m; Fr. couverture nuageuse, f; nébulosité, f; 
İng. cloud amount; cloud cover; cloudiness; nebulosity) meteo. 8 ya da 10 eşit parçaya bölünmüş gökyüzünün 
çeşit ve tiplerine bakılmaksızın, bulutlarla örtülmüşlük miktarı. 

bulutsuz görüş hattı (Alm. wolkenfreie Blickrichtung, f; Fr. aucun nuage en vue dans la direction d'observation, 

m; İng. CFLOS; cloud-free line of sight) meteo. Bulutların engellenmesi olmadan yeryüzünden göğe ya da uydu 
ya da uçaktan yeryüzüne görüşün mümkün olduğu doğrultu. 

bulutta arınma (Fr. piégeage dans le nuage, m; İng. in-cloud scavenging; incloud scavenging) meteo. Bulut 

içindeki kirleticilerin donma ve/veya yoğuşma çekirdeği olarak yakalanıp içindeki havanın temizlenmesi. 

buluttan buluta şimşek (Alm. Entladung zwischen den Wolken, f; Wolke-Wolke-Blitz, m; Wolkenblitz, m; Fr. 

décharge entre nuages, m; éclair inter-nuages, m; İng. cloud-to-cloud discharge; cloud-to-cloud lightning 
flash) meteo. Bir kümülonimbüs bulutu içinde pozitif yüklü bir merkezden başlayan ve başka bir bulut içinde 
negatif yüklü bir merkez arasında sonlanan elektriksel boşalma veya şimşek oluşumu. 

buluttan havaya şimşek (Alm. Wolke-Luft-Blitz, m; Fr. éclair nuage à l’air, m; İng. cloud-to-air lightning 

flash) meteo. Bir kümülonimbüs buluttan başlayıp açık havada sonlanan ve daha nadir görülen şimşek türü. 

buluttan hesaplanan rüzgâr (Alm. Wolkenwinde, pl; Fr. vents déduits des nuages, pl; İng. cloud 
winds) meteo. Bir ya da birden çok bulutun, kısa süre izlenen hareketlerine dayanarak hesaplanan rüzgâr yön ve 
hızı. 

bulutun dikine boyu (Alm. vertikale Ausdehnung einer Wolke, f; Fr. extension verticale d'un nuage, f; İng. cloud 
depth; cloud height; thickness of cloud; vertical extent of a cloud) meteo. Bulutun tabanı ile tepesi arasındaki dik 
mesafe; eşanlam: bulut kalınlığı. 

bulutun düşey su kütlesi (Alm. vertikal-integrierte Flüssigkeit, f; vertikal integrierte Flüssigkeit, f; Fr. masse de la 

colonne de précipitations, f; liquide à intégration verticale, m; İng. vertically-integrated liquid 
water) meteo. Meteoroloji radarları ile farklı yükselme açılarıyla elde edilen radar yankılarından bulutlardaki 
yağışa elverişli toplam su kütlesinin tahmini. 

bunaltıcı hava (Alm. schwüles Wetter, n; Fr. temps lourd, m; temps étouffant, m; İng. muggy weather; sultry 

weather) meteo. Nefes almayı zorlaştıracak kadar sıcak ve nemli ya da aşırı sıcak ve kuru hava. 

burçlar ışığı (Alm. Tierkreislicht, n; Zodiakallicht, n; Fr. lumière zodiacale, f; İng. zodiacal light) meteo. İlkbaharda 

akşam alacakaranlığından sonra batı ufkunda, sonbaharda sabah alacakaranlığından önce doğu ufkunda 
görülen, güneşin hareket yörüngesi boyunca uzanan, güneş ışınlarının uzaydaki tozlardan saçılmasından 
kaynaklanan, çok zayıf parlaklıkta, beyaz ışık konisi. 



burçlar kuşağı (Alm. Tierkreis, m; Fr. zodiaque, m; İng. zodiac; zodiacal band) meteo. Gökte, bütün 

gezegenlerin yörüngelerinin bulunduğu, aşağı yukarı 18 derece genişlikte ve astrolojideki 12 burcun yer aldığı 
varsayılan hayali kuşak; eşanlam: zodyak. 

burçlu bulut (Alm. Castellanus, m; Fr. castellanus, m; İng. castellanus) meteo. Birkaç saat içinde oluşabilecek bir 

gök gürlemeli fırtınanın habercisi olan ve üst kısımlarının tümünde ya da en azından bazı kısımlarında, kümülüs 
biçimli, kale burçlarını andıran şekilde bir büyümenin yer aldığı altostratus bulutları; eşanlam: kastellanus. 

burgaç rüzgârı (Fr. vent de tourbillon d’aval, m; vent tourbillonnaire orographique, m; İng. rotor vortex wind; rotor 
wind) meteo. Genellikle dağların rüzgâr altındaki yamaçlarında oluşan, uçaklar ve havacılık sporları için tehlike 
yaratan, yatay bir eksen etrafında hortumu andıran özel bir türbülans yapısı; eşanlam: döneç rüzgarı. 

burgaçlanma (meteo. vortisiti) 1. (Alm. Vortizität, f; Wirbelfähigkeit, f; Fr. vorticité, f; tourbillonement, m; İng. 
vorticity) mak. Akışkanlar mekaniğinde, akışkan parçacıklarının dönüş hızının iki katına eşit olan hız vektörünün 
rotasyoneli; eşanlam: burgaçlık, girdaplık. 2. meteo. Bir cismin veya akışkanın, yüzölçümü, yön, biçim değişikliği 

ve ötelenme içermeyen, sadece bir nokta etrafında dönen bir vektör akış alanı. 

burgaçlanma denklemi (Alm. Vorticity-Gleichung, f; Vorticitygleichung, f; Wirbelgleichung, f; Fr. équation du 
tourbillon; İng. vorticity equation) meteo. Akışkanlar mekaniğinde bir akışkan parçacığının burgaçlığının akışla 
evrimini betimleyen kısmi türevsel denklem. 

burgaçlanma uzaması (Alm. Wirbelstreckung, f; Wirbelverbreitung, f; Fr. étirement du tourbillon, m; İng. vortex 

stretching) meteo. Açısal momentumun korunumu gereği dönüş ekseni etrafındaki burgaç çizgilerinin ya da 
burgaç tüplerinin bu eksen doğrultusunda uzaması. 

burgaçlanmalı adveksiyon (Alm. Vorticity-Advektion, f; Wirbelsadvektion, f; Fr. advection de tourbillon, f; İng. 
vorticity advection) meteo. Atmosferde büyük ölçekli düşey hava hareketlerini, denizlerde büyük ölçekli düşey su 

kütlesi hareketlerini burgaçlanmanın yarattığı taşıma etkisiyle gösteren model. 

burgaçlı bulut bantları (Alm. Wirbelwolkenstraße, f; Fr. rue de nuages à tourbillon, m; İng. vortex cloud 
street) meteo. Dönen burgaçlar ile ilişkili olarak oluşan ve sokak şeklinde burgaç filamanları boyunca uzanan 
bulut örüntüsü. 

burgu bulut (Alm. Rotorwolke, f; nuage rotor, m; Fr. nuage de tourbillon d'aval, m; İng. rotor 

cloud) meteo. Dağların rüzgâr altında ya da iki dağın arasındaki vadide, türbülans yaratan, havanın dağlara 
paralel yatay eksen etrafında döndüğü ve merceğe benzer altokümülüs bulutu oluşumu; eşanlam: döneç bulut. 

Buys Ballot yasası (Alm. Barische Windgesetz, n; Buys-Ballot-Gesetz, n; Buys-Ballot-Regel, n; Fr. loi de Buys-
Ballot, f; règle de Buys Ballot, f; İng. Buys-Ballot law) meteo. Kuzey Yarımküre'de rüzgârı arkasına alan birinin 

solunda alçak basınç olduğunu, Güney Yarımküre'de rüzgârı arkasına alan birinin sağında alçak basınç olduğunu 
belirten, özellikle açık denizde yelkenli ve motorlu teknelerin yöneltimi için yararlı olan bir yasa. 

buz bendi (Alm. hängender Damm, m; Fr. obstruction d'un cours d'eau par le frazil, f; İng. hanging 
dam) meteo. Bir akarsuyun üzerindeki buz örtüsünün altında akan suyun akış kesitini azaltan buz kristallerinin 

yığılması. 

buz bulutu (Alm. Eiswolke, f; Fr. nuage glacé, m; İng. ice cloud; ice crystal cloud) meteo. Yüksek seviyedeki 

sirus, sirostratüs ve sirokümülüs türü, hemen hemen tümü buz kristallerinden oluşan bulut. 

buz çekirdeği (Alm. Eiskeim, m; Eisnukleus, m; Gefrierkern, m; Fr. noyau glacigène, m; İng. ice 

nucleus) meteo. Atmosferde üzerine çökelme ya da uçunma süreçleri sonucunda buz kristallerinin oluşmasına 
yol açan aerosoller. 

buz çiçeği 1. (Alm. Frostblume, f; Fr. fleur de gel, f; fleur de glace, f; İng. frost flower; ice flower) meteo. Çiçek 
şekillerine benzeyen, buz tabakası veya yavaş donan su yüzeylerinde görülen buz kristalleri oluşumu. 2. (Alm. 

Mittagsblume, f; Fr. ficoïdes, pl; İng. fig merigold; icicle plant; living stone plant; tricolor mesembryantemum; 
variegated heartleaf mesembryanthemum; Lat. Mesembryanthemum spp.) tar. Makasotugiller (Aizoaceae) 
familyasından Güney Afrika orijinli, çok farklı türleri olan, etli sulu, toprak seçiciliği olmayan, güneşi çok seven, 
rüzgâra dayanıklı, yer örtücü, sürünücü, sarkıcı, gündüzleri çiçek açan, çok fazla kullanım alanı olan, tohumla ve 
çelikle çoğalan, Akdeniz havzasında fazlaca kullanılan tek veya çok yıllık süs bitkisi; eşanlam: kazayağı. 

buz çoğalması (Alm. Eismultiplikation, f; Fr. multiplication de la glace, f; İng. ice enhancement; ice 
multiplication) meteo. Bir buluttaki buz kristallerinden, büyük damlaların donma sürecinde parçalanmaları, 
buharlaşma sırasında buz kristallerinin mekanik olarak dağılması ve benzeri nedenlerle yeni ve daha çok buz 
kristallerinin oluşması. 



buz çözülme indeksi (Alm. Tauindex, m; Fr. indice de dégel, m; indice de fonte, m; İng. thawing 

index) meteo. Bir çözülme mevsimi için 0°C'nin üstünde ve altında kümülatif derece-gün saati gösteren eğrideki 
en düşük ve en yüksek değer arasındaki derece-gün sayısı ile hesaplanan indeks. 

buz çözülme mevsimi (Alm. Eisaufbruchsaison, f; Taujahreszeit, f; Fr. saison de dégel, f; saison de fonte, f; İng. 
breakup season; thawing season) meteo. Buz örtüsünün ya da buzulların sıcaklık, rüzgâr gibi iklimsel ve deniz 

dalgaları, akımları, gelgitleri gibi hidrolojik faktörlere bağlı olarak çözüldüğü dönem. 

buz dikiti (Alm. Penitenteis, n; Fr. pénitents de glace, pl; İng. nieves penitentes; penitent ice) meteo. Yüksek 

rakımlı alanlarda, birbirlerine yakın mesafede konumlanmış, ucu sivrilmiş sert birer diken ya da direği andıran buz 
ve sertleşmiş kar oluşumları. 

buz fırtınası (Alm. Eissturm, m; Fr. tempête de verglas, f; İng. glaze storm; ice storm) meteo. Yağmur veya 

çisenti şeklinde sıvı su olarak havadan düşen yağışın, çok soğuk cisimlerle temas ettiğinde donarak cam gibi ince 
ve tehlikeli yoğun bir buz katmanı oluşturması. 

buz fırtınası uyarısı (Fr. avis de tempête de verglas, m; İng. glaze storm warning; ice storm 

warning) meteo. Aşırı buzlanma veya şiddetli donmuş yağışın, yerleşim yerlerini ya da yakınlarını etkileme 
olasılığında yayımlanan meteorolojik ikaz. 

buz kırağılaşması (Alm. Depositionsnukleation, f; Fr. nucléation par déposition, f; İng. deposition 
nucleation) meteo. Atmosferdeki su buharının doğrudan katı aerosoller etrafında buz kristaline dönüşmesi. 

buz kristali (Alm. Eiskristall, m; Fr. cristaux; cristal de glace, m; İng. ice crystal) meteo. Altıgen plakalar, iğneler, 

sütunlar ve dallantılar halinde olabilen suyun katı haldeki makroskobik yapılanışları. 

buz kutbu (Alm. Pol der Unerreichbarkeit, m; Pol der Unzugänglichkeit, m; Unzugänglichkeitspol, m; Fr. pôle de 
glace, m; pôle d'inaccessibilité, m; İng. ice pole; inaccesibility pole) meteo. Yukarı enlemlerde yoğun buzullarla 

kaplı, erişilmesi zor olan buzul alanları; bu alanlar coğrafi olarak 83-85° kuzey enlemleri ile 170-180° batı 
boylamları arasında yer alır; eşanlam: erişimi zor kutup bölgesi. 

buz noktası (Alm. Vereisungsstelle, f; Eispunkt, m; Fr. température de la glace fondante, f; point de fusion de la 
glace, m; point de glace, m; İng. ice point; temperature of melting ice; true freezing point of 
water) meteo. Standart atmosfer koşullarında doymuş havada düz yüzeyli saf su ile saf buzun beraber 

bulunabildikleri 0 °C (32 °F, 273.1 K) sıcaklık. 

buz örtüsü (Alm. Eisdecke, f; Eismantel, m; Fr. nappe glaciaire, f; İng. ice cover; ice mantle; ice 
sheet) meteo. Su ve/veya kara üzerinde 50.000 km2 veya daha geniş bir alanı kaplayan, oldukça derin olabilen, 
kar ve buz katmanı. 

buz örtüsünün parçalanması (Alm. Eisaufbruch, m; Fr. débâcle, m; İng. breaking-up of the ice; debacle; ice 
disintegration) meteo. Özellikle iç sularda ilkbaharda buz örtüsünün gevşemesi, çatlayıp kırılması ve buz 
kütlesinin parçalı hale gelmesi. 

buz parıltısı (Alm. Eisblink, m; Fr. clarté des glaces, f; halo glaciaire, m; İng. ice blink; iceblink) meteo. Geniş bir 

alanı kaplayan buzlarının ışığı yansıtmasıyla gökyüzünü kaplayan alçak bulutların tabanında oluşan beyaz, 
sarımsı beyaz renkli aydınlık; eşanlam: buz yansıma parıltısı. 

buz prizması (Alm. Eisprisma, n; Fr. prisme de glace, m; İng. ice prism) meteo. Genellikle bulut içinde veya 

bulutsuz bir gökyüzünde -30 oC’nin altında oluşan düşen ya da havada asılı duracak kadar da küçük olabilen, 
dallantılar halinde olmayıp iğne, sütun ya da tabaka prizma biçimindeki buz kristalleri. 

buz sahanlığı (Alm. Eisschelf, n; Schelfeis, n; Fr. plateforme de glace flottante, f; İng. ice 
shelf) meteo. Antarktika’daki Ross buz sahanlığı örneğinde olduğu gibi buzullarla okyanusun üzerine itilmiş kalın 
buz tabakası. 

buz seddi (Alm. Eissperre, f; Eisstau, m; Eisstoß, m; Fr. embâcle glaciaire, m; İng. ice dam; ice gorge; ice 
jam) meteo. Genellikle kışın sonu ve ilkbaharın başı arasındaki dönemlerde kırılan buzların akarsularda 
sürüklenerek dar bir yerde sıkışması ile oluşan baraja benzer engel. 

buz sisi (Alm. Eisnebel, m; Fr. brouillard glacé, m; İng. frozen fog; ice-crystal fog; ice fog) meteo. Çok düşük 

sıcaklıklarda ve genelde kutup bölgelerinde açık gökyüzü ve sakin hava koşullarında havada asılı kalan çok 
küçük buz tanecikleriyle oluşan, güneşin etrafında halesiyle görüldüğü sis. 



buz sürüklenmesi (Alm. Eisgang, m; Treibeis, n; Fr. charriage de la glace, f; dérive de la glace, f; İng. ice 

drift) meteo. Su kütleleri üzerindeki buz kütlelerinin rüzgâr ve akıntılar ile hareket etmesi. 

buz şeridi (Alm. Eisfransen, pl; Fr. exsudat congélé, m; İng. ice fringe; ice ribbon) meteo. Atmosferdeki su 

buharından çok, bitkilerin terlemeleri veya yer altındaki suların yerüstüne doğru sızmaları sonucunda toprak veya 
cisimler üzerinde oluşan buz. 

buz takkesi (Alm. Eiskappe, f; Fr. calotte glaciaire, f; İng. glacier cap; ice cap) meteo. Antarktik Kıtası, Grönland 

ile Kuzey Amerikanın kuzeyi, Doğu Sibirya gibi ve Kutup Denizi gibi buzun ve yağan karın birikme eğiliminde 
olduğu deniz veya kara üzerinde 50.000 km2 ya da daha küçük bir alanı kaplayan buz örtüsü; eşanlam: takke 
buzulu. 

buz topağı (Alm. Frostgraupel, f; Eiskügelchen, pl; Fr. grésil, m; granules de glace, pl; İng. grain of ice; ice 
pellet) meteo. Düzensiz veya yuvarlak, nadiren konik şekilli olan yarı saydam, en fazla 5 mm çapa sahip 
olan, yere ulaşmadan donan yağmur ya da ergiyip tekrar donan kar sonucu oluşan şeffaf görünümlü katı buz 
topları; eşanlam: ebe bulguru. 

buz topaklanması (Alm. Eiskristal Zusammenlegung, f; Fr. agrégation des cristaux de glace, f; İng. ice crystal 
aggregation) meteo. Buz kristalleri gibi katı yağış parçacıklarının daha büyük parçacıklar ile çarpışma ve 
kaynaşma yoluyla bir araya gelerek büyümesi süreci; eşanlam: buz kristal kümeleşmesi; eşanlam: buz kristal 
kümeleşmesi. 

buz üstüne buz (Alm. Aufeis, n; Fr. aufeis, m; İng. aufeis; naled) meteo. Dondurucu soğuklar sırasında yeraltı 

suyunun ardışık akışlarının oluşturduğu katmanlı buz tabakası kitlesi. 

buzdağı (Alm. Eisberg, m; Fr. iceberg, m; İng. iceberg) meteo. Bir buzuldan kırılarak ayrılmış, deniz düzeyi 

üstündeki yüksekliği 5 metreden daha fazla olan, yüzen ya da karaya oturmuş büyük buz kütlesi. 

buzkar (Alm. Firn, m; Fr. névé, f; İng. firn) meteo. Ağırlıklı olarak ergime, donma ve uçunum dahil olmak üzere 

çeşitli yüzey başkalaşımları sonucunda taneli ve sıkıştırılmış hale gelmiş, genel olarak küresel ve oldukça düzgün 
taneciklerden oluşan eski kar. 

buzkar sınırı (Alm. Firngrenze, f; Fr. limite de la veille neige, f; limite de névé, f; İng. firn limit; firn line; névé 
line) meteo. Üstü açık buzul ile karla kaplı buzul yüzeyleri arasındaki buzulun uçtan ucuna uzanan geçiş çizgisi. 

buzküre (Alm. Kryosphäre, f; Fr. cryosphère, m; İng. cryosphere) meteo. 1. Yeryüzünde kar, buz, buzul veya 

donmuş topraktaki gibi katı haldeki suyun bütünü. 2. Yeryüzünde su ve toprak gibi doğal malzemelerin donmuş 
halde bulunduğu, genellikle kutuplar ve yüksek irtifalar ile Dünya'nın sınırlı kısmı. 

buzla (Alm. Packeis, m; Festeis, n; Fr. banquise côtière, f; İng. fast ice; landfast ice; shore-fast 

ice) meteo. Kutuplara yakın yerlerde kıyılardaki deniz suyunun donmasıyla oluşan, karaya bağlı ve denizin 
üstünü kaplayan buz örtüsü; eşanlam: bankiz. 

buzlanma (Alm. Eisbildung, f; Vereisung, f; Fr. givrage, m; İng. icing) meteo. Buzla kaplanmak, buza dönüşmek. 

buzlanma giderme (Alm. Enteisung, f; Fr. dégivrage, m; İng. de-icing) 1. meteo. Uçak, yol, köprü ve viyadük gibi 

yüzeylerde buzlanma oluşumunu mekanik, ısıl, kimyasal yöntemlerle engelleme ve/veya oluşan buzlanmayı 
temizleme işlemi. 2. uçk. Bir uçağın dış yüzeylerinin ısıtılarak veya bazı kimyasal maddeler püskürtülerek ya da 

mekanik yollar ile buzlarından arındırılması. 

buzlanma indeksi (Alm. Vereisungsindex, m; Fr. indice de givrage, m; İng. icing index) meteo. Belirli 

meteorolojik ve uçuş koşulları için olası buzlanma şiddetini karakterize eden indeks. 

buzlanma seviyesi (Alm. untere Vereisungsgrenze, f; Fr. niveau de givrage, m; İng. icing level) meteo. Bir 

uçağın rotası üzerinde buzlanma ile karşılaşabileceği ortalama deniz seviyesine göre olan en küçük yükseklik; 
eşanlam: buzlanma yüksekliği. 

buzlanma yeğinliği (Alm. Vereisungsintensität, f; Fr. intensité de givrage, f; İng. icing intensity) meteo. Birim 

zaman başına derinlik birimi cinsinden ifade edilen buzun birikme hızı; eşanlam: buzlanma şiddeti. 

buzpidesi (Alm. Pancakeeis, n; Rundeis, n; Fr. glace en crêpes, f; glace en galettes, f; İng. pancake 
ice) meteo. Genellikle hemen hemen daire şeklinde, parçaların bir diğerine çarpması nedeniyle girintili çıkıntılı 

kenarları olan yeni oluşmuş buz parçaları. 



buzul (Alm. Gletscher, m; Fr. glacier, m; İng. glacier) meteo. Karların yüzyıllar mertebesinde uzun sürelerde 

birikmesi, sıkılaşması ve yeniden kristalleşmesi ile oluşan, kendi ağırlığının yarattığı gerilme ve/veya erime 
sonucu yer ve şekil değiştirebilen, genellikle yüksek dağlarda ve kutuplarda oluşan çok büyük buz kütleleri. 

buzul antisiklonu (Alm. glaziale Antizyklone, f; Fr. anticyclone glacial, m; İng. glacial anticyclone) meteo. Her iki 

kutup civarındaki (Grönland ve Antarktika gibi) buz örtüsü üzerinde oluşan, yarı durağan yüksek basınç merkezi; 
eşanlam: buzul yüksek basınç merkezi. 

buzul çağı (Alm. Eiszeit, f; Glazialphase, f; Glazialzeit, f; Fr. phase glaciaire, f; période glaciaire, f; époque 
glaciaire, f; âge glaciaire, m; İng. glacial epoch; glacial period; glacial phase; ice age) meteo. Yerküre ortalama 
hava sıcaklığının önemli miktarda düştüğü, Güney Kutbu ve Kuzey Kutbu’ndan başlayarak kıtalar ve denizler 
üzerinde buzulların ekvatora doğru uzandığı bir jeoloji çağı. 

buzul çağları arası dönem (Alm. Zwischeneiszeit, f; Fr. phase interglaciaire, f; İng. interglacial; interglacial 
phase; interglaciation) meteo. Birbiri ardına oluşan iki buzul çağı arasındaki nispeten daha sıcak olan jeolojik 
dönem; eşanlam: buzullararası evre. 

buzul çevresi (Alm. Periglazial, n; Fr. périglaciaire, m; İng. periglaciation) meteo. Mevsimsel donma ve buzun 

ergimesi süreçlerine tabi, bu süreçlerin yol açtığı yeryüzü değişikliklerinin belirgin bir şekilde görüldüğü bölgeler. 

buzul iklimi (Alm. Dauerfrostklima, n; Fr. climat glaciaire, m; İng. ice cap climate; Lat. frost climate; perpetual 
frost climate) meteo. Kutup bölgelerinde veya yüksek dağlarda görülen, daimi buzlarla kaplı, bitki örtüsünü 

desteklemeyen, denizden beslenen hayvanların var olabileceği, sıcaklığın hiçbir zaman 0 oC üstüne çıkmadığı 
kutup iklim türü. 

buzul rüzgârı (Alm. Gletscherwind, m; Fr. brise de glacier, f; vent de glacier, m; İng. glacier breeze; glacier 
wind) meteo. 1. Buzulla temas halinde olan hava katmanının aynı seviyedeki havadan daha soğuk olmasının 

yarattığı ve öğle saatlerinden itibaren en yüksek hıza erişen bir çeşit buzullardan aşağıya doğru esen sığ 
katabatik rüzgâr. 2. İçerisinde mağara boyutlarında kovuklar bulunan bir buzuldan, daha soğuk ve yoğun havanın 
dışarıya doğru çıkarken yol açtığı rüzgâr. 

buzul taşkını (Alm. Gletscherlauf, m; Fr. rupture de poche glaciaire, f; débâcle glaciaire, m; İng. glacier flood; 
glacier outburst flood; jökulhlaup) meteo. Bir buzulun ya da buzul çökelinin tuttuğu su kütlesinin aniden boşalması 

ile meydana gelen taşkın. 

buzul yarığı (Alm. Gletscherspalte, f; Fr. crevasse, f; İng. crevasse) meteo. Buzul kütlelerinde makaslama 

kuvvetlerinin etkisiyle oluşan derin yarıklar. 

buzul yavrulama (Alm. Kalben, n; Fr. vêlage, m; İng. calving) meteo. Bir buzul duvarının ya da özellikle deniz 

yönündeki cephelerinin daha küçük buzullara parçalanarak ayrılıp düşmesi; eşanlam: buz parçalanması. 

buzullaşma (Alm. Gletscherbildung, f; Vergletscherung, f; Fr. englaciation, f; İng. glaciation) meteo. Yeryüzünün 

bir bölgesinin buzullarla kaplanması. 

buzultaş bkz. meteo. buzul çökeli. 

buzun çözülmesi (Alm. Tauen, n; Fr. fonte, f; dégel, m; İng. thaw) meteo. Sıcaklığın 0°C’nin üzerine 

yükselmesinden dolayı, buzun ve/veya karın ergimeye başlaması. 

buzun ergime ısısı (Alm. Schmelzwärme von Eis, f; Fr. température de fusion de la glace, f; İng. heat of fusion of 
ice; specific enthalpy of fusion of ice) meteo. Birim kütledeki buzun sıvıya dönüşmesi için gereken ve 334 kJ/kg 

olan ısı miktarı. 

buzun ıslak büyümesi (İng. wet growth mode; wet growth regime) meteo. Aşırı soğutulmuş su damlacıklarıyla, 

buzun yığılımlı büyümesi buzun sıcaklığı ergime noktası seviyesinde olan yüzeyi ıslak dolu taneleriyle çarpışıp 
kaynaşması, bu esnada hava kabarcıklarının buzun içine hapsolması ve yüzeyinde çok küçük bir sıvı suyun 
kaldığı berrak dolu tanelerinin yığılımlı büyüme şekli. 

buzun kuru büyümesi (İng. dry growth mode; dry growth regime) meteo. Aşırı soğutulmuş su damlacıklarının 

sıcaklığı donma seviyesinin altında olan dolu taneleriyle çarpışıp kaynaşması, bu esnada hava kabarcıklarının 
buzun içine hapsolması ve yüzeyinde çok küçük bir sıvı suyun kaldığı dolu tanelerinin yığılımlı büyüme şekli. 

buzun yığılımlı büyümesi (Alm. Eisansatz, m; Fr. accrétion de glace, f; accumulation de glace, f; İng. ice 
accretion) meteo. 1. Atmosferde, kar tanesi ya da buz parçacıklarının aşırı soğumuş su damlacıkları ile çarpışma 
ve kaynaşma yoluyla büyümesi. 2. Uçak gibi katı yüzeylerde buz birikmesi. 
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büklümlü bulut (Alm. Intortus, f; Fr. intortus, m; nuage cirrus intortus, m; İng. cirrus intortus cloud; 

intortus) meteo. Çok karmaşık ve değişken bir şekilde kıvrımlı, tel tel filamanlar şeklinde görünüşü olan sirüs 
bulutu. 

büyük ayla (Alm. großes Halo, n; Fr. grand halo, m; halo de 46°, m; İng. halo of 46°; large 
halo) meteo. Gökyüzünde, merkezi güneş veya ayın ortasında bulunan, 46° yarıçaplı, bu gök cisimlerinden gelen 

ışığın buz kristallerinden geçerken iki kez kırılması sonucu oluşan, dairesel, parlak veya hafif ışıklı hale; eşanlam: 
büyük hale. 

büyük iklim istasyonu (Alm. Hauptklimastation, f; Fr. station climatologique de premier ordre, f; station 
climatologique principale, f; İng. first-order climatological station; principal climatological station) meteo. Dünya 

Meteoroloji Örgütü (WMO) kurallarına uygun bir şekilde iklim amaçlı olarak saatlik ve/veya 07.00, 14.00 ve 21.00 
gibi belli yerel saatlerde atmosferik basınç, sıcaklık, nem, bulutluluk, rüzgâr, güneşlenme, yağış vb. iklim 
elemanlarının gözlemini yapan meteoroloji istasyonu. 

büyük ölçekli atmosferik süreç (Alm. Groß-Scale atmosphärischer Prozess, m; Fr. processus atmosphériques 

de grande échelle, m; İng. large-scale atmospheric processes) meteo. Güneş ışınımının enlemsel farklılıklarının, 
Coriolis parametresi değerinin, deniz ve kıtaların yerel dağılımının bir sonucu olarak neredeyse hidrostatik, 
jeostrofik ve dalga benzeri bir görünümde olan ve tipik olarak 10.000 km'lik bir ölçekte etkili olan atmosferik 
süreçler. 

büyük sel (Alm. größere Überflütung, f; Fr. crue majeure, f; İng. major flooding) meteo. Kırsal alanların ve/veya 

şehirlerin önemli bir kısmını sular altında bırakmak, kasabaların çevre yerleşimler ile bağlantısını kesmek gibi 
problemlere neden olan sel. 

büyük yoğuşma çekirdeği (Alm. großes Aerosolpartikel, n; İng. large aerosol particle) meteo. Çapı 0,2 ila 2 

mikrometre arasında olan ve yoğuşma çekirdeği gibi davranan havada asılı duran ya da çok düşük düşme hızına 
sahip katı ya da sıvı haldeki atmosferik parçacık. 

büyüme derece-gün (Alm. Wachstumsgradtag, m; Fr. degré jour de croissance, m; İng. growing degree-day; 
growing degree units) meteo. Bitkiye özgü büyüme taban ve tavan sıcaklıklarının arasında kalan günlük ortalama 
sıcaklılarının seri toplamı olarak ifade edilen ve ilgili ürünün fenomenolojik gelişim ve olgunlaşma tarihini 
kestirmede kullanılan indeks. 

büyüyen damlacık oranı (Alm. Sammelwirkungsgrad, m; Fr. rendement de collecte des gouttes, m; İng. 
collection efficiency) meteo. Buluttaki su damlacıklarının başka damlacıklarla çarpışma yüzdesi ile çarpışan 
damlacıkların birleşerek daha büyük bir damlacık oluşturma yüzdesinin çarpımı; çarpışmaLAR sonucu büyüyen 
damlacıkların bulut içindeki toplam damlacık sayısına oranı; eşanlam: damla büyüme verimi. 

C bandı (Alm. C-Band, n; Fr. bande C, f; İng. C-band) meteo. Genellikle meteoroloji radarlarında kullanılan 3,75 

ila 7,5 GHz dalga boyu arasındaki elektromanyetik tayftaki frekans aralığı. 

cam buz (Alm. Klareis, n; Fr. givre transparent; glace limpide, f; glace transparente, f; İng. clear ice; glaze ice; 

glazed frost; verglas) meteo. Aşırı soğumuş sıvı su damlacıklarının yavaş donması sonucu oluşan parlak, temiz 
ya da yarısaydam ve buzlu cama benzeyen buz; eşanlam: şeffaf buz. 

Campbell-Stokes güneş kayıtçısı (Alm. Campbell-Stokes Sonnenscheinautograph, m; Fr. héliographe de 
Campbell-Stokes, m; İng. Campbell-Stokes sunshine recorder) meteo. Parlatılmış hassas bir optik cam küreden 

oluşan, odaklanmış güneş ışınlarının kimyasal olarak işlenmiş ince bir kâğıt üzerinde bıraktığı izleri okuma 
esasına dayanan, güneş ışınımının belirli bir eşik seviyesinin aştığı zaman süresini ölçen aygıt. 

can suyu 1. (Alm. Anforderungen an die Umweltströmung, f; Fr. exigences de flux environnementaux, pl; İng. 
environmental flow requirements) meteo. Akarsu çevresindeki ekosistemde canlıların etkilenmemesi için akarsu 
yatağına bırakılması gereken en düşük su miktarı. 2. tar. Yeni dikilen fide veya fidanların dibine dökülen az 

miktardaki ilk su. 

cebrî konveksiyon 1. (Alm. erzwungene Konvektion, f; Fr. convection forcée, f; İng. forced convection) kim. Isı 

ya da kütle aktarımı işleminde yer alan bir akışkanın pompa ya da dışarıdan bir itici güç ile devindirilmesi sonucu 
oluşturulan aktarım. 2. meteo. Yatay hareket eden bir hava kütlesinin dağ yamaçlarına rastladığında yükselmeye 

zorlanması olayı. 

Celsius ölçeği (Alm. Celsius Thermometerskala, f; Celsiusskala, f; Fr. échelle Celsius, f; échelle température 
Celsius, f; İng. Celsius temperature scale; centigrade temperature scale) meteo. Deniz seviyesinde suyun donma 

noktasının 0 °C ve kaynama noktasının 100 °C’de olduğu kabul edilen bir sıcaklık ölçeği; eşanlam: Celsius 
sıcaklık ölçeği. 



cephe ardı sis (Alm. Hinterfrontnebel, m; Fr. brouillard postfrontal, m; İng. post-frontal fog) meteo. Soğuk bir 

hava cephesi geçtikten sonra ıslak zemin üzerinde oluşan yer sisi. 

cephe dışı alçak basınç sistemi (Fr. dépression non-frontale, f; İng. non-frontal depression; non-frontal low 
pressure system) meteo. Orta enlemlerde bir cephe dalgası üzerinde gelişen cephesel alçak basınç 
sistemlerinden farklı olarak cephelerden bağımsız, kendi başına oluşan alçak basınç sistemi; eşanlam: cephesel 
olmayan alçak basınç merkezi. 

cephe eğimi (Alm. Frontenneigung, f; Frontabfall, m; Fr. pente d'un front; İng. slope of a 
front) meteo. Meteorolojik cephe hattının yeryüzü ile yapmış olduğu, tipik olarak 1 derece civarında olan açı. 

cephe geçişi (Alm. Durchzug einer Wetterfront, m; frontaler Passage, m; Frontdurchgang, m; Frontdurchzug, m; 

Fr. passage de front, m; passage frontal, m; İng. frontal passage; fropa) meteo. Basınç, rüzgâr yönü ve hızı, 
görüş netliği, bulutluluk, yağış ve sıcaklık gibi meteorolojik özelliklerin yerel değişimleri ile karakterize edilen bir 
cephenin bir noktadan geçişi. 

cephe kırığı (İng. fracture of the cold front; frontal fracture) meteo. Hızla gelişen bir siklon doğumu sırasında 

alçak basınç merkezine en yakın soğuk cephe bölümü boyunca bölgedeki çökmeden ve farklı termik 
adveksiyondan dolayı görülen zayıflık; eşanlam: atmosfer cephe kırığı. 

cephe kuramı (Alm. Frontentheorie, f; Fr. théorie frontologique, f; İng. frontal theory) meteo. Hava kütlelerinin, 

soğuk cephelerin, sıcak cephelerin ve orta enlem siklonlarının hava kütleleri ve cephelere göre oluşumu ve 
gelişimini açıklayan kuram. 

cephe oluşumu (Alm. Frontbildung, f; Frontogenese, f; Fr. frontogénèse, f; İng. 
frontogenesis) meteo. Meteorolojik özelliklerin dar bir aralıkta farklılaşması ya da bu farklılaşmanın 
kuvvetlenmesine yol açan meteorolojik süreç; eşanlam: cephe doğuşu. 

cephe oluşumuna ilişkin (Alm. frontogenetisch; Fr. frontogénétique; İng. frontogenetic) meteo. Cephesel 

oluşuma ya da mevcut bir cephenin kuvvetlenmesine neden olan atmosferik sürecin niteliği; eşanlam: 
frontojenetik. 

cephe ölümü (Alm. Frontenauflösung, f; Frontolyse, f; Fr. frontolyse, f; İng. frontolysis) meteo. Mevcut bir 

cephenin zayıflaması, bozulması ve yok olmasına neden olan atmosferik süreç. 

cephe önü oluk (Alm. präfrontaler Drucktrog, m; Fr. creux barométrique préfrontal, m; creux préfrontal, m; İng. 
pre-frontal pressure trough) meteo. Genelde rüzgâr yönündeki değişimle ilişkili olan ve soğuk cephenin önünde 
yer alan oldukça uzun alçak basınç alanı. 

cephe sisi (Alm. Frontalnebel, m; Fr. brouillard frontal, m; İng. frontal fog) meteo. Bir meteorolojik cephede, 

görece daha ılık havadan düşen yağmur damlalarının yeryüzüne yakın daha soğuk bir havayla karşılaştıklarında 
bu havanın doyma noktasına gelmesi sonucu oluşan sis. 

cephe sistemi (Alm. Frontensystem, n; Fr. système de fronts, m; système frontal, m; İng. frontal 
system) meteo. Bir ya da birden fazla atmosferik cephe ve bu cephelerin oluşturduğu hava şartları. 

cephe yağışı (Alm. Frontniederschlag, m; Fr. précipitation frontale, f; İng. cyclonic precipitation; frontal 
precipitation) meteo. Bir atmosferik cephe yüzeyi boyunca yükselen ya da bu yüzeye yakın geçen nemli havanın 
yükselmesiyle oluşan yağış; eşanlam: siklonik yağış, atmosferik cephe yağışı. 

cephe yüzeyi (Alm. Frontfläche, f; Fr. surface frontale, f; İng. frontal surface) meteo. İki farklı hava kütlesini 

birbirinden ayıran yüzey. 

cephealtı bulut (Alm. Subfrontenwolke, f; Fr. nuage subfrontal, m; İng. subfrontal cloud) meteo. Atmosferik 

cephe yüzeyinin altında ve yağış tarafından nemlendirilmiş havada türbülans tarafından oluşturulan bulut. 

cephesel boran (Alm. Frontgewitter, n; Vorfrontgewitter, n; Fr. orage frontal, m; orage prefrontal, m; İng. frontal 

thunderstorm; pre-frontal thunderstorm) meteo. Bir atmosferik cephenin önündeki yükselme hareketinden ötürü 
oluşan ve geniş bir bölgede etkili olan şiddetli yağışlı, dolu ve rüzgâr ile birlikte gök gürültülü ve elektrikli fırtına; 
eşanlam: cephe boranı. 

cephesel dalga (Alm. Frontalwelle, f; Zyklonenwelle, f; Fr. onde cyclonique, f; onde frontale, f; İng. cyclonic wave; 

frontal wave) meteo. Bir orta enlem siklonu evriminin ilk aşamasında, arkasındaki soğuk ve önündeki sıcak hava 
kütlelerinin arasında oluşan dalgalı deformasyon. 



cephesel kaldırma (Fr. ascendance frontale, f; İng. frontal lift; frontal lifting) meteo. Farklı yoğunluklarda olan ve 

bir cephede buluşan iki hava kütlesinden birinin, örneğin daha soğuk, dolayısıyla yoğun havanın, alt seviyede 
daha sıcak, dolayısıyla daha düşük yoğunluktaki havanın yerini alması sonucu düşük yoğunluktaki havanın 
yükselmesi. 

cephesel sıcaklık terselmesi (Alm. Frontenumkehrung, f; Fr. inversion frontale, f; İng. front inversion; frontal 

inversion) meteo. İki hava kütlesi arasındaki eğimli bir cephenin düşey sınırı boyunca, cephe gerisindeki soğuk 
havanın üzerine tırmanan havanın neden olduğu hava sıcaklığı terselmesi. 

cıvalı barometre (Alm. Quecksilberbarometer, n; Fr. baromètre à mercure, m; İng. mercury barometer; weather 
glass) meteo. Üst ucu kapalı bir tüpün cıva dolu bir kâseye daldırılması ile oluşturulan, atmosfer basıncını cıva 

sütununun yüksekliğine oranlayan barometre. 

cıvasız barometre (Alm. Aneroidbarometer, n; Metallbarometer, n; Fr. baromètre aneroide, m; baromètre 
anéroïde, m; İng. aneroid barometer; metallic barometer) meteo. Kısmen boşaltılmış bir metal kutunun boyut 
değişiklikleri ile atmosferik basıncı ölçen aygıt; eşanlam: aneroit barometre. 

cirit boşalım (Alm. Javelin Entlastung, f; Vorentladung, f; Pfeilleitblitz, m; Fr. traceur en dard, m; İng. dart leader; 
dart leader lightning; javelin discharge) meteo. İlk şimşek çakmasının oluşturduğu kanalı takiben buluttan yere 
olan elektrik boşalımı. 

civalı termometre (Alm. Quecksilberthermometer, n; Fr. thermomètre à mercure, m; İng. mercurial thermometer; 

mercury-in-glass thermometer; mercury thermometer) meteo. Alt tarafındaki küçük bir haznede bulunan civanın 
sıcaklıkla genleşmesi ve çok ince bir cam tüp içinde yükselmesine dayalı, hava sıcaklığının ölçülmesini sağlayan 
alet. 

coğrafi bölge (Alm. Regionalbereich, m; Fr. région, f; zone géographique, f; İng. geographic region; 

region) meteo. Fiziksel, demografik, iklimsel, yönetsel türde bir ya da birden fazla özniteliğince farklılaşan coğrafi 
yöre. 

coğrafi güney (Alm. Geographischensud, m; geographischer Sud, m; Fr. sud géographique, m; İng. true 
south) meteo. Dünya’nın Güney Kutup yönünde karşılaşılan, Kuzey Yarımküre’de coğrafi olarak Dünya 
üzerindeki herhangi bir noktadaki yön; eşanlam: gerçek güney. 

Coriolis kuvveti (Alm. Coriolis-Kraft, f; Fr. force de Coriolis, f; İng. Coriolis force) 1. mak. Sabit açısal hızla dönen 
bir koordinat sisteminde, Coriolis etkisi dolayısıyla cisimlere yansıyan kurgusal kuvvet. 2. meteo. Dünya 

yüzeyinde hareket eden cismin, yörüngesine dik olarak etki ederek onu Kuzey Yarımküre’de sağa, Güney 
Yarımküre’de ise sola saptıran ve bulunulan enlemin sinüsü ile doğru orantılı olan kurgusal kuvvet. 

Coriolis parametresi (Alm. Coriolis-Parameter, n; Fr. paramètre de Coriolis, m; İng. Coriolis coefficient; Coriolis 
frequency; Coriolis parameter) meteo. Dünya’nın dönüş hızı ile bulunulan enlem açısının sinüsünün çarpımının iki 
katı olan değer. 

cüruf buz (Alm. Eisnadel, f; Frazil-Eis, n; Kammeis, n; Fr. aiguille de glace, f; frasil, m; pipkrake, m; İng. feather 

ice; frazil crystal; ice needle; mush frost; needle ice) meteo. 1. Hava sıcaklığı donma noktasına ulaşmadığı halde, 
aşırı soğumuş haldeki akan veya durgun su tabanlarında kar kütlesine benzeyen, ince uzun kristaller halinde veya 
küçük tabakalar halindeki buz. 2. Sirus tipi bulutlardan yere düşerken havada yüzüyormuş görüntüsü veren ve 
güneş ışığı altında parıldayan ince uzun sütun şeklindeki buz iğnecikleri. 3. Toprağın 0 °C üstünde, havanın ise 
0 °C altında olduğu durumlarda, kılcal kuvvetlerle yüzeye taşınan yeraltı sularının donması ile oluşan iğnemsi, 
tarağımsı buz görüntüleri. 

çakaldüğünü (Alm. Sonnenregen, m; Fr. averse par temps ensoleillé, f; İng. sun shower; 
sunshower) meteo. Aynı anda hem güneşin parladığı hem de yağmurun yağdığı meteoroloji olayı. 

çamur kar (Alm. Schneematsch, f; Schneeschlamm, m; Fr. bouillie neigeuse, f; neige fondante, f; neige gorgée 
d’eau, f; névasse, f; İng. snow slush) meteo. Yerde birikmiş olan kar ve buz örtüsünün yağan yağmur, artan hava 
sıcaklığı ile birlikte ergimesi ya da kimyasal süreçler sonucu yumuşak, sulu ve kirli kahverengi bir hal alması; 
eşanlam: karlı çamur. 

çamurlu yağmur (Alm. Schlammregen, m; Fr. pluie de boue, f; İng. mud rain) meteo. Genellikle uzak 

bölgelerden gelen kum veya toz parçacıklarını içeren yağmur. 

çapraz toplamlar indeksi (Alm. Quertotale Index, m; Summen Index, m; Fr. indice total transversal, m; İng. cross 
totals index) meteo. Şiddetli hava tahmin indeksi olarak kullanılan ve 850 mb çiy noktası sıcaklığından 500 mb 

kuru hava sıcaklığı farkı hesaplanarak bulunan indeks. 



çarpışma oranı (Alm. Stossrate, f; Stoßfaktor, m; Fr. taux de collision, m; İng. collision efficiency; collision 

rate) meteo. Havada düşmekte olan bir toplayıcı büyük damlaya çarpan damla sayısıyla toplayıcı damlanın 
düşerken süpürdüğü alandaki tüm küçük damlaların sayısının oranı; eşanlam: çarpışma verimliliği. 

çarpışma-toplaşma süreci (Alm. Koalezsenz-Kollision Prozess, m; Fr. processus de formation collision-
coalescence, m; İng. collision-coalescence process) meteo. Sıcak bulutlarda farklı boyutlardaki damlaların 

çarpışması ve kaynaşması ile damlaların büyümesi ve yağış oluşum süreci. 

çatal şimşek (Alm. Gabelblitz, m; verzweigter Blitz, m; Fr. éclair ramifié, m; İng. forked lightning) meteo. Buluttan 

yere elektrik boşalımında ana kanalın yan taraflarından çıkan ışıklı çatalların oluşturduğu şimşeğin genel şekli. 

çeken akıntı (Alm. Stromkabbelung, f; Brandungsrückstrom, m; Rippstrom, m; Fr. courant d'arrachement, m; flot 

de retour, m; İng. rip current; rip tide) meteo. Sığ deniz kıyılarında, gelen dalganın su kütlesinin geri çekilişi 
esnasında ortaya çıkan kıyıdan açığa doğru kuvvetli akıntı; eşanlam: rip akıntısı. 

çekirge mücadelesi (Alm. Heuschreckenkontrolle, f; Fr. lutte contre les acridiens, f; surveillance acridienne, f; 
İng. locust control) meteo. Çekirge istilalarını kontrol etmek için gözlem ve izleme teknikleri ile birlikte iyileştirici 

çalışmalar. 

çevrinti (Alm. Kehrwasser, n; Fr. contre-courant, m; tourbillon de turbulence, m; İng. eddy) 1. mak. Akışkanlar 

mekaniğinde, bir engelle karşılaşan akışın, engelin arkasında oluşturduğu dönme hareketi ve ters yönde oluşan 
akış; eşanlam: karıntı. 2. meteo. Okyanusta, bir akıntının bir engelle karşılaşması veya birbirine bitişik iki ters 

yöndeki akıntının temas kenarlarında oluşan dairesel su hareketleri; eşanlam: edi. 

çevrinti iletkenliği (Alm. turbulente Wärmeleitfähigkeit, f; turbulentes Leitungsvermögen, n; Fr. conductivité 
turbulente, f; İng. coefficient of eddy conduction; eddy conduction coefficient; eddy conductivity) meteo. Akışkan 
bir ortamda, ısı gibi fiziksel özelliklerin bir bölgeden başka bölgeye türbülans ve çalkantılar aracılığıyla iletilmesi. 

çığ tehlikesi (Alm. Lawinengefahr, f; Fr. risque d’avalanche, m; İng. avalanche hazard) meteo. Belli bir zaman ve 

mekânda can ve mal kayıpları gibi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve çevresel zararlara yol açabilecek 
potansiyeldeki bir çığın olasılığı. 

çıkış akışı 1. (Alm. Ausfluß, m; Fr. débit sortant, m; effluent, m; İng. effluent; outflow) inş. Bir akarsu, göl, 
hazne, tank, kap veya havza sisteminden suyun dışa akışı ya da dışa çıkan su. 2. meteo. Bir boran sisteminde, 

soğuk havanın aşağıya doğru çöküşü ve boran merkezinden etrafa doğru kaçan hava hareketi. 

çıplak buz (Alm. Eisblänke, f; Fr. glace vive, f; İng. bare ice) meteo. Üzerinde kar örtüsü olmayan buz. 

çıplak toprak (Alm. kahler Boden, m; Fr. sol dénudé, m; sol nu, m; İng. bare soil) meteo. Bitki örtüsü ile kaplı 

olmayan, doğal ya da yapay herhangi bir şekilde güneş ışınlarına ve hava koşullarına karşı korunmamış, doğa 
koşullarına doğrudan maruz olan toprak yüzeyi. 

çim minimum sıcaklığı (Alm. Minimumtemperatur des Grases, f; Fr. température minimale sur gazon, f; İng. 
grass minimum temperature) meteo. Haznesi kısa çimen uçlarıyla temas halinde olan bir minimumlu termometre 
ile ölçülen, don uyarısı bakımdan önem taşıyan, standart yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklığa göre 4-5 
derece düşük olabilen sıcaklık. 

çisenti (Alm. Nieselregen, m; Sprühregen, m; Fr. bruine, f; İng. drizzle) meteo. 0,5 milimetreden daha küçük 

damlalı ve şiddeti 0,01 mm/saat’ten daha düşük olan yağış; eşanlam: çise. 

çiy (Alm. Tau, m; Fr. rosée, f; İng. dew) meteo. Atmosferin yeryüzüne yakın kısmında havadaki su buharının, 

genellikle bulutsuz havalarda, sabit basınçta ve ışınım kaybıyla hava sıcaklığının çiy noktası sıcaklığına 
düşmesiyle cisimler üzerinde yoğuşarak oluşan sıvı su damlacıkları; eşanlam: şebnem. 

çiy alkımı (Alm. Taubogen, m; Fr. arc-en-ciel de rosée, m; arc-en-terre, m; İng. dew bow; 
dewbow) meteo. Güneş ışınlarının çiy damlalarında kırılıma uğraması ve yansıması sonucunda oluşan yay 

biçiminde renkli kuşak; eşanlam: çiykuşağı. 

çiy noktası (Alm. thermodynamische Taupunkttemperatur, f; Taupunkt, m; Taupunkttemperatur, m; Fr. 
température de rosée, f; température thermodynamique de rosée, f; point de rosée, m; İng. dew-point 
temperature; dew point; dewpoint; thermodynamic dew-point temperature) meteo. Sabit basınçta, nemli havayı 

düz ve saf bir su yüzeyine göre doyma buhar basıncına getirebilmek için soğutulması gereken hava sıcaklığı; 
eşanlam: işba sıcaklığı, çiyleşme noktası sıcaklığı. 



çiy noktası farkı (Alm. Taupunktdifferenz, f; Taupunkttiefstand, m; Fr. dépression du point de rosée, f; déficit du 

point de rosée, m; İng. depression of the dew point; dew-point spread; dew point deficit; dew point 
depression) meteo. Kuru hava sıcaklığı ile çiy noktası sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı. 

çiy noktası higrometresi (Alm. Taupunkt-Hygrometer; Fr. hygromètre à condensation, m; hygromètre à point de 
rosée, m; İng. chilled mirror hygrometer; dew-point apparatus; dew point hygrometer) meteo. Çiy noktası 

sıcaklığını, bir aynanın üzerinde havadaki suyun yoğuşmasından kaynaklanan yansıtma değişimine dayanarak 
ölçen aygıt; eşanlam: higrometreli çiyölçer. 

çiyölçer (Alm. Taumesser, m; Fr. drosomètre, m; İng. dew gauge; drosometer) meteo. Birim alan başına oluşan 

çiy miktarını ölçmek için kullanılan alet; eşanlam: çiy noktası ölçme aleti. 

çizgili yağış izleri (Alm. Virga, f; Fallstreifen, pl; Fr. traînées de précipitation, f; virga, f; İng. fallstreaks; 
precipitation trails; virga) meteo. Yüksek bulutlardan düşen fakat yere ulaşmadan buharlaşan ya da uçunan buz 
parçacıklarının hemen altında buluta bitişik bir şekilde oluşturduğu ve çizgi çizgi bulut lüleleri görünüm sunan izler; 
eşanlam: eğimli çizgisel yağış. 

çizik bulut (Alm. gestreifte Wolke, f; Fr. nuage d'aspect strié, m; İng. striation cloud) meteo. Dönen bir alçak 

basınç alanının varlığına işaret eden, yükselen bir hava akımının etrafında paralel çizgiler halinde yapılanmış 
bulutlar. 

çok amaçlı rezervuar (Alm. Vielzwecksperre, f; Mehrzweckbecken, n; Fr. réservoire à objectifs intégrés, m; 

réservoire à objectifs multiples, m; İng. multiple-purpose reservoir) meteo. Taşkın kontrolü, hidroelektrik enerji 
üretimi, ulaşım, sulama, balıkçılık, su temini ve rekreasyon gibi birden fazla amaca hizmet etmek için tasarlanmış, 
yapılandırılmış ve işletilen rezervuar projesi. 

çok bantlı tarayıcı (Alm. multispektraler Scanner, m; Fr. scanneur multibande, m; İng. multispectral 

scanner) meteo. Birden fazla ayrık frekanstaki ışınım enerjisini ölçmek için tasarlanmış olan ve genellikle 
uydularda kullanılan radyometre. 

çok bulutlu gökyüzü (Alm. stark bewölkter Himmel, m; Fr. ciel généralement nuageux, m; ciel très nuageux, m; 
İng. mostly cloudy sky; very cloudy sky) meteo. Sık sık donuk gökyüzü ve göze çarpıcı bulut varlığı gözlendiğinde 
tamamen olmayıp gökyüzünün 6-7/10’u ya da daha fazlasının bulutla örtülü olduğu gökyüzü durumu. 

çok burgaçlı hortum (Alm. Multivortex-Tornado, m; Fr. tornade à multi-vortex, f; tornade à vortex multiples, f; 
İng. multiple-vortex tornado; multivortex tornado) meteo. Ortak bir merkez etrafında dönen iki veya daha fazla 
yoğuşma hunisinin veya toz toprak bulutunun aynı anda mevcut olduğu ve özellikle zarar verici niteliği olan bir 
hortum; eşanlam: çok girdaplı hortum. 

çok hafif kar yağışı (Alm. sehr leichter Schneefall; Fr. neige très légère, f; İng. very light 
snowfall) meteo. Yağışın süresi ne olursa olsun üzerine düştüğü yüzeyleri örtmeyen ve ıslatmayan kar yağışı. 

çok hücreli boran (Alm. Multizellengewitter, n; Fr. orage multicellulaire, m; İng. multicell cluster storms; multicell 
storm; multicell thunderstorm; multicellular thunderstorm) meteo. İki veya daha fazla, her biri farklı bir gelişme 

aşamasında olabilen boran hücresinin birleşmesiyle oluşan konvektif fırtına; eşanlam: çok hücreli fırtına. 

çok kısa vadeli hava öngörüsü (Alm. sehr kurzfristige Wettervorhersage, f; Fr. prévision météo à très courte 
échéance, f; prévision à très court terme, f; İng. very short-range weather forecasting) meteo. En fazla 12 saate 
kadarlık bir gelecek süre için öngörülen hava durumu parametreleri. 

çok seviyeli model 1. (Alm. hierarchisch lineare Modellierung, f; Mehrebenenanalyse, f; Fr. modèle à plusieurs 
niveaux, m; İng. hierarchical linear model; nested data model; random-effects model; random parameter 
model) ist. Bir kattaki örneklerin, her bir üst katta daha öncekileri içerecek şekilde büyüyen gruplar halinde ele 
alındığı, dolayısıyla parametrelerin her seviyede değiştiği istatistiksel modeller. 2. (Alm. Multiniveau-Modell, n; Fr. 

modèle à plusieurs niveaux, m; İng. multi-level model) meteo. Genellikle üç ya da daha fazla olmak üzere birden 
fazla seviyeye sahip sayısal atmosfer modeli. 

çok şiddetli kasırga (Alm. heftiger Sturm, m; orkanartiges Unwetter, n; Fr. tempête violente, f; İng. violent 
storm) meteo. On dakikalık ortalamayla gözlenen hızı saatte 103-117 km/s (56-63 knot) olan ve 11 bofor 

kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan rüzgâr. 

çoklu saçılma (Alm. Mehrfachstreuung, f; Fr. diffusion multiple, f; İng. multiple scattering) meteo. Bir ışının 

uzayda bir yerde bir arada bulunan birden çok tekli saçıcılar tarafından saçılıma uğratılması; örneğin, bir ışın 
demetinin atmosferi geçerken birden çok molekül veya parçacık tarafından saçılıma uğratılması. 



çoklu yay biçimli yankı (Alm. LEWP; Fr. arcs multiples, pl; İng. line echo wave pattern) meteo. Meteoroloji 

radarında bir hat boyunca yer alan boranların yol açtığı, birer yay şeklinde çok sayıdaki görüntüsü. 

çöken duman sorgucu (Fr. panache tourmenté vers le bas, f; İng. fumigating plume; fumigation 
plume) meteo. Bacadan çıkan dumanın kararsız atmosfer içerisinde konvektif faaliyetlerle kararlı hava tabakasına 
kadar yükseltilmesi ve bu tabakada yatay olarak dağılan dumanın dikey aşağı doğru olan çökme faaliyeti 
sonucunda yere tekrar indirilmesi ve yerde hava kirliliğine neden olması durumu. 

çöl iklimi (Alm. Wüstenklima, n; Fr. climat désertique, m; İng. desert climate) meteo. Yıllık yağış tutarı 250 mm 

den az, yağış dönemi belirsiz, günlük sıcaklık ayrımları çok büyük olan iklim. 

çöl rüzgârı (Alm. Wüstenwind, m; Fr. vent du désert, m; İng. desert wind) meteo. Çok kuru, genellikle tozlu, gün 

içinde büyük sıcaklık değişimlerine sahip olan, hamsin, harmattan, samyeli, samum gibi çöllerde esen rüzgârlar. 

çözülmüş buz (Alm. brüchiges Eis, n; Fr. glace pourrie, f; İng. rotten ice) meteo. Ergime sürecinde bal kıvamını 

almış ve çözülme aşamasına erişmiş yüzen buz. 

D değeri 1. (Alm. D-Wert, m; Fr. valeur de D, f; İng. D-factor; D-value) meteo. Genellikle deniz üzerinde uçan bir 

hava taşıtının radyo altimetresi ile basınç altimetresi arasında oluşan, izobarik bir yüzey üzerinde bulunan bir 
noktanın yükseklik değeri ile ICAO Standart Atmosferine göre o izobarik yüzey için belirlenmiş olan yükseklik 
değeri arasındaki fark. 2. bkz. gıda. desimal azalma süresi. 

D katmanı (Alm. D-Schicht, f; Fr. couche D, f; İng. D layer) meteo. İyonosferin yaklaşık 65 ila 80 kilometreleri 

arasında yer alan, çok düşük frekanslı radyo dalgalarını yansıtıp diğer radyo dalgalarını soğuran iyonize olmuş en 
alt tabakası. 

dağ dalgası (Alm. Gebirgswellen, pl; Fr. onde orographique, f; onde sous le vent, f; ondes de relief, pl; İng. lee 
wave; mountain lee wave; mountain wave) meteo. Dağ gibi yeryüzündeki herhangi bir engel nedeniyle dağ 

tepesinin kuytu yamaçlarında gözlenen mercek görünüşlü bulutlar gibi atmosferik olaylara neden olan atmosferik 
dalga. 

dağ havası (Alm. Bergwetter, n; Fr. air de la montagne, f; İng. mountain weather) meteo. Dağların kendine has 

çok değişken, genellikle vadilere göre daha bulutlu, sisli ya da rüzgârlı ve soğuk olan hava şartları. 

dağ iklimi (Alm. Gebirgsklima, n; Fr. climat alpin, m; climat de montagne, m; climat des hauteurs, m; İng. alpine 

climate; highland climate; mountain climate) meteo. Orman sınırının üstünde yer alan, hiçbir ayda ortalama 
sıcaklığın 10 santigradı aşmadığı, genellikle hâkim rüzgâr yönündeki yamaçların rüzgârlı ve nemli olduğu, 
morötesi ışınların daha şiddetli olduğu karakterize edilen iklim tipi. 

dağ meltemi (Alm. Bergbrise, f; Fr. brise de montagne, f; brise d’amont, f; İng. mountain breeze; valley 

breeze) meteo. Dağlardan koyak tabanlarına ve ovalara doğru esen, sıcaklık ve basınç farklılıklarından 
kaynaklanan günlük çevrimsel rüzgâr. 

dağ meteorolojisi (Alm. Gebirgsmeteorologie, f; Fr. météorologie de la montagne, f; İng. mountain 
meteorology) meteo. Topografik olarak engebeli veya dağlık alanlardaki hava koşullarının her ölçekte 

açıklanması, anlaşılması dağların ve kış turizmin geliştirilmesi gibi sektörel uygulamalarıyla ilgilenen 
meteorolojinin bilim dalı; eşanlam: dağ havabilimi. 

dağ ve vadi rüzgârları (Alm. Berg- und Talwinde, pl; Fr. brise de montagne et de vallée, f; vents de montagne et 
de vallée, pl; İng. mountain-valley winds; mountain and valley breezes; mountain and valley winds; mountain–
plains wind system; mountain–plains winds) meteo. Gündüzleri vadilerin daha hızlı ısınması, geceleri ise dağların 
daha hızlı soğumasından ötürü günlük çevrimsel, sırasıyla vadiden dağa ve dağdan vadiye doğru konvektif hava 
akımları. 

dağlar arası yüksek basınç alanı (İng. intermountain high) meteo. Yüksek dağ sıraları arasında soğuk havanın 

kışın göllenmesi sonucu meydana gelen yüksek basınç alanları. 

daimi batı rüzgârları (Fr. grands vents d'ouest, pl; İng. brave west winds) meteo. Her mevsim okyanus kıyıları ve 

bitişik bölgelerde yaklaşık 40o-65° S enlemlerinde esen güçlü ve sürekli batıdan esen rüzgârlar. 

dalaz (Alm. Kleintrombei, f; Staubhose, f; Sandwirbel, m; Staubwirbel, m; Fr. tourbillon de poussière, m; tourbillon 

de sable, m; İng. dancing devil; dust devil; dust whirl; sand whirl) meteo. Yeryüzünün gün içinde şiddetli 
ısınmasının sonucunda ince hava sütunlarının yerden toz ve kumu dönel hareketle kaldırıp çeken küçük 
hortumlar; eşanlam: şeytan hortumu, toz hortumu. 
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daldırmayla dondurma (Alm. Immersionsgefrieren, n; Fr. congélation par immersion, f; İng. immersion freezing; 
liquid immersion freezing) 1. gıda. Özellikle su ürünlerinin dondurulmasında ticari uygulama olanağı bulan 

dondurulacak ürünün ambalajlanmış veya ambalajlanmamış olarak düşük derecelere kadar soğutulmuş uygun bir 
sıvıya (tuz, şeker veya gliserol çözeltisi) daldırılması veya sıvının ürün üzerine püskürtülmesi sonucu gerçekleşen 
dondurma işlemi; eşanlam: daldırarak donma. 2. meteo. Aşırı soğutulmuş bir suyun içine aerosol daldırarak 

gerçekleştirilen donma. 

dalgalı bulut (Alm. Lentikaliswolke, f; Wogenwolke, f; Undulatus, m; Fr. nuage d'onde, m; undulatus, m; İng. 
billow cloud; undulatus; undulatus cloud; wave cloud; windrow cloud) meteo. Sıradağları aşmakta olan havanın 
yükselme ve alçalma hareketleriyle beraber oluşan, peşi sıra gelen paralel dalgalara benzeyen ve rüzgârlara dik 
bir şekilde uzanan, altokümülüs, sirokümülüs, stratokümülüs ve sirokümülüslerde sıra sıra görünümlü bulutlar. 

dalgalı duman sorgucu (Fr. panache en volutes, m; İng. looping plume) meteo. Bacadan çıkan dumanın süper 

adyabatik bir atmosferde inişli çıkışlı dalgalı bir yapı içinde yerde kirlilik yaratma potansiyeli taşıyarak yayılması. 

dalgalı iyonosfer düzensizliği (Alm. wandernde ionosphärische Störung, f; Fr. perturbation ionosphérique 

migratoire, f; İng. traveling ionospheric disturbance; travelling ionospheric disturbance) meteo. Periyotları saatler 
mertebesinde ve binlerce kilometre boyunca dalgayı hareketi andıran, atmosferik yerçekim dalgalarından 
kynaklandığı varsayılan iyonosfer elektron yoğunluğundaki düzensizlikler. 

dallantılı kar kristalleri (Alm. dendritische Schneekristalle, pl; Fr. cristaux de neige dendritiques, pl; İng. dendritic 

snow crystals) meteo. Makroskobik olarak çok ayrıntılı dallanmış yapılar ile karakterize edilen ve bir ağaç şeklini 
andıran, ideal formda altıgen simetriye sahip buz kristalleri. 

damla spektrometresi (Alm. Tropfengrössenspektrometer, m; Fr. spectromètre de dimension des gouttes, m; 
İng. drop-size spectrometer) meteo. Bulut içindeki sıvı damlaların ya da yağmur damlalarının boyut dağılımını 

belirleyen aygıt. 

damlaölçer (Alm. Distrometer, n; Regentropfengrössenmessgerät, n; Fr. disdromètre, m; İng. disdrometer; rain 
drop size meter) meteo. Yağmur damlaları gibi havada düşmekte olan hidrometeorların büyüklük dağılımını ölçen 
ve kaydeden alet; eşanlam: distrometre, damla boyu ölçer. 

darbeli boran (Fr. orage pulsatif, m; İng. pulse storm) meteo. Tek hücreli boranlarda çok şiddetli rüzgârların kısa 

süreli olarak estiği, bu olaydan sonra boranın yumuşadığı rüzgâr fırtınası. 

dBZ (Alm. dBZ; Fr. dBZ, m; décibel Z, m; İng. dBZ; decibel relative to Z) meteo. Meteoroloji radarlarında su 

damlacıklarının çapını, dolayısıyla kar ya da yağmur yeğinliğini kestirmede kullanılan ve hedeften dönen radar 
işaret gücünün, bir metreküpte 1 mm çapındaki yağmur damlacığının yaratacağı yansıma gücüne oranı olarak 
hesaplanan boyutsuz nicelik. 

değişken bulut tavanı (Alm. variable Wolkengrenze, f; Fr. plafond variable, m; İng. variable 
ceiling) meteo. Gözlem süresince kabul edilen kriterlere göre yüksekliği ciddi miktarda azalan veya artan bulutun 
taban yüksekliği; örneğin, 1000 m yükseklikteki bulut için bulut taban seviyesi değişiminin 200 m ya da daha fazla 
olması. 

değişken yönlü rüzgâr (Alm. Wind aus wechselnden Richtungen, m; Fr. vent variable, m; İng. variable wind; 
variable wind direction) meteo. Altı knot veya daha şiddetli esen rüzgârın 2 dakikalık değerlendirme süresince 
yönünde görülen 60° ya da daha büyük değişimler olması durumu; eşanlam: değişken rüzgâr. 

deneysel meteoroloji (Alm. experimentelle Meteorologie, f; Fr. météorologie expérimentale, f; İng. experimental 
meteorology) meteo. Atmosferik süreçler ve olguların laboratuvar ve arazi deneyleriyle incelenmesi. 

denge denklemi (Alm. Bilanzgleichung, f; Fr. équation de bilan, f; équation d’équilibre, f; İng. balance 
equation) 1. ist. Olasılık kuramında Markov zincirlerindeki bir duruma ya da durum kümesine giriş ve çıkışların 
dengesini betimleyen denklem. 2. meteo. Çıktıları hız hava tahmin ya da tanı modellerini ilklendirmek için 

kullanılan, jeopotansiyel alanın yol açtığı havanın yatay hareket hızını veren denklemler. 

denge iklimi (Alm. Gleichgewichtsklima, n; Fr. climat à l'équilibre, m; İng. equilibrium climate) meteo. Bir iklim 

benzetim modelinin, tedirgileme sonrası belirli bir sınır koşulları kümesi altında denge durumuna ulaştığında elde 
edilen iklim modeli. 

dengeli pirhelyometre (Alm. Kompensationspyrheliometer, n; Fr. pyrhéliomètre à compensation, m; İng. 
compensated pyrheliometer) meteo. Biri güneş ışınımına, diğeri ise elektrik akımına maruz bırakılan iki özdeş 
metal şeritteki sıcaklık artışını eşitleme prensibine dayalı pirhelyometre. 



deniz alacakaranlığı (Alm. nautische Dämmerung, f; Fr. crépuscule nautique, m; İng. nautical 

twilight) meteo. Güneşin, sabah doğmadan hemen önce ve akşam battıktan hemen sonra ufkun altında 6-12 
dereceler arasındayken oluşan, hem ufkun hem de parlak yıldızların görülebildiği alacakaranlık. 

deniz barometresi (Alm. Seebarometer, n; Fr. baromètre marin, m; İng. marine barometer) meteo. Gemi 

güvertesinde kullanılmak ve cıva borusunda bir daralma ile geminin hareketlerinde etkilenmemek üzere 
düzenlenmiş cıvalı barometre; eşanlam: gemi barometresi. 

deniz etkili kar fırtınası (Alm. Meereffekt-Schneesturm, m; Fr. tempête de neige d'effet de mer, pl; İng. bay-effect 
snow; ocean-effect snowstorm) meteo. Deniz yüzeyi üzerinden geçen soğuk hava kütlesinin daha sıcak olan su 
yüzeyinden nem toparlaması ve daha sonra yükselmesi sonucu yoğuşması ve rüzgâr yönünde kar yağışı 
oluşturması. 

deniz gökkuşağı (Alm. See Regenbogen, m; Fr. arc-en-ciel marin, m; İng. marine rainbow; sea 
rainbow) meteo. Deniz su serpintisi içinde görülen gökkuşağı. 

deniz hortumu (Alm. Wasserhose, f; Fr. trombe d’eau, f; trombe marine, f; İng. water spout; 

waterspout) meteo. Kümülonimbüs bulutundan aşağı deniz ve gölle su yüzeyine uzanan ve şiddetlice dönen hava 
sütunu; eşanlam: su hortumu. 

deniz kara su döngüsü (Alm. Externer Wasserkreislauf, m; Fr. cycle hydrologique externe, m; İng. external 
water circulation) meteo. Hidrolojik su döngüsünde, denizlerden buharlaşarak ayrılan suyun karalar üzerine yağış 

olarak yeryüzüne dönmesi. 

deniz meltemi (Alm. Meerbrise, f; Seebrise, f; Seewind, m; Fr. brise de mer, f; vent du large, m; İng. onshore 
wind; sea breeze) meteo. Gece ve gündüz boyunca kara ve denizlerin farklı ısınmaları sonucu ortaya çıkan 
sıcaklık farkından doğan ve denizden karaya doğru esen kıyı rüzgârı; eşanlam: deniz yeli. 

deniz meteoroloji istasyonu (Alm. Ozeanwetterstation, f; Fr. station météorologique océanique, f; İng. ocean 
weather station) meteo. Denizler üzerinde yeryüzü ve yukarı atmosfer gözlemleri yapan ve raporlayan 
şamandıra, gemi vb. meteoroloji istasyonu. 

deniz seviyesi basıncı (Alm. Druck auf Meeresspiegellevel, m; Luftdruck in Meereshöhe, m; Meereshöhendruck, 
m; Fr. pression au niveau de la mer, f; pression réduite au niveau moyen de la mer, f; İng. mean sea level 
pressure; sea level pressure) meteo. Meteoroloji istasyonlarının ortalama deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde 
bulunması nedeniyle gözlenen basınç değerlerindeki farklılıklarının giderilmesi için istasyon yüksekliğine ve hava 
sıcaklığına göre istasyon basıncında yapılan düzeltmeyle elde edilen kuramsal basınç. 

deniz seviyesine göre irtifa (Fr. altitude quadrantale, f; İng. QNH; quadrantal naval height) meteo. Uçakların 

barometrik altimetresinin, kalkıştan geçiş irtifasına kadar olan tırmanış sırasında ve alçalma, yaklaşma veya iniş 
sırasında geçiş seviyesi geçilirken, havaalanındaki hava basınç değerinin ICAO standart atmosferine göre 
ortalama deniz seviyesine indirgenmesi sonucu bulunan değere ayarlanarak, havadaki uçağın veya uçak 
pisteyken meydanın feet cinsinden gösterdiği deniz seviyesinden olan irtifası. 

deniz seviyesine indirgeme (Alm. Herabsetzung auf Meereshöhe, f; Fr. réduction au niveau de la mer, f; İng. 
reduction to sea level) meteo. Meteorolojide, bir kısım özel faktör ya da faktörlerin etkisini ortadan kaldırmak 
amacıyla doğrudan ölçülen değerleri, deniz seviyesi gibi belli bir seviye için hesaplanan değerlerle değiştirmek. 

denizsel aerosol (Alm. Seeaerosol; Fr. aérosol marin, m; İng. marine aerosol; sea salt 

aerosol) meteo. Denizlerin çalkalanmasından kaynaklanan ve özellikle kristaller veya sodyum klorür çözeltisi 
içeren katı veya sıvı parçacıklar. 

denizsel hava kütlesi (Alm. maritime Luft, f; maritime Luftmasse, f; Fr. air maritime, f; masse d’air maritime, f; air 
maritime, m; İng. maritime air; maritime air mass) meteo. Özellikleri, üzerinde oluştuğu deniz tarafından 

belirlenen, genelde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının küçük olduğu, nemli hava kütlesi. 

denizsel kutupsal hava kütlesi (Alm. maritime polare Luftmasse, f; Fr. masse d'air maritime polaire, f; air 
maritime polaire, m; İng. maritime polar air; maritime polar air mass; polar maritime air mass) meteo. Özellikleri 
üzerinde bulunduğu kutuplardaki deniz bölgeleri tarafından belirlenen, nemli, ılık ve kararsız olan hava kütlesi. 

denizsel terselme (Alm. marine Inversion, f; Fr. inversion marine, f; İng. marine inversion) meteo. Soğuk 

denizsel hava kütlesinin sıcak hava kütlesi altında uzanması durumunda ortaya çıkan sıcaklık terselmesi. 

denizsel tropik hava (Alm. maritime Tropenluft, f; maritime tropische Luftmasse, f; Fr. masse d'air maritime 
tropicale, f; air maritime tropical, m; İng. marine tropical air; maritime tropical air; maritime tropical air 



mass) meteo. Güney Yarımküre ve Kuzey Yarımküre’de 30° enlemler ile ekvator arasında bölgelerde görülen, 

özellikleri, üzerinde oluştuğu sıcak okyanuslar tarafından belirlenen, genellikle nemli, sıcak ve kararsız olan hava 
kütleleri; eşanlam: tropik denizsel hava. 

denizsellik (Alm. Maritimität, f; Ozeanität, f; Fr. océanicité, f; İng. oceanicity; oceanity) meteo. Klimatolojide, 

deniz etkisine maruz olma ve denizlerin ısınma özelliklerine bağlı olan ve genellikle gün içi sıcaklık aralığı ya da 
en sıcak ila en soğuk ay arasındaki farkların küçük olması ile nitelenen iklim özelliği; eşanlam: deniz iklimi özelliği. 

derece gün (Alm. Gradtagzahl, f; Gradtag, m; Fr. degré jour, m; İng. degree-day) meteo. Bir yerin ısınma enerji 

gereksinimini hesaplamada kullanılan, belirli bir taban sıcaklığı ile günlük ortalama hava sıcaklığı arasındaki fark 
ya da farkların birikimli toplamı. 

derece saat (Alm. Gradstunde, f; Fr. degré-heure, f; İng. degree hour) meteo. Dış hava sıcaklığının belirli bir 

referans değeri ile bir saat boyunca ölçülüp ortalaması alınan hava sıcaklığı arasındaki fark. 

dereko (Fr. dérécho, m; İng. derecho; plough wind; plow wind) meteo. Geçtiği yerlerdeki çimleri hasır gibi 

dümdüz ettiği bu şekilde adlandırılmış olan şiddetli boran çizgisi ile birlikte ilişkilendirilmiş uzun saatler süren 
doğrusal rüzgar fırtınası; eşanlam: çayır yatıran rüzgar. 

derişimi değişen gaz (Fr. gaz variable, m; İng. variable gas) meteo. Atmosferde bulunan ve derişimi yerden yere 

ve/veya zamanla değişiklik gösterebilen karbondioksit, metan, ozon gibi gazlar. 

derişimi değişmeyen gaz (Fr. gaz permanent, m; İng. permanent gas) meteo. Günümüz atmosferinde bulunan 

ve derişiminde yerden yere ve/veya zamana göre değişiklik göstermeyen oksijen, azot, argon gibi gazlar; 
eşanlam: sabit gaz. 

deterministik öngörü (Alm. deterministische Vorhersage, f; Fr. prévision déterministe, f; İng. deterministic 
forecast) meteo. Meteorolojik olaylar için herhangi bir gerçekleşme olasılığı belirtilmeden olacak-olmayacak ya da 

evet-hayır gibi kesin bir ifadeyle yapılan öngörü; eşanlam: gerekirci öngörü. 

dev yoğuşma çekirdeği (Alm. riesiges Aerosolpartikel, n; İng. giant aerosol particle) meteo. Genellikle rüzgâr 

erozyonu, endüstriyel işlemler, deniz tuzu, polen savrulması vb. mekanik süreçlerden kaynaklanan, çapı 2 
mikrometreden büyük olan ve yoğuşma çekirdeği gibi davranan havada asılı katı ya da sıvı haldeki atmosferik 
parçacık. 

devirli boran (Fr. tempête cyclique, f; İng. cyclic storm) meteo. Bir boranın evrimi süresince oluşan zayıflama ve 

kuvvetlenme çevrimleri. 

devirmeli kovalı yağmurölçer (Alm. Regenwippe, f; Kippeimer-Regenmesser, m; Fr. pluviomètre enregistreur à 
auget basculeur, m; pluviomètre à auget basculeur, m; İng. tilting bucket rain-gauge; tipping bucket rain 
gauge) meteo. Değişimli olarak boşalıp dolan iki kapta 0,25 mm artımlı yağış miktarlarını toplayıp ölçen aygıt. 

dış hava sıcaklığı (Alm. Außenlufttemperatur, f; Fr. température de l'air statique, f; température extérieure, f; İng. 
corrected mean temperature; outside air temperature; static air temperature; true air temperature) meteo. Seyir 
halindeki bir uçağın dışındaki termometrede havanın sıkışma ve sürtünmesinden kaynaklanan sıcaklık artışı için 
düzeltilmiş, sabit dış ortam hava sıcaklığı; eşanlam: statik hava sıcaklığı. 

dış kaynaklı etkiler (Alm. exogene Einflüsse, pl; Fr. influences exogènes, pl; İng. exogenic 
influences) meteo. Atmosferin veya hidrosferinin dışından kaynaklanan ve Dünya’nın iklimi üzerinde değişikliğe 
yol açabilen güneş aktivitesi veya kozmik ışınım gibi faktörler. 

dışa akış hızı (Alm. Abflussgeschwindigkeit, f; Strahlaustrittsgeschwindigkeit, f; Fr. vitesse de sortie, f; İng. efflux 
velocity) meteo. Çıkış ağzından, örneğin bir bacadan ya da atıksu borusundan, akışkanın ortama veriliş hızı. 

diferansiyel kinematik (Alm. Differentialkinematik, f; Fr. cinématique différentielle, f; İng. differential 
kinematics) meteo. Basınç ve rüzgâr alanlarından, Kinematik denklemleri ve bazı sinoptik özelliklerin hareketi ve 

gelişimi ile ilgili belirli parametreleri kullanarak basınç ve rüzgâr alanlarını hesaplama. 

diferansiyel piranometre (Alm. Nettopyranometer, n; Fr. pyranomètre pour le rayonnement solaire resultant, m; 
İng. net pyranometer) meteo. 300 ila 2800 nm dalga boylarında yeryüzüne gelen ve yeryüzünden yansıyan 
ışınımın farkını ölçmek için kullanılan alet. 

diferansiyel pirgeometre (Alm. Nettopyrgeometer, n; Fr. pyrgéomètre pour le rayonnement terrestre résultant, 
m; İng. net pyrgeometer) meteo. 4500 ila 100.000 nm dalga boylarında yeryüzüne gelen ve yeryüzünden 
yansıyan ışınımın farkını ölçmek için kullanılan alet. 



diferansiyel radyometre (Alm. Nettoradiometer, n; Fr. radiomètre différentiel, m; radiomètre pour le rayonnement 

solaire resultant, m; İng. net radiometer) meteo. Yeryüzüne gelen ve yeryüzünden yansıyan güneş ışınımının 
farkını ölçmek için kullanılan alet. 

difüzometre (Alm. Diffusionsmesser, m; Streustrahlungsmesser, m; Fr. diffusiomètre, m; diffusomètre, m; İng. 
diffusionmeter; diffusometer; scatterometer) meteo. Yansıyan ışık huzmesinin ya da radar dalgalarının bir 

ortamdan ya da yüzeyden ne denli saçıldığını ölçmek için kullanılan, meteoroloji uydularında rüzgâr yön ve 
şiddetini, endüstriyel üretimde yüzey pürüzlülüğünü saptama gibi uygulamaları olan aygıt; eşanlam: yayınımölçer. 

dikey anemometre (Alm. vertikales Anemometer, n; Fr. anémomètre vertical, m; İng. vertical 
anemometer) meteo. Atmosfer içerisinde gerçekleşen hava akım hızlarının dikey bileşenlerini ölçmek için 

tasarlanmış rüzgârölçer. 

dikey görüş uzaklığı (Alm. Vertikalsicht, f; Fr. visibilité verticale, f; İng. vertical visibility) meteo. Gözlemcinin, 

yerdeki sis, yağmur veya kar gibi engelleyicilerden yukarıya doğru baktığında görebildiği bir balon veya bulutun 
tepesini referans olarak kullanarak belirleyebileceği en büyük mesafe. 

dikey sıcaklık gradyanı (Alm. atmosphärischer Temperaturgradient, m; vertikaler Temperaturgradient, m; 
Temperaturgefälle, n; Fr. gradient thermique vertical, m; gradient vertical de température, m; İng. temperature 
lapse rate; vertical temperature gradient) meteo. Havada artan yükseklikle genellikle azalma şeklinde görülen 
hava sıcaklığının yükseklikle gösterdiği değişim oranı. 

dikili bulut (Alm. stehende Wolke, f; Fr. nuage stationnaire, m; İng. standing cloud) meteo. Dağlık alanların 

zirvelerinde veya dağ sırtlarında sürekli aynı yerde hareketsizmiş gibi duran, merceksi bulut gibi tek parça 
halindeki bulut. 

dikili merceksi bulut (Fr. coiffe de montagne, m; İng. standing lenticular cloud) meteo. Sıkça dağ sıralarının 

rüzgâr altı taraflarında ya da dağ sıralarına paralel olarak tepelerinde bulunan, genelde düz bir mercek veya 
badem biçimini andıran, keskin ana hatlarla belirginleşen bulut. 

dinamik akış kararlılığı (Alm. dynamische Stabilität, f; hydrodynamische Stabilität, f; Fr. stabilité dynamique, f; 
stabilité hydrodynamique, f; İng. dynamic stability; hydrodynamic stability) meteo. Kararlı akış durumundaki bir 
akışkanın, çevreden küçük bir enerji girdisi sonucu uğradığı yerdeğişimden sonra başlangıçtaki durumuna hızla 
geri gelme eğilimi; eşanlam: dinamik kararlılık. 

dinamik klimatoloji (Alm. dynamische Klimatologie, f; Fr. climatologie dynamique, f; İng. dynamic 
climatology) meteo. Uzun dönem iklim değişimlerine ya da kısa dönemde olağandışı salınımlar gösteren iklim 
değişimlerine fizik ilkeleri ve sistem dinamiği ile açıklamalar getirmeye çalışan meteoroloji disiplini. 

dinamik meteoroloji (Alm. dynamische Meteorologie, f; Fr. météorologie dynamique, f; İng. dynamic 
meteorology) meteo. Atmosferdeki hava hareketlerini, akışkanlar dinamiği, termodinamik ile dinamiğin kabulleri 
ve yasalarına dayanarak inceleyen meteorolojinin bilim dalı. 

dinamik soğuma (Alm. adiabatische Abkühlung, f; dynamische Abkühlung, f; Fr. refroidissement dynamique, m; 

refroidissiment adiabatique, m; İng. adiabatic cooling; dynamic cooling) meteo. Genellikle alçak basınç merkezi 
alanlarında görülen, adyabatik bir süreçte yükseklikle atmosferik basıncın düşmesi nedeniyle hava parçasının 
genişlemesi ile hacminin artması sonucu oluşan soğuma; eşanlam: adyabatik soğuma. 

dinamik yağış (Alm. dynamischer Niederschlag, f; Fr. précipitation dynamique, f; İng. dynamic precipitation; 

stratiform precipitation) meteo. Doymamış havanın yükselmesi sonucu göreli neminin artması, doymuş hale gelip 
yeterince derinliğe sahip ve uygun sıcaklığa sahip bulut oluşturması ve yağışa yol açması olayı. 

Dines dengelemesi (Alm. Dines-Kompensation, f; Fr. compensation de Dines, f; İng. Dines 
compensation) meteo. Yeryüzünden tropopoza kadar uzanan bir hava kolonunun içindeki net kütle 

yakınsamasının, başka bir seviyedeki ıraksama tarafından denkleştirilmesi, dolayısıyla yükselen havanın çöken 
hava ile dengelenmesi olayı. 

dip akıntısı (Alm. Unterströmung, f; Fr. courant sous-marin, m; sous-courant, m; İng. undercurrent) meteo. Deniz 

ve ırmaklarda, bir su kütlesinin altından akan akıntı. 

dip buzu (Alm. Grundeis; Fr. glace de fond, f; İng. anchor ice; bottom ice; depth ice; underwater 
ice) meteo. Irmak, göl gibi su kütlelerinin dibinde oluşan buz kütlesi. 



diyabatik süreç (Alm. diabatischer Prozess, m; Fr. processus diabatique, m; İng. diabatic 

process) meteo. Çevresiyle ısı alışverişinde bulunan, çevresine ısı veren ya da çevresinden ısı alan kimyasal 
veya fiziksel işlem. 

Dobson birimi (Alm. Dobson-Einheit, f; Ozoneinheit, f; Fr. unité ozone; unité Dobson, f; İng. Dobson unit; ozone 
unit) meteo. 0 °C’de ve 1 atmosfer basınçtaki atmosfer içinde yer alan atmosferik ozonun tümünün bir tabakaya 

hapsedilmiş olduğu varsayıldığında 1 Dobson birimi ozonun 0,01 milimetresinin karşılığında olduğunu ifade eden, 
standart basınç ve sıcaklıkta milimetrenin yüzde birine eşit olan atmosferik ozon ölçüsü. 

Dobson spektrofotometresi (Alm. Dobson-Spektrophotometer, n; Fr. spectrophotomètre de Dobson, m; İng. 
Dobson ozone spectrophotometer; Dobson spectrophotometer; Dobsonmeter) meteo. Atmosferdeki toplam ozon 

miktarını uzun dalga boylu güneş ışınlarının (UVA) ve kısa dalga boylu güneş ışınlarının (UVB) yeryüzünde 
şiddetlerini karşılaştırarak belirleyen aygıt. 

doğal çekiş (Alm. natürlicher Zug, m; Selbstzug, m; Fr. tirage naturel, f; İng. natural draft; natural 
draught) meteo. İki nokta arasında sıcaklık farklarının yol açtığı basınç gradyanı ve bunun yarattığı gaz ya da 

hava akımı. 

doğal çığ (Alm. natürlich ausgelöste Lawine, f; Fr. avalanche naturelle, f; İng. natural avalanche; naturally-
trigggered avalanche) meteo. Kar örtüsünde meydana gelen yükleme veya kar örtüsünün doğal davranışına ilave 
olarak korniş düşmesi, deprem olması gibi doğal bir tetikleyici tarafından oluşturulan kar ve buz kütlesinin yamaç 
aşağı kayması. 

doğal koordinatlar (Alm. natürliche Koordinaten, pl; Fr. coordonnées naturelles, pl; İng. natural 
coordinates) meteo. Üç boyutlu akışın hareketini tanımlamak için kullanılan ve birincisi her noktada yatay hıza 
paralel, ikincisi yatay hıza dik ve akış yönünün solunda, üçüncüsü ise yukarı düşey yönde olmak üzere üç birim 
vektörden oluşan koordinat sistemi. 

doğrudan güneş ışınımı (Alm. direkte Sonnenbestrahlung, f; Fr. insolation directe, f; rayonnement solaire direct, 
m; İng. direct insolation; direct solar radiation) meteo. Güneş’ten gelen ışınların, atmosfer tarafından saçılan ve 
yayınıma uğratılan kısmının dışında kalan ve yeryüzünde ışınım yönüne dik bir yöndeki düzlemin üzerine düşen 
kısmı. 

doğrudan termik dolaşım (Alm. direkte Zirkulation, f; Fr. circulation directe, f; İng. direct circulation; thermally 
direct circulation) meteo. Hadley atmosferik dolaşım modelinde olduğu gibi sıcak havanın doğrudan yükselmesi 
ve soğuk havanın çökmesi ve kinetik ve potansiyel enerjilerin değişimi ile oluşan hava hareketleri. 

doğrudan yüzey akışı (Alm. direkter Oberflächenabfluß; Fr. écoulement direct, m; İng. direct 

runoff) meteo. Yağmur başladıktan kısa süre sonra havzanın çıkışına ulaşan veya göle ya da akarsuya 
kavuşan yüzey akışı kısmı. 

doğu batı yönlü soğuk cephe (Fr. front froid de retour, m; İng. backdoor cold front) meteo. Normalde beklenen 

batıdan doğuya doğru hareketi yerine doğudan batıya ya da kuzey doğudan hareket eden cephe. 

doğu rüzgârları (Alm. Ostwinde, pl; Fr. vents de l’est, pl; İng. easterlies) meteo. Yeryüzünde kutup bölgelerinden 

tropiklere kadar birçok kuşağında doğu yönünden esen, geniş örüntülü ve sürekli rüzgârlar. 

dolaylı dolaşım (Alm. indirekte Zirkulation, f; Fr. circulation indirecte, f; İng. indirect circulation; thermally indirect 
circulation) meteo. Atmosferin genel dolaşımında dönencealtı yüksekler ve kutupsal cepheler arasındaki 

hücrelerde olduğu gibi sıcak havanın doğrudan çökmesi ve soğuk havanın yükselmesi ve kinetik enerjinin 
potansiyel enerjiye değişimi ile oluşan kapalı hava sirkülasyonu. 

dolaylı geçmiş iklim verileri (Alm. Klimaproxy, m; Fr. indicateur indirect du climat, m; indicateur substitutif du 
climat, m; İng. climate proxy; proxy climate indicator) meteo. Fiziksel ve biyofiziksel prensipler kullanılarak 

geçmişe ait iklime ilişkin değişimleri belirlemek üzere kullanılan polen analizi, ağaç halkaları, mercanlar, izotoplar 
ve buz karotları gibi yerel kayıtlar; eşanlam: dolaylı iklim göstergeleri. 

dolu (Alm. Hagel, m; Fr. grêle, f; İng. hail) meteo. Kümulonimbüs gibi dikey gelişmeli bulutlardan çapı 5 mm ila 50 

mm arasında değişen küresel veya düzensiz şekilli opak buz parçası yağışı. 

dolu bacası (İng. hail-shaft) meteo. Aşağı yönde kuvvetli rüzgâr eşliğinde dar bir bölgede gerçekleşerek yağan 

yağmur ya da dolu veya onların izlediği yol. 

dolu şeridi (İng. hail streaks; hail swaths) meteo. Dolu üreten boran bulutundan kaynaklanan dolu sütununun 

yerde takip ettiği yol. 



dolu zararı (Alm. Hagelschaden, m; Fr. dommage causé par la grêle, m; İng. hail damage; hail 

injury) meteo. Özellikle bitkilerin ileri gelişme evrelerinde iri taneli ve uzun süreli yağan dolu tanelerinin bitkilerde 
meydana getirdiği yaprakların parçalanması, dalların kırılması, bitkilerin yatması, çiçek, tane ve meyveleri dökme 
şeklinde oluşan mekanik hasar. 

dolunay (Alm. Vollmond, m; Fr. pleine lune, f; İng. full moon) meteo. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamı 

güneş ışınları ile aydınlatıldığı için aydınlık görüldüğü ve Ay'ın uzanım açısının 180o olduğu evre. 

dolusavar roket (Alm. Hagelabwehrrakete, f; Hagelrakete, f; Fr. fusée antigrêle, f; İng. anti-hail 
rocket) meteo. Zararlı dolu oluşumunu önlemek için bir fırtına bulutunun içinde patlatılarak buluta çok sayıda 
tohumlama maddesi enjekte etmek için tasarlanmış roket; eşanlam: dolu engelleme roketi. 

don 1. (Alm. Frost, m; Fr. gelée, f; gel, m; İng. frost) meteo. 1. Duru, açık ve rüzgârsız havalarda yerde ışınım 

kaybından dolayı önce çukur ve rüzgârdan korunmuş, nispeten alçak bölgelerde oluşan yerel, sığ ve kısa süreli 
olarak hava sıcaklığının donma sıcaklığının altına düşmesi. 2. Soğuk hava adveksiyonu nedeniyle geniş bir 
bölgede üzerinde tarımsal alanlara zarar verebilecek ve/veya ıslak yüzeylerdeki suları yoğuşma ile buza 
dönüştürebilecek kadar uzun bir süre ve şiddette yüzey hava sıcaklığının donma sıcaklığının altında (0°C’nin) 
kalması. 2. (Alm. Farbe des Pferdes, f; Fr. couleur du cheval, f; İng. color of the horse) tar. Yağız, al, beyaz ve 

doru gibi atın vücut, yele ve kuyruğundaki liflerin renklerine verilen isim; eşanlam: at rengi. 

don bildirimi (Fr. avis de gelée, m; İng. freeze advisory) meteo. Soğuk hava etkisiyle bitki örtüsü ve ürünlerin 

büyük olasılıkla donmasına beklendiğinde yayımlanan meteorolojik ikaz. 

don derinliği (Alm. Frosttiefe, f; Fr. profondeur de gélivation, f; niveau de gélivation, m; İng. frost level; frost 
line) meteo. Don olayının gerçekleştiği en büyük toprak derinliği. 

don dumanı (Alm. Frostrauch, m; Fr. brouillard de glace, m; İng. frost smoke) meteo. Donma seviyesinin çok 

altında olan bir hava kütlesinin görece daha sıcak bir deniz yüzeyinden geçerken deniz üzerindeki nemin donarak 
buz kristallerine dönüşmesi sonucu oluşan sis; eşanlam: deniz dumanı. 

don indeksi (Alm. Frostindex, m; Fr. indice de gel, m; İng. freezing index) meteo. Belirli bir gözlem süresi içinde, 

0 oC'nin altındaki derece gün sayısının toplamından aynı süre boyunca 0 oC'nin üzerindeki derece gün sayısından 
çıkarılarak hesaplanan indeks. 

don kabarması (Alm. Frosthebung, f; Fr. foisonnement dû au gel, m; İng. frost heaving) meteo. Donma 

sıcaklığının toprak, asfalt gibi yüzeylerin altına nüfuz etmesi, topraktaki suyun donması ve genleşmesi sonucunda 
yüzeyin kabarması; eşanlam: don şişkinliği. 

don uyarısı (Alm. Frostwarnung, f; Fr. avertissement de gel, m; İng. freeze warning) meteo. Tarım bitkilerinin 

büyüme mevsimi sırasında çimen seviyesi sıcaklık tahmininin sıfırın altına düştüğünde yayımlanan meteoroloji 
raporu. 

don zararı (Alm. Frostschaden, m; Fr. dommage causé par le gel, m; İng. frost damage) meteo. Bitkilerin 

hücrelerindeki suyun donarak katılaşması ve hücre duvarlarının patlaması sonucunda bitkilerin gördüğü zarar; 
eşanlam: don hasarı. 

donan çisenti (Alm. gefrierender Niesel, m; Fr. bruine verglaçante, f; İng. freezing drizzle) meteo. Sıvı su olarak 

düşen çisentinin donma seviyesinin altında olan yer veya yerdeki diğer yüzeyler üzerinde donup ince bir buz 
katmanı oluşturması. 

donan serpinti (Alm. Frostsprühnebel, m; Fr. embruns givrants, m; embruns verglaçants, pl; İng. freezing 
spray) meteo. Soğuk havalarda açık denizdeki gemiler ya da su kıyısına yakın yapılar üzerinde şiddetli 
rüzgârlarla sprey şeklinde savrulan deniz suyunun donması. 

donan yağış (Alm. Gefrierniederschlag, m; Fr. précipitation gelée, f; précipitation se congelant, f; précipitation 

solide, f; précipitation verglaçante, f; İng. freezing precipitation) meteo. Çisenti ya da yağmur şeklinde yere sıvı 
olarak düşen fakat sıcaklığı donma seviyesi altında olan yeryüzünde veya yeryüzündeki cisimler üzerinde temas 
ile donan yağış. 

donan yağmur (Alm. Eisregen, m; Gefrierniederregen, m; Fr. pluie verglaçante, f; İng. freezing rain) meteo. Sıvı 

olarak düşen yağmur damlalarının sıcaklığı donma seviyesi altında olan yer veya yerdeki diğer yüzeyler üzerinde 
temasla donması. 

dondan korunma (Alm. Frostschutz, m; Fr. protection contre le gel, f; İng. frost protection) meteo. Don veya 

donma seviyesinin altındaki sıcaklıklarından dolayı meyve, ağaç veya bitkilerde oluşabilecek olan hasar veya 



kayıpları önlemek için zemini humus, duman veya su ile kaplamak, havayı karıştırmak ve alttan gelen ısıyı 
artırmak gibi yöntem ve teknolojilerin kullanımı. 

donma çekirdeği (Alm. Gefrierenskeim, m; Fr. noyau de congélation, m; İng. freezing nucleus) meteo. Aşırı 

soğumuş bulut damlacıklarının donma sürecinde çekirdek gibi davranan katı bileşikler içeren aerosoller. 

donma çekirdeklenmesi (Fr. nucléation par congélation, f; İng. freezing mode nucleation; freezing 

nucleation) meteo. Aşırı doymuş buhar ortamında buz kristallerinin oluşması. 

donma derecesi (Alm. Frostgrad, n; Fr. degree de gelée, m; İng. degree of frost) meteo. Gün içinde, hava 

sıcaklığının, donma sıcaklığının kaç derece altına düştüğünün bir ölçüsü. 

donma yükseltisi (Alm. Null-Grad Isotherme, m; Fr. isotherme zéro degré, m; niveau de congélation, m; İng. 

freezing level; zero-degree celsius level; zero-degree isotherm) meteo. Hava sıcaklığının 0°C ya da civarında 
olduğu ve donmanın görüldüğü, yerden dikey yükseklik. 

donma-çözülme döngüsü (Alm. Gefrier-Tau-Zyklus, m; Fr. cycle de gel-dégel, m; İng. freeze-thaw 
cycle) meteo. Sıcaklığın ardışık olarak (örneğin günlük) 0⁰ C'nin üzerine ve altına düşmesiyle oluşan döngü. 

donmuş çiy (Alm. gefrierter Tau, m; weißer Tau, m; Fr. rosée blanche, f; İng. frozen dew; white 
dew) meteo. Hava sıcaklığı donma sıcaklığının altına düştüğünde çeşitli yüzeyler üzerinde önceden oluşmuş olan 
çiy damlarının küçük buz boncuklarına dönüşmüş hali. 

donmuş toprak (Alm. gefrorener Boden, m; Fr. sol gelé, m; İng. frozen soil) meteo. Sıcaklığı 0 °C'ye eşit veya 

daha düşük, bazen içinde buz ve su buharı bulunan, ancak sıvı su içermeyen toprak. 

donsuz mevsim (Alm. frostfreie Periode; Fr. période sans gel, f; İng. freeze-free season; frost-free 
season) meteo. Sonbaharda görülen ilk donma tarihi ve ilkbaharda görülen son donma tarihi dışında kalan 
günler. 

donuk bulut (Alm. opake Wolke, f; Fr. nuage opaque, m; İng. opaque cloud) meteo. Güneş ışınlarını geçirmediği 

için yerde gölgeleri görülemeyen, üst taraflarındaki güneş ışınları dahil her türlü görüşü tümüyle engelleyen, ışığın 
içinde saçılarak yayıldığı, altokümülüs, stratokümülüs ve stratüslerde rastlanan yoğun bulutlar; eşanlam: opak 
bulut. 

Doppler genişlemesi (Alm. Doppler-Verbreiterung, f; Fr. élargissement Doppler, m; İng. Doppler 

broadening) meteo. Radar ve spektroskopide bir spektral çizginin, moleküllerin ve atomların termik hareketinden 
dolayı daha geniş frekansa yayılma eğilimi. 

Doppler ikilemi (Alm. Dopplerambiguität, f; Fr. ambiguïté Doppler, f; İng. Doppler ambiguity; Doppler 
dilemma) meteo. Radar işaret işlemede, geniş erimde ve doğrulukta konum belirleme isterlerinin, geniş erimde ve 

doğrulukta hız belirleme isterleri ile çelişiyor olması; birinde iyileştirmenin diğerinde kötüleşmeye yol açması; 
eşanlam: Doppler çıkmazı. 

Doppler radarı 1. (Alm. Doppler Radar, m; Fr. radar Doppler, m; radar à effet Doppler, m; İng. Doppler 
radar) elk. Hedeften yansıyarak radar alıcısına gelen sinyaldeki frekans kaymasını belirleyerek radar platformu ile 
hedefin arasındaki göreli hızı sezebilen radar türü. 2. meteo. Herhangi bir yağış bölgesindeki yatay veya dikey 

hava hareketlerini belirleyen, yağışın düşüş hızını saptayan, bulutların hareket hız ve yönünü gösteren bir 
meteoroloji radar tipi. 

doygun hava (Alm. gesättigte feuchte Luft, f; wassergesättigte Luft, f; Fr. air humide saturé, m; air saturé, m; İng. 
saturated air) 1. mak. Belli bir sıcaklık ve basınçta içerebileceği en çok su buharı miktarını bulunduran 
hava. 2. meteo. Aynı sıcaklık ve basınçtaki düz buz ya da saf su yüzeyine göre yoğuşma ve buharlaşma 

bakımından denge duruma gelmiş hava; eşanlam: doymuş hava. 

doyma (Alm. Sättigung, f; Fr. saturation, f; İng. saturation) 1. kim. 1. Bir maddenin bulunduğu fazdaki derişim, 

sıcaklık ve basınç gibi özniteliklerinin değişmeleri durumunda ikinci bir faz oluşmasına yol açacak sınır değerler 
taşıması. 2. Bir molekülde kimyasal bağ yapabilecek tüm elektronların bağlı bulunmaları. 3. Bir organik bileşiğin 
karbon iskeletinde hiç çift ya da üçlü bağ bulunmaması. 2. meteo. 1. Bağıl nemin %100’e eşit olması durumu. 2. 

Belli bir sıcaklıkta bir yüzey üzerinden buharlaşan moleküllerin sayısıyla o yüzey üzerinde yoğuşan moleküllerin 
sayısının eşit olması; eşanlam: nem denge noktası. 3. Düz bir saf su ya da buz yüzeyi üzerinde buhar basıncının 
o sıcaklıktaki en yüksek buhar basıncına eşit olması. 4. Hava sıcaklığının, çiy noktası sıcaklığına eşit olması. 

doymamış hava (Alm. ungesättige Luft, f; Fr. air non saturé; İng. unsaturated air) meteo. Atmosferde bağıl nemin 

%100’ün altında olduğu durum; eşanlam: doygun olmayan hava. 



doymamış su akışı (Alm. ungesättigte Wasserbewegung, f; Fr. mouvement des eaux en sol non saturé, m; İng. 

unsaturated flow; unsaturated water flow) meteo. Suya doymamış toprak ya da kayalık bir kesimde suyun 
hareketi. 

doymuş adyabat (Alm. Feuchtadiabate, f; gesättigte Adiabate, f; nasse Adiabate, f; Sättigungsadiabate, f; Fr. 
adiabatique de l'air humide saturé, f; adiabatique de saturation, f; İng. moist adiabat; saturated adiabat; saturation 
adiabat; wet adiabat) meteo. 1. Adyabatik olarak yükselen, doymuş bir hava parselinin yoğuşmadan dolayı 
sıcaklığının kuru adyabatlara göre daha az olmak üzere, ortalamada kilometre başına 5,5 °C düşmesi ve 
basıncının azalması durumu 2. Termodinamik diyagramlar üzerinde doymuş adyabatik süreci temsil eden eğri; 
eşanlam: yaş adyabat. 

doymuş adyabatik dikey sıcaklık gradyanı (Alm. feuchtadiabatischer Temperaturgradient, m; 
sättigungsadiabatischer Temperaturgradient, m; Fr. gradient adiabatique saturé, m; İng. moist adiabatic lapse 
rate; moist adiabatic rate; saturated adiabatic lapse rate) meteo. Doymuş hava parselinin adyabatik ve dikey 
olarak alçalması veya yükselmesiyle sıcaklıkta kilometre başına, sıcaklığa bağlı olsa da tipik bir değer olarak 
ortalamada yaklaşık 5°C olarak görülen değişme oranı; eşanlam: nemli adyabatik dikey sıcaklık gradyanı. 

doymuş adyabatik süreç (Alm. feuchtadiabatischer Prozeß, m; Fr. processus adiabatique de saturation, m; İng. 
saturated adiabatic process) meteo. Havadaki su içeriğinin doymuş durumda kalmasını sağlayan, sırasıyla ısı 
kazancı ve ısı kaybına yol açan buharlaşma ya da yoğuşmanın yarattığı adyabatik süreç. 

doymuş toprak (Alm. wassergesättigter Boden, m; Fr. sol saturé, m; İng. saturated ground; saturated 
soil) meteo. Hava içeren gözenekler de dahil olmak üzere tamamen su ile dolmuş toprak. 

dönem ortalaması (Alm. Periodenmittelwerte, f; Fr. moyennes d'une période, f; İng. period average) meteo. Bir 

takvim yılının 1 Ocak gününden  başlayarak sayısal değeri 31 Aralıkta biten en az on yıllık herhangi bir zaman 
aralığı için hesaplanan klimatolojik verilerin ortalaması. 

dönen tava deneyi (Alm. Experiment der rotierenden Schüssel, m; Fr. expérience de veine tournante, f; İng. 
rotating dishpan experiment) meteo. Atmosferin genel dolaşım özelliklerinin benzerini üretmek için kullanılan, bir 
ısı kaynağı ve ısı alıcı içeren, dönen halka biçimli tavadan oluşan deney düzeni; eşanlam: dönen leğen deneyi. 

dönence (Alm. Wendekreis, m; Fr. tropique, m; İng. tropic) meteo. Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki 

kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve 
güneyinden geçtiği varsayılan, sırasıyla Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi diye adlandırılan iki çemberden 
her biri. 

dönencealtı bölge (Alm. Subtropen, pl; Fr. région subtropicale, f; zone subtropicale, f; İng. 

subtropics) meteo. Yeryüzünde, Yengeç Dönencesi ile 38o kuzey enlem ve Oğlak Dönencesi ile 38o güney enlem 
arasında kalan kuşaklardan biri; eşanlam: alttropik bölge. 

dönencealtı jet akımı (Alm. subtropischer Jetstream, m; subtropischer Strahlstrom, m; Fr. jet-stream tropical, m; 
İng. subtropical jet; subtropical jet stream) meteo. Genellikle 20o ila 30o enlemleri arasında ekvatora doğru yukarı 

seviyelerde görülen jet akımı; eşanlam: alttropik jet akımı. 

dönencealtı yüksek basınç kuşağı (Alm. subtropischer Hochdruckgürtel, m; Fr. ceinture subtropicale de haute 
pression, f; İng. subtropical high pressure belt) meteo. 20° ila 30° enlemleri arasında gözlenen mevsimlere göre 
yer değiştiren yarı durağan yüksek basınç alanları. 

dönencelerarası cephe (Alm. intertropische Front, f; Äquatorialfront, f; Fr. front intertropical, m; front équatorial, 
m; İng. equatorial front; intertropical front; tropical front) meteo. Kuzey ve Güney Yarımküre’lerdeki ticaret 
rüzgârlarını birbirinden ayıran yarı durağan cephe ya da tropikal musonların üst sınırı; eşanlam: ekvatoral cephe. 

dönencelerarası yakınsama kuşağı (Alm. innertropische Konvergenzzone, f; intertropische Diskontinuität, f; 

intertropische Konvergenzzone, f; Fr. discontinuité intertropicale, f; zone de convergence intertropicale, f; İng. 
equatorial convergence zone; intertropical convergence zone; intertropical discontinuity) meteo. Kuzeydoğu ve 
Güneydoğu ticaret rüzgârlarının birbirleriyle karşılaştıkları sürekli boranların görece dar bir konvektif bölgesi; 
eşanlam: meteorolojik ekvator. 

dönüştürülmüş ortalama Euler denklemleri (Fr. formalisme Eulérien transformé, m; İng. transformed Eulerian 
mean equations) meteo. Akışkanlar mekaniğinde, burgaçlanma etkilerinin hareket denklemleri ile birlikte 
düşünülmesine olanak sağlayan, diyabatik ve adyabatik etkiler ya da advektif ve yayınık akılar arasındaki 
farklılıkların anlaşılmasını kolaylaştıran, Euler denklemlerinin dönüştürülmüş şekli. 



dörtyüzlü balon (Alm. Tetroon, n; Fr. ballon tétraédrique, m; İng. tetroon) meteo. Dört yüzlü şekli olan sabit 

hacimli balon. Dört eşkenar üçgen yüzeyden oluşan, küre şekline plastik malzemeden yapılmış düşük maliyetli 
sabit hacimli meteoroloji balonu. 

dst indeksi (İng. disturbance storm time; dst index) meteo. Dünya'nın manyetik alanının tersi yönde bir manyetik 

alan yaratan ve Güneş'ten gelen proton ve elektronlarının ekvator bölgesinde yarattıkları akımın yol açtığı alanın 
şiddet ölçüsü. 

duman sütunu (Alm. Rauchfahne, f; Rauchsäule, f; Fr. colonne de fumée, f; İng. smoke column; smoke 
plume) meteo. Sürekli bir kaynaktan salımlanan parçacık ve gaz kirleticileriyle yüklü olan havanın rüzgâr 
tarafından taşınırken havada oluşan yayılma izi. 

duman ufku (Alm. Rauchhorizont, m; Fr. horizon de fumées, m; İng. smoke horizon) meteo. Üstten sıcaklık 

terselmesi ile sınırlandırılmış olan ve yukarıdan bakıldığında ufuk gibi bir görünüme sahip, gerçek ufku örtebilen 
duman katmanının üst kısmı. 

dumansis (Alm. Smog, m; Fr. smog, m; İng. smog) meteo. Taşıtlardan ve sabit kaynaklardan yanma sonucu 

atmosfere atılan kirleticilerin fotokimyasal yükseltgenme ile oluşan ikincil kirleticiler ile birleşerek oluşturduğu bir 
tür hava kirliliği. 

durağan cephe (Alm. ortsfeste Front, f; stationäre Front, f; Fr. front quasi stationnaire, m; front stationnaire, m; 
İng. quasi-stationary front; stationary front) meteo. Biri diğerinin yerini alacak kadar hiçbirinin yeterince kuvvetli 

olmadığı iki hava cephesinin karşılaştığı, oldukça hareketsiz, rüzgârların cepheye paralel estiği bölge. 

durgun hava (Alm. Kalme, f; Windstille, f; Fr. calme, m; İng. calm wind) meteo. Hava hareketinin olmayışı ve on 

dakikalık ortalamayla gözlenen hızı saatte 1 km/s’ten (1 knot) daha az olan ve 0 bofor kuvvetiyle deniz ve karada 
etkili olan rüzgâr; eşanlam: limanlık. 

duvar bulut (Alm. Mauerwolke, f; Fr. mur de nuages, m; nuage-mur, m; İng. pedestal cloud; wall 
cloud) meteo. Bir kümülonimbüs bulut kütlesinin bir boran sırasında ani alçalması sonucu ana bulutun tabanının 
sınırlı bir bölgesinde meydana gelen, kendi ekseni etrafında dönen ve çok kuvvetli yukarı yönde hava hareketine 
işaret eden ve hortum oluşturan bulut türü. 

düğüm periyodu (Alm. Knotenperiode, f; Fr. période nodale, f; İng. nodal period) meteo. Yapay bir uydunun 

yörüngesinde yükselme düğümlerinden ardışık iki geçişi arasındaki süre. 

Dünya (Alm. Erde, f; Fr. Terre, f; İng. Earth) meteo. Üzerinde yaşadığımız gezegen; eşanlam: Yer. 

Dünya albedosu (Alm. Albedo der Erde, f; Erdalbedo, f; Fr. albédo de la Terre, m; İng. albedo of the Earth; earth 
albedo) meteo. Yeryüzünün Güneş’ten gelen ışınımı atmosfere doğru ortalama yansıtma yüzdesi. 

Dünya atmosferinin üst sınırı (Alm. obere Grenze der Erdatmosphäre, f; Fr. limite supérieure de l’atmosphère 
de la terre, f; İng. upper limit of the earth's atmosphere) meteo. Yeryüzünden 500 km yukarıdaki bir yükseklikte 
yer alan, gezegenlerarası boşlukta hava moleküllerine giderek rastlanmaz olduğu bölge. 

dünya aydınlığı (Alm. Erdlicht, n; Erdschein, n; Fr. claire de Terre, f; lumière cendrée, f; İng. earth light; 

earthlight; earthshine; Moon's ashen glow) meteo. Dünya yüzeyi ve atmosferinden Ay üstüne yansıtılan güneş 
ışığıyla oluşmuş Ay diskinin karanlık parçası üstündeki zayıf aydınlık; eşanlam: dünya ışığı. 

Dünya’nın gölgesi (Alm. Erdschatten, m; Fr. ombre de la Terre, f; İng. Earth's shadow) meteo. Güneşe karşı 

yöndeki güneş doğarken ve güneş batarken alacakaranlıkta görülen ve bazen koyu mavi bir parça şeklinde ortaya 
çıkan Dünya'nın atmosferi üzerindeki gölgesi. 

düşey hava jeti (Alm. jet de rive, m; İng. uprush; vertical jet) meteo. Bir boranın kümülüs aşamasında kısa 

zamanda gelişimine neden olan yukarıya doğru yönlü hızlı hava akışı. 

düşey huzmeli radar (Alm. Radarabtastung in vertikaler Ebene, f; Vertikalbündelradar, n; Fr. radar à faisceau 

vertical, m; İng. vertical beam radar) meteo. Işıma huzmesinin yatay yönde dar, dikey yönde büyük bir açı yaptığı 
radar; eşanlam: düşey radar sinyali. 

düşey istifli alçak basınç alanı (İng. vertically stacked system) meteo. Atmosferin tüm seviyelerinde benzer bir 

yapıda olan, tipik olarak zayıf, yavaş hareket eden ve genellikle yükseklikle batıya ya da doğuya doğru eğilmeyen, 
kapalı veya kopuk alçak gibi alçak basınç sistemi. 



düşey karışma (Alm. vertikale Durchmischung, f; vertikale Vermischung, f; Fr. circulation verticale, f; mélange 

vertical, m; İng. vertical mixing) meteo. 1. Atmosferik sınır katmanında, hava kütlelerinin düşey yönde hareketleri 
sonucu oluşan karışma. 2. Denizlerde tuzluluk ve/veya sıcaklık gradyanından ötürü su kütlelerinin düşey 
hareketiyle karışmaları. 

düşey profil (Alm. Vertikalprofil, n; Fr. profil vertical, m; İng. vertical profile) meteo. Sıcaklık, basınç, rüzgâr hızı 

gibi meteorolojik bir değişkenin Yer’den yükseklikle değişimini gösteren grafik. 

düşey rüzgâr hız makaslaması (Alm. unidirektionale vertikale Windscherung, f; Fr. cisaillement vertical du vent 
unidirectionnel, m; İng. rectilinear wind shear; unidirectional vertical wind shear) meteo. Boran ile birlikte hortum 
gelişimi ve havanın ısınıp soğuması gibi tahminler için yararlanılan, rüzgâr yönünün düşeyde değişmemesi, 
dolayısıyla hızının değiştiği kayma olayı. 

düşey rüzgâr hızı (Alm. vertikale Windgeschwindigkeit, f; Fr. vitesse verticale du vent, f; İng. vertical velocity; 
vertical wind velocity) meteo. Atmosferde düşey hız alanlarının değerlendirilmesi, yağış gibi hava olaylarını 
öngörebilmesi gibi hususlarda önemli olan, yatay rüzgâr hızına göre çok küçük olan, havanın yukarı veya aşağı 
yönde birim zamanda hareket miktarı. 

düşey rüzgâr yön makaslaması (Alm. vertikale Windscherung, f; Fr. cisaillement vertical du vent, m; İng. vertical 
wind shear) meteo. Boran türü ve şiddetli fırtına gelişim potansiyelini belirlemede yararlanılan, rüzgâr yönünün 
düşeyde değiştiği kayma olayı. 

düşey sıcaklık profili (Alm. vertikales Temperaturprofil, n; Vertkaltemperaturprofil, n; Fr. profil de températures, 
m; profil vertical de température, m; İng. temperature profile; vertical temperature profile) meteo. Yeryüzünün 
belirli bir noktasından başlayarak atmosferde yükseldikçe sıcaklık değişimini belgelemek amacıyla, atmosferin 
değişik seviyelerinde yapılan seri sıcaklık ölçüm değerleri ile elde edilen profil; eşanlam: sıcaklık profili. 

düşey toplamlar indeksi (Alm. vertikale Summe, f; vertikale Totale Index, m; Fr. indice total vertical, m; İng. 
vertical totals index) meteo. VT = T(850 mb)-T(500 mb) şeklinde ifade edilen ve 850 mb ila 500 mb basınç 
seviyeleri arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak havanın kararlılığını ve düşey sıcaklık gradyanını belirlemeye 
yarayan indeks. 

düşük seviye bulutu (Alm. tiefhängende Wolke, f; Fr. nuage de l'étage inférieur, m; İng. low-level cloud; low 

cloud) meteo. Kümülüs, stratus ve stratokümülüs gibi tabanları 2.000 metre (6.500 fit) veya daha düşük 
seviyelerde bulunan bulutlar. 

düz çizgisel rüzgâr (Fr. vents rectilignes, pl; vents à trajectorire rectiligne, pl; İng. hurricane of the prairie; straight 
line wind; thundergust) meteo. Genellikle boran bulutundan kaynaklanan hava olaylarından hemen önce esen ilk 

hamlede görülen, kendi etrafında dönmeden bir yönde hareket eden düz rüzgârlar. 

düzeltme (Alm. Korrektur, f; Fr. correction, f; İng. correction) meteo. Gözlemlenen ya da ölçülen bir büyüklüğü 

hatalarından arındırarak yaklaşık olarak gerçek değerine yaklaştırma. 

Dvorak sınıflandırma sistemi (Alm. Dvorak-Technik, f; System zur Klassifikation tropischer Wirbelstürme mit 

Satellitenbildern, n; Fr. technique de Dvorak, f; système de classification des cyclones tropicaux d'après les 
images satellitaires, m; İng. Dvorak technic; tropical cyclone classification system from satellite 
imagery) meteo. Görünür ve/veya kızılötesi uydu görüntülerinden bir tropik siklonun 1'den 8'e kadar bir ölçekte 
şiddet sınıflandırılması; eşanlam: Dvorak yöntemi, uydu görüntülerinden tropik siklon sınıflandırma sistemi. 

E bölgesi (Alm. E-Region; Fr. région E; İng. E region) meteo. İyonosferin E katmanının oluştuğu atmosfer kısmı. 

e katlanma süresi (Alm. e-Responsezeit, f; Fr. temps de réponse e, m; İng. e-folding time) meteo. Üstelce 
azalan ya da büyüyen bir niceliğin, doğal logaritma tabanı e ~ 2,71828 katı kadar değişmesi için gereken süre; 
eşanlam: e’ye katlanma süresi. 

egzoz izi (Alm. Abgasstreifen, m; Fr. fumée d'échappement, f; traînée d'échappement, f; İng. engine-exhaust trail; 
exhaust trail) meteo. Hava araçlarında, bir fosil yakıtın yanmasıyla oluşan ve yüksek su buharı içeriğine sahip 
egzoz gazlarının soğuyup yoğuşmasından kaynaklanan havadaki iz. 

eğik yağmur (Alm. Schlagregen, m; Fr. pluie chassée sur les bâtiments, f; pluie poussée par le vent, f; İng. 

driving rain; wind-driven rain) meteo. Rüzgâr tarafından yatay bir hız bileşeni kazandırılmış, dolayısıyla eğik yönlü 
yağan, kentlerde bina cephelerini ıslatan yağmur. 



eğik yükselen hava akımı (Alm. geneigter Aufwind, m; Fr. courant ascendant incliné, m; İng. tilted storm; tilted 

updraft) meteo. Şiddetli fırtına gelişimi için uygun bir düşey rüzgâr hareketinin işareti olarak algılanan, dik yönde 
olmayan bulut kulesi veya bir boran içinde yükselen hava hareketi; eşanlam: eğik yönlü fırtına. 

eğrilik etkisi (İng. curvature effect) meteo. Küçük bulut damlacıklarının buharlaşma hızı, daha büyük olan yüzey 

eğriliğinden dolayı büyük damlalara göre daha fazla olup bu nedenle küçük bulut damlacıklarının büyümesinin zor 
olduğu olgusu. 

eklenik bulut (Alm. Begleitwolke, f; Fr. nuage annexe, m; İng. accessory cloud) meteo. Pileus, velum ve pannus 

gibi genellikle ikincisi, birincil buluttan daha küçük olan, birincil buluttan ayrılıp ona eşlik eden bir parça ya da 
bazen kısmen beraberindeki birincil bulutla birleşip başka bir bulut görüntüsü veren bulut. 

Ekman katmanı (Alm. Ekman-Schicht, f; Fr. couche d’Ekman, f; couche d’Ekman océanique, f; İng. Ekman layer; 
Ekman surface layer) meteo. 1. Atmosferin yeryüzüne yakın atmosferik sınır tabakası içindeki rüzgârın, Kuzey 
Yarımküre’de saat yönünde, Güney Yarımküre’de ters yönde bir sarmal hareketi yarattığı katman; eşanlam: 
Ekman sınır tabakası. 2. Deniz yüzeyindeki rüzgârların yarattığı gerinimin, suyun dinamik direncinin ve Coriolis 
kuvvetinin etkilerinin sonucunda oluşan sarmal hareketli taşınımın yer aldığı su katmanı. 

Ekman sarmalı (Alm. Ekman-Spirale, f; Korkenzieherströmung, f; Fr. spirale d’Ekman, f; İng. Ekman 
spiral) meteo. 1. Denizlerin 100 metre derinliğe kadar olan kısmında deniz yüzeyindeki rüzgârların ve Coriolis 
kuvvetinin birleşik etkisiyle deniz akıntısının yüzeyden derine gittikçe Kuzey Yarımküre’de saat yönünde, Güney 
Yarımküre’de saatin tersi yönünde yön değiştirerek oluşturduğu sarmal. 2. Kutupsal bir koordinat sistemi üzerinde 
Yer sürtünme tabakası içinde rüzgâr vektörünün bazı kabuller ve basitleştirmelere göre kuramsal olarak bir 
sarmal şeklinde yerden itibaren yükselmesi. 

Ekman taşınımı (Alm. Ekman-Transport, m; Fr. transport d'Ekman, m; İng. Ekman transport) meteo. Kuzey 

Yarımküre’de Coriolis kuvvetinin ve deniz yüzeyindeki rüzgârın etkisiyle, su kütlelerinin rüzgârın esiş yönüne dik 
bir yönde hareketi. 

ekoklimatoloji (Alm. Ökoklimatologie, f; Fr. climatologie écologique, f; écoclimatologie, f; İng. ecoclimatology; 
ecological climatology) meteo. Bir canlının içinde yaşadığı iklimle olan ilişkilerini inceleyen ekolojinin alt bilim dalı. 

ekstansif risk (Fr. risque extensif, m; İng. extensive risk) meteo. Dağınık yerleşim ve seyrek nüfus koşullarında, 

tekrarlı ya da sürekli biçimde, genellikle tek bir yerde risklere maruz olma. 

ekvator yörüngeli uydu (Alm. Satellit mit äquatorialer Umlaufbahn, m; Fr. satellite à orbite équatoriale, f; İng. 
equatorial orbiting satellite) meteo. Yörüngesi Dünya ekvator düzleminde olan uydu; eşanlam: ekvatoral yörüngeli 
uydu. 

ekvatoral batı rüzgârları (Alm. äquatoriale Westwinde, pl; Fr. vents d'ouest équatoriaux, pl; İng. equatorial 
westerlies; equatorial westerly winds) meteo. Tropiklerarası yakınsama zonu ekvatora 5° kadar yaklaştığında, 
güneydoğudan kuzeydoğu yönünde esmekte olan ticaret rüzgârlarının Ekvator'u geçerken saparak batıdan esen 
rüzgârlara dönüşmesi. 

ekvatoral dalga (Alm. Äquatorwelle, f; Fr. onde équatoriale, f; İng. equatorial wave) meteo. 1. Atmosfer ve 

okyanuslarda ekvator bölgesiyle sınırlı, dönencelerarası yakınsama kuşağında konvektif yağışlardan gizli ısı 
salımıyla beslenen atmosferik dolaşımdaki dalgalanmalar. 2. Ekvator bölgesinde sıkışıp kalan, ekvatordan 
uzaklaştıkça hızla büyüyen Coriolis kuvvetlerince sönümlendirilen, okyanuslarda görülen deniz dalgaları; 
eşanlam: ekvator dalgası. 

ekvatoral doğu rüzgârları (Alm. äquatoriale Ostwinde, pl; Fr. vents d'est équatoriaux, pl; İng. deep easterlies; 
deep trades; equatorial easterlies; equatorial easterly winds) meteo. Yaz mevsiminde görülen, yeryüzünden 8-10 
kilometre yüksekliğe erişen  ticaret rüzgârları. 

ekvatoral hava (Alm. Äquatoriale Luftmasse, f; Fr. masse d’air équatorial, f; air équatorial, m; İng. equatorial 
air) meteo. Birkaç gün boyunca ekvator kuşağında duraklamış, dolayısıyla ısınmış alçak basınç karakterli, yer ve 
mevsimine göre değişmekle birlikte konvektif-kararsızlık faaliyetlerin fazla olduğu, yerde yakınsama, yukarı 
seviyelerde ıraksamanın bulunduğu, sıcak ve nemli hava kütlesi türü. 

ekvatoral oluk (Alm. äquatorialer Trog, m; Fr. dépression équatoriale, f; İng. equatorial trough) meteo. Kuzey 

Yarıküre ve Güney Yarıkürenin dönencealtı bölgelerinde yüksek basınç kuşakları arasında oluşan yarı hareketli 
alçak basınç bölgesi. 

ekzosfer (Alm. Exosphäre, f; Fr. exosphère, f; İng. exosphere) meteo. Atmosferin çok seyrek helyum ve hidrojen 

içeren, yerçekimi ile Dünya’ya bağlı kalmakla beraber moleküllerin çarpışamadığı, dolayısıyla bir gaz gibi 



davranamadıkları, termopozun üstünden 500 kilometreden başlayan atmosferin en dış katmanı; eşanlam: 
dışyuvar. 

El Niño (Alm. El Niño, m; Fr. El Niño, m; İng. El Niño) meteo. Güney Amerika ile sıfır meridyen hattı arasındaki 

ekvatoral Pasifik Okyanusu bölgesinde yer alan yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol 
açtığı denizsel ve atmosferik olayların genel adı. 

elektrikli higrometre (Alm. elektrisches Hygrometer, n; Fr. hygromètre électrique, m; İng. electrical 
hygrometer) meteo. Atmosferik neme göre elektriksel direnci değişen yarıiletken aygıt ya da lityum klorür ile kaplı 
bir yüzeyden oluşan nemölçer. 

elektrikli termometre (Alm. elektrischer Thermometer, m; Elektrothermometer, m; Fr. thermomètre électrique, m; 

İng. electrical thermometer) meteo. Sıcaklığın fonksiyonu olan elektriksel özelliklere sahip herhangi bir algılayıcı 
elemanı olan termometre. 

elektrojet (Alm. Elektrojet, m; Fr. électrojet, m; İng. electrojet) meteo. İyonosferin E bölgesinde, 100-150 km 

yüksekliklerde, biri ekvator enlemlerinde, diğeri Kuzey Kutup ve Güney Kutup enlemlerinde olmak üzere iki farklı 
yerde etkileri gözlenen, dar bir şerit halindeki yoğun dinamik elektrik akımları. 

elektrokimyasal sonda (Alm. elektrochemische Sonde, f; Fr. sonde électrochimique, f; İng. electrochemical 
sonde) meteo. Üst atmosferde, 30 kilometreye kadar yüksekliklerde ozon derişiminin dağılımını ölçmek kullanılan 
ve ozon ile potasyum iyodürün ayrışmasına dayanan alet. 

elektrometeor (Alm. elektrische meteorologische Erscheinung, f; Fr. électrométéore, m; İng. 
electrometeor) meteo. Yıldırım, şimşek, gök gürlemesi, St. Elmo Ateşi ve hale gibi görülebilir ve/veya işitilebilir 
elektrik kaynaklı hava olayları için kullanılan genel bir terim. 

elektrometre (Alm. Electroskop, m; Elektrometer, n; Fr. électromètre, m; électroscope, m; İng. 

electrometer) meteo. Elektrik yüklerini ya da elektrik potansiyelini ölçmede kullanılan elektrik aleti. 

elektron yağışı (Alm. Elektronenniederschlag, m; Elektronenregen, m; Fr. précipitation d'électrons, f; İng. 
electron precipitation; energetic electron precipitation) meteo. Kutup ışığına neden olması, elektromanyetik 
iletişimde kesintilere yol açması gibi fenomenlerle bağlantılı olan, van Allen kuşağında tutuklanmış elektronların 
yüksek enerjiyle Yer’in atmosferine girip iyonlarla etkileşmesi olayı. 

elektronik termometre (Alm. elektronisches Thermometer, n; Fr. thermomètre électronique, m; İng. electronic 
thermometer) meteo. Termistör gibi sıcaklık değişimlerine duyarlı bir katıhal sensörünü kullanan ve ölçtüğü 
sıcaklığı bir okuma ekranında sunabilen termometre. 

elektrosonda (Alm. Elektrosonde, f; Fr. électrosonde, f; İng. electrosonde) meteo. Serbest atmosferdeki elektrik 

potansiyelini belirlemek için kullanılan alet. 

ELF bandı (Alm. Extremely Low Frequency; Fr. extrêmement basse fréquence, f; İng. ELF band; extremely low 
frequency) meteo. Atmosferde yıldırımların ve yüksek gerilim hatlarının etkisiyle varlığı gözlemlenen, 3 Hz-3000 
Hz frekanslar arasındaki, dolayısıyla, 100 km ile 100.000 km arasında dalga boylarına sahip elektromanyetik 
dalgalar. 

elfler (Fr. elfes, pl; İng. elves) meteo. Atmosferde boranın tepesinden yukarı atmosfere doğru çıplak gözle 

görülemeyecek kadar zayıf olan elektrik boşalımı. 

Eliassen-Palm akısı (Alm. Eliassen - Palm Fluss, m; Fr. flux Eliassen-Palm, m; İng. Eliassen-Palm 

flux) meteo. Orta atmosferde, bölgesel küçük genlikli kayma akışlarını açıklamakta kullanılan ve bazı özel 
dinamik fenomenlerin göstergesi olarak yararlanılan vektörel büyüklük. 

emagram (Alm. Emagramm, n; Fr. émagramme, m; İng. emagram) meteo. Atmosferin bir kısmının termodinamik 

durumunu basınç, sıcaklık, nem vb. meteorolojik değişkenler ile açıklamak ve kısa dönem fırtına tahmini yapmak 
için kullanılan, dikgen ya da eğik koordinatlarda sıcaklık ve basıncın logaritmasının yer aldığı, doymuş karışma 
oranı ve izotermleri düz ve düşey, kuru adyabatlar ile izobarlar arasında 45 derece açı ile gösteren termodinamik 
diyagram. 

emanometre (Alm. Emanometer, n; Fr. émanomètre de radon, m; İng. Emanometer; radon 

sniffer) meteo. Atmosferin radon içeriğini ölçmek için kullanılan alet. 

en düşük hava sıcaklığı (Alm. Mindesttemperatur, f; Tiefsttemperatur, f; Fr. température minimale quotidienne; 
température minimale, f; İng. daily minimum temperature; low temperature; minimum 



temperature) meteo. Genelde 24 saat veya gece yarısından gece yarısına takvim zamanı gibi belirli zaman 

süresince, bir önceki okumadan itibaren belirli bir süre içerisinde gözlemlenmiş ya da tahmin edilen, sis ve don 
oluşumu nedeniyle önemli olan hava sıcaklığı; eşanlam: minimum sıcaklık. 

en yüksek hava sıcaklığı (Alm. höchste Temperatur, f; Höchsttemperatur, f; Tageshöchsttemperatur, f; Fr. 
température maximale, f; température maximale quotidienne, f; İng. daily high temperature; daily maximum 
temperature; high temperature) meteo. Genelde 24 saat veya gece yarısından gece yarısına takvim zamanı gibi 
belirli zaman süresince, bir önceki okumadan itibaren gözlemlenmiş ya da tahmin edilen en yüksek hava sıcaklığı; 
eşanlam: maksimum sıcaklık. 

endüstriyel meteoroloji (Alm. Industriemeteorologie, f; Fr. météorologie industrielle, f; İng. industrial 

meteorology) meteo. Meteorolojik koşulların endüstriyel ve ticari faaliyetler üzerindeki etkisini inceleyen 
meteorolojinin bir alt dalı. 

enerji akısı (Alm. Energiefluss, m; Energiestrom, m; Fr. flux d'energie, m; flux énergétique, m; İng. energy 
current; energy flux; flux of energy) meteo. Bir yüzeyden birim alanda birim zamanda geçen enerji; birimi J.m-2s -1. 

enerji çavlanı (Alm. Energirkaskade, f; Kolmogoroff-Kaskade, f; Fr. cascade de Kolmogoroff, f; cascade 
d'énergie, f; İng. energy cascade; Kolmogoroff cascade) meteo. Akışkanlar mekaniği ve türbülans kuramında 
kinetik enerjinin büyük ölçekli hareketlerden küçük ölçekli hareketlere dönüşmesi ve enerjinin sonunda sürtünme 
etkisiyle yitirilişine değin küçülen ölçeklerde devam eden geçişi. 

enerji denklemi (Alm. Energiegleichung, f; Fr. équation d'énergie, f; İng. energy equation; thermodynamic energy 
equation) meteo. Atmosfere farklı enerji şekilleri (termik, potansiyel, kinetik, kimyasal, elektriksel) arasındaki ilişki 
ortaya koyan ifade. 

enerji salıcılık (Alm. spezifische Ausstrahlung, f; Fr. exitance énergétique, f; émittance énergétique, f; İng. radiant 

emittance; radiant exitance) meteo. Üç boyutlu uzayda, bir yüzeyden yayılan ve W/m2 birimi ile ölçülen birim alan 
başına ışıma akısı. 

engel antisiklonu (Alm. blockierendes Hoch, n; Fr. anticyclone de blocage, m; İng. blocking anticyclone; blocking 
high) meteo. Orta enlemlerde batıdan doğuya seyretmekte olan bir alçak basınç alanının sinoptik haritada bir 
engel tarafından hareketi yavaşlatılmış gibi görünüm alması. 

enine bulut bantları (Alm. Quer Wolkenbänder, pl; Fr. bandes de nuages transversal, pl; İng. transverse bands; 
transverse cloud bands) meteo. Meteoroloji uydu görüntülerinde görülen, genel hava akışına dik yönde olan ve 
çevrelerinde olası türbülansa işaret eden bulut bantları; eşanlam: enine şerit bulutlar. 

enine bulut ruloları (Alm. transverse Rollen, pl; Fr. rouleaux transversaux, pl; İng. T rolls; transverse 

rolls) meteo. Süper hücre fırtınalarının oluşumuna bir işaret olarak algılanan, aşağı seviyede rüzgârlara paralel, 
orta seviye akımlarına dik yönde uzanan bulut bantları. 

enine rüzgâr hızı (Alm. quer gerichtete Windgeschwindigkeit, f; Fr. vitesse transversale du vent, f; İng. 
transversal wind velocity; transverse wind velocity) meteo. Radarla rüzgâr hızı ölçümünde, radarın ışınına dik 

doğrultuda olan, dolayısıyla radarla saptanamayan hız bileşeni. 

enkaz (Alm. Trümmer, pl; Fr. débris, m; décombres, pl; dérélicts, pl; İng. building wreckage; debris; 
derelicts) meteo. 1. Bir kaza veya afet sonrasında çöken, ağır hasara uğrayan veya tamamen kullanılamaz hale 
gelen yapı kalıntıları. 2. Bir tehlikeli olayda kırılan veya hasar gören kıymetlerin etrafa saçılan artıkları. 3. Rüzgâr 
veya suya dair tehlikeli olaylarda ek hasar meydana getiren malzemeler. 

enlem dalga sayısı (Alm. zonal Wellenzahl, f; Zonalwellenzahl, f; Fr. nombre d'ondes zonal, m; İng. hemispheric 
wavenumber; zonal wave number; zonal wavenumber) meteo. Meteorolojide belirli bir enlemdeki tam bir daireye 
sığabilen, jeopotansiyel yükseklik örüntüsündeki dalga sayısı. 

enlem indeksi (Alm. Zonalindex, m; Fr. indice zonal, m; İng. zonal index) meteo. 35° ve 55° enlemlerde ölçülen 

basınçların farkına ya da bu enlemlerdeki jeostrofik rüzgârların farkına dayanarak hesaplanan, orta enlemlerdeki 
batı yönünden esen rüzgârların gücünü ifade etmekte kullanılan bir ölçü. 

enlem rüzgârı (Alm. zonale Zirkulation, f; Zonalströmung, f; Zonalzirkulation, f; zonale Winde, pl; Fr. circulation 

zonale, f; champ de vent zonal, m; flux zonal, m; vent zonal, m; İng. zonal circulation; zonal flow; zonal 
wind) meteo. Önemli bir boylamsal bileşeni olmadan enlemler boyunca esen batı ya da doğu yönünde esen 
rüzgârlar; eşanlam: enlemsel hava dolanımı. 



enlem rüzgârı hız profili (Fr. profil de la vitesse du vent zonal, m; İng. zonal wind-speed profile) meteo. Enlem 

rüzgârının enlemlere göre değişimini gösteren grafik. 

enlemsel zonal kinetik enerji (Fr. énergie cinétique zonale, f; İng. zonal kinetic energy) meteo. Ortalama enlem 

rüzgârlarının belirli bir enlem dairesi boyunca hesaplanan ortalama rüzgâr değerine dayanarak bulunan kinetik 
enerji. 

enstrofi (Alm. Enstrophie, f; Fr. enstrophie, f; İng. enstrophy) meteo. Bağıl burgaçlanmanın (vortisitenin) 

karesinin yarısı. Akışkanlar mekaniğinde, hızın dolamının, yani burgaçlığın karesinin tümlevi olarak hesaplanan 
ve fiziksel olarak enerji kayıplarına karşılık gelen nicelik. 

ergime (Alm. Fusion, f; Schmelzung, f; Fr. fusion, f; İng. fusion; melting) meteo. Bir maddenin katı evreden sıvı 

evreye sıcaklığı artırılarak geçmesi; eşanlam: termal füzyon. 

ergime katmanı (Alm. Schmelzbande, f; Schmelzschicht, f; Fr. couche de fusion, f; İng. melting band; melting 
layer) meteo. Buz fazındaki buz ve kar gibi yağışın havada yere düşerken ergidiği, sıcaklığı 0°C ve civarında, 
kalınlığı birkaç yüz metre olan hava katmanı; eşanlam: ergime bandı. 

ergime yüksekliği (Alm. Schmelzhöhe, f; Schmelzniveau, n; Fr. niveau de fusion, m; İng. melting 
level) meteo. Buz fazındaki yağışın ergidiği 0°C izoterminin yer seviyesinden olan dikey yüksekliği; ergime 
katmanın üst kısmının yerden olan yüksekliği. 

ergime-donma (Alm. Regelation, f; Fr. regel, f; İng. regelation) meteo. Ergime noktasına yakın sıcaklıkta buzun, 

basınç altında ergime noktasının yükselmesi nedeniyle ergimesi ve basınç kalktığında tekrar donması. 

ergime-donma kabuğu (Alm. Bruchharsch, f; Schmelzharsch, f; Fr. croûte de regel, f; İng. melt freeze 
crust) meteo. Kar örtüsünün bir ya da birden çok kez ergiyen ve donan suyla kar kristalleri arasındaki bağların 
kuvvetlenmesi sonucu oluşan kabuk. 

erim selesi (Alm. Abtastbereich, n; Fr. cellule de distance, f; İng. range bin; range cell) meteo. Radarla erim 

ölçümünde, uzaklığın bölündüğü aralıklar; eşanlam: uzaklık selesi. 

erim yükseklik göstergesi (Alm. Entfernungs-und Höhenanzeiger, m; Fr. indicateur de hauteur et de distance, 
m; İng. range height indicator; RHI) meteo. Radar ekranında, yanca açısı sabit tutulurken istenilen bir uzaklığa 
kadar ve düşey eksende istenilen yüksekliğe kadar yansıyan radar sinyallerinin şiddetlerinin ekranda 
görüntülenmesi. 

erken uyarı (Alm. Früherkennung, f; Fr. alerte précoce, f; İng. early warning) 1. meteo. Mümkün olduğu kadar 

çok sayıda insana hızla ulaşarak gelmekte olan tehlikeye karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına 
olanak tanıyacak şekilde haberdar etmek ve kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti veya büyüklüğü, olası etkileri 
hususunda bilgilendirmek. 2. tar. Bazı meteorolojik verilere dayandırılarak bir tarımsal hastalığın ve zararlının 

gelişim dönemlerinin önceden tahmin edilerek salgın veya şiddetli zarar olasılığının bilgilendirilmesi. 

erken uyarı sistemi (Alm. Frühwarnsystem, n; Fr. réseau d’alerte rapide, m; système d'alerte précoce, m; İng. 
early warning system) 1. meteo. Tehlikeli şartlarda halka erken uyarı yapılabilmesi ve önlem alınabilmesi 

amacıyla seçilen risk değişkenlerini sürekli izlemek, verileri toplamak, analiz etmek ve anlaşılır bir şekilde, 
gereğinde sesli, görsel vb. uyarılar halinde iletmek için kurulan bütüncül sistemler. 2. yerb. Hasar yaratabilecek 

düzeyde bir deprem oluşumunu, erken uyarı yapılabilmesi ve önlem alınabilmesi amacıyla seçilen risk 
değişkenlerini sürekli izlemek, verileri toplamak, analiz etmek ve anlaşılır bir şekilde, gereğinde sesli, görsel vb. 
uyarılar halinde iletmek için kurulan bütüncül sistemler. 

eser gaz (Alm. Spurengas, n; Fr. gaz à l’état de traces, m; İng. trace gas) meteo. Genellikle toplam atmosferin 

%1'den daha azını oluşturan atmosferdeki gazların genel her biri ve bunlara verilen genel ad; eşanlam: iz gaz. 

eser miktarda kar yağışı (Alm. dünne Schneedecke, f; Fr. chute de neige non mesurable, f; İng. dusting; trace 

snowfall) meteo. Katı haldeki (kar, kar topağı, donan yağmur gibi) yağışın, 0,2 cm’den daha az olduğunda 
ölçülmeyerek iz kar yağışı olarak rapor edilen kar miktarları; eşanlam: iz miktarda kar yağışı. 

eser miktarda yağış (Alm. Niederschlagsspuren, pl; Fr. précipitation non mesurable, f; İng. trace of 
precipitation) meteo. Katı veya sıvı haldeki yağışın, 0,1 mm’den daha az olduğunda ölçülmeyerek iz olarak rapor 

edilen yağış miktarları; eşanlam: iz miktarda yağış. 

eser miktarda yağmur (Fr. pluie non mesurable, f; İng. trace of rain; trace rainfall) meteo. Sıvı yağışın, 0,1 

mm’den daha az olduğundan dolayı ölçülemediğinde fakat ıslaklığın yağmurdan kaynaklandığı rapor edilen 
yağmur miktarları, iz miktarda yağmur; eşanlam: iz miktarda yağmur. 



estegram (Alm. Estegramm, n; Fr. estégramme, m; İng. estegram) meteo. Atmosferin bir parçasının veya bir 

hava kütlesinin termodinamik durumunu basınç, sıcaklık, nem gibi meteorolojik değişkenler ile açıklamak ve kısa 
dönem fırtına tahmini yapmak için kullanılan, sözde ıslak hazne potansiyel sıcaklık ve basıncın kartezyen 
koordinatlarda gösterildiği termodinamik diyagram. 

eş deprem şiddet eğrisi (Alm. Isoseisten, pl; Fr. courbe isoséiste, f; isoséiste, f; İng. isoseismal line; isosismic 

line) meteo. Harita ve grafiklerde deprem şiddetinin eşit olduğu noktaları birleştiren çizgi. 

eş izobar eğrisi (Alm. Isallobare, f; Fr. isallobare, f; İng. isallobar) meteo. Bir basınç değişim haritası veya 

grafiğinde, belli bir zaman aralığı içinde atmosferik basınç değişim değerleri eşit olan coğrafi noktaları birleştiren 
çizgi; eşanlam: eşbasınç değişim eğrisi. 

eşanomali eğrisi (Alm. Isanomale, f; Fr. courbe iso-anomale, f; isanomale, f; ligne isanomale, f; İng. isanomaly; 
isoanomalous line) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, bir meteorolojik elemanın anomalisine ait aynı sayısal 
değere sahip coğrafi noktaları birleştiren çizgiler. 

eşbasınç eğrisi (kim. izobar) (Alm. Isobare, f; Isobar, n; Fr. isobare, f; İng. isobar) 1. kim. Termodinamikte hacim-
sıcaklık grafiğinde basıncın eşit olduğu noktaları birleştiren eğri. 2. meteo. Harita ya da grafiklerde deniz 

seviyesine indirgenmiş barometrik basıncın eşit olduğu noktaları, genellikle 1000 mb’dan başlayarak 4 mb 
aralıklar ile birleştiren çizgi; eşanlam: izobar. 

eşbulutluluk eğrisi (Alm. Isonephe, f; Fr. isonèphe, f; İng. isoneph) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, eşit 

bulutluluk düzeyine sahip noktaları birleştiren çizgiler; eşanlam: izonef. 

eşçiceklenme eğrisi (Alm. Isanthese, f; Fr. ligne d'isofloraison, f; İng. isanthesic line) meteo. Bir harita veya 

grafik üzerinde belirli bir bitkinin aynı zamanda çiçeklendiği coğrafi noktaları birleştiren çizgi; eşanlam: eşit 
çiçeklenme zamanı eğrisi. 

eşdeğer barotropik model (Alm. äquivalentes barotropisches Modell, n; Fr. modèle barotrope équivalent, m; İng. 
equivalent barotropic model) meteo. Rüzgâr hızının yükseklikle değiştiği fakat rüzgâr yönünün düşeyde sabit 
olduğunu varsayan bir atmosfer modeli. 

eşdeğer boylamasına rüzgâr (Alm. äquivalenter Längswind, m; Fr. vent longitudinal équivalent, m; İng. 
equivalent longitudinal wind) meteo. Bir uçağın hareketine karşı koyan, uçuş gezingesine paralel yönde, uçak 

hızıyla aynı etkiyi yaratacak olan kurgusal rüzgâr. 

eşdeğer çizgi genişliği (Alm. äquivalente Breite, f; Fr. largeur équivalente d’une raie, f; İng. equivalent line width; 
equivalent width) meteo. Bir salım ya da soğurum spektrumunda, dar bantlı spektral doruğun altındaki alana eşit 
ve yüksekliği merkez noktasındaki spektral değere eşit olan bir dikdörtgenin tabanının genişliği. 

eşdeğer eğrisi (Alm. Isoplethe, f; Fr. isoplète, f; isoplèthe, f; İng. isopleth) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, 

sıcaklık, nem gibi meteorolojik, iklim ya da hidrolojik parametrelerine ait aynı sayısal değerine sahip coğrafi 
noktaları birleştiren eşdeğer çizgileri; eşanlam: izogram, izoplet. 

eşdeğer potansiyel sıcaklık (Alm. äquivalent potentielle Temperatur, f; Äquivalentpotentialtemperatur, f; Fr. 

température potentielle équivalente, f; İng. equivalent potential temperature; potential equivalent temperature; 
Theta-e) meteo. Bir hava paketindeki tüm su buharının adyabatik basınç düşmesi ile yoğuşmasından sonra hava 
paketinin adyabatik olarak bulunduğu seviyeden 1000 mb seviyesine getirildiğinde sahip olacağı sıcaklık. 

eşdeğer potansiyel sıcaklık sırtı (Fr. crête de température potentielle équivalente, f; İng. equivalent potential 

temperature ridge; theta-e ridge) meteo. Eşdeğer potansiyel sıcaklığın oldukça yüksek değerlere ulaştığı ve 
şiddetli hava şartları ile birlikte aşırı yağışa işaret eden sinoptik haritadaki eksenler. 

eşdeğer sıcaklık (Alm. Äquivalenttemperatur, f; Fr. température équivalente, f; İng. equivalent 
temperature) meteo. Nemli hava paketindeki tüm su buharının adyabatik basınç düşmesi ile yoğuştuktan sonra 

havanın sahip olacağı sıcaklık. 

eşik yüzey akışı (İng. threshold runoff) meteo. Küçük akarsuların yataklarından çıkmasına neden olabilecek belli 

bir sürede gözlenen yüzey akışı miktarı. 

eşit çiy noktası eğrisi (Alm. Isodrosotherme, m; Fr. isodrosotherme, m; İng. isodrosotherm) meteo. Bir harita 

veya grafik üzerinde, çiy noktası sıcaklığına ait aynı sayısal değerlere sahip coğrafi noktaları birleştiren çizgiler; 
eşanlam: izodrozoterm. 



eşit güneşlenme eğrisi (Alm. Isohele, f; Fr. isohèle, f; İng. isohel) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, belli bir 

zaman aralığındaki güneş ışımasına ait aynı sayısal değere sahip noktaları birleştiren çizgi; eşanlam: isohel 
eğrisi. 

eşit özgül hacim yüzeyi (Alm. Isosterenfläche, f; Fr. surface isostère, f; İng. isosteric surface) meteo. Aynı 

atmosferik özgül hacim değerine sahip olan yüzey; eşanlam: izosterik yüzey. 

eşit rüzgâr hızı eğrisi (Alm. Isanemone, f; Isotachie, f; Fr. isotache, f; isotaque, f; isanémone, m; İng. isanemone; 
isotach) meteo. Bir rüzgâr hız haritasında, rüzgâr hızı eşit olan coğrafi noktaları birleştiren çizgi. 

eşit rüzgâr yönü eğrisi (Alm. Isogon, n; Fr. isogone, m; İng. isogone) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, 

aynı rüzgâr yönüne sahip coğrafi noktaları birleştiren çizgiler; eşanlam: isogon eğrisi. 

eşit sapma (Fr. égal écart par rapport à une valeur normale, m; İng. equideparture) meteo. Meteoroloji 

ölçümlerinde, olağan değerden her iki yönde eşit miktarda farklılığın olması. 

eşit sıcaklık değişim eğrisi (Alm. Isallotherme, m; Fr. isallotherme, m; İng. isallotherm) meteo. Harita ve 

grafiklerde belirli bir aralıktaki sıcaklık değişiminin eşit olduğu coğrafi noktaları birleştiren çizgi; eşanlam: 
izaloterm. 

eşit yükseklik değişim eğrisi (Alm. Isallohypse, f; Fr. isallohypse, f; İng. isallohypse) meteo. Bir harita veya 

grafik üzerinde, bir izobarik yüzeyin yüksekliğindeki değişimlerin aynı sayısal değere sahip coğrafi noktaları 
birleştiren çizgiler. 

eşkalınlık eğrisi (Alm. relative Isohypse, f; Schichtdickenlinie, f; Fr. isohypse relative, f; ligne d'épaisseur, f; İng. 
relative contour; relative isohypse; thickness line) meteo. Basınç gibi belirli bir özelliğe göre tanımlanmış atmosfer 
katmanı kalınlığının aynı olduğu noktalardan geçen harita çizgisi. 

eşpotansiyel sıcaklık eğrisi (Alm. Isentrope, f; Fr. isentrope, m; İng. isentrope) meteo. Harita ve grafiklerde 

entropi ya da potansiyel sıcaklığın eşit olduğu coğrafi noktaları birleştiren çizgi. 

eşpotansiyel sıcaklık yüzeyi (Alm. isentrope Fläche, f; Isentropenfläche, f; Fr. surface isentrope, f; İng. 
isentropic surface) meteo. Harita ve grafiklerde entropi ya da potansiyel sıcaklığın eşit olduğu noktaları içeren 
yüzey; eşanlam: izentropik yüzey. 

eşyağış eğrisi (Alm. Isohyte, f; Fr. isohyète, f; İng. isohyet) meteo. Bir havzanın yağış yüksekliği haritasında, 

yağış yükseklikleri eşit olan coğrafi noktaları birleştiren çizgi; eşanlam: izoyet. 

eşyankı eğrisi (Alm. iso-Echo, n; Fr. iso-écho, m; İng. iso-echo; isoecho line) meteo. Yağış ya da fırtınaların 

şiddetini ve dağılımını analiz etmek için radara hedeften gelen yankı kuvvetine ait aynı sayısal değerine sahip 
coğrafi noktaları bir harita veya grafik üzerinde birleştiren çizgiler. 

eşyoğunluk eğrisi (Alm. Isopykne, f; Fr. ligne isopycne, f; isopycne, m; İng. isopycnal; isopycnic; isopycnic 
line) meteo. Harita ve grafiklerde aynı hava yoğunluğuna sahip coğrafi noktaları birleştiren çizgi; eşanlam: 
izopiknik. 

eşyükselti eğrisi (Alm. Höhenlinie, f; Höhenschichtenlinie, f; Isohypse, f; Fr. courbe de niveau, f; isohypse, f; 
isoplèthe d’altitude, f; İng. isoheight; isohypse; esk. münhani) 1. geom. Topoğrafya haritalarında, denizden 
yükseklikleri eşit olan noktaları gösteren iç içe çizgilerden her biri. 2. meteo. Meteoroloji harita ve grafiklerinde, 

jeopotansiyel yükseklik, yağış, nem, sıcaklı, basınç gibi bir niceliğin eşit olduğu coğrafi noktaları birleştiren 
çizgiler; eşanlam: izohips. 

eşzaman eğrisi (Alm. Isochrone, f; Fr. isochrone, m; İng. isochron) meteo. 1. Harita ve grafiklerde aynı oluşum 

sıklığı ve yoğunluğuna sahip coğrafik noktaları birleştiren çizgi. 2. Üzerinde, bir zaman çizgisinden başlayarak 
suyun sistemin çıkış noktasına kadar geçiş sürelerini gösteren bir dizi zaman çizgisi bulunan bir akarsu veya 
drenaj havzası haritası veya krokisi. 

eşzamanlı fırtına gelişim eğrisi (Alm. Isobronte, f; Fr. isobronte, f; isochrone d’orage, f; İng. homobront; 
isobront) meteo. Bir fırtınanın belirli bir aşamasının aynı zaman noktasında geliştiği coğrafi noktaları birleştiren 
eğri. 

etek rüzgârı (Fr. vent de terre, m; İng. outflow wind) meteo. Boran gibi bir sistemden dışarıya doğru, soğuk hava 

parselinin aşağı doğru çöküşü, rüzgârın yön değiştirmesi yani kırılması ve sıcaklık düşüşü gibi nedenlerden ötürü 
gerçekleşen hava hareketi. 



etezyen iklimi (Alm. Etesianklima, n; Fr. climat de vents saisonniers, m; İng. Etesian climate; Etesian winds 

climate) meteo. 1. Ege ve Doğu Akdeniz’de esen Etezyen rüzgârlarının etki alanı içinde olan ve yağışlı kışların 
görüldüğü Akdeniz bölgesinde kendini gösteren bir iklim tipi. 2. Kış yağmurlarının görüldüğü Akdeniz iklimi 
bölgesinde kendini gösteren bir iklim tipi. 

etezyen rüzgâr (Alm. Meltemi, m; Fr. vent étésien, m; İng. etesian wind; meltemi wind) meteo. Ege Denizinde 

Nisan-Ekim ayları arasında kuzeyden, Yunanistan’ın kara kesiminden başlayıp Akdeniz’e kadar uzanarak esen 
hâkim rüzgâr. 

etkin ışınım (Alm. tatsächliche Strahlung, f; Fr. rayonnement effectif, m; İng. effective radiation) meteo. Yüzü 

yukarıya doğru bakan, yatay konumda bir kara cismin yüzeyinden belirli bir ortam sıcaklığında ışıma ve ışınımın, 
yani gelen ve giden ışıma enerjilerinin dengesi. 

etkin yağış (Alm. effektiver Niederschlag, m; effektiver Regen, m; Fr. pluie effective, f; précipitation efficace, f; 
İng. effective precipitation; effective rainfall) 1. meteo. Yağışın yüzey akışa katkıda bulunan bölümü. 2. tar. Düşen 

yağışın buharlaşma ve yüzeysel akışa ayrılan kısımlar çıkarıldıktan sonra toprakta kök bölgesinde depolanan, 
bitkilerin yararlandığı yağış miktarı. 

Euler rüzgârı (Alm. Eulerscher Wind, m; Fr. vent eulérien, m; İng. Eulerian wind) meteo. Dünya’nın dönüşünden 

kaynaklanan Coriolis kuvveti ile sürtünme kuvvetinin etkilerini yok sayarak sadece basınç gradyan kuvvetinin 
etkisinde oluştuğu ve onunla ivme kazandığı varsayılan kuramsal rüzgâr model. 

evapotranspirometre (Alm. Evapotranspirometer, n; Fr. évapotranspiromètre, m; İng. 
evapotranspirometer) meteo. Belirli bir vejetasyon ortamının ya da toprak türünün buharlaşma-terleme eğilimini 
ölçmek amacıyla kullanılan alet. 

Exner bariyer modeli (Alm. Exner-Theorie, f; Fr. théorie de la barrière, f; théorie de la barrière d'Exner, f; İng. 

barrier theory; Exner's barrier theory) meteo. Kutup havasının girişini engelleyen batı yönlü rüzgârların hakim 
olduğu bölgede kutup havasının çökerek güneye doğru ilerlemesi, gelen kutup havasının önündeki havanın 
yükselerek kuzeye doğru ilerlemesini açıklayan siklon oluşum kuramı. 

eyyamıbahur (Alm. Hundstage, f; Fr. canicule, f; İng. dog days; dog days of summer) meteo. Yaz mevsiminin en 

sıcak ve boğucu günleri. 

F katmanı (Alm. Appleton-Schicht, f; Fr. couche d'Appleton, f; couche F, f; İng. Appleton–Barnett layer; F 
layer) meteo. Geceleyin yeryüzünden 190-400 km ve gündüzleyin 145-400 km aralıklarında yer alan iyonosferin 
en yüksek bölgesi. 

F1 katmanı (Alm. F1-Schicht, f; Fr. couche F1, f; İng. F1 layer) meteo. İyonosferin F bölgesinin alt katmanını 

oluşturan, sadece gündüzleri varlığı ayırt edilebilen, 150-250 kilometre yüksekliklerde, 104-105 arasında 
elektron/cm3 yoğunluğa sahip F bölgesinin alt katmanı. 

F2 katmanı (Alm. F2-Schicht, f; Fr. couche F2, f; İng. F2 layer) meteo. İyonosferin F bölgesinin üst katmanını 

oluşturan, 250-450 kilometre yüksekliklerde, 105-106 arasında elektron/cm3 mertebesi ile iyonosferin en elektron 
yoğun ve elektromanyetik yansıtmanın en fazla olduğu F bölgesi katmanı. 

Faraday dönmesi (Alm. Faraday-Effekt, m; Fr. rotation de Faraday, f; İng. Faraday effect; Faraday 
rotation) meteo. Işıkla bir manyetik alanın etkileşimi sonucu ortaya çıkan, kutuplanmış ışığın paralel bir manyetik 
alandan geçerken kutuplanma doğrultusunun uğradığı dönme. 

fark hareketi (Alm. Differenzialbewegung, f; Fr. mouvement différentiel, m; İng. differential motion) meteo. Ön 

veya arka plandaki bulutların diğer bulutlara göre farklı görünen ve dönüş içermeyen hareketleri. 

faz uyumlu radar (Alm. Kohärent-Impuls-Radar, n; Fr. radar coherent, m; radar à impulsions synchronisées, m; 
İng. coherent radar) meteo. Her bir radar darbesindeki sinüzoidal salınımların fazının belirli bir referansa göre 

sabit olan, bu özelliği sayesinde hedefin özelliklerini ve Doppler etkisinden yararlanarak hızını saptayabilen, daha 
yüksek işaret-gürültü oranına sahip radar tipi. 

feç (Alm. Luvbreite, f; Fr. fetch, m; İng. fetch; fetch length) meteo. Rüzgârın okyanusta, denizde veya gölde 

üzerinde yaklaşık olarak sabit yön ve hızda eserek dalga oluşturduğu alanın rüzgâr yönündeki uzunluğu, esme 
uzunluğu. 

fenogram (Alm. Phänogramm, n; Fr. phénogramme, m; İng. phenogram) 1. biyom. Sadece karakteristiklerinin 
benzerliklerine dayanarak organizmalar arasındaki taksonomik ilişkileri gösteren diyagram. 2. meteo. Çiçek 



açma, meyve verme gibi belirli bir fenolojik unsurun meteorolojik faktörler açısından zaman içindeki değişimlerini 
gösteren diyagram. 

fenolojik gözlem (Alm. phänologische Beobachtung, f; Fr. observation phénologique, f; İng. phenological 
observation) meteo. Bitki gelişiminin farklı evrelerinin gerçekleştiği veya kuş türlerinin belirdiği tarihler gibi 
genellikle iklim koşullarındaki mevsimsel değişikliklere bağlı (çiçeklenme, fizyolojik olgunluk, dikim tarihi gibi) 
biyolojik olayların meteoroloji birimi tarafından yapılan kayıtları. 

fenomenolojik model (Alm. phänologisches Modell, n; Fr. modèle phénoménologique, m; İng. phenomenological 
model) meteo. Gözlemlenen olaylar arasında, mevcut kuramlarla çelişmeyecek şekilde açıklayıcı ilişkiler kuran, 
ancak doğrudan bir kuramdan yola çıkarak türetilmemiş model. 

Ferrel hücresi (Alm. Ferrel-Zelle, f; Fr. cellule de Ferrel, f; İng. Ferrel cell) meteo. Orta enlemlerdeki hava 

hareketlerini açıklayan, havanın 30 derece enlemlerde alçaldığını ve kutuplara yaklaştıkça 60 dereceli 
enlemlerden sonra yükseldiğini göz önüne alan, yükselen bu havanın Coriolis etkisi altında batı yönlü rüzgârlara 
yol açan, Hadley hücresi ile kutup hücresi arasına yer alan çevrim. 

Ferrel yasası (Alm. Ferrel-Gesetz, n; Fr. loi de Ferrel, f; İng. Ferrel's law) meteo. Coriolis etkisi sonucu 

rüzgârların doğrultusunun Kuzey Yarımküre'de sağa, Güney Yarımküre'de ise sola doğru saptığını belirten yasa. 

fırtına (Alm. Sturm, m; Fr. tempête, f; İng. storm) meteo. 1. Yağmur fırtınası, rüzgâr fırtınası, dolu fırtınası, kum 

fırtınası, toz fırtınası örneklerinde olduğu gibi yıkıcı ya da korkutucu yönleri baskın olan geçici hava durumlarının 
genel adı. 2. Yeryüzünü, 1 km çaplı hortumdan 2.000-3.000 km çaplı orta enlem siklonlarına kadar 48-55 knotluk 
rüzgârla birlikte veya rüzgârsız etkileyen şiddetli ve muhtemelen yıkıcı hava olaylarının genel adı. 

fırtına gözü (Alm. Auge eines tropischen Wirbelsturms, f; Sturmzentrum, n; Fr. œil d'un cyclone tropical, m; İng. 
eye of the storm; eye of tropical cyclone; storm eye) meteo. Güçlü bir tropikal siklonun merkezinde düşük basınç 

içerisindeki hafif rüzgârlı, bulutsuz yağışsız veya parçalı tabakalı bulutlarla tanımlanan, çapı 10 ila 150 km 
arasında değişen sakin alan. 

fırtına gözü duvarı (Alm. Augenwall, m; Fr. mur de l'œil, m; İng. eye wall; eyewall) meteo. Kuvvetli bir tropikal 

siklonun gözünün hemen çevresindeki kuvvetli dairesel boran bölgesi. 

fırtına takvimi (İng. storm calendar) meteo. Yerel gökyüzü koşulları, takvimdeki özel günler veya hayvanların 

davranışına ait göre gözlemler ile kurulmuş ampirik ilişkilere göre oluşturulan, doğru ya da yanlış olan halk 
arasındaki hava tahmini kuralları; eşanlam: sayılı fırtınalar. 

fırtına uyarısı (Alm. Sturmwarnung, f; Fr. avis de tempête, m; İng. storm warning) meteo. Rüzgâr hızının 48-63 

knot arasında olabileceği tahmin edildiğinde yayımlanan meteorolojik ikaz. 

fırtına yolu (Alm. Sturmbahn, f; Tiefdruckbahn, f; Fr. trajectoire de tempête, m; trajectoire d'une depression, m; 
İng. storm path; storm track; track of a depression) meteo. Bölgedeki hâkim rüzgârlar tarafından sürüklenen bir 
fırtınanın ömrü boyunca geçtiği dar bölgelerin harita üzerindeki izleri. 

fırtınamsı rüzgâr (Alm. steifer Wind, m; Fr. grand vent frais; grand frais, m; İng. near gale; moderate 

gale) meteo. On dakikalık ortalamayla gözlenen, hızı 50-61 km/s (28-33 knot) olan ve 7 bofor kuvvetiyle deniz ve 
karada etkili olan rüzgâr; eşanlam: orta şiddette fırtına, mutedil fırtına. 

fırtınanın başlama aşaması (Fr. stade initial d'une tempête, m; İng. initial stage of a tempest) meteo. Bir 

fırtınanın yaşam çevriminde, yukarı yöndeki hava hareketlerinin egemen olduğu, bulut oluşumunun gözlendiği ilk 
aşama. 

fırtınanın bitme aşaması (Fr. étape de dissipation, f; İng. dissipating stage) meteo. Bir fırtınanın yaşam 

çevriminde, aşağı yöndeki hava hareketlerinin egemen olduğu, yağışın azalmaya, bulutların buharlaşarak 
dağılmaya başladığı son aşama. 

fırtınanın olgunluk aşaması (Fr. stade adulte, f; stade de maturité, f; İng. mature stage) meteo. Herhangi bir 

boranın yaşam döngüsü içerisindeki başlangıç ve sonlanma aşamaları arasında kalan ve en şiddetli olduğu 
aşama. 

Fick dışı yayınım (Alm. nicht Fick'sche Diffusion, f; Fr. diffusion non fickienne, f; İng. non fickian 

diffusion) meteo. Madde yayınımının Fick yasasından farklı şekilde gerçekleştiği, polimerlerin camsı, lastiksi 
aşamasında karşılaşılan, parçacık akısının ortamdaki gerilme ve derişimin fonksiyonu olan, doğrusal olmayan iki 
kısmi türevsel denklemle modellenebilen yayınım. 



Fick türü yayınım (Alm. Fick'sche Diffusion, f; Fr. diffusion fickienne, f; İng. fickian diffusion) meteo. Madde 

yayınımının Fick yasasına uygun olarak gerçekleştiği, parçacık akısının derişimin gradyanına orantılı ve ters 
yönde olduğu yayınım türü. 

file bulut (Alm. Perlucidus Wolke, f; Fr. perlucidus, m; İng. perlucidus; perlucidus cloud) meteo. Güneş, ay, 

gökyüzü ve üstteki bulutların görülmesine izin verecek şekilde aralarında belirgin ve küçük boşluklar bulunan 
altokümülüs ve stratokümülüs gibi bulutların oluşturduğu tabaka. 

fiziksel iklimbilimi (Alm. physikalische Klimatologie, f; physische Klimatologie, f; Fr. climatologie physique, f; İng. 
physical climatology) meteo. İklimin betimlenmesi yerine fizik yasaları çerçevesinde, iklim verileriyle belirlenen 
iklimin oluşumundaki neden ve sonuçlarını açıklayan meteorolojinin alt bilim dalı. 

fiziksel meteoroloji (Alm. Atmosphärenphysik, f; physik der Atmosphäre, f; physikalische Meteorologie, f; 
physische Meteorologie, f; Fr. météorologie physique, f; physique de l'atmosphère, f; İng. atmospheric physics; 
physical meteorology; physics of the atmosphere) meteo. Atmosferin mekanik ve termodinamik özelliklerini, bulut 
ve yağış olaylarını, atmosferdeki elektriksel, optik ve akustik görüngüleri inceleyen meteorolojinin alt dalı; 
eşanlam: fiziksel havabilimi. 

fotokimyasal duman (Alm. photochemischer Smog, m; Fr. smog oxydant, m; smog photochimique, m; İng. 
photochemical smog) meteo. Endüstriyel işlemlerden ve otomobil egzoz gazlarından kaynaklanan hidrokarbon ve 
azot oksit emisyonlarının kuvvetli güneş ışığının etkisiyle gerçekleşen fotokimyasal tepkimeler sonucu 
peroksiasetil nitrat ve ozon gibi ikincil kirleticiler oluşturmasıyla şehir atmosferinde görülen kahverengi duman; 
eşanlam: duman sis. 

fotometeor (Alm. Photometeor, m; Fr. photométéore, m; İng. photometeor) meteo. Güneşten veya aydan gelen 

ışınların değişik nedenlerle yansıması, kırılması ve dağılması sonucunda gökyüzünde oluşan ışıklı veya parlak 
görüntüye sahip hale, gökkuşağı gibi her türlü atmosferik optik olay. 

fotosfer (Alm. Photosphäre, f; Fr. photosphère, f; İng. photosphere) meteo. Güneş atmosferinin en alt katmanı 

olan, sürekli olarak elektromanyetik ışıma yayan, sıcaklığı 5500 °C olan ve çıplak gözle bakıldığında Güneş'in 
yüzeyi olarak görünen kısmı; eşanlam: ışıkküre. 

fön bulutu (Alm. Föhnwolke, f; Fr. mur de foehn, m; nuage de foehn, m; İng. foehn cloud) meteo. Genellikle Alp 

Dağları’na özgü, dağ silsilesinin bir yamacından esen nemli rüzgârların yükselerek dağların zirvelerinde oturan, 
dağların diğer yöndeki yamaçlarından gözlemlendiğinde duvarı andıran bulutlar. 

fön duvarı (Alm. Föhnwand, f; Fr. mur de foehn, m; İng. foehn wall) meteo. Fön rüzgârlarını oluşturan hava 

paketinin bir dağ yamacını aşması sırasında dağın rüzgârlı yamaçlarında oluşan ve belli bir seviyede tabanı 
belirgin olan, kümülüs biçimli bulutların duvar biçimli görünümü. 

fön rüzgârı (Alm. Chinook, m; Föhn, m; Fr. mangeur de neige, m; nivophage, m; İng. chinook wind; foehn wind; 
snow eater) meteo. Dağların üzerinde havanın önce yükselmeye zorlanmasıyla kuruyan, sonra da dağların 
tepesinden yamaç aşağı çökerken ve sıkışırken sıcaklık alışverişi olmaksızın havanın ortalama her 100 m’de 1o 
C ısınmasıyla oluşan, yamaçlardaki kar örtüsünü hızla eriten, sıcak, kuru ve katabatik rüzgâr; eşanlam: karyiyen. 

frigorimetre (Alm. Kältemesser, m; Fr. frigorimètre, m; İng. frigorimeter) meteo. Hava ile insan vücudunun 

sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta elektrikle korunan siyahlaşmış bakır küre gibi bir nesneye uygulanan soğutma 
gücünü ölçmek için kullanılan alet. 

Fujita ölçeği (Alm. FPP-Skala, f; Fujita-Pearson-Skala, f; Fujita-Skala, f; Fr. échelle de Fujita-Pearson, f; échelle 
de Fujita, f; échelle FPP, f; İng. FPP scale; Fujita scale; Fujita–Pearson scale) meteo. Dr. Theodore Fujita 
tarafından geliştirilmiş, hortum rüzgârlarının bitki örtüsüne ve yapılara neden olduğu tahmin edilen zararı 
gösteren F ölçeği ile birlikte hortumun takip ettiği yörüngenin genişlik ve uzunluğu olan PP ölçeği; eşanlam: Fujita-
Pearson-Ölçeği. 

fumulus (Alm. Fumulus, m; Fr. fumulus, m; İng. fumulus) meteo. Genellikle alçak enlemlerdeki sıcak ve kararsız 

günlerde hızla kalınlaşarak görünür hale gelerek sirüs ve kümülüs şekline dönüşen, yağışı bıraktıktan sonra 
aniden kaybolan, atmosferin her seviyesinde ince örtü şeklinde olup doğrudan gözlenmesi zor olan bir bulut. 

gece (Alm. Nacht, f; Fr. nuit, f; İng. night) meteo. Alacakaranlık ile şafak arasındaki güneşin görülmediği süre. 

gece aydınlığı (Alm. Nachthimmelsleuchten, n; Nachthimmelslicht, n; Fr. lueur atmosphérique, f; luminescence 
atmosphérique, f; luminescence nocturne, f; lumière du ciel nocturne, f; İng. night sky light; night sky 
luminescence; nightglow) meteo. Gece karanlığında görülen, yıldızların ve Ay’ın ışımasından farklı olarak 



atmosferin üst katmanlarında güneş ışınımı sonucu iyonlaşmış atom ve moleküllerin yaydığı zayıf ışık; eşanlam: 
atmosfer ışıması. 

gece bulutu (Alm. leuchtende Nachtwolke, f; mesosphärische Wolke, f; nachtleuchtende Wolke, f; Fr. nuage de 
la mésosphere, m; nuage noctilucent, m; nuage nocturne lumineux, m; İng. luminous night cloud; noctilucent 
cloud; polar mesospheric cloud) meteo. Alacakaranlık ve şafakta, yaz aylarında yüksek enlemlerde nadiren 

görülen ve yeryüzünden yaklaşık 75-90 km yukarıda bulunan ince buz parçacıklarından oluşan sirüs benzeri 
bulutlar; eşanlam: gece parlayan bulut. 

gece sınır katmanı (Fr. couche limite nocturne, f; İng. nocturnal boundary layer; stable boundary 
layer) meteo. Günbatımından gündoğumuna kadar süren, güneş ısıtmasının sona ermesinden sonra yerin ışınım 

soğuması sonucu oluşan, konveksiyonun yer almadığı kararlı katman. 

gece terselmesi (Alm. Strahlungsinversion, f; Fr. inversion de rayonnement, f; inversion de rayonnement 
nocturne, f; İng. nocturnal inversion; nocturnal radiation inversion; radiation inversion) meteo. Genellikle havanın 
yere yakın bölgelerinin bulutsuz, rüzgârsız ve kuru havalarda ışınım kaybıyla daha hızlı soğuması ve daha 
yukarıdaki atmosfer katmanlarının aynı oranda soğumaması sonucu sıcaklığın yükseklere çıkıldıkça artması 
olgusu; eşanlam: ışınım terselmesi. 

gece yarısı güneşi (Alm. Mitternachtssonne, f; Fr. soleil de minuit, m; İng. midnight sun) meteo. Arktik ve 

antarktik bölgelerde ilkbahardan sonbahar ekinoksuna kadar 24 saat boyunca gece yarısı ufuk çizgisinin üzerinde 
görülen güneş. 

gecenin en düşük sıcaklığı (Alm. nächtliche Tiefsttemperatur, f; Fr. minimum de température nocturne, m; İng. 
nocturnal minimum temperature) meteo. Günbatımı ve gündoğumu arasında genellikle güneşin doğma anında 
gözlenen en düşük hava sıcaklığı; eşanlam: en düşük gece sıcaklığı. 

gecesel boran (Alm. nächtliches Gewitter, n; Fr. orage nocturne, m; İng. nocturnal thunderstorm) meteo. Gündüz 

yeryüzünün aşırı ısınması, aşağı seviye jetlerinin kuvvetlenmesi veya kara meltemleri gibi nedenlerin sonucunda 
günbatımından sonra genellikle denizler üzerinde gelişen boranlar; eşanlam: gece orajı. 

gecesel jet akımı (Alm. nächtlicher Strahlstrom, m; Fr. courant-jet nocturne, m; İng. nocturnal 
jet) meteo. Geceleyin karalar üzerindeki kuvvetli soğuma sonucunda üst jeostrofik rüzgâr hızında yerden birkaç 

yüz metre yukarıda görülen kuvvetli rüzgâr katmanı. 

geçerlilik süresi (Alm. Gültigkeitsdauer, f; Fr. période de validité, f; İng. period of validity) 1. meteo. Bir havaalanı 

için yapılan görüş uzaklığı, rüzgâr, bulutluluk gibi meteorolojik gözlemlerin devam edeceğinin düşünüldüğü 
süre. 2. müh. 1. Bir belgenin, örneğin bir vizenin ya da bir yolculuk biletinin geçerli olduğu süre. 2. Bir tüketim 

ürününün istenilen nitelikleri koruduğu ve kullanılabileceği süre. 

geçici iklim modeli benzetimi (Alm. transiente Klima-Simulation, f; Fr. simulation climatique transitoire; İng. 
transient climate simulation) meteo. Halihazırda devam eden sera gazları kaynaklı iklim değişikliğinin, küresel 
iklim modelleri aracılığıyla üretilen -örneğin, her yıl atmosferdeki CO2 miktarını %1 oranında artırarak- bugün ve 
gelecekteki dönemleri de kapsayan benzetim çalışmaları. 

geçiş akışı (Alm. Transitionsströmung, f; Fr. régime transitoire, m; İng. transitional flow) meteo. Laminer ve 
türbülanslı akışlar arasında arasında özellikler gösteren, Reynolds sayısının da 2300 < Re < 4000 arasında 
değerler aldığı akış. 

geçiş irtifası (Alm. Übergangshöhe, f; Fr. altitude de transition, f; İng. TA; transition altitude) meteo. Kakıştan 

itibaren seyir seviyesine tırmana kadar pilotların barometrik altimetre verilerini QNH ayarından ortak uluslararası 
standart ayar QNE’ne değiştirdikleri, ortalama deniz seviyesinden irtifa olarak yayımlanan uçağın dikey 
konumunun irtifalara göre kontrol edildiği uçuş irtifası veya altındaki uçuş irtifası; eşanlam: intikal irtifası. 

geçiş katmanı (Alm. Übergangsschicht, f; Fr. couche de transition, f; İng. transition layer) meteo. Uçuş geçiş 

seviyesi (TL) ve geçiş irtifası (TA) arasında bulunan, barometrik altimetre ayarı QNE  olarak değiştirilen, düz 
uçuşa izin verilmeyen, hiç bir şekilde 1,000 feetten az olamayan hava sahası. 

geçiş seviyesi (Alm. Übergangsebene, f; Fr. niveau de transition, m; İng. TL; transition level) meteo. Uçakla yer 

arasında emniyetli dikey mesafe ayırmak için geçiş irtifasının üzerinde düz uçuşa izin verilen, barometrik altimetre 
ayarı olarak ortak uluslararası standart ayarı olan QNE kullanılan ve feet olarak ortalama deniz seviyesinden olan 
irtifanın 100’e bölünmesiyle ifade edilen en düşük uçuş seviyesi. 

geçit rüzgârı (Alm. Scharte, f; Jochwind, m; Fr. vent ayant subi un effet Venturi, m; vent de canyon, m; vent de 

couloir, m; İng. canyon wind; gap flow; gap wind; mountain-gap wind) meteo. Kapuzlar, dağ boğazları, kentlerde 



apartmanlar arasındaki koridorlar gibi daralan geçitlerden esmeye zorlanan rüzgârın yönü ve hızının değişmesiyle 
başkalaşıma uğrayan rüzgâr; eşanlam: kanyon rüzgârı. 

geçmiş hava durumu (Alm. vergangenes Wetter, n; Fr. temps passé, m; İng. past weather) meteo. Uluslararası 

sinoptik kodla belirtilen, gözlem anından hemen öncesinde belirli bir süre boyunca meteoroloji gözlem 
istasyonunda hâkim olan havanın baskın karakteristiği. 

gelgit çevrimi (Alm. Gezeitenzyklus, m; Fr. cycle des marées, m; İng. tidal cycle) meteo. Gel-git olayının tüm 

şartları ve özelliklerini içeren bir dönem. 

gelgit tahmini (Alm. Gezeitenvorhersage, f; Fr. prédiction des marées, f; İng. tide prediction) meteo. Güneş ve 

Ay’ın Yerküre üzerindeki kütleçekim kuvvetleri nedeniyle oluşan gelgit hareketinin yüksek ve alçak seviyelerinin 
hesaplanması. 

gelgit yığılımı (İng. tidal piling) meteo. Peş peşe gelen gelgit dalgalarının kuvvetli rüzgârlar ve/veya dalgalar 

tarafından engellenmesi sonucuyla oluşan yüksek deniz su seviyesi. 

gemi raporu (Fr. rapport de navire, m; İng. ship report) meteo. Denizdeki bir geminin deniz hava şartlarını 

kodlayıp meteoroloji ofisine iletmesi. 

Genç Dryas (Alm. jüngere Dryaszeit, f; Fr. Dryas recent; İng. Younger Dryas) meteo. Özellikle Kuzey Atlantik 

çevresinde 12.900 ila 11.600 yılları arasında hâkim olan, sıcaklıkların 2-6 derece düştüğünün gözlemlendiği ve 
1500 yıl süren son buzul çağı. 

genç kıyı buzu (Alm. Jungeis, n; junges Küsteneis, n; Fr. jeune glace, f; jeune glace côtière, f; İng. young coastal 
ice; young ice) meteo. Kıyının 100 ila 200 m açığında, genişliği birkaç metreyi ve kalınlığı 5 ila 20 santimi bulan, 
hızla yeni oluşan buz. 

geometrik saçılma (Alm. geometrische Streuung, f; Fr. diffusion géométrique, f; İng. geometric 

scattering) meteo. Bulut damlası gibi ışığın dalga boyundan çok daha büyük parçacıkların yol açtığı saçılma. 

gerçek buharlaşma-terleme (Alm. effektive Evapotranspiration, f; reale Evapotranspiration, f; tatsächliche 
Evapotranspiration, f; Fr. evapotranspiration effective, f; evapotranspiration réelle, f; İng. actual 
evapotranspiration; effective evapotranspiration) meteo. Bir arazide sınırlı miktarda su olduğunda, gerek normal 
gelişme aşamasındaki bitkilerden terleme, gerekse topraktan buharlaşma sonucu atmosfere aktarılan su miktarı. 

gerçek düşey sıcaklık gradyanı (Alm. geometrischer Temperaturgradient, m; Umgebungsgradient, m; Fr. 
décroissance altitudinale de température, f; gradient thermique du milieu ambiant, m; İng. environmental lapse 
rate; normal lapse rate) meteo. Belirli bir zaman ve yerde, durağan atmosfer koşullarında yükseklik ile sıcaklığın 
ortalamada kilometre başına 6,5 °C olarak (artma ya da azalma şeklinde) görülen değişme oranı; eşanlam: fiili 
düşey sıcaklık gradyanı. 

gerçek gözlem zamanı (Alm. tatsächliche Beobachtungszeit, f; Fr. heure réelle d'observation, f; İng. actual time 
of observation) meteo. 1. Balon, paraşüt ya da roketin yukarı seviye hava gözlemi için gönderildiği ya da serbest 
bırakıldığı an. 2. Meteorolojide, bir sinoptik hava gözlemi yapılırken barometrenin okunduğu zaman. 

gerçek rüzgâr (Alm. wahrer Wind, m; Fr. vent reel, m; vent vrai, m; İng. true wind) meteo. 1. Hareket eden 

nesneler için nesnenin hızı ile zahiri rüzgâr hızının vektörel toplamı; eşanlam: hakiki rüzgâr. 2. Yeryüzüne göre 
ölçülen rüzgârın hızı. 

gerekirci olmayan (Alm. nichtdeterministisch; Fr. non déterministe; İng. nondeterministic) meteo. Bilinen fizik ya 

da mantık yasaları tarafından yöneltilen, ancak aynı koşullar ya da veri girişleri için belli sayıda farklı sonuçtan 
herhangi biri ile sonuçlanan algoritmanın özelliği; eşanlam: belirlenimci olmayan, deterministik olmayan. 

geri dönen ışınım (Alm. Gegenstrahlung, f; rückwärtige Strahlung, f; Fr. contre-rayonnement, m; rayonnement de 
retour, m; İng. back radiation; counterradiation) meteo. Yer’den ışıyan enerjinin bulutlar ve sera gazları gibi 

atmosferik gazlar tarafından soğurulup tekrar yeryüzüne doğru yayılan uzun dalga boyundaki enerji. 

gezegensel ölçek (Alm. planetarische Skala, f; Fr. échelle planetaire, f; İng. planetary scale) meteo. Rossby 

dalgaları gibi bir yarımküreyi, hatta yeryüzünde yatay yönde tüm Dünya’yı kapsayan ve varlık süresi haftalar veya 
aylar süren en büyük ölçekli atmosferik hareketleri ve dolaşım örüntülerini kapsayan meteorolojik ölçek; eşanlam: 
küresel ölçek. 



gezici şamandıra (Alm. Treibboje, f; Fr. bouée dérivante, f; İng. drifting buoy) meteo. Gözlem verilerini toplama 

merkezlerine göndermek için gerekli ekipmana sahip meteorolojik ve/veya oşinografi algılama aletleri ile 
donatılmış, bir yere bağlanmamış deniz şamandırası; eşanlam: serbest şamandıra. 

giden Dünya ışıması (Alm. aufwärts gerichtete terrestrische Ausstrahlung, f; Fr. rayonnement ascendant de 
grande longueur d'onde, m; rayonnement sortant à grandes longueurs d'onde, m; rayonnement terrestre 
ascendant, m; İng. longwave outgoing radiation; outgoing longwave radiation; upward terrestrial 
radiation) meteo. Dünya’nın yeryüzü ve atmosferi tarafından salımlanan, 5 ila 100 mikrometre arasındaki uzun 
dalga boylu ışıma; eşanlam: giden Yer ışıması. 

gök gürültülü bulut sistemi (Alm. Gewitteriges Wolkensystem, n; Fr. système de nuages orageux, m; İng. 

thundery cloud system) meteo. Oluşumu genellikle siklonlar ile ilişkili olmayan, büyük ölçüde konveksiyon ve 
kararsızlıktan kaynaklanan gök gürültülü bulut sistemi. 

gök gürültülü kar yağışı (Alm. Schneegewitter, n; Fr. orage de neige, m; İng. thunder snowstorm; thundersnow; 
winter thunderstorm) meteo. Kararsız havalarda, çok soğuk bir hava kütlesinin nemli ve ılık bir hava kütlesi ile 

karşılaştığında oluşan gök gürültülü kar şeklinde yağış; eşanlam: kar orajı, kar boranı. 

gök gürültülü yağış (Alm. donnernder Niederschlag, m; Fr. précipitation d'orage, f; précipitation orageuse, f; İng. 
thunderstorm precipitation; thundery precipitation) meteo. Kümülonimbüs incus gibi bir buluttan düşen sağanak 
şeklindeki yağış. 

gök gürültüsü (Alm. Donner, m; Fr. tonnerre, f; İng. thunder) meteo. Gerek şimşek, gerekse yıldırımla birlikte 

görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan ve ışıktan 
sonra duyulan ani ve kuvvetli ses. 

gökkuşağı (Alm. Regenbogen, m; Fr. arc-en-ciel, m; İng. rainbow) meteo. Püskürtülen su tanecikleri ya da 

çoğunlukla bir yağmur sağanağı sonrasında havada asılı kalan yağmur damlacıklarının içinden geçen güneş 
ışınlarının kırınıma uğraması ve yansıması sonucu oluşan parlak, yedi renkli ve güneşin karşı tarafında gözlenen 
kemer biçimindeki görüntü. 

gökyüzü mavisi (Alm. Himmelsblau, n; Fr. bleu du ciel, m; İng. blue of the sky) meteo. Rayleigh yasasına göre 

mavi ışığın daha uzun dalga boylarındaki ışığa göre daha fazla saçılması sonucu, diğer bir deyişle havadaki 
moleküllerin güneş ışığındaki bileşenleri seçici olarak soğurmasından dolayı ortaya çıkan göğün mavi tonları. 

göl etkili kar (Alm. Schneeböe, f; Seeeffekt-Schnee, m; Fr. neige d’effet de lac, f; İng. lake-effect 
snow) meteo. Kuru ve soğuk hava kütlesinin, geniş ve sıcak karakterli deniz ve büyük göller üzerinden 
geçişleriyle beraber ısınarak nem kazanması sonucunda oluşan ya da etkisi artan yoğun kar yağışı; eşanlam: göl 
etkili kar yağışı. 

göl etkili kar fırtınası (Alm. Schneesturm durch Wirkung eines Sees, m; Seeeffekt-Schneesturm, m; Fr. 
bourrasques en aval de plans d'eau, f; tempête de neige d'effet de lac, m; İng. lake-effect snowstorm) meteo. Göl 
yüzeyi üzerinden geçen soğuk hava kütlesinin daha sıcak olan göl yüzeyinden nem toparlaması ve daha sonra 
yükselmesi sonucu yoğuşması ve rüzgâr yönünde kar yağışı oluşturması. 

göl etkisi (Alm. Seeeffekt, m; Fr. effet de lac, m; İng. lake effect) meteo. Genellikle deniz ve büyük göllerin sahile 

yakın ve rüzgâr yönündeki hava şartlarını değiştirme özelliği. 

göl meltemi (Alm. Seebrise, f; Fr. brise de lac, f; İng. lake breeze) meteo. Büyük göller çevresinde gün boyunca 

kara ve su kütleleri arasındaki ısınma farkından ötürü öğlenden sonraları göllerden kıyıya doğru esen, deniz 
meltemini andıran, ancak daha hafif olan rüzgâr. 

göreli rüzgâr (Alm. Fahrtwind, m; Fr. vent relatif, m; İng. relative wind) 1. meteo. Bir hava paketinin kendi içinde 
bulunan bir nesneye göre nispi hareketi. 2. uçk. Uçuşun bir uçağa bağlı eksen takımında modellenmesi sırasında 

uçağın etki alanının uzağından uçağa doğru gelen serbest akım. 

görerek uçuş (Alm. Flug mit Bodensicht, m; Sichtflug, m; Fr. vol à vue, m; İng. clearhood flight; visual 
flight) meteo. Bir pilotun uçağın durum kontrolünü ve seyrüseferini uçak dışındaki görsel referanslara 
göre gerçekleştirdiği uçuş. 

görerek uçuş koşuları (Alm. Sichtflugwetter, n; Fr. temps permettant le vol à vue, m; İng. contact 
weather) meteo. Görsel olarak hava seyri seferi yapılmasına izin verilen hava durumu; eşanlam: görerek uçuş 
havası. 



görerek uçuş kuralları (Alm. Sichtflugregeln, pl; Fr. règles de vol à vue, pl; İng. visual flight 

rules) meteo. Görerek uçuş için uluslararası havacılık otoritelerince saptanan ve pilotların yerde bulmayı umduğu 
görüş uzaklığı, bulutlardan yatay ve dikey ayrım limitleri. 

görgül sel formülü (Alm. empirische Hochwasserformel, f; Fr. formule empirique de crue, f; İng. empirical flood 
formula) meteo. Selin yaratacağı pik debiyi, su toplama havzasının alanı gibi değişkenlerle kestirmeye çalışan 

ampirik formül; eşanlam: ampirik sel formülü. 

görkem (Alm. Glorie, f; Fr. glorie, f; İng. glory) meteo. Uçak gibi bir nesnenin gölgesinin çevresinde su 

damlacıkları tarafından ışık kırınımı nedeniyle görülen renkli halka. 

görsel fırtına işareti (Alm. optische Sturmwarnung, f; visuelles Sturmsignal, n; Fr. cône de tempête, m; signal 

visuel de tempête, m; signal visuel d’avis de tempête, m; İng. gale cone; visual storm signal) meteo. Yakın bir 
zamanda fırtına olacağına dair bir uyarı niteliğinde, uygun büyüklükte üçgen, dikdörtgen vb. şekillerde bir flama 
olan ve şeklinin yön, şiddet gibi bilgiler taşıdığı meteorolojik işaretler. 

görsel meteorolojik koşullar (Alm. Sichtflugbedingungen, pl; Sichtflugwetterbedingungen, pl; Fr. conditions 

météorologiques de vol à vue, pl; İng. visual meteorological conditions) meteo. Görüş uzaklığı ve bulut taban 
yüksekliğinin en düşük seviyeye eşit ya da ondan daha iyi olduğu için uçuşun sadece görsel uçuş kurallarına göre 
yapılabildiği koşullar. 

görülemeyen cephe (Alm. maskierte Wetterfront, f; Fr. front masqué, m; İng. masked front) meteo. Birtakım 

yerel etkilerden dolayı, varlığı yüzey sinoptik haritalarında kolaylıkla görülemeyen atmosferik cephe. 

görüntüleme radarı (Alm. Abbildendes Radar, n; Fr. radar imageur, m; İng. imaging radar; mapping 
radar) meteo. Yüksek frekanslarda gönderilen elektromanyetik ışınların yeryüzünden yansımalarının işlenerek 
arazi yükseltileri, bitki örtüsü gibi çeşitli özelliklerinin iki boyutlu haritasının çıkarıldığı radar. 

görünür bant uydu imgesi (Alm. sichtbare Satellitenbildern, pl; Fr. imagerie visible, f; images visibles, pl; İng. 
visible imagery; visible satellite imagery) meteo. Gündüz çekilen, gerek yeryüzü özellikleri gerek bulut örtüsü ve 
fırtına vb. oluşumları hakkında bilgi veren uydu fotoğrafları. 

görüş engeli (Alm. Verdunkelung, f; Fr. obscurcissement, m; İng. obscuration) meteo. Yağış hariç olmak üzere, 

atmosfer içerisinde meteorolojik yatay görüşü azaltan savrulan toz, sis, pus, kuru duman, kum, savrulan kum 
tozu, rüzgârın su yüzeylerinden kopardığı damlacıklar ve volkanik kül gibi her türlü olay; eşanlam: görüş 
kısıtlayıcı. 

görüş engelleyici olgu (Alm. Verfinsterungsphänomen, n; Fr. phénomène obscurcissant, m; İng. obscuring 
phenomena) meteo. Bulutlar dışında yatay görüş netliğini sınırlayan toz, yağmur, kar gibi herhangi bir atmosferik 

olay; eşanlam: görüş kısıtlayıcı olgu. 

görüş uzaklığı (Alm. Sehweite, f; Sichtbereich, m; Fr. portée visuelle; İng. daytime visual range; visual 
range) meteo. Gün ışığı koşullarında bir gözlemcinin bir hedefi görme eşiğinde algılayabildiği uzaklık. 

görüş uzaklığı nişanı (Alm. Sichtmarke, f; Fr. repère de visibilité, m; İng. visibility marker; visibility 

object) meteo. Görüş uzaklığını belirlemek için gözlem noktasından itibaren uzaklıkları bilinen bina, minare, kule, 
tepe, ağaç vb. işaretler. 

görüş uzaklığı ölçer (Alm. Sichtmesser, m; Sichtweitenmesser, m; Sichtmeßgerät, n; Fr. instrument de mesure 
de la visibilité, m; İng. visibility meter) meteo. Görüş uzaklığını doğrudan ölçen ya da görüş uzaklığını sınırlayan 

atmosferik faktörleri ölçerek uzaklığı dolaylı olarak saptayan aygıt. 

gözeli bulut örüntüsü (Alm. zellulares Wolkenmuster, n; Fr. configuration cellulaire des nuages, f; İng. cellular 
cloud pattern) meteo. Hemen hemen düzenli görünüşlü, kapalı ve/veya açık bulut hücrelerinden oluşan, orta 
ölçekli yapılanmış konveksiyon; eşanlam: hücreli bulut görüntüsü. 

gözlem günü (Alm. Beobachtungstag, m; Fr. jour d'observation, m; İng. observational day) meteo. 24 saatlik 

klimatolojik, sinoptik veya hidrolojik gözlemlerin yapıldığı takvim günü. 

gözlemci öngörüsü (Alm. Punktvorhersage, f; Fr. prévision par station unique, f; İng. single observer forecast; 
single station forecasting) meteo. Tümüyle bir noktadan yapılan gözlemler ile sinoptik meteoroloji, fiziksel analiz 

vb. konulardaki bilgi ve deneyime dayalı olarak o nokta için bir gözlemci tarafından yapılan öznel hava tahmini. 

gradyan (Alm. Gradient, m; Fr. gradient, m; İng. gradient) 1. meteo. Meteorolojide sıcaklık ve basınç gibi 
atmosferik değişkenlerin birim yatay mesafede ya da zamanla değişim oranı. 2. müh. Yönü, skaler fonksiyonun 



değerindeki artmanın en yüksek olduğu yönde ve büyüklüğü skaler fonksiyonun bu noktadaki ve bu yöndeki 
değişim hızına eşit olan, diğer bir deyişle kartezyen bileşenleri skaler fonksiyonun kartezyen kısmi türevlerine eşit 
olan vektör. 

gradyan dengesi (Fr. équilibre de gradient, m; İng. gradient balance; gradient wind balance) meteo. Atmosferin 

sürtünmenin ihmal edildiği seviyelerinde, yatay basınç gradyan kuvveti, Coriolis kuvveti ve merkezkaç kuvvetinin 
üçlü dengesi. 

gradyan rüzgârı (Alm. Gradientwind, m; Fr. vent du gradient, m; vent gradiental, m; İng. gradient 
wind) meteo. Atmosferin sürtünmenin ihmal edildiği seviyelerinde, yatay basınç gradyan kuvveti, Dünya’nın 
dönüşü ile ilgili Coriolis kuvveti ve hava kütlelerinin eğrisel bir yol üzerindeki hareketinden doğan merkezkaç 
kuvvetinin üçlü dengesinde oluşan yatay, çevritlere paralel olarak doğrusal yönde esen kavramsal rüzgârlar. 

gradyana ters akış (Alm. Gegengradientströmung, f; Fr. flux contregradient, m; İng. countergradient flux; 
upgradient flux) meteo. Yayınım kuramına aykırı bir şekilde, bir ortamdan küçük değerli bölgeden büyük değerli 
bölgeye taşınımın gerçekleştiği herhangi bir nicelik akışı. 

Greenwich ortalama saati (Alm. Mittlere Greenwich Zeit, f; Mittlere Greenwichzeit, f; Fr. temps moyen de 
Greenwich, m; İng. GMT; Greenwich mean time; Zulu) meteo. İngiltere'de bulunan Greenwich gözlemevinden 
geçtiği varsayılan, sıfır sayılı başlangıç boylam diliminin saati. 

Guldberg Mohn dengesi (Fr. équilibre de Guldberg-Mohn, m; İng. Guldberg-Mohn balance) meteo. Yerde veya 

yere yakın seviyelerde yatay basınç gradyanı, Coriolis ve sürtünme kuvvetinin üçlü dengesi ile ilişkili olarak 
rüzgârın yüksek basınçtan alçak basınca doğru ve eşbasınç eğrilerini kesen bir açıda esmesi durumu. 

gün (Alm. Tag, m; Fr. jour, m; İng. day) meteo. Dünya’nın kendi yörüngesinde tam bir tur atması için gereken 23 

saat 56 dakika ve 4,09 saniyeye eşit temel zaman birimi. 

gün aydınlığı (Alm. Taghimmelslicht, n; Fr. lumière du ciel diurne, f; İng. day airglow; 
dayglow) meteo. Atmosferin üst katmanlarında güneş ışınımı sonucu iyonlaşmış atom ve moleküllerin yaydığı ve 
güneşin yol açtığı aydınlık arkaplanda zor görülebilen ışık. 

gün uzunluğu (Alm. Tageslänge, f; Fr. durée du jour, f; İng. day length) meteo. Gün doğumundan günbatımına 

kadar geçen sürenin saat olarak ifadesi. 

günbatımı sonrası kızıllık (Alm. Abendrot, n; Fr. lueur secondaire, f; İng. afterglow) meteo. Günbatımından 

sonra, atmosferin yüksek katmanlarındaki çok ince toz parçacıklarının güneş ışınlarını saçması sonucu meydana 
gelen, batı yönünde görülen kızıllık. 

günbatısı (Alm. Westwind, m; Fr. vent d'ouest, m; İng. west wind) meteo. Türkiye’de batıdan (270 derece, W)  

esen, sıcak ve nemli rüzgâr. 

günberi (Alm. Sonnennähe, f; Perihel, n; Fr. périhélie, f; İng. perihelion) meteo. 1. Bir gezegenin yörüngesinde 

Güneş'e en yakın olduğu nokta. 2. Dünya’nın yörüngesinde yaklaşık ocak ayında gerçekleşen Güneş’e en yakın 
olduğu nokta. 

gündoğusu (İng. east wind; easterly wind) meteo. Genellikle Güney Rusya ile Kafkaslarda yüksek basıncın 

görülmesi durumunda doğudan esen soğuk ve kuru bir rüzgâr. 

gündönümü yağmuru (Alm. Äquinoktialregen, m; Fr. pluie équinoxiale, f; İng. equinoctal rain; equinoctial 
rain) meteo. Gündönümü boyunca ekvator bölgesinde gözlemlenen düzenli yağmurlar. 

gündüz (Alm. Tageszeit, f; heller Tag, m; Fr. journée, f; jour, m; İng. day time; daylight; daytime) meteo. Şafak ile 

alacakaranlık arasındaki güneşin aydınlattığı süre. 

güneş aktivitesi (Alm. Sonnentätigkeit, f; Fr. activité solaire, f; İng. solar activity; solar magnetic 
activity) meteo. Güneş yüzeyindeki patlamaların, güneş lekeleri gibi olayların ve Güneş’ten salımlanan enerjinin 
zaman içindeki değişimlerini ifade eden terim. 

güneş atmosferi geçiş bölgesi (Alm. Solar Übergangsbereich, m; Fr. région de transition solaire, f; İng. solar 
transition region) meteo. Güneş atmosferinde kromosfer ile Güneş'in tacı arasındaki birkaç bin kilometre 
kalınlığındaki geçiş bölgesi. 



güneş çevrimi (Alm. Sonnenfleckenperiode, f; Sonnenfleckenzyklus, m; Fr. cycle solaire, m; cycle solaire de 11 

ans, m; İng. solar 11-year cycle; solar cycle; solar magnetic activity cycle) meteo. Ortalamada yaklaşık olarak 11 
yıl süren, Güneş’in manyetik aktiviteleri ile güneş lekeleri sayısındaki değişikliklerin yaklaşık periyodu. 

güneş ışınımı (Alm. Insolation, f; Sonneneinstrahlung, f; Fr. insolation, f; irradiation solaire, f; rayonnement 
solaire incident, m; İng. incident solar radiation; insolation; solar irradiation) meteo. Belli bir zaman aralığında 

belirli yüzey alanındaki güneşten gelen toplam ışınım; eşanlam: güneşlenme. 

güneş iklimi (Alm. Solarklima, n; Fr. climat solaire, m; İng. solar climate) meteo. Atmosfersiz örnek bir dünya 

modeli üzerinde, yegane ısı kaynağı güneş olduğunda hâkim olacağı düşünülen, boylamlara paralel olarak 
değişeceği varsayılan kuramsal sıcaklık ve hava akışı kuşakları. 

güneş izleyen panel (Alm. sonnenstandgeführte Solaranlage, f; Fr. panneau suiveur de soleil, m; panneau 
traqueur solaire, m; İng. sun tracking solar array; tracking solar array) meteo. Yüzeyi üzerindeki güneş ışınımını 
maksimum yapmak için güneş yolunu doğudan batıya izleyen güneş enerji panelleri. 

güneş kabuğu (Alm. Sonnenkruste, f; Fr. croûte de radiation solaire, f; croûte de soleil, f; İng. melt-freeze crust; 

radiation crust; sun crust) meteo. Güneş ışınlarıyla ısınıp eriyen, daha sonra donan kar örtüsünün üzerinde 
oluşan buzsu kabuk. 

güneş karşıtı nokta (Alm. antisolarer Punkt, m; Fr. point antisolaire, m; point subanthélique, m; İng. antisolar 
point) meteo. Güneşe bakan bir gözlemcinin bulunduğu noktanın tam aksi yöndeki doğrunun gökküreyi deldiği 

hayali nokta. 

güneş leke sayısı (Alm. relative Sonnenfleckenzahl, f; Wolf-Zahl, f; Wolf'sche Relativzahl, f; Fr. nombre de Wolf, 
m; nombre de Zürich, m; nombre relatif de taches solaires, m; İng. international sunspot number; R-number; 
relative sunspot number; sunspot number; Wolf number) meteo. Güneş üzerindeki güneş lekelerinin ve leke 

gruplarının belirli bir formüle göre belirlenen sayısı. 

güneş leke sınıflandırması (Alm. Sonnenfleckenklassifierung, f; Fr. classification de taches solaires, f; İng. 
sunspot classification; Zurich sunspot classification) meteo. Güneş lekelerinin manyetik özelliklerine, sayılarına, 
iriliklerine ve uzamsal dağılımlarına göre, belirli kurallar ışığında sekiz sınıfa ayrılması. 

güneş lekesi yarıgölgesi (Alm. Sonnenfleck Penumbra, f; Fr. pénombre de tache solaire, f; İng. sunspot 

penumbra) meteo. Güneş’in yüzeyindeki güneş lekelerini çevreleyen, daha az koyu tonda olan alan. 

Güneş tacı (Alm. Sonnenkorona, f; Fr. couronne solaire, f; İng. solar corona; sun’s corona) meteo. Güneş’i 

kuşatan, milyonlarca kilometre uzanan, bir milyon derecenin üzerinde sıcaklığa sahip, düşük yoğunluklu 
plazmadan oluşan ayla; eşanlam: Güneş koronası, taçküre. 

güneşsel atmosferik gelgit (Alm. solar-atmosphärische Tide, f; Fr. marée atmosphérique solaire, f; İng. solar 
atmospheric tide) meteo. Güneş'in kütleçekimi kuvveti ya da termik etkileri sonucu 12 ve 24 saatlik, nadiren de 
altı ila sekiz saatlik salınımlar halinde yarattığı atmosferik gelgit. 

güneştacı deliği (Alm. koronales Loch, n; Fr. trou coronal, m; İng. coronal hole) meteo. Güneş’in taçküresi 

üzerinde plazma yoğunluğunun daha az, sıcaklığın daha düşük olduğu, daha az parlak görünen ve güneş 
rüzgârının uzaya çıktığı bölgeler. 

güney ışığı (Alm. Südlicht, n; Fr. aurore australe, f; İng. aurora australis; southern lights) meteo. Güneşten gelen 

ve Yer'in manyetik alanı nedeniyle Güney Kutbu bölgesinde yoğunlaşan yüklü taneciklerin havadaki gazları 
iyonlaştırmalarından kaynaklanan yaygın ve renkli ışıltı. 

günler arası değişim (Alm. Tag-zu-Tag-Veränderung, f; Fr. variation interdiurne, f; İng. inter-diurnal 
variation) meteo. İki ardışık gün içinde, sıcaklık, nem gibi bir meteorolojik özelliğin günlük ortalama değerleri 
arasındaki aritmetik fark. 

günlük (Alm. Journal, n; Fr. journal, m; İng. journal; log) 1. blşm. Bir bilgisayarda ya da bilgisayar ağındaki veri 
hareketlerinin tutanağı; örneğin, silinen dosyaların, mesaj alışverişlerinin tutanağı. 2. müh. Ticari hareketlerin ya 
da gemi, güç santrali gibi bir sistemdeki olayların günlere göre kaydı. 3. (Alm. täglich; Fr. diurne; İng. 
diurnal) meteo. Bir takvim birimi olarak her 24 saatte bir tamamlanan ve tekrar eden ölçüm, olay veya hareket; 

eşanlam: her günkü. 

günlük çevrim (Alm. täglicher Zyklus, m; Fr. cycle diurne, m; İng. daily cycle; diurnal cycle) meteo. Yeryüzünün 

herhangi bir noktası için Dünya’nın dönüşü ve bunun yarattığı alan ve zaman boyutunda güneşlenme farklılıkları 
sonucunda sıcaklık, bağıl nem, yağış, rüzgâr hızı ve yönü gibi meteorolojik değişkenlerdeki gün boyu değişimler. 



günlük dalga (Alm. Tageswelle, f; Fr. onde diurne, f; İng. diurnal wave) meteo. En net atmosferik basınçta 

görülen, meteorolojik değişkenlerin zaman serilerinin Fourier serisi açılımında 24 saatlik periyotlu sinüs dalgası. 

günlük değişim (Alm. Tagesgang, m; Fr. variation diurne, f; variation quotidienne, f; İng. daily variation; diurnal 
variation) meteo. Güneşin ve diğer faktörlerin etkisi ile rüzgârın yön ve hızı, basınç, sıcaklık, nem, yağış, 
bulutluluk gibi Yer’in meteorolojik parametrelerinde bir tam gün içinde saptanan değişiklikler. 

günlük en yüksek ve en düşük sıcaklıklar (Alm. tägliche minimale und maximale Lufttemperatur, f; Fr. 
températures maximales et minimales quotidiennes, pl; İng. record daily temperatures) meteo. Resmî 
gözlemlerden yılın her takvim günü için ölçülmüş en yüksek ve en düşük sıcaklıklar. 

günlük ısınma gecikmesi (Fr. retard diurne, m; İng. diurnal lag) meteo. Yeryüzüne düşen güneş ışın şiddetinin 

maksimum olduğu zamanla sıcaklığın en yüksek olduğu saat arasında ya da güneş ışın şiddetinin minimum 
olduğu zamanla sıcaklığın en alçak olduğu saat arasında, yeryüzünün özgül ısısına bağlı olarak 2-3 saate kadar 
değişen zaman farkı. 

günlük ortalama hava sıcaklığı (Alm. Mittlere Tagestemperatur, f; Tagesmitteltemperatur, f; Fr. température 

moyenne quotidienne, f; İng. average daily temperature; daily mean; daily mean temperature; mean daily 
temperature) meteo. 1. Bir gün boyunca (yerel saatle gece yarısından gece yarısına) gözlemlenen hava 
sıcaklıklarının toplanıp gözlem sayısına bölünmesiyle hesaplanan hava sıcaklığı. 2. Günlük (yerel saatle gece 
yarısından gece yarısına) gözlemlenen en küçük ve en büyük hava sıcaklıkların ortalaması. 3. Yerel 07:00, 14:00 
ve 21:00 saatlerinde gözlemlenen hava sıcaklıklarından (07:00 + 14:00 + (2x21:00))/4 işlemiyle elde edilen 
ortalama hava sıcaklığı; eşanlam: havanın günlük sıcaklık ortalaması. 

günlük sıcaklık çevrimi (Alm. täglicher Temperaturzyklus, m; Fr. cycle düurne de température, m; İng. diurnal 
temperature cycle; diurnal temperature variation) meteo. Bir gece yarısından diğer gece yarısına geçen 24 saatlik 

sürede sıcaklık örüntüsü. 

günlük sıcaklık erimi (Alm. täglicher Temperaturbereich, m; Fr. amplitude diurne de la température, f; İng. daily 
temperature range; diurnal temperature range) meteo. Bir gün içindeki en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları 
arasındaki fark. 

günlük tan (Alm. bürgerliche Dämmerung, f; Fr. crépuscule civil, m; İng. civil twilight) meteo. Sabahları güneş 

doğmadan ve akşamları güneş battıktan sonra, güneşin merkezinin gündoğumundan önce ve günbatımından 
sonra, ufuk çizgisinin 0°50′ ile 6° altında olduğunda görülen aydınlık. 

günlük yağış (Alm. täglicher Niederschlag; Fr. précipitation journalière, f; İng. daily precip; daily 
precipitation) meteo. Bir günün sabah 06:00’sından o günü takip eden günün sabah 06:00’sına kadarlık sürede 

gözlemlenen yağışın toplam miktarı; eşanlam: günlük toplam yağış. 

günlük yağmur (Alm. täglicher Regenfall, m; Fr. pluie journalière, f; İng. daily rainfall) meteo. Bir günün sabah 

06:00’sından o günü takip eden günün sabah 06:00’sına kadarlık sürede gözlemlenen yağmurun toplam miktarı; 
eşanlam: günlük toplam yağmur. 

günöte (tar. afel) (Alm. Aphel, n; Fr. aphélie, f; İng. aphelion) meteo. Bir gezegenin yörüngesinde Güneş'ten en 

uzak olduğu nokta. 

günsel (Alm. täglich, f; Fr. de jour; diurne; İng. diurnal; during the day; in day time) meteo. Gündüze ait olan ya 

da gündüzleri tamamlanan ve tekrar eden ölçüm, olay veya hareket; eşanlam: gündüz olan. 

habub (Alm. Haboob, m; Fr. haboob, m; İng. haboob) meteo. Bir gravite akışı ile gelen türbülanslı hava akımının 

toz ve kumu havaya kaldırarak oluşturduğu fırtına. 

hacim tarama diyagramı (Alm. Volumen Überwachungsbereich, m; Fr. diagramme de couverture du volume, m; 
İng. volume coverage pattern; volume scan) meteo. Şiddetli fırtınaların türünü ve özelliklerini belirlemek için her 

biri giderek artan anten yükseliş açılaryla ve yatay doğrultuda 360o tüm ufukta ya da belirli bir sektörde bir dizi 
ardışık yatay taramalar yapılarak elde edilen üç boyutlu radar yankı haritası. 

hacimsel Richardson sayısı (Alm. Bulk-Richardson-Zahl, f; Fr. nombre de Richardson, m; nombre global de 
Richardson, m; İng. bulk Richardson number; Richardson number) meteo. Atmosferde düşey kararlılığın düşey 

makaslanma ile ilişkisini gösteren ve sıcaklık kaynaklı türbülansın düşey etkiden kaynaklanan türbülansa oranı 
olarak yorumlanan boyutsuz sayı. 



Hadley hücresi (Alm. Hadley-Zelle, f; Fr. cellule de Hadley, f; İng. Hadley cell) meteo. Ekvatora yakın bölgelerde 

havanın yükselmesi, üst troposferde kutuplara doğru hareket ettikten sonra dönencealtı bölgelerde aşağıya 
çökmesi sonucu ticaret rüzgârlarının oluştuğu çevrim. 

hafif don (Alm. leichter Frost, m; Fr. gelée légère, f; gel léger, m; İng. light freezing; light frost) meteo. Hava 

sıcaklığının 0° ila -1°C arasında uzun süre kalması sonucunda bir yıllık bitki örtüsündeki bazı bitkilerin ölmesi. 

hafif esinti (Alm. leiser Zug Wind, m; Fr. brise très légère, f; très légère brise, f; İng. light air) meteo. On dakikalık 

ortalamayla gözlenen hızı saatte 1-5 km/s (1-3 knot) olan ve 1 bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan rüzgâr. 

hafif kar yağışı (Alm. leichter Schneefall, m; Fr. chute de neige légère, f; İng. light snowfall) meteo. Görüş 

uzaklığının bir kilometreden fazla olduğu kar yağışı. 

hafif rüzgâr (Alm. leichte Brise, f; Fr. brise légère, f; İng. light breeze) meteo. Ortalama hızı saatte 4-6 deniz mili 

olan ve 2 bofor şiddetinde esen rüzgâr. 

hafif sis (Alm. leichter Nebel, m; Fr. léger brouillard, m; İng. light fog) meteo. Yatay görüş netliğini 400 ilâ1000 

metre arasında sınırlandırabilen sis. 

hafif-ılıman rüzgârlı (Alm. luftig, f; Fr. venteux, f; İng. breezy) meteo. Havanın 8-12 m/sa arasındaki orta veya 

yüksek sıcaklıklarla birlikte görülen rüzgârlı hali. 

hafta (Alm. Woche, f; Fr. semaine, f; İng. week) meteo. Pazartesi gece yarısından başlayıp bir sonraki pazar 

günü gece yarısında biten, birbirini izleyen ve takvimlerde kullanılan yedi günlük döngü. 

hâkim görüş uzaklığı (Alm. vorherrschende Sichtbarkeit, f; Fr. visibilité dominante, f; İng. prevailing 
visibility) meteo. Ufuk çizgisinde görüş uzaklığı nişanlarının en az yarısının net bir şekilde tanınabilir olduğu 
uzunluk. 

hâkim rüzgâr (Alm. Hauptwind, m; vorherrschender Wind, m; Fr. vent dominant, m; İng. predominant wind; 

prevailing wind) meteo. Gün, ay, mevsim veya yıl gibi belirli bir dönemde, diğerlerine göre en sık, en fazla esen 
rüzgârın yönü. 

halat bulut (İng. rope cloud) meteo. Uydu meteorolojisinde, bazen uydu görüntüsü içinde soğuk cephe, deniz-

kara meltemi cephesi gibi sınırlar ile ilişkili olarak görülen dar ve uzun halat biçimindeki bulut bantları. 

halihazır hava (Alm. gegenwärtiges Wetter, n; Fr. temps présent, m; İng. current weather; present 

weather) meteo. Uluslararası SYNOP kodunda iki haneli bir sayı ile temsil edilen gözlem anında bir istasyondaki 
hâkim hava durumu; eşanlam: mevcut hava durumu. 

halka akımı (Alm. Ringstrom, m; Fr. anneau de courant circumterrestre, m; İng. ring current) meteo. Dünya’nın 

manyetosferinde Van Allen radyasyon kuşakları dışında bulunan yüklü parçacıkların hareketi sonucunda oluşan 
elektrik akımı. 

hamle cephesi (Alm. Böenfront, f; Fr. front de rafales, m; İng. gust front; outflow boundary) meteo. Bir boranda 

görüldüğü gibi konvektif fırtına bulutlarından aşağı yönde hamleli rüzgârlar halinde inerek yeryüzünde yayılan, 
güçlü ve soğuk hava akımının önüne katarak yükselttiği daha sıcak ve nemli hava ile arasında oluşan atmosferik 
cephe benzeri sınır; eşanlam: hamleli rüzgar cephesi. 

hamleli rüzgâr dönemi (Alm. Böigkeit, f; Böigkeitskomponente, f; Fr. composante de turbulence, f; intensité de 
rafale, f; İng. gustiness; gustiness component; turbulence component) meteo. Belli bir yön ve zaman aralığındaki 
maksimum ve minimum rüzgâr hızları arasındaki farkın aynı zaman aralığındaki ortalama yatay rüzgâr hızına 
oranı. 

hamsin (Alm. Chamsin, m; Khamsin, m; Fr. chamsin, m; kamsin, m; khamsin, m; İng. chamsin; hamsin; 
khamsin) meteo. Kuzey Afrika'da ve Arap Yarımadası’nda genellikle ilkbahar aylarında esen kuru, sıcak ve kum 
taneleri içeren bir rüzgâr. 

harikan (Alm. Hurrikan, m; Fr. nabot, f; ouragan, m; İng. hurricane) meteo. Kuzey Atlantik Okyanusu’ndaki, 64 

deniz milinden (118 km/saatten) büyük hızla esen rüzgârda denizin köpükle beyazlaşıp görüş mesafesinin 
kısaldığı, 12 Bofor şiddetindeki havanın görüldüğü çok kuvvetli tropikal siklonik fırtınaların yerel adı. 



harikan mevsimi (Alm. Hurrikansaison, f; Orkansaison, f; Fr. période des cyclones, f; İng. hurricane season; 

typhoon season) meteo. Atlantik, Karayip, Meksika Körfezi ve Merkezi Pasifik’te, hazirandan kasıma kadar süren 
harikan, tayfun gibi tropik fırtınaların en aktif olduğu mevsim; eşanlam: tayfun mevsimi. 

harmattan (Alm. Harmattan, m; Fr. harmattan, m; İng. harmattan) meteo. Sahra Çölü’nden güney ve batıya 

hareket eden soğuk havanın, kışın daha sıcak ve nemli kıyı havası ile yer değiştirirken oluşturduğu sıcak, kuru, 
tozlu ve şiddetli rüzgâr. 

hava (Alm. Luft, f; Fr. air, m; İng. air) meteo. Yeryuvarı’nı çevreleyen ve canlıların soludukları, ana bileşenleri azot 

ve oksijen olan, bunun yanı sıra su buharı, argon, karbondioksit ve eser miktarlarda diğer değişken ve sabit 
gazları içeren gaz karışımı. 

hava analizi (Alm. Wetteranalyse, f; Fr. analyse du temps, f; analyse synoptique, f; İng. meteorological diagnosis; 
synoptic analysis; weather analysis) meteo. Meteorolojik gözlemler, çizimler ve tablolar yardımıyla atmosferin 
durumunu belirleyen analiz işlemleri dizisi; eşanlam: meteorolojik analiz. 

hava basıncında hızlı artış (Alm. schneller Druckanstieg, m; Fr. hausse de pression rapide, f; İng. pressure 

rising rapidly) meteo. Meteorolojik istasyon basıncında saatte 2 mb’nin üstünde bir hızla gerçekleşen ve havanın 
açacağına ve/veya kuvvetli rüzgârların geleceğine dair işaret olarak yorumlanan atmosferik basınç artışı. 

hava basıncında hızlı düşüş (Alm. schneller Druckabfall, m; Fr. baisse de pression rapide, f; İng. pressure falling 
rapidly) meteo. Meteorolojik istasyon basıncında saatte 2 mb’nin üstünde bir hızla gerçekleşen ve bir fırtınanın 

yaklaştığına dair işaret olarak yorumlanan atmosferik basınç düşüşü. 

hava direnci (Alm. Luftwiderstand, m; Windwiderstand, m; Fr. résistance aérodynamique, f; résistance à l'air, f; 
İng. air resistance; wind resistance) 1. denz. Geminin su üstü gövdesinin hava ile teması ve esen rüzgârın şiddeti 
ve doğrultusuna göre hareketi engelleyen direnç. 2. meteo. Havada hareket eden nesnelere hareket yönüne karşı 

yönde sürtünme ile karşı koyan, roket ve uçaklarda göz önüne alınması gereken, meteorolojide hava hareketleri 
için çok küçük olduğundan genellikle göz ardı edilen kuvvet. 

hava durgunluğu (Alm. Luftstagnation, f; Fr. stagnation de l'air, f; İng. air stagnation) meteo. Hava kirleticilerinin 

belli bir alanda birikmesine neden olacak kadar kararlı olan atmosferik koşullar. 

hava durumu (Alm. Wetter, n; Fr. météo, m; temps, m; İng. atmospheric conditions; weather) meteo. Atmosferin 

belirli bir anda ve belirli bir bölgedeki mevcut gökyüzünün açık olması, bulutluluk, nem, yağış, sıcaklık, görüş ve 
rüzgar vb. ya da kısa dönemde olabileceği tahmin edilen durumu ve yaşama olası etkileri. 

hava durumu keşif uçuşu (Alm. Wettererkundungsflug, m; Fr. vol de reconnaissance météorologique, m; İng. 
meteorological reconnaissance flight; weather reconnaissance flight) meteo. Hava araçlarının görsel gözlem 

yoluyla veya algılayıcı aygıtlar ile meteorolojik bilgi toplamak üzere kullanılması. 

hava durumu modifikasyonu (Alm. Wetterbeeinflussung, f; Wettersteuerung, f; Fr. modification artificielle du 
temps, f; İng. weather control; weather modification) meteo. Yağışı artırmak amacıyla bulut tohumlama örneğinde 
olduğu gibi insanlar tarafından hava durumunun bir amaca yönelik olarak değiştirilmeye çalışılması. 

hava durumu parametreleri (Alm. Wetterparameter, pl; Fr. paramètres météorologiques, pl; İng. meteorological 
parameters; weather parameters) meteo. Atmosfer basıncı, hava sıcaklığı, rüzgâr yön ve hızı, yatay ve dikey 
dağıltı katsayısı, yağış, nem oranı gibi meteorolojik değerler. 

hava durumu tipi (Alm. Wettertyp, m; Fr. type de temps, m; İng. weather type) meteo. 1. Benzerliğe dayalı hava 

tahminlerinde kullanılan ve hava durumlarını sınıflandırmaya yarayan uzun vadeli gözlemlerden çıkarılmış hava 
durumu çeşitlerinden biri. 2. Sinoptik ölçekte basınç sistemlerinin ve hava kütlelerinin, tipik hava durumuyla ilişkili 
bir coğrafi bölgede özel dağılımı. 3. Sis, yağmur, kar, boran, hortum, bulutlu vb. türlerde ifade edilebilecek hava 
durumu nitelemesi. 

hava durumuna göre rota (Alm. Wetterrouting, n; Fr. routage météorologique, m; İng. meteorologic routing; 
meteorological routing; weather routing) meteo. Gemi, uçak ya da diğer ulaşım araçlarının güvenlik, yakıt 
tasarrufu, yükün hasar görmesini önlemek ya da yolcuların konforu için en uygun rotayı belirlemek için 
gözlemlenen ve tahmin edilen hava durumu bilgisinin kullanılması. 

hava durumunun sürerliği (Alm. Fortdauer-Tendenz, f; Fr. tendance à la persistance du temps, f; İng. 
persistence tendency) meteo. Meteorolojik parametrelerin zamanda pozitif korelasyonundan çıkarsanan, mevcut 
hava koşullarının devam etme eğilimi. 



hava düzensizliği (Alm. atmosphärische Störung, f; Fr. perturbation atmosphérique, f; İng. atmospheric 

disturbance) meteo. 1. Küçük ölçekli ve etkisi az olan alçak basınç merkezi veya siklon alanı. 2. Siklonik 
gelişmelerin başlangıcını gösteren şartların görülmeye başlandığı alan. 3. Tropikal siklonların gelişim evresi; 
eşanlam: hava kararsızlığı. 

hava gözlemi (Alm. meteorologische Beobachtung, f; Wetterbeobachtung, f; Fr. observation météorologique, f; 

İng. meterological observation; weather observation) meteo. Yeryüzü veya yukarı seviyelerde sıcaklık, rüzgâr, 
basınç, yağış vb. atmosfer olaylarının aletlerle ölçülmesi ya da gökyüzü kapalılığı, bulut cinsi gibi aletsiz olarak 
gözlenmesi sonucunda tutulan kayıtlar; eşanlam: meteorolojik gözlem; eşanlam: meteorolojik gözlem. 

hava istilası (Alm. Lufteinbruch, m; Fr. invasion d'air, f; irruption d'air, f; İng. invasion of air; outbreak of 

air) meteo. Bir hava kütlesinin kaynak bölgesinden uzaktaki bir bölgeye ya da farklı bir seviyeye hızlı ve yaygın bir 
şekilde ulaşıp karışması. 

hava katılımı (Alm. Luftdurchmischung, f; Fr. entraînment d’air, m; İng. air entrainment) meteo. Çevredeki 

havanın mevcut bir hava akımına ya da bulutun içine karışması. 

hava kızılötesi termometresi (Alm. fliegendes Strahlungsthermometer, n; Fr. thermomètre à rayonnement 
embarqué, m; İng. airborne radiation thermometer) meteo. Uydu veya uçakla taşınan, 750 ila 1300 nm 
aralığındaki ışınımı gözlemleyen ve en yaygın olarak su kütlelerinin yüzey sıcaklığını belirlemek için kullanılan 
aygıt. 

hava kütlesi (Alm. Luftmasse, f; Fr. masse d'air, f; İng. air mass) 1. meteo. Bir ya da birden fazla özniteliği 
bakımından hemen hemen türdeş olan, belirli coğrafi konumdaki büyük hava parçası. 2. uçk. Belirlenmiş bir 

hacim içerisindeki havanın kütlesi. 

hava kütlesi analizi (Alm. Luftmassenanalyse, f; Fr. analyse des masses d'air, f; İng. air-mass 

analysis) meteo. Sinoptik hava haritalarında, hava kütlelerinin boyutları, fiziksel özellikleri, farklı hava kütlelerinin 
birbirleriyle olan ilişkilerini, cephelerin yeri, yapısı ve hareketleri açısından incelenmesi. 

hava kütlesi değişimi (Alm. Umwandlung einer Luftmasse, f; Fr. modification de masses d’air, f; transformation 
d'une masse d'air, f; İng. air mass modification; transformation of an air mass) meteo. Bir hava kütlesine ait nem, 
sıcaklık gibi fiziksel özelliklerin, gerek üzerinden geçtiği yeryüzü bölgelerinden, gerekse tırmanıp alçalmasına 
neden olan dağlardan etkilenerek kaynak bölgesinden uzaklaştıkça değişmesi süreci. 

hava kütlesi kaynak bölgesi (Alm. Luftmasse Quellgebiet, n; Fr. région source, f; source de masse d’air, f; İng. 
air mass source region) meteo. Hava kütlelerinin oluştuğu zamana bağlı olarak özelliklerinden etkilendiği çöller, 
buzullar, okyanus parçaları gibi büyük, düz, dikey yönde karışmaya yol açmayacak denli hafif rüzgârlara sahip 
alanlar. 

hava kütlesi klimatolojisi (Alm. Luftmassen-Klimatologie, f; Fr. climatologie des masses d'air, f; İng. air-mass 
climatology) meteo. Kutupsal hava kütlesi, tropik hava kütlesi örneklerinde olduğu gibi hava kütlelerinin uzamsal 
ve zamansal dağılımının ve yerdeğişimlerinin oluşturduğu iklimleri dinamik ve termodinamik açıdan inceleyen 
klimatoloji dalı. 

hava kütlesi sağanağı (Alm. Luftmasse Dusche, f; Fr. averse de masse d’air, f; İng. air mass 
shower) meteo. Kararsız bir hava kütlesi içinde yerel konveksiyon tarafından üretilen ve yeryüzünün 
güneşlenmeyle ısınması sonucu gelişmiş konvektif bulutlar tarafından genellikle ikindi vakti oluşan sağanak yağış; 
eşanlam: kırkikindi yağışları. 

hava kütlesi sınıflandırılması (Alm. Luftmassen-Bestimmung, f; Luftmassen-Klassifizierung, f; 
Luftmassenklassifikation, f; Fr. classification des masses d'air, f; identification d'une masse d'air, f; İng. air-mass 
identification; air mass classification; airmass classification) meteo. Hava kütlelerinin kaynaklandığı bölgenin 

coğrafi yapısı ve özelliklerine göre; örneğin enlemlere göre kutupsal, tropik, ekvatoral, arktik olarak ya da kara ve 
deniz bölgelerinden gelmelerine göre denizel ve karasal olarak nitelenmesi. 

hava nemi (Alm. Feuchte, f; Luftfeuchtigkeit, f; Fr. humidité atmosphérique, f; humidité de l’air, f; İng. air humidity; 
atmospheric humidity) meteo. Havanın içerdiği su buharı miktarı. 

hava öngörü haritası (Alm. Prognosekarte, f; Vorhersagekarte, f; Wettervorhersagekarte, f; Fr. carte d’analyse 
prévue, f; İng. forecast chart; prognostic chart) meteo. Belirli bir zaman dilimi ve belirli bir yer veya alan için 
basınç, cepheler, yağış, sıcaklık gibi özgül meteorolojik özelliklerin tahminlerinin bir harita üzerinde grafik 
gösterimi. 



hava öngörüsü (Alm. meteorologische Vorhersage, f; subjektive Wetterprognose, f; Wettervorhersage, f; Fr. 

prévision subjective du temps, f; İng. meteorological forecast; subjective forecast; weather 
forecast) meteo. İstatistiksel bir hava olayı ya da durumu gerçekleşmeden bazı geçmiş gözlemlere, matematiksel 
model sonuçlarına, varsayımlara, tahmini yapan kişinin öznel deneyim, sezgi, yorum ve yargılarına dayanarak 
olay ya da durumun, belirli bir alan ve belirli bir zaman dilimindeki oluşumunun yeri, zamanı, miktarı, olasılığı vb. 
büyüklükleri ile ilgili kestirimler yapmak, hava raporu yayımlamak; eşanlam: öznel hava tahmini. 

hava örnekleyici (Alm. Luftprobenahmegerät, n; Fr. échantillonneur d'air, m; İng. air sampler) meteo. İç ve dış 

ortamlarda, mikrobiyolojik, kimyasal ya da radyoaktif türü hava kirleticilerinin miktarını saptamak ve özelliklerini 
irdelemek ve anlamak amacıyla örneklem alıcı. 

hava parçası (Alm. Luftpaket, n; Fr. particule d’air, f; volume d’air, f; İng. air packet; air parcel; parcel of 
air) meteo. Havanın davranışı ve özelliklerini açıklamak için kullanılan, içinde bulunduğu havadan bağımsız 
olarak hareket eden kendi özelliklerini koruyabilen ve çevresi ile enerji alışverişinde bulunmayan hayali küçük bir 
hava parçası; eşanlam: hava parseli. 

hava parçasından atmosfere dağılma (Alm. Detrainment, m; Luftentzug, m; Fr. détrainment, m; İng. 
detrainment) meteo. Mevcut bir hava akımı ya da bulutun içinden çevresel havaya doğru olan hava karışması. 

hava raporu (Alm. Wetterbericht, m; Fr. bulletin d'information météorologique, m; İng. weather 
report) meteo. Belirli bir yer ve zamanda gözlemlenen ve kayıt edilen meteorolojik elemanlara ait değerlerin 

bildirimi; eşanlam: hava durumu raporu. 

hava seddi (Alm. Wetter Trapper, m; Fr. trappeur météo, m; İng. trapper) meteo. Bir vadi ya da havzada soğuk 

havanın bir havuz şeklinde birikmesine neden olan engebe. 

hava sıcaklığı (Alm. Lufttemperatur, f; Fr. température de l'air, f; İng. air temperature) meteo. Doğrudan güneş 

ışınlarına maruz kalmayan, hava girişine açık, yerden 1,5-2 m yukarıda bir koruncak içindeki termometrenin 
saptadığı sıcaklık. 

hava tahmin bölgesi (Alm. Vorhersagegebiet, n; Fr. zone de prévision, f; İng. forecast area) meteo. Hava 

tahmini şartlarının geçerli olduğu belirli bir alan. 

hava tahmin bülteni (Alm. Vorhersagemitteilung, f; Wetterbulletin, n; Fr. bulletin de prévision, m; İng. forecast 

bulletin) meteo. Belirli bir süre boyunca belli bir bölgede beklenen hava durumunun kısa açıklamasını sunan 
rapor; eşanlam: meteorolojik tahmin bülteni. 

hava tahmin doğrulaması (Alm. Vorhersageüberprüfung, f; Fr. vérification de la prévision, f; vérification de la 
prévision météo, f; İng. forecast verification) meteo. Hava tahmin modellerinin gerçekleşen hava durumlarıyla 

karşılaştırılarak modelin doğruluk ve tutarlılık derecesinin ve tahmin yeteneğinin istatistiksel olarak belirlenmesi; 
eşanlam: hava tahmin modeli doğrulaması. 

hava tahmin merkezi (Alm. Vorhersagezentrum, n; Fr. centre de prévision, m; İng. forecasting 
centre) meteo. Analizler ve prognostik çizelgeler hazırlama sorumluluğu bulunan veya diğer istasyonlara 

dağıtılacak olan tahminleri hazırlayan birim. 

hava tahmini (Alm. Wetterprognose, f; Fr. prévision du temps, f; prévision météorologique, f; İng. meteorological 
prediction; weather prediction) meteo. Geçmiş gözlemlere, varsayımlara, tahminlere, öznel deneyim ve sezgilere 
dayanarak meteorolojik bir olay ya da durumun, belirli bir alanda ve belirli bir zaman dilimindeki oluşumunun yeri, 
zamanı, miktarı, olasılığı vb. büyüklükleri ile ilgili kestirimler yapmak; eşanlam: hava raporu. 

hava-deniz etkileşimi (Alm. Luft-See-Wechselwirkung, f; Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und Ozean, f; 
Fr. interaction air-mer, f; interaction atmosphère-océan, f; İng. air-sea interaction; atmosphere-ocean 
interaction) meteo. Denizin üst tabakası ile onunla temas halinde olan hava tabakası arasında oluşan ısı, nem, 

momentum ve enerjinin değiş tokuşu. 

hava-yer elektrik akımı (Alm. Luft-Erde-Strom, m; Fr. courant air-Terre, m; İng. air-earth 
current) meteo. Atmosferdeki pozitif elektrik yükünün, atmosfer üzerinden elektriksel iletim, konveksiyon ile iletim 
ve yağışla iletim biçimlerinde negatif yüklü olan yeryüzüne aktarılması. 

hava-yer iletim akımı (Alm. Luft-Erde-Leitungsstrom, m; Fr. courant de conduction air-Terre, m; İng. air-earth 
conduction current) meteo. Atmosferin elektrik iletkenliğinden kaynaklanan, fırtınasız bölgelerde havadaki elektrik 
yükünün iletim yoluyla Yer’e ulaşmasını sağlayan akım. 



havaalanı Doppler radarı (Fr. radar météorologique d'aéroport, m; İng. TDWR; terminal Doppler weather 

radar) meteo. Mikro hava patlamaları, rüzgâr makasları gibi tehlikeli olabilecek hava koşullarını belirlemek 
amacıyla büyük havaalanlarına konuşlandırılan Doppler radarı. 

havaalanı eşdeğer irtifası (Alm. äquivalente Flughafenhöhe, f; äquivalente Flugplatzhöhe, f; Fr. altitude 
équivalente d'aérodrome, f; İng. equivalent altitude of aerodrome) meteo. Standart bir atmosferde, havaalanı 

seviyesinde bulunulan mevsim için ortalama atmosferik yoğunluğa eşit bir hava yoğunluğuna karşılık gelen 
yükseklik. 

havacılık klimatolojisi (Alm. Luftfahrtklimatologie, f; Fr. climatologie aéronautique, f; İng. aeronautical 
climatology) meteo. Havaalanlarının yer seçimi, uçuş güvenliği, havayolu işletmeciliği gibi problemler ile ilgili 

olarak analizler yapan uygulamalı klimatolojinin alt dalı. 

havacılık meteoroloji istasyonu (Alm. Flugwetterwarte, f; Fr. station de météorologie aéronautique, f; İng. 
aeronautical meteorological station) meteo. Askeri ve/veya sivil hava seyrüseferi için sinoptik ve havacılık 
maksatlı gözlemler ile analiz ve tahmin, uçuş belgeleri, brifing ve benzeri meteorolojik hizmetler sağlamak üzere 
kurulmuş ve genellikle havalimanlarında bulunan meteoroloji birimi; eşanlam: aeronotik meteoroloji ofisi. 

havacılık meteoroloji servisi (Alm. Flugwetterdienst, m; Fr. service d'assistance météorologique à 
l'aéronautique, m; İng. aeronautical meteorological service) meteo. Havacılık hizmetlerine yönelik bilgi üretmek 
için çalışan meteoroloji birimi. 

havacılık meteorolojisi (Alm. Luftfahrtmeteorologie, f; Fr. météorologie aéronautique, f; İng. aeronautical 
meteorology) meteo. Havacılık hizmetlerine yönelik gözlem, tahmin ve rapor üretmek için çalışan meteorolojinin 
alt dalı; eşanlam: aeronotik meteoroloji. 

havacılık tahmini (Alm. Flugvorhersage, f; Flugwettervorhersage, f; Fr. prévision pour l'aéronautique, f; İng. 

aeoronautical forecast; aviation forecast) meteo. Uçuşlarda meteorolojik bilgi desteği sağlamak üzere kalkış, 
seyir, iniş ve yedek havaalanları bilgilerini de içerecek şekilde yol boyu için hazırlanan özel meteorolojik tahmin. 

havada elektrik boşalması (Alm. Luftentladung, f; Fr. décharge atmosphérique, f; İng. air 
discharge) meteo. Genellikle çatallanmış yapıda ve dolambaçlı bir hat üzerinden, bir bulut ile bulutsuz bir 
atmosfer bölgesi arasındaki şimşek görünümündeki elektrik boşalımı; eşanlam: hava deşarjı. 

havalandırmalı psikrometre (Alm. Aspirationspsychrometer, n; Psychrometer mit Belüftungseinrichtung, n; Fr. 
psychromètre ventilé, m; psychromètre à aspiration, m; İng. aspirated psychrometer; ventilated 
psychrometer) meteo. Islak ve kuru hazne termometrelerine monte edilmiş iskelet üzerine bağlı, vantilatörle 
gereken havalandırma sağlanarak ölçüm yapan psikrometre; eşanlam: aspiratörlü psikrometre. 

havalandırmalı termometre (Alm. Aspirationsthermometer, n; Thermometer mit Belüftungseinrichtung, n; Fr. 
thermomètre ventilé, m; thermomètre à aspiration, m; İng. aspirated thermometer; ventilated 
thermometer) meteo. Standart bir meteorolojik ekran yerine özel bir koruncak ve cebrî havalandırma kullanan 
sıcaklıkölçer; eşanlam: aspiratörlü termometre. 

havanın iletkenliği (Alm. Luftleitfähigkeit, f; Fr. conductivité atmosphérique, f; İng. air 
conductivity) meteo. Havanın akışı yönündeki birim elektrik potansiyeli gradyanı başına düşen akım yoğunluğu. 

havanın karışma oranı (Alm. Mischungsverhältnis, n; Fr. rapport de mélange de la vapeur d'eau, m; İng. mixing 
ratio) meteo. Belli bir kuru hava hacmindeki su buharı kütlesinin o hacimdeki havanın toplam kütlesine, g/kg 

olarak ifade edilen oranı; eşanlam: karışma oranı. 

havanın su içeriği (Alm. Luftfeuchte, f; Wassergehalt der Luft, m; Fr. téneur en humidité, f; İng. air moisture; air 
moisture content; atmospheric moisture) meteo. Belli bir hava hacmi içindeki sıvı, katı ve/veya su buharı halinde 
bulunan toplam su içeriği; eşanlam: havanın yaşlığı. 

havza tepkisi (Alm. Reaktion des Einzugsgebietes, f; Fr. réaction d'un bassin, f; réponse d'un bassin, f; İng. basin 
response; catchment response) meteo. Bir havzanın meteorolojik bir olaya ya da olaylar serisine tepki gösterme 
şekli. 

helyodon (Alm. Heliodon, n; Fr. héliodone, m; İng. heliodon) meteo. Peyzaj özelliğini incelemek, peyzajın bir 

yapısının yol açacağı gölgelemenin potansiyel değerini hesaplamak ya da bir mimari eserin farklı enlemlerde ve 
mevsimlerde güneş aydınlatması altındaki görünümünü canlandırmak için kullanılan alet. 

helyosfer akım katmanı (Alm. heliosphärische Stromschicht, f; Fr. feuille de courant de l’héliosphère, f; İng. 
heliospheric current sheet) meteo. Güneş’in manyetik alanının kutupluluğunun kuzeyden güneye döndüğü yerde, 



helyosferin ekvator düzlemi boyunca uzanan, 10-10 A/m2 düzeyinde akımın aktığı uzay bölgesi; eşanlam: 
güneşküre akım katmanı. 

helyostat (Alm. Heliostat, m; Fr. héliostat, m; orienteur, m; İng. heliostat) meteo. Güneş ışınlarının bir aynadan 

yansıtılıp tek bir noktaya düşürülmesi için güneşin hareketlerini izleyen araç; eşanlam: güngösterir. 

helyotermik (Alm. solartermisch; Fr. héliothermique; İng. heliothermal; heliothermic) meteo. Yardımcı ısı üretmek 

için güneş ışınımını kullanan yöntem. 

helyotermometre (Alm. Heliothermometer, n; Fr. héliothermomètre, m; İng. heliothermometer) meteo. Güneş 

ışınımının şiddetini ölçmeye yarayan alet. 

helyotropik (Alm. heliotropisch; Fr. héliotropique; İng. heliotropic) meteo. Gökyüzünde güneşin bağıl hareketini 

izleyen herhangi bir alet ya da bitki; eşanlam: güneşe yönelimli. 

helyotropik rüzgâr (Alm. heliotropischer Wind; Fr. vent au comportement héliotropique, m; İng. heliotropic 
wind) meteo. Doğuşundan batışına kadar güneşin gökyüzündeki konumuna bağlı olarak hız ve yönünde 
değişimler sergileyen rüzgâr; eşanlam: güneş yönelimli rüzgar. 

her hava koşulunda iniş (Alm. Allwetterlandung, f; Fr. atterrissage tous temps, m; İng. all-weather 
landing) meteo. Bir havaalanına uçakların olası inişlerinin hava şartlarından bağımsız olması ya da bunu 
olanaklandıran bir aygıtın niteliği; eşanlam: tüm hava koşullarında iniş. 

Herlofson diyagramı (Alm. Herlofson-Diagramm, n; Fr. diagramme de Herlofson, m; İng. Herlofson 

diagram) meteo. Atmosferin bir parçasının veya bir hava kütlesinin termodinamik durumunu basınç, sıcaklık, nem 
gibi meteorolojik değişkenler ile açıklamak ve kısa dönem fırtına tahmini yapmak için kullanılan, sıcaklık ve 
basıncın logaritmasının kartezyen koordinatlarda gösterildiği termodinamik diyagram. 

heterojen çekirdeklenme (Alm. heterogene Keimbildung, f; heterogene Kernbildung, f; Fr. nucléation 

hétérogène, f; İng. heterogeneous nucleation) meteo. Bulut damlacıklarının kendiliğinden toplaşmayıp aerosollar 
üzerinde toplaşma ile oluşması; eşanlam: aerosolle çekirdeklenme. 

heterosfer (Alm. Heterosphäre, f; Fr. hétérosphère, f; İng. heterosphere) meteo. Atmosferin deniz seviyesinden 

itibaren 80-100 km üzerinde atmosferi oluşturan gazların oran ve dağılımının değişken olduğu atmosferin üst 
katmanı. 

hız düşümü yasası (Alm. Geschwindigkeitsverlustgesetz, n; Fr. loi de décroissance de la vitesse, f; İng. velocity 
defect law; von Kármán's momentum integral) meteo. Türbülanslı akışlarda, akışkan hızının boru ve tüplerde 
duvardan olan uzaklığın logaritması ile değiştiğini belirten akışkanlar mekaniği yasası; eşanlam: von Karman 
moment integrali. 

hız ıraksaması (İng. speed divergence) meteo. Meteoroloji haritalarında iki izobar ya da eşyükseklik eğrisi 

arasında bulunan bir alana gelen yöndeki rüzgârın, giden yöndeki rüzgârdan daha yavaş olması durumunda, 
gelen havadan daha fazla havanın o alandan çıkması ve boşalan havanın yerini alan yukarıdan inen havadan 
dolayı basıncın artması durumu. 

hız potansiyeli (Alm. Geschwindigkeitspotential, n; Fr. potentiel de vitesse, m; İng. velocity 
potential) meteo. Girdapsız bir akışkanın hareketinde eşpotansiyel çizgilerini yüksekten düşük potansiyele dik 
olarak kesen hız vektörü. 

hız yakınsaması (İng. speed convergence) meteo. Meteoroloji haritalarında iki izobar ya da eşyükseklik eğrisi 

arasında bulunan bir alana gelen yöndeki rüzgârın, giden yöndeki rüzgârdan daha hızlı olması durumunda, gelen 
havadan daha az miktarda havanın o alandan çıkması ve biriken havanın yükselmesinden dolayı basıncın 
azalması durumu. 

hıza bağlı rüzgâr makaslaması (İng. speed shear; speed wind shear) meteo. Fırtına gelişimi ve havanın ısınıp 

soğuması gibi tahminlerde yararlanılan ve yatay dönüşün bir ölçüsü olarak rüzgâr yönünün ve hızının yatay 
ve/veya düşeyde değişmesi. 

hızlı gelişen sel (Fr. crue d’apparition soudaine, f; İng. rapid-onset flood) meteo. Birkaç saatlik şiddetli yağışla 

gelişip etkisi birkaç gün sürebilen ve genellikle orta büyüklükteki akarsu havzalarında, kasaba ve şehirlerde 
görülen seller. 



hızlı iklim değişimi (Fr. changement climatique brusque, m; changement climatique rapide, m; İng. abrupt 

climate change; rapid climate change; sudden climate change) meteo. Büyük ölçekli iklim değişikliğinin birkaç on 
yıl içinde gerçekleşerek insanları ve doğal sistemleri önemli ölçüde etkilemesi. 

hidro-meteorolojik tehlike (Alm. hydrometeorologische Gefährdung, f; Fr. danger hydro-météorologique, m; İng. 
hydrometeorological hazard) meteo. Kar fırtınaları, dolu fırtınaları, boranlar, aşırı sıcak ya da soğuk dalgaları, 

çığlar, kuraklık, kıyı selleri gibi can ve mala zarar veren, ekonomik faaliyetlere sekte vuran, çevreyi tahrip edebilen 
hidrolojik ve meteorolojik tehlikeler. 

hidrolojik kuraklık (Alm. hydrologische Dürre, f; Fr. sécheresse hydrologique, f; İng. hydrological 
drought) meteo. Meteorolojik kuraklık nedeniyle bir yerdeki barajlar, göller, göletler ve yeraltı su seviyesinin uzun 

süreli yıllık ortalamalarının altına indiği dönemler. 

hidrolojik model (Alm. hydrologisches Modell; Fr. modèle hydrologique, m; İng. hydrological 
model) meteo. Hidrolojik tahmin ve hidrolojik döngünün anlaşılması için kullanılan hidrolojik çevrimin incelenen bir 
parçasının basitleştirilmiş ve kavramsallaştırılmış hali. 

hidrometeor (Alm. Hydrometeor, m; Fr. hydrométéore, m; İng. hydrometeor) meteo. Dünya yüzeyinden 

rüzgârlarla havaya sürüklenen veya havada su buharının yoğuşması veya kırağılaşmasıyla biçimlenmiş çiy, 
kırağı, kırç, virga, sis, çisenti, yağmur, kar, kar topağı, buz, dolu, sıvı vb. gibi herhangi bir su buharı ürünü. 

hidrometeoroloji (Alm. Hydrometeorologie, f; Fr. hydrométéorologie, f; İng. 

hydrometeorology) meteo. Meteorolojinin atmosfer içerisindeki hava olaylarıyla birlikte su çevriminden 
kaynaklanan buharlaşma, terleme, sızma, yağış, akış ve benzeri olayların sonuçları olan sel, çamur ve toprak 
kayması gibi olayları açıklamaya çalışan alt dalı; eşanlam: su meteorolojisi. 

hidrometeorolojik tehlike tipi I (Fr. risque hydrométéorologique de type I, m; İng. hydrometeorological hazard 

type I) meteo. Kuvvetli rüzgârlar, şiddetli yağış, kar, buz, dolu, tayfun vb. sadece meteoroloji kurumunun 
sorumluluğunda olan tehlikeler. 

hidrometeorolojik tehlike tipi II (Fr. risque hydrométéorologique de type II, m; İng. hydrometeorological hazard 
type II) meteo. Sel, heyelan, sıcak/soğuk hava dalgası türünden meteoroloji ile birlikte yerel yönetimler ve 
bakanlıklar gibi kurum ve kuruluşların ortak sorumluluğundaki tehlikeler. 

hidrometeorolojik tehlike tipi III (Fr. risque hydrométéorologique de type III, m; İng. hydrometeorological hazard 
type III) meteo. Çekirge salgını, salgın hastalıklar, insan kaynaklı tehlikeler türünde, yerel yönetimler ve 
bakanlıklar gibi kurumların sorumluluğunda olan, meteorolojinin sadece katkıda bulunduğu tehlikeler. 

hidrometri (Alm. Hydrometrie, f; Fr. hydrométrie, f; İng. hydrometry) meteo. Yağış miktarı, yeraltı sularının 

özellikleri, yüzey suları akışı ve genelde su niteliği gibi hidrolojik çevrim içindeki değişkenleri inceleyen bilim dalı. 

hidrostatik denge (Alm. hydrostatisches Gleichgewicht, n; Fr. équilibre hydrostatique, m; İng. hydrostatic 
balance; hydrostatic equilibrium) 1. mak. Bir akışkanın üzerine dıştan etkiyen yerçekimi gibi kuvvetlerle, basınç 
gibi içten etkiyen kuvvetlerin dengelendiği durum. 2. meteo. Bir hava parçası üzerindeki aşağı yönlü yerçekimi 

kuvveti ile yukarı yönlü basınç kaldırma kuvvetinin dengelenmesi. 

higrograf (Alm. Feuchtigkeitsschreiber, m; Hygrograph, m; Fr. hygrographe, m; İng. hygrograph) meteo. Bağıl 

nemin zamanla değişimini kaydeden aygıt. 

higroskop (Alm. Feuchtigkeitsanzeiger, m; Hygroscop, n; Fr. hygroscope, m; İng. hygroscope) meteo. Bazı 

maddelerin görünüş ve boyutlarında meydana gelen değişikliklerden yola çıkarak havanın kuru ya da nemli 
olduğunu gösteren aygıt. 

higrotermograf (Alm. Hygrothermograph, m; Thermohygrograph, m; Fr. hygrothermographe, m; 
thermohygrographe, m; İng. hygrothermograph; thermohygrograph) meteo. Havanın hem bağıl nemini hem de 

sıcaklığını ölçüp zaman serisi olarak kaydeden aygıt; eşanlam: termohigrograf. 

hissedilen sıcaklık (Alm. effektive Temperatur, f; gefühlte Temperatur, f; Fr. température effective, f; température 
ressentie, f; İng. apparent temperature; effective temperature) meteo. Hava sıcaklığının, rüzgâr hızının ve bağıl 
nemin etkileri sonucunda insanlar tarafından algılanan sıcaklık. 

hodograf (Alm. Hodograph, m; Fr. hodographe, m; odographe, m; İng. hodogram; hodograph; velocity 
diagram) meteo. Kutupsal koordinatlarda, rüzgârın hızının merkezden uzaklığı ile yönünün ise merkez eksenine 
göre yaptığı açı ile belirtilen rüzgârları betimleyen bir diyagram. 



homosfer (Alm. Homosphäre, f; Fr. homosphère, f; İng. homosphere; turbosphere) meteo. Deniz seviyesinden 

itibaren 80-100 km’ye kadar uzanan, su buharı bir kenara bırakılırsa karışmanın moleküler yayınımdan daha 
baskın ve dolayısıyla atmosferi oluşturan gazların oran ve dağılımının (karbondioksit ve ozon gibi eser gazlar 
hariç) hemen hemen sabit olduğu atmosferin aşağı katmanı. 

hortum 1. (Alm. Schlauch, m; Fr. tuyau flexible, m; İng. hose) mak. Genellikle plastikten yapılan uzun ve esnek 
boru. 2. (Alm. Dreher, m; Wirbelsturm, m; Fr. tornade, f; İng. tornado; twister) meteo. Kümülonimbüs bulutları ile 

bağlantılı olan, yere dokunan bir silindir şeklinde kendi ekseni etrafında dönerek gezen ve büyük yıkıcı güce sahip 
bir hava kolonu. 

hortum ailesi (Alm. Tornado-Familie, f; Wirbelsturmeinbruch, m; Fr. famille de tornades, f; éruption de tornades, 

f; İng. family of tornadoes; tornado family; twister family) meteo. Belli bir alanda 24 ila 48 saatlik bir süre içerisinde 
bir süper hücre fırtınadan kaynaklanan hortum serisi. 

hortum girdabı işareti (Alm. Vortex-Signature eines Wirbelsturms, f; Fr. signature tornadique de rotation, f; İng. 
tornadic vortex signature; tornado vortex signature) meteo. Doppler radar görüntüsünde gelen ve giden rüzgârlar 

ile küçük çaplı bir fırtına içinde şiddetli dönen bir girdap varlığının görülmesi. 

Humbold akıntısı (Alm. Humboldtstrom, m; Fr. courant de Humboldt, m; courant du Pérou, m; İng. Humboldt 
current; Peru current) meteo. Şile ve Peru’nun batı kıyıları boyunca ticaret rüzgârlarının neden olduğu, 
çevresindeki sulara göre 7-8 derece daha soğuk ve bölgedeki deniz canlıları için önemli olan soğuk su akıntısı; 
eşanlam: Peru akıntısı. 

huni bulut (Alm. Trichterwolke, f; Wolkenschlauch, m; Fr. entonnoir nuageux, m; nuage en entonnoir, m; İng. 
funnel cloud) meteo. Bir boran altında dar bir koni gibi hortuma benzer bir şekilde görünen, yoğuşmuş su 
damlacıklarından oluşan, bazen yere ulaşabilen, dönelen bir hava sütunu içinde yer alan ve hortum olayına yol 
açabilen bulutlar. 

hücre (Alm. Zelle, f; Fr. cellule, f; İng. cell) 1. biyom. Canlı organizmaların canlılık özelliği taşıyan, en küçük temel 
yapısal ve işlevsel birimi; eşanlam: göze. 2. blşm. 1. Bilgisayarda adreslenebilir olup temel bir işlem ya da veri 
birimini saklayabilen bellek saklama birimi. 2. Bir grafik tablodaki kutu. 3. elk. 1. Hücresel radyo sistemlerinde bir 

verici istasyonun aydınlattığı, iletişimin bu baz istasyonu üzerinden sağlandığı bölge. 2. Işıma enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren ya da elektrik akımını ışıma yeğinliğine göre değiştiren birim. 4. endst. Belli bir ürün grubu 

ya da hizmeti yerine getirmek üzere bir araya gelmiş birbirlerini tamamlayacak şekilde birbirlerinden farklı 
süreçlere sahip sistem bütünü. 5. kim. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü ve bir elektrolite 
batırılmış elektrotlardan oluşan tepkime kabı. 6. meteo. Belli bir bölgede güçlü yukarı yönlü hava akışı içeren, 

bulut şeklinde organize olmuş boran birimi; eşanlam: göze. 

hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (Fr. groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat; 
İng. intergovernmental panel on climate change) meteo. 1988 yılında Birleşmiş Milletler tarafından insan kaynaklı 
iklim değişikliğinin bilimsel ve teknik yönünü araştırmak üzere kurulan panel. 

ICAO atmosferi (Alm. ICAO-Atmosphäre, f; Fr. atmosphère OACI, f; İng. ICAO atmosphere) meteo. Uluslararası 

havacılık ve balistik amaçla kullanılan ve -55 °C'ye kadar yerden yükseklikle sıcaklığın tekdüze bir şekilde azaldığı 
varsayılan standart atmosfer; eşanlam: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü atmosferi. 

ılgım (Alm. Luftspiegelung, f; Fr. mirage, m; İng. mirage) meteo. Yere yakın hava katmanlarının sıcaklığın yol 

açtığı değişen yoğunluğu nedeniyle uzak nesnelerin garip şekillerde, olduğundan yüksek, basık, ters duruyor gib i 
görünmesi ya da nesne imgesinin gerçek nesnenin altında ya da üzerinde görülmesi gibi optik illüzyonlar; 
eşanlam: serap. 

ılıman kuşak (Alm. gemäßigte Klimazone, f; Fr. zone tempérée, f; İng. temperate zone) meteo. Hem Güney hem 

de Kuzey Yarımküre’de, 23,5o ile 66,5o 'lik enlem daireleri arasında kalan iklim kuşağı. 

ırak etki (Alm. Telekonnektion, f; Fr. teleconnection, f; télécorrélation, f; İng. 
teleconnection) meteo. Meteorolojide, tipik olarak binlerce kilometreye varabilen uzak mesafeler arasında birbirini 
etkileyen iklim anomalileri. 

ıraklaşma (Alm. Diffluenz, f; Auseinanderfluss, m; Fr. diffluence, f; İng. diffluence; difluence) meteo. 1. Bir 

akarsuyun bir noktada mansaba değin bir daha birleşmemek üzere iki ya da daha fazla kola ayrılması. 2. Bir 
eksen boyunca hareket etmekte olan hava parseli içindeki rüzgârların giderek eksene dik yönde birbirinden 
uzaklaşması durumunda yatay yönde yayılma şeklinde görülen hava akış örüntüsü. 



ıraksama (Alm. Divergenz, f; Fr. divergence, f; İng. divergence) meteo. Yeryüzü seviyesinde oluşursa havanın 

alçalıcı hareketine, yukarı seviyede oluşursa yeryüzü seviyesinde yükselici hareketlere neden olabilen havanın 
yatay ve dışa doğru net yayılımı; eşanlam: diverjans. 

ıraksamasız yükselti (Alm. divergenzfreies Niveau, n; Fr. niveau de non-divergence, m; İng. level of non-
divergence) meteo. Atmosferde bir yakınsama (ıraksama) bölgesinden başlayarak yeryüzünden itibaren 

yükseldikçe, atmosfer hareketlerinin düşey bileşeninin sıfıra erdiği, yakınsama (ıraksama) hareketinin durduğu, 
ancak ıraksama (yakınsama) hareketinin henüz başlamadığı yükselti. 

ısı adası (Alm. Wärmeinsel, n; Fr. îlot de chaleur, m; îlot thermique, m; İng. heat island; urban heat 
island) meteo. Yaz geceleri veya sakin kış mevsiminde şehirleşmiş alanlarda düşük yansıtırlık, yüksek ısı 

kapasitesine sahip yapılar ve asfalt gibi çok sayıda kuru ısı kaynağı tarafından soğrulan ısıyla şehir üzerindeki 
sıcaklık değerlerinin kırsal alanlardan daha yüksek olması; eşanlam: kentsel ısı adası. 

ısı adveksiyonu (Alm. thermische Advektion, f; Fr. advection thermique, f; İng. heat advection; thermal 
advection) 1. meteo. Havanın atmosferdeki yatay hareketleri sayesinde ısı enerjisinin taşınması. 2. müh. Bir 

akışkanın hareketi sonucunda meydana gelen bir noktadan başka bir noktaya ısı taşınımı; eşanlam: akımla ısı 
taşınımı. 

ısı bitkinliği (Alm. Hitzeerschöpfung, f; Hitzekollaps, m; Fr. épuisement par la chaleur, m; İng. heat 
exhaustion) meteo. Özellikle sıcak havanın yüksek nemle birleşmesiyle insanlarda zayıflık, yorgunluk, aşırı ter, 

yapışkan ve soğuk deri, baş dönmesi ve/veya bayılma ve kas krampları şeklinde görülen sağlık problemleri. 

ısı ekvatoru (Alm. thermischer Äquator, m; Wärmeäquator, m; Fr. équateur thermique, m; İng. heat equator; 
thermal equator) meteo. Yeryüzünde en yüksek ortalama yıllık sıcaklığa sahip yerleri birleştiren eğri; eşanlam: 
termal ekvator. 

ısı kasılması (Alm. Hitzekrampf, m; Fr. crampe de chaleur, f; İng. heat cramp) meteo. Havanın aşırı sıcak olması 

sonucu vücuttaki su kaybından dolayı genelde bacaklar veya karın kaslarında görülen kas ağrıları ve kasılmalar. 

ısı şimşeği (Alm. Wetterleuchten, n; Fr. éclair de chaleur, m; İng. heat lightning; summer 
lightning) meteo. Genellikle sıcak gecelerde gözlemciden çok uzakta olmak üzere ufukta görülen, şimşeğin flaş 
patlaması şeklinde görülen ama mesafe uzak olduğu için gök gürültüsü duyulmayan şimşek; eşanlam: rüyette 
oraj. 

ısıl alçak (Alm. Hitzetief, n; Fr. dépression thermique, f; İng. heat low; thermal low) meteo. Genellikle yaz 

aylarında, altropiklerin yer seviyesinde, karalar üzerindeki aşağı troposferin ısınması sonucu oluşan ve izobar 
yüzeylere yükselip ıraksamaya uğrayan, zayıf sirkülasyonlu, bir atmosferik cephe ile ilişkisi olmayan alçak basınç 
alanı; eşanlam: ısıl alçak basınç alanı. 

ısıl boran (Alm. Wärmegewitter, n; Fr. orage thermique, m; İng. heat thunderstorm; thermal 
thunderstorm) meteo. Özellikle yazları yeryüzü aşırı ısındığında, sıcak ve nemli havanın troposferde yükselmesi 
sonucu oluşan kümülonimbüs bulutların neden olduğu yerelleşmiş, şiddetli yağışlı, gök gürültülü ve elektrikli 
fırtına. 

ısıl verimlilik 1. (Alm. Thermaleffizienz, f; thermischer Wirkungsgrad, m; Fr. efficacité thermique, f; rendement 
thermique, m; İng. thermal efficiency) enj. Bir sistemin ürettiği işin sisteme verilen ısıl enerjiye 
oranı. 2. meteo. İklimlerin sınıflandırılmasındaki iklim unsuru olarak kullanılan, bir yerin sıcaklığının, yeterli nem 

olduğu takdirde bitki büyümesini etkileme derecesi. 

ısıtma gün derecesi (Alm. Heiz-Gradtag, m; Heizgradtage, pl; Fr. degré-jour de chauffage, m; degré-jour de 
chauffe, m; İng. heating degree-day) meteo. Binaları ısıtma amaçlı yakıt tüketimi tahmin etme yöntemi olarak 
genellikle 15 °C olarak alınan referans sıcaklığı ile günlük ortalama hava sıcaklığı arasındaki fark ya da farkların 
toplamı. 

ısıtma mevsimi (Alm. Heizperiode, f; Fr. saison de chauffage, f; İng. heating season) meteo. Dışarıdaki hava 

sıcaklığı günlük ortalama 15 °C ve altına düştüğü, binaların ısıtılması gereken yılın soğuk ayları. 

ıslak kar (Alm. Nassschnee, f; Pappschnee, f; Fr. neige fondante; neige mouillée, f; İng. sticky snow; wet 

snow) meteo. Yerdeki kar örtüsünün, havanın ısınması ya da yağmur yağması sonucu ya da kar düşerken en 
baştan ıslak olması nedeniyle su içermesi. 

ıslak kara hazneli termometre (Alm. Feuchtkugelstrahlungsthermometer, n; Fr. thermomètre globe mouillé, m; 
İng. wet-bulb globe thermometer) meteo. Hava sıcaklığı, nem, rüzgâr hızı ve bulutluluğu da dikkate alarak 



doğrudan güneş ışımasının insanlara olan etkisini belirlemek için kullanılan karartılmış haznesi ıslak bir tülbentle 
kaplı olan termometre. 

ıslak termometre (Alm. Feuchtkugelthermometer, n; Feuchtthermometer, n; Nassthermometer, n; Fr. 
thermomètre mouillé, m; thermomètre à bulbe mouillé, m; thermomètre à réservoir mouillé, m; İng. wet-bulb 
thermometer; wet bulb thermometer) meteo. Psikrometride kullanılan, haznesi ince saf buz tabakası ile ya da 

ıslak bir tülbentle kaplı olan ve muslindeki suyun buharlaşmasıyla doğal olarak çevresini saran havanın en düşük 
sıcaklığını ölçmek için kullanılan termometre; eşanlam: ıslak hazneli termometre. 

ıslak termometre potansiyel sıcaklığı (Alm. pseudo-potentielle Feuchttemperatur, f; Fr. température pseudo-
potentielle du thermomètre mouillé, f; İng. pseudo wet-bulb potential temperature; wet-bulb pseudo-potential 
temperature; wet bulb potential temperature) meteo. Bir doymamış hava paketinin adyabatik bir işlemle 
bulunduğu seviyeden 1000 mb seviyesine getirildiğinde sahip olacağı varsayımsal ıslak termometre sıcaklığı. 

ıslak-kuru sıcaklık farkı (Alm. Temperaturdifferenz zwischen Trocken - und Feuchtthermometer, f; Fr. différence 
psychrométrique, f; İng. wet-bulb depression) meteo. Havanın sıcaklık ve nemine bağlı olarak kuru termometre 

sıcaklığı ve ıslak termometre sıcaklığı arasındaki fark. 

ıslatan sis (Alm. Nebel mit Sprühregen, m; Fr. brouillard mouillant, m; İng. wet fog) meteo. Doymuş ya da hemen 

hemen doymuş sıcak hava kütlesinin, soğuk ve kuru hava kütlesinin yerini aldığı zaman cisim yüzeylerinin 
yağmur yağmış gibi ıslak olmasına neden olan sis. 

ışık dalgaları (Alm. Lichtwellen, pl; Fr. onde lumineuse, f; İng. light waves) meteo. Görülebilir tayfı meydana 

getiren, 450-700 nanometre dalga boylarında olan elektromanyetik dalgalar. 

ışık kapanı (Alm. Lichtfallen, pl; Fr. piégeage de la lumière, pl; İng. light trapping) meteo. Yarıiletken madde 

içinde kırılan ve kritik açıların altında yansıyan ışığın maddenin içinde kalması olayı. 

ışıma dengesi etkisi (Alm. Strahlungsantrieb, m; Fr. forçage radiatif, m; İng. radiative forcing) meteo. Genellikle 

tropopoz seviyesinde ölçülen, yeryüzüne güneşten gelen ışıma enerjisi ile yeryüzünden giden ışıma enerjisi 
farkının iklim değişikliğine yaptığı katkı; eşanlam: ışınım zorlaması. 

ışıma dengesi senaryosu (Fr. scénario de forçage radiatif, m; İng. radiative forcing scenario) meteo. Sera 

gazları gibi atmosferin bileşimindeki, arazi kullanımındaki ya da Güneş'teki faaliyetlerin değişimleri nedeniyle 
ortaya çıkabilecek ışıma dengesi etkilerini göz önüne alarak elde edilen iklim değişikliği öngörüleri. 

ışıma kaybıyla soğuma (Alm. Nachtauskühlung, f; nachtliche Abkühlung, f; Strahlungskühlung, f; Fr. 
refroidissement nocturne, m; refroidissement par rayonnement, m; refroidissement radiatif, m; İng. night radiative 
cooling; nocturnal cooling; radiation cooling; radiational cooling; radiative cooling) meteo. Bulutsuz gecelerde 

yeryüzünün uzun dalga boylu ışıma enerjisini atmosfere salım yoluyla kaybı sonucu yüzey hava sıcaklığının 
düşmesi; eşanlam: gecesel soğuma. 

ışımayla ısınma (Alm. Strahlungserhitzung, f; Fr. réchauffement radiatif, m; İng. radiative heating) meteo. Pozitif 

ışınım dengesi nedeniyle yeryüzünün ya da ona yakın seviyedeki hava sıcaklığının artması. 

ışımayla soğuma kırağısı (Alm. Strahlungsfrost, m; Fr. gelée de rayonnement, f; İng. radiation 
frost) meteo. Yeryüzünün ışıma etkisiyle ısı kaybına uğradığı gecelerde oluşan kırağı. 

ışınım bütçesi (Alm. globale Strahlung der Erdatmosphäre, f; Nettostrahlung, f; Strahlungsbilanz, f; Fr. bilan du 
rayonnement Terre-atmosphère, m; bilan du rayonnement total, m; bilan radiatif, m; rayonnement total résultant, 
m; İng. atmospheric radiation balance; atmospheric radiation budget; earth–atmosphere radiation budget; net 
radiation; radiation balance; radiation budget; surface radiation balance; surface radiation 
budget) meteo. Dünya’nın yıllık sabit hava sıcaklığını koruması için önemli olan, salımlanan uzun dalga boylu 
ışınım ile iklim sistemleriyle soğrulmuş güneş ışınımı arasındaki (gece, negatif; gündüz, pozitif olan) denge; 
eşanlam: Yer-atmosfer ışınım dengesi. 

ışınım dengesi (Alm. Strahlungsgleichgewicht, n; Fr. équilibre radiatif, m; İng. radiative equilibrium) meteo. Bir 

ortamdaki elektromanyetik ışınımın soğrulması ve elektromanyetik ışıma, yani salım arasındaki denge durumu. 

ışınım diyagramı (Alm. Strahlungskarte, f; Strahlungsdiagramm, n; Fr. diagramme de rayonnement, m; İng. 
radiation chart) 1. meteo. Atmosferde uzun dalga boylu ışıma akısının, soğurma ya da salımlama etkisine sahip 

su buharı ve karbondioksit gibi atmosferin bileşenlerine ve sıcaklık dağılımına dayanılarak hesaplanmasında 
kullanılan diyagram. 2. müh. İnsanlar için risk oluşturabilecek ışınıma maruziyet ve seviyesini gösteren diyagram. 



ışınım iklimi (Alm. Strahlungsklima, n; Fr. climat de rayonnement; İng. radiation climate) meteo. Bir yer ya da 

bölgenin ışınım dengesi tarafından belirlenen iklim özellikleri. 

ışınım maruziyeti (Alm. Bestrahlung, f; Fr. exposition radiométrique, f; İng. radiant exposure) meteo. Bir cismin 

yüzeyine birim alan başına ışımayla gelen ve  J/m2 birimiyle ölçülen enerji. 

ışınım şiddeti ölçer (Alm. Strahlungsdensitometer, n; Fr. radiation densitomètre de radiation, m; İng. radiation 

densitometer; radiation densometer) meteo. Işınım şiddetini ölçmek için kullanılan aygıt; eşanlam: ışınım şiddet 
ölçeri. 

ışınsı bulut (Alm. Radiatus, m; Fr. radiatus, m; İng. radiatus) meteo. Sirus, altokümülüs, altostratüs, 

stratokümülüs ve kümülüs gibi bulutların geniş paralel bantlar şeklinde ufukta tek bir noktadan çıkıyorlarmış 
görünümü veren hali. 

ızgara aralığı (Alm. Rasterabstand, f; Fr. distance de grille, f; İng. grid distance; grid length; grid 
spacing) meteo. Bir fiziksel alanı modelleyen sayısal çözümde, bir ızgara noktasından diğer bir ızgara noktasına 
olan mesafe. 

ızgara noktalı model (Alm. Gitterpunktmodell, n; Fr. modèle à points de grille, m; İng. grid point 
model) meteo. Bir alanın kesikli ızgara noktalarında tanımlandığı, bu noktalardaki gradyanın fark denklemleri ile 
bulunduğu çalışma modeli. 

ızgaralama (Alm. Rasterung, f; Rastern, n; Fr. carroyage, m; İng. gridding) meteo. Herhangi bir harita ya da 

görüntüye uygun enlem ve boylam çizgileri ile bezenmesi işlemi. 

ızgaralı nefoskop (Alm. Gitter-Bewölkungsmesser, m; Fr. néphoscope à grille, m; İng. grid 
nephoscope) meteo. Bulut hareketinin doğrudan bir ızgaraya veya tarak şeklindeki bir çerçeveye yansıtarak 
(Besson nefoskopu) göre gözlemlenmesini sağlayan aygıt; eşanlam: taraklı nefeskop. 

iç içe yuvalanmış ızgara (Alm. verschachtelte Gitter, f; Fr. grille à maille variable, f; İng. nested 
grids) meteo. Büyük ölçekli meteoroloji tahmin haritalarında, sınır şartlarını sağlayan kaba ölçekte bir ızgaradan 
başlayıp giderek daha ince ölçekte ayrıntılı analiz ve tahmin ızgaraları oluşturma. 

iç mekân iklimi (Alm. Raumklima, n; Fr. climat intérieur, m; İng. indoor climate) meteo. Evler, atölyeler, işyerleri 

gibi ortamlardaki havadaki nem, gürültü düzeyi, ışık, karbondioksit miktarı gibi koşullar; eşanlam: oda iklimi. 

içe akış (Alm. Zufluss, m; Fr. afflux, m; İng. inflow) meteo. 1. Atmosferdeki sıcak ve nemli havanının bir boran 

sistemine doğru hareketi. 2. Bir akışkanın, kendisinin daha büyük bir kütlesine doğru hareket eden akışı. 

içsel dalga (Alm. interne Welle, f; Fr. onde interne, f; İng. internal wave) meteo. Katmanlaşmış ve yoğunluğun 

sıcaklık, tuzluluk gibi nedenlerle derinlikle değiştiği bir sıvı kütlesinde görülen, yüzeye yansımadan iç bölgelerde 
gerçekleşen dalga hareketi. 

içsel sınır tabaka (Alm. interne Grenzschicht, f; Fr. couche limite interne, f; İng. internal boundary 
layer) meteo. Yoğunluk, hız gibi birtakım akışkan özelliklerinde süreksizliğin bulunduğu iki sıvı arasındaki yüzey 
veya bu özelliklerden birinin türevinin arayüze dik bir yönde olduğu iki sıvıyı ayıran yüzey. 

iğne biçimli buz kristali (Alm. nadelige Schneeflocke, f; nadeliges Eiskristall, n; Fr. cristal de neige aciculaire, m; 
cristal de neige aiguille, m; İng. acicular snowflake) meteo. Uzunlukları çaplarından çok daha büyük olan kar 
kristali. 

ihbar dörtgeni (İng. watch box) meteo. Sel, hortum gibi şiddetli bir hava olayının gözlendiği, harita üzerinde 

dikdörtgen bir kutu ile gösterilen alan. 

iki yıl periyotlu rüzgâr salınımı (Alm. quasizweijährige Windschwingung, f; zweijährige Windschwingung, f; Fr. 
oscillation biennale du vent; oscillation quasi biennale du vent, f; İng. biennial wind oscillation) meteo. Ekvatorun 
12 derece güney ve kuzey enlemleri üzerinde olmak üzere 30 km yükseklikteki stratosferde 24 ila 30 ay arasında 
değişen bir dönemde doğu ve batı rüzgârlarının birbirlerinin yerini almaya başlaması ile birlikte her ay atmosferde 
yaklaşık 1 km aşağıya doğru hareket eden rüzgâr rejimi. 

iki yönlü rüzgâr oku (Alm. bidirektionale Windfahne, f; Fr. anémomètre bidirectionnel, m; İng. bi-directional wind 
vane, bivane; bi-directional wind vane) meteo. Yatay ve dikey rüzgâr bileşenlerini aynı anda ölçmek için 

yararlanılan iki uçlu rüzgâr oku. 



ikincil atmosferik dolaşım (Alm. Secundärzirkulation, f; Fr. circulation secondaire, f; İng. secondary 

circulation) meteo. Dünya’nın dönmesinden kaynaklanan, Coriolis kuvvetleri ile açıklanan atmosferdeki birincil 
dolaşımındaki sinoptik ölçekteki değişiklikler. 

ikincil cephe (Alm. Sekundärfront, f; Fr. front secondaire, m; İng. secondary front) meteo. Aynı hava kütlesi 

kaynağından oluşsalar bile zaman ya da takip ettikleri yörüngeden dolayı değişime uğramaları sonucunda iki farklı 
hava kütlesi arasında, ana cephe gerisinde oluşan ve onu izleyen cephe. 

ikincil gökkuşağı (Alm. Nebenregenbogen, m; Fr. arc-en-ciel secondaire, m; İng. reflected rainbow; reflection 
rainbow; secondary rainbow) meteo. Birincil gökkuşağının 10° daha yukarısında (51° yarıçapla) ve ondan iki kat 
daha geniş, fakat onda biri oranında sönük ve renklerinin sırası ters (kırmızı yayın içinde) olarak birincil 
gökkuşağına göre daha nadir gözlenen gökkuşağı olayı. 

iklim (Alm. Klima, n; Fr. climat, m; İng. climate) meteo. Belirli ve uzun bir zaman aralığında, yeryüzünde belirli bir 

yer için atmosferin sıcaklık, nem, yağış şekil ve miktarı, rüzgârlar gibi gözlemlenen özelliklerinin ortalama ve uç 
değerlerinin genel durumu. 

iklim değişikliği (Alm. Klimaveränderung, f; Fr. changement climatique, m; İng. climate 
change) meteo. Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğa kaynaklı iklim değişikliğine ek olarak 
atmosfere salımlanan sera gazlarındaki artış ve ormanların yok edilmesi sonucu arazi kullanımındaki 
farklılaşmalar gibi doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda 
iklimde oluşan bir değişiklik. 

iklim değişikliğine uyarlanma (Alm. Anpassung an den Klimawandel, f; Fr. adaptation au changement 
climatique, f; İng. adaptation to global warming; climate change adaptation) meteo. İklim değişikliğinin öngörülen 
olumsuz etkilerini ekonomik, biyolojik, çevresel zararlarını en aza indirecek ve/veya iyi etkilerinden yararlanmayı 
artıracak önlemler almak. 

iklim değişikliğine uyarlanma değerlendirimi (Fr. évaluation des mesures d'adaptation au changement 
climatique, f; İng. assessment of climate change adaptation) meteo. İklim değişikliğine uyarlanma için 
seçenekleri, kullanılabilirlik, fayda, maliyet, etkililik, verimlilik ve olurluk gibi ölçütlere göre değerlendirme. 

iklim değişikliğine uyarlanma maliyeti (Fr. coûts des mesures d'adaptation au changement climatique, pl; İng. 

adaptation cost; cost adaptation to climate change) meteo. Gerçekleşeceği öngörülen ortalama sıcaklık artışı ve 
iklim değişikliğinden en çok etkilenecek başta tarım, enerji, turizm sektörlerindeki uyarlanmalar için planlama, 
hazırlanma ve uygulama maliyetleri. 

iklim değişikliğine uyarlanmanın getirisi (Alm. avantages des mesures d'adaptation au changement climatique, 

pl; İng. adaptation benefits; benefits of climate change adaptation) meteo. İklim değişikliğine uyarlanma 
önlemlerinin uygulanması sonucu kaçınılan olası hasarların maliyetini düşürme ve iklim değişikliğinin iyi 
etkilerinden yararlanmayı artırma. 

iklim değişikliğinin zararlarını azaltma (Alm. Klimaschutz, m; Fr. atténuation du changement climatique, f; İng. 

climate change mitigation; global warming mitigation) meteo. Küresel iklim değişikliği sürecini veya bu sürecin 
artan hızının olumsuz etkilerini sınırlamak ya da durdurmak için sera gazı kaynaklarını azaltmak ya da sera gazı 
yutaklarını artırmak için yapılan yapısal ve yapısal olmayan çalışmalar. 

iklim değişkenliği tahmini (Fr. prediction de la variabilité du climat, f; İng. climate variability 

prediction) meteo. İklim parametrelerinin yıllık, onyıllık ve birden çok onyıllık iklim anomalilerine yönelik beklenti 
ve kestirimler. 

iklim diyagramı (Alm. Klimadiagramm, n; Fr. climagramme, m; climatogramme, m; diagramme climatique, m; 
İng. climograph) meteo. Genellikle aylık sıcaklık ve yağış ortalamaları gibi iki iklim değişkeninin yıllık bir döngü 

şeklinde çizilmesiyle klimatolojik bilgi gösteren grafik. 

iklim duyarlılığı (Alm. Klimasensitivität, f; Fr. sensibilité du climat, m; İng. climate sensitivity) meteo. Atmosferde 

karbondioksidin iki katına çıkması sonucu beklenen küresel ortalama sıcaklık yükselmesi örneğinde olduğu gibi, 
etmenlerin bir ya da daha çoğunda gerçekleşen değişimler sonucu iklimde beklenen değişiminin ölçüsü. 

iklim elemanı (Fr. élément de climat, m; İng. climate element) meteo. Yeryüzünde, bir yerin iklimini oluşturan 

hava sıcaklığı, basınç, rüzgâr, nem, bulut kapalılığı, yağış gibi meteorolojik değişkenler. 

iklim modeli (Alm. Klimamodell, n; Fr. modèle climatique, m; İng. climate model) meteo. Dünyanın belirli bir 

coğrafi bölgesinde, iklimin ve değişik iklim faktörlerinin etkisinin incelenmesi amacıyla kurulan matematiksel 
model. 



iklim normali (Alm. klimatologischer Normalwert, m; klimatologische Standard-Normalwerte, pl; Fr. normale 

climatique, f; normale climatologique, f; normales climatologiques standard, pl; İng. climatological normal; 
climatological standard normal) meteo. Yıl içinde belirli bir gün, bir ay, yılın bir bölümü veya tam bir yıl için son 
tam üç on yıllık dönemden elde edilen sıcaklık, basınç, güneşli gün sayısı, yağış miktarı gibi bir meteorolojik 
değişkenin hesaplanan ve referans olarak kullanılan ortalamaları. 

iklim parametreleri (Alm. Klima Parameter, pl; Fr. paramètres du climat, pl; İng. climate parameters; climatic 
parameters) meteo. En az otuz yıllık ortalamalar üzerinden hesaplanmış ortalama yıllık hava sıcaklığı, basınç, 
yağış, ortalama yıllık buharlaşma ve terleme, rüzgârların yön ve hızları, güneş ışınım miktarı gibi değerler. 

iklim projeksiyonu (Alm. Klimaänderungs-Projektion, f; Fr. projection climatique, f; İng. climate 

projection) meteo. İklim değişkenlerindeki yıllık, on yıllık ve birden çok on yıllık beklentilerin belirli varsayımlara 
dayalı benzetim çalışması. 

iklim risk yönetimi (Alm. Klimarisikomanagement, n; Fr. gestion des risques climatiques, f; İng. climate risk 
management) meteo. Çarpık yapılaşma ve iklim değişikliği nedeniyle hızla artmakta olan hidro-meteorolojik 

afetler ile mücadele için afet yönetimi ve iklim değişikliğine uyarlanma çalışmalarının bütünleşik bir anlayışla, 
birlikte yürütülmesi yaklaşımı. 

iklim riski (Alm. Klimarisiko, n; Fr. risque climatique, m; İng. climate risk; climatic risk) meteo. 1. Belli bir bölge ya 

da bir zaman diliminde klimatolojik istatistiğe dayalı olarak şiddetli hava şartlarının oluşma olasılığı. 2. İklim 
değişikliği sonucunda doğal sistemin ve insan yaşamının etkilenme riski. 

iklim sınıflaması (Alm. Klimaklasse, f; Klimaklassifikation, f; Fr. class climatique, f; classification climatique, f; İng. 
climate class; climate classication; climatic classification) meteo. Sıcaklık, yağış, nem, rüzgâr, denize uzaklık 
veya yakınlık gibi iklim elemanlarından bir veya birden fazlasını temel alarak yeryüzü üzerinde saptanan farklı 
iklim özellikleri. 

iklim tahmini (Alm. Klimaprognose, f; Fr. prévision climatique, f; İng. climate prediction) meteo. İki yıl ötesi için 

insan ve doğal kaynaklı faktörler de göz önüne alınarak hava sıcaklığı ve yağış miktarları gibi belli başlı hava 
durumu parametreleri için hazırlanan aylık ve mevsimlik kestirimler. 

iklimbilim (Alm. Klimakunde, f; Klimatologie, f; Fr. climatologie, f; İng. climatology) meteo. Dünya atmosferinde 

belli bir zaman aralığında gerçekleşen hava olaylarını ve yeryüzündeki iklim tiplerini inceleyen bilim dalı. 

iklimlerin genetik sınıflanması (Alm. genetische Klimaklassifikation, f; Fr. classification génétique des climats, f; 
İng. genetic classification of climates) meteo. İklimlerin güneş ışınımı, hava kütleleri, basınç sistemleri gibi 
özelliklerini bilinen ya da varsayılan nedenlerine dayanarak yapılan sınıflandırması. 

iklimterapi (Alm. Klimakur, f; Klimatherapie, f; Klimatotherapie, f; Fr. climatothérapie, f; İng. climatherapy; 
climatotherapy) meteo. İklimin insanlar üzerindeki etkilerinden yola çıkarak bir rahatsızlığa iyi geleceği varsayılan 
iklimi ilgili kişiye tedavi amaçlı öneriler sağlayan disiplin; eşanlam: klimoterapi. 

ileri saçılma (Alm. Vorwärtsstreuung, f; Fr. diffusion vers l'avant, f; İng. forward scattering) meteo. Bir ışık ışını, 

dalga ya da parçacığın, geliş doğrultusuna göre 90 dereceden daha küçük açı ile saçılması, ışın, dalga ya da 
parçacıkların çoğunluğunun geliş doğrultularında ilerlemeye devam etmeleri. 

iletişim merkezi 1. (Alm. Fernmeldestelle, f; Kommunikationszentrum, m; Fr. centre de transmissions, m; centre 
des communications, m; İng. communication center; communications center) elk. Genelde gönderici ve alıcı 

istasyonlar, kripto merkezi ve mesajlaşma merkezi ile donatılmış, telekomünikasyon trafiğini yürütmek ve kontrol 
etmekle yükümlü organizasyon. 2. meteo. Havacılık, meteoroloji gibi uygulama alanlarının iletişim ağlarında, 

verilerin toplanıp ağ üzerindeki düğümlere iletildiği, başka ağlara çıkışın sağlandığı, iletişim devrelerinin kontrol 
edilip bakımının yapıldığı merkez; eşanlam: meteoroloji iletişim merkezi. 

ilk dördün ay (Alm. zunehmender Mond, m; Fr. premier quartier, m; İng. first quarter; first quarter 
moon) meteo. Ay’ın, Kuzey Yarımküre’den bakıldığında sadece sağ yarımküresinin görüldüğü, uzanım açısının 
90o olduğu iki fazından biri; eşanlam: ilkdördün. 

ilk ve son don (Fr. gelée meurtrière, f; İng. killer frost; killing frost) meteo. Tarla bitkilerinin büyüme mevsiminin 

başlangıcını ve sonunu belirleyen ve genellikle sıcaklığın -2°C’nin altına düştüğünde oluşan İlkbahardaki son don 
ve sonbahardaki ilk don. 

imbat (Alm. Meerbrise, f; Seebrise, f; Fr. brise de mer, f; İng. sea breeze) meteo. Genellikle yazları denizden 

karaya doğru hafif şiddette esen rüzgâra Ege Bölgesi'nde verilen ad. 



indirgenmiş atmosferik basınç (Alm. Reduktion des Luftdrucks auf eine Standardfläche, f; Fr. réduction de la 

pression à un niveau standard, f; İng. reduction of pressure to mean sea level) meteo. Ölçülen gerçek veya 
istasyon basıncının, deniz seviyesi veya belirtilen başka bir seviye basıncına istasyonun denizden olan yüksekliği 
ve istasyonda o anda ölçülen hava sıcaklığı dikkate alınarak indirgenmesi. 

indirgenmiş hava sıcaklığı (Alm. Temperaturreduktion auf Normalnull, f; Zurückführung der Temperatur auf 

mittlere Meereshöhe, f; Fr. réduction de la température au niveau moyen de la mer, f; İng. reduction of 
temperature to mean sea level) meteo. İklim analizlerinde kullanılmak üzere herhangi bir yerde ölçülen gerçek 
hava sıcaklığının, deniz seviyesi gibi başka bir seviyeye indirgenmesi. 

iniş tahmini (Alm. Landewettervorhersage, f; Fr. prévision d'atterrissage, f; İng. landing 

forecast) meteo. Havaalanının yaklaşık bir saatlik uçuş süresi içerisinde iniş ve uçuş ekiplerinin gereksinimlerini 
karşılamak üzere özel olarak yapılan hava tahmini. 

insan ve bilgisayar destekli tahmin (Alm. Mensch-Maschinen-Mix, n; Fr. processus homme-machine, m; 
traitement semi-automatique, m; İng. man-machine mix) meteo. Hem bilgisayar destekli tekniklerin hem de 

insanın bilgi ve becerilerinin kullanılarak yürütüldüğü hava tahmini; eşanlam: insan işbirlikli tahmin. 

insansız balon (Fr. ballon libre non habité, m; İng. unmanned free balloon) meteo. Havadan hafif, insansız, 

serbest uçuş yapan, hava araçları. 

interseptometre (Fr. interceptomètre, m; İng. interceptometer) meteo. Normal yağışölçer değeri ile bitkiler 

tarafından tutulan yağış miktarı arasındaki farkı belirleyebilmek amacıyla ağaçların altına yerleştirilmiş yağış 
toplama aleti. 

istasyon basıncı (Alm. effektiver Druck, m; Stationsdruck, m; Fr. pression de la station, f; pression à la station, f; 
İng. actual pressure; station pressure) meteo. Bir meteorolojik istasyon konumu için zorunlu alet hatası, yükseklik, 

yerçekimi ve sıcaklık düzeltmeleri yapıldıktan sonra hesaplanmış olan aktüel basınç; eşanlam: mutlak barometrik 
basınç. 

istasyon yüksekliği (Alm. Standpunkthöhe, f; Fr. élévation d'une station, f; İng. station 
elevation) meteo. Atmosferik basınç gibi ölçümlerde referans alınan istasyonun ortalama deniz seviyesinden olan 
yüksekliği. 

istidlalci (Alm. Vorhersagemeteorologe, m; Fr. prévisionniste, m; İng. forecaster) meteo. Hava tahminlerini 

yapmak için bir meteoroloji servisi tarafından görevlendirilen uzman kişi; eşanlam: hava tahmincisi. 

istif bulut (Alm. Congestus, m; Fr. congestus, m; İng. congestus) meteo. Yapısında karnabahar görünümlü, 

kulemsi belirgin kabarıklıklar ve çıkıntılar içeren kümülüs bulutu; eşanlam: kongestus. 

istisnai görüş netliği (Alm. außergewöhnliche Sichtweite, f; Fr. visibilité exceptionnelle, f; İng. exceptional 
visibility) meteo. Özel atmosferik koşullardan ötürü çok uzaktaki cisimlerin kolayca görülebileceği görüş netliği. 

iyon sayacı (Alm. Ionenzähler, m; Fr. compteur d'ions, m; İng. ion counter) meteo. Bir birim hava hacminde 

bulunan pozitif ve negatif iyon sayısını belirlemek için kullanılan alet. 

iyonlaşma potansiyeli (Alm. Ionisierungspotenzial, n; Fr. potentiel d'ionisation, m; İng. ionization 
potential) meteo. Bir elektronu, bir atom ya da bir molekülden koparabilmek için gereken enerji tutarının elektron 
yüküne bölünmesi ile elde edilen değer. 

iyonogram (Alm. Ionogramm, n; Fr. ionogramme, m; İng. ionogram) meteo. Uzay hava olaylarının Dünya’nın 

iyonosferini nasıl etkilediğini anlamak için kullanılan, iyon sondasından elde edilen verilerin, dikey eksen 
yükseklik, yatay eksen frekans olarak gösterildiği grafik. 

iyonosfer gelgitleri (Alm. ionosphärische Tiden, pl; Fr. marées ionosphériques, pl; İng. ionospheric 
tides) meteo. 1. Ay'ın yerçekimi eylemi ve Güneş'in yerçekimi ve ısıl hareketi nedeniyle iyonosferde görülen 

salınımlar. 2. Ay’ın yol açtığı gelgitler ve Güneş’in periyodik ısıtma sürecinden dolayı atmosferdeki değişimlerin 
iyonosferde yol açtığı elektrik akımları ve alanları. 

iyonosfer oluğu (Alm. Ionosphärentrog, m; Fr. thalweg ionosphérique, m; İng. ionospheric 
trough) meteo. İyonosferin F katmanında, gündüzleri var olup geceleri kaybolan çok düşük plazma yoğunluğu 

olan bölgesi. 

iyonosferik rüzgâr (Alm. Ionosphärenwind, m; Fr. vent ionosphérique, m; İng. ionospheric wind) meteo. Alt 

iyonosferde iyonlaşmış parçacık bulutlarının, bu seviyedeki hava hareketleri sonucu yerdeğişimi. 



iyonosferik şimşek (Alm. ionosphärer Blitz, m; Fr. éclair de haute atmosphère, m; İng. ionospheric lightning; 

upper-atmospheric lightning) meteo. Normal fırtınaya neden olan bulutlar ve onlara bağlı olarak oluşan yıldırım ve 
şimşek olaylarının görüldüğü seviyelerin çok yukarısında oluşan atmosferik ışımalar. 

iyonosonda (Alm. Ionosonde, f; ionosphärische Sonde, f; Fr. ionosonde, f; sonde ionosphérique, f; İng. 
chirpsounder; ionosonde; ionospheric sounder) meteo. İyonosferin yüksek frekans bandındaki elverişliliğini ve 

uygun yayın frekanslarını saptamak üzere kullanılan, 0,5 MHz-40 MHz frekans aralığında gönderdiği 
elektromantetik darbelerin 100-400 km arasındaki atmosfer katmanından yansımalarına dayanan özel radar aleti. 

iz miktarda bulut (Alm. Wolken Spur, f; Fr. trace de nuages, f; İng. trace of cloud) meteo. Bulutların gökyüzünün 

1/10’dan azını kapladığı durum. 

izalobarik rüzgâr (Alm. Allobarenwind, m; Isallobarenwind, m; Fr. vent allobarique, m; vent isallobarique, m; İng. 
allobaric wind; isallobaric wind) meteo. En büyük basınç düşüşü yönünde, izobarlara dik açıyla esen rüzgâr. 

izentropik (Alm. isentropisch; Fr. isentropique; İng. isentropic) meteo. Entropi ve dolayısıyla potansiyel sıcaklık 

sabit kalmak koşuluyla diğer değişkenlere göre yapılan işlem. 

izentropik analiz (Alm. isentropische Analyse, f; Fr. analyse isentropique, f; İng. isentropic 
analysis) meteo. Atmosferik sınır katmanının üstünde yer alan bir adyabatik süreçte, hava paketlerinin yatay ve 
dikey yönde hareketlerini tahmin etmeye yarayan sinoptik meteoroloji analizi. 

izentropik harita (Alm. Isentropenkarte, f; Fr. carte isentropique, f; İng. isentropic chart) meteo. Belirli bir 

zamanda belirli bir izentropik (sabit potansiyel sıcaklık) yüzey üzerindeki atmosferik özelliklerin dağılımını 
gösteren sinoptik harita. 

izentropik karışma (Alm. isentrope Mischung, f; Fr. mélange isentrope, m; İng. isentropic mixing) meteo. Bir 

izentropik yüzey boyunca bu yüzeyin üstündeki havanın türbülans ile karışması. 

izentropik potansiyel burgaçlanma (Alm. isentropische potentielle Vortizität, f; Fr. tourbillon potentiel 
isentropique, m; İng. isentropic potential vorticity) meteo. İki izentropik yüzey arasında kalan, sabit sıcaklıkta 
gösterilen bir hava sütunundaki mutlak dolaşım. 

izentropik yoğuşma yüksekliği (Alm. Hebungskondensationsniveau, n; Fr. niveau de condensation par 
ascendance; niveau de condensation isentropique, m; İng. condensation level; isentropic condensation level; 
lifting condensation level) meteo. Adyabatik olarak yükselen, dolayısıyla soğuyan havanın %100 bağıl neme 
ulaşacağı yükseklik ya da bu yükseklikteki basınç; eşanlam: yükselen havanın yoğuşma yüksekliği. 

İzlanda alçak basınç merkezi (Alm. Islandtief, n; Fr. dépression d’Islande, f; İng. Icelandic low) meteo. İzlanda 

ve Grönland’ın güneyi ve Kuzey Atlantik Okyanusu’nda üzerinde merkezlenmiş mevsimle yer değiştiren kutup 
bölgesi altı, alçak basınç alanı; eşanlam: İzlanda alçağı. 

izobarik (Alm. isobar; Fr. isobare; İng. isobaric) meteo. Eşbarometrik basınç çizgisinde ya da sabit barometrik 

basınca sahip yüzeyde gerçekleşen işlem. 

izobarik uçuş (Alm. Druckmusterflug, m; Fr. vol barique, m; vol isobare, m; İng. pressure-pattern flight; pressure 

pattern flying) meteo. Uçağın kapasitesi ve yüküne göre, mümkün olan en ekonomik ve güvenli uçuşu sağlayacak 
şekilde yüksek seviye haritaları kullanılarak meteorolojide hazırlanan uçuş yolunun planlanması. 

izodinamik yüzey (Alm. isodynamische Linie, f; Fr. ligne isodynamique, f; İng. isodynamic line) meteo. Bir harita 

veya grafik üzerinde, herhangi bir kuvvetin, diğer tüm kuvvetler sabit kalmak üzere, aynı sayısal değere sahip 
coğrafi noktaları birleştiren çizgileri; örneğin, yeryüzündeki manyetik indüklenme. 

izofen eğrisi (Alm. Isophene, f; Fr. isophène, f; İng. isophene) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, belirli bir 

biyolojik olayın aynı tarihte gerçekleştiği noktaları birleştiren çizgiler. 

izofot (Alm. Isophote, f; Fr. isophote, f; İng. isophote) meteo. Bir harita veya grafik üzerinde, aydınlık düzeyine 

veya ışık şiddetine ait aynı sayısal değere sahip noktaları birleştiren çizgi ya da yüzey. 

izogon çizgisi (Alm. Isogone, f; winkeltreue Linie, f; Fr. courbe isogonique, f; isogone, f; ligne isogonal, f; İng. 
isogon; isogonal curve; isogonic line) 1. denz. Denizcilik haritalarında pusulanın aynı manyetik sapma açısına 
sahip olduğu noktaları birleştiren çizgi. 2. meteo. Bir meteoroloji haritasında aynı rüzgâr yönüne sahip noktaları 
birleştiren çizgi. 3. yerb. Bir jeolojik kıvrımın katmanlarının alt ve üst yüzeyinde eşit eğim açısına sahip noktaları 

birleştiren çizgi. 



izolobarik harita (Alm. Isallobarenkarte, f; Fr. carte isallobarique, f; İng. isallobaric chart) meteo. Bir zaman 

aralığında atmosferik basıncın değişimlerini gösteren harita veya çizelge. 

izotermik atmosfer (Alm. isothermische Atmosphäre, f; Fr. atmosphère isotherme, f; İng. exponential 
atmosphere; isothermal atmosphere) meteo. Sıcaklığın yükseklikle değişmediği, dolayısıyla basıncın yukarı 
yönde üstel olarak azaldığı atmosfer modeli. 

izotermik katman (Alm. isotherme Schicht, f; isothermische Schicht, f; Fr. couche isotherme, f; İng. isothermal 
layer) meteo. Atmosfer ya da denizlerde yükseklikle sıcaklığın hemen hemen hiç değişmediği ya da tümüyle sabit 
sıcaklığa sahip bir bölge ya da katman. 

jeomanyetik kutup (Alm. geomagnetischer Pol; Fr. pôle géomagnétique, m; pôle magnétique terrestre, m; İng. 

geomagnetic pole; terrestrial magnetic pole) meteo. Yeryüzünde manyetik eğimin 90 derece aşağı yönde olduğu 
Kuzey ve Güney olmak üzere iki noktadan biri. 

jeomanyetizma (Alm. Geomagnetismus, m; Fr. géomagnetisme, m; İng. geomagnetism) meteo. Yerküre’nin 

manyetik alanı ve bu alanda meydana gelen olayları inceleyen bilim dalı. 

jeopotansiyel (Alm. Geopotential, n; Fr. géopotential, m; İng. geopotential) meteo. Ortalama deniz seviyesinden 

belirli yüksekliğe birim kütleyi yükseltmek için yapılması gereken iş ya da bu kütlenin kazanmış olduğu enerji. 

jeopotansiyel alan (Alm. geopotentiales Feld, n; Fr. champ de géopotentiel, m; İng. geopotential field) meteo. Bir 

izobarik yüzeyin sahip olduğu jeopotansiyel yüksekliklerin harita üzerindeki dağılımı. 

jeopotansiyel metre (Alm. geopotentielles Meter, n; Fr. mètre géopotentiel, m; İng. geopotential 
meter) meteo. Jeopotansiyel yükseklik olarak bir metre uzunluk. 

jeopotansiyel yükseklik çevriti (Alm. geopotentielle Höhenkontur, f; Fr. contour de hauteur géopotentielle, m; 
İng. geopotential height contours) meteo. Belirli bir sabit basınç değeri için hazırlanmış harita üzerinde sabit 

basınç yüzeyine ait jeopotansiyel yüksekliklerinin eşit olduğu coğrafi noktaları birleştiren çizgi; eşanlam: 
jeopotansiyel yükseklik konturu. 

jeosfer (Alm. Geosphäre, f; Fr. géosphère, f; İng. geosphere) meteo. 1. Geleneksel tanıma göre Yerküre'yi 

oluşturan litosfer, hidrosfer, kriyosfer ve atmosferin bütünü. 2. Modern tanıma göre Yerküre'nin, atmosfer ve 
hidrosfer dışında kalan sadece katı kısımları. 

jeostrofik adveksiyon (Alm. geostrophische Advektion, f; Fr. advection géostrophique, f; İng. geostrophic 
advection) meteo. Rüzgârın sadece jeostrofik bileşeni tarafından oluşturulan adveksiyon. 

jeostrofik denge (Alm. geostrophisches Gleichgewich, n; Fr. équilibre géostrophique, m; İng. geostrophic 
balance; geostrophic equilibrium) meteo. Atmosferin sürtünme olmayan akışkan ortamlarda yatay basınç gradyan 

kuvvetinin ve Coriolis kuvvetlerinin zıt yönlerde ve eşit şekilde birbirlerine kuvvet uygulaması sonucu oluşan teorik 
denge. 

jeostrofik düzeltme (Alm. geostrophische Anpassung, f; Fr. ajustement géostrophique, m; İng. geostrophic 
adjustment) meteo. Denge halinde olmayan bir atmosferik akış alanının basınç gradyanı dengesizliğe yol açan 

etkilerin yatay ölçeğine bağlı olarak atmosferik rüzgâr ve basınç alanlarının karşılıklı ayarlayarak jeostrofik denge 
haline dönüştürülmesi işlemi. 

jeostrofik rüzgâr (Alm. geostrophischer Wind, m; Fr. vent géostrophique, m; İng. geostrophic 
wind) meteo. Atmosferde yatay basınç gradyanı ve Coriolis kuvvetinin dengesi sonucu jeopotansiyel çevritlerin 

düz kesimlerinde paralel estiği varsayılan rüzgârlar. 

jeostrofik rüzgâr ölçeği (Alm. geostrophische Windskala, f; Fr. échelle du vent géostrophique, f; İng. geostrophic 
wind scale) meteo. Değişik enlemlerde kullanılabilmesi için çok ölçekliliğe uygun, genelde saydam materyallerden 
yapılmış, analiz edilmiş hava haritalarından kontur aralıklarına göre jeostrofik rüzgâr hızını elde etmeye yarayan 
grafiksel alet. 

jeostrofik yaklaşıklık (Alm. geostrophische Näherung, f; Fr. approximation géostrophique, f; İng. geostrophic 
approximation) meteo. Rossby sayısının küçük olduğu akışkanlarda, sinoptik ölçekte bütün rüzgâr bileşenlerinin 
jeostrofik olduğunun kabul edildiği durum. 

jet akımı (Alm. Jetstream, m; Strahlstrom, m; Fr. aérojet, m; courant d’altitude, m; courant jet, m; İng. jet 
stream) meteo. Dünya’nın genellikle tropopoz katmanı civarında görülen, 60 km/saatten daha hızlı ve dar bir 
parkur üzerindeki şeritler halindeki rüzgârlar. 



jet akımı bitiş bölgesi (Alm. Ausgangsgebiet, n; Fr. région de sortie, f; İng. delta region; exit region; jet 

exit) meteo. Rüzgâr hızının yavaşlamaya başladığı, atmosferin yukarı seviyelerinde sağında yakınsama ve 
solunda ıraksama olan bir jet akımının bitiş bölgesi. 

jet akımı çekirdeği (Alm. Strahlstromkern, m; Fr. coeur du courant-jet, m; İng. jet-stream core) meteo. Jet 

akımlarında rüzgâr hızlarının hem dikey hem de yatayda maksimum olduğu çizgi. 

jet akımı ekseni (Alm. Strahlachse, f; Strahlstromachse, f; Fr. axe du courant-jet, m; axe du jet, m; İng. jet-stream 
axis; jet axis) meteo. Bir atmosferik jet akımı içinde hızın en yüksek olduğu doğru; eşanlam: jet ekseni. 

jet akımı giriş bölgesi (Alm. Eingangsbereich des Jets, m; Eingangsgebiet, n; Fr. entrée de courant jet, f; İng. 
entrance region; entrance region of a jet stream) meteo. Atmosferde bir jet akımının girişindeki yukarı seviye 

akımlarının birleşmeye, rüzgârın ivmelenmeye başladığı, atmosferin yukarı seviyelerinde, sağında ıraksama ve 
solunda yakınsama olan jet akımı başlangıç bölgesi. 

jet akımı sirüsü (Alm. Strahlstrom-Cirrus, m; Fr. cirrus de courant-jet, m; İng. jet-stream cirrus) meteo. Jet 

akıntısının veya bulunduğu seviyede kuvvetli düşey bir rüzgâr kayması olduğunun göstergesi olan ve jet 
ekseninin ekvator tarafında ince tüyler şeklinde gözlenen sirüs bulutları. 

jet maksimumu (Fr. rapide de courant-jet, m; rapide du jet, m; İng. jet streak; jet streak core; speed 
max) meteo. Bir jet akımı içinde hızı görece maksimum olan ve jetin ekseni üzerinde uca doğru yer değiştiren 
rüzgâr bölgesi. 

Johnson-Williams sıvı su sayacı (Alm. J-W-Messer, m; Johnson-Williams-Tröpfchenwassermesser, m; Fr. 
détecteur d'eau liquide Johnson-Williams, m; détecteur J-W, m; İng. J-W meter; Johnson-Williams liquid water 
meter) meteo. Isıtılmış bir tele çarpan su damlacıklarının yol açtığı soğutma etkisine dayanarak bir bulutun 
içindeki sıvı su miktarını saptayan ve havada taşınan ölçü aleti. 

Junge aerosol katmanı (Alm. Junge-Aerosolschicht, f; Fr. couche d'aérosol de Junge, f; couche d'aérosols 
stratosphériques, f; İng. Junge aerosol layer, stratospheric sulfate layer; Junge layer) meteo. Dünya çapında 15 
ila 25 km arasındaki alt stratosferde gözlemlenen mikrometreden daha küçük sulu sülfürik asit parçacıkları 
derişiminin maksimum olduğu bölge. 

K indeksi 1. (Alm. Index K; Fr. indice de George, m; indice de K, m; İng. George's index; K 

index) meteo. Atmosferin aşağı katmanlarındaki nem içeriği, nemli tabakanın düşey uzunluğu ve düşey sıcaklık 
gradyanı ile belirlenen boran olma potansiyeli ve olduğunda beklenen şiddeti. 2. (Alm. K-index, m; Fr. indice K, m; 
İng. K index) yerb. Kayıt edilen bölge için geçerli, Yerküre’nin manyetik alanının yatay bileşeninin üçer saatlik 
gözlem sürelerinde maksimum değişimlerini göz önüne alan jeomanyetik aktivite indeksi. 

kaba ızgara 1. (Alm. Grobraster, m; Fr. grillage à grosses mailles, m; İng. coarse screen) çevr. Atıksu ile birlikte 

taşınan, 40 mm’den iri kâğıt, paçavra, plastik, metal gibi maddelerin arıtma tesisi girişinde ayrılması amacıyla 
kullanılan, elle temizlenen veya mekanik temizlemeli donanım. 2. (Alm. Stabrost, m; Fr. grille mécanique de 
précriblage, f; grizzly, m; İng. grizzly) made. Genellikle çelik çubuklardan yapılan ve bir cevher oluğunun ya da 
kanalının ağzına konup iri kaya ya da cevher parçalarını ayırmaya yarayan ızgara. 3. (Alm. grobes Raster, n; Fr. 
maille large, f; İng. coarse mesh) meteo. Sayısal bir meteorolojik tahmin modelinde, ince ızgara üzerinde 
yürütülecek hesaplamalar için gerekli sınır koşullarını bulmak için genellikle bir yarımküre kadar geniş bir alan 
üzerinde kullanılan ızgara ağı. 

kabarma seli (Alm. Hochwasser, n; Schmelzwasserabfluss, n; Fr. crue nivale, f; avalaison, m; İng. 
freshet) meteo. Kuvvetli yağışlar veya kar erimesi nedeniyle dere, çay ve ırmak gibi bir akarsuyun az miktarda 
taşması sonucu oluşturduğu küçük taşkın; eşanlam: yağmur seli. 

kademeli ayrıştırıcı (Alm. Kaskadenimpaktor, m; Fr. impacteur à cascade, m; İng. cascade 

impactor) meteo. Parçacıklar halindeki bir maddenin aerosol yardımıyla bir ağızdan geçirilişinde, maddenin ne 
kadar yol alabildiğini ve parçacık boy dağılımını ölçmede kullanılan aygıt. 

kademeli bulutlar (Fr. nuage en échélon, m; İng. echelon clouds) meteo. Tabanlarının yükseklikleri birbirinin 

hemen hemen aynı olan ve bir dizi halinde uzanan, fakat uzakta ve yüksekte olduklarında, gözlemciye olan 
uzaklığa orantılı olarak daha aşağı seviyedeymiş gibi görünen bulutlar. 

kalın duman bulutu (Alm. Rauchschleier, m; Fr. nappe de fumée, f; İng. pall of smoke; smoke 
pall) meteo. Yaygın duman kütlesinin görüşü önemli ölçüde kısıtlamasıyla oluşturduğu karanlık etkisi; eşanlam: 
yoğun duman. 



kalın sis (Alm. schwerer Nebel; Fr. brouillard épais, m; İng. black fog; thick fog) meteo. Yatay görüş netliği 50 

metre veya daha az olan sis. 

kalınlık haritası (Alm. relative Isohypsenkarte, f; Fr. carte d'épaisseur, f; İng. thickness chart) meteo. Farklı 

jeoptansiyel yükseklik değerine sahip iki izobarik yüzey arasında kalan katmanın kalınlık dağılımını gösteren 
meteoroloji haritası; örneğin 500 mb ve 1000 mb yüzeyler arasındaki kalınlığın dağılımı. 

kalınlık örüntüsü (Alm. Schichtdickenmuster, n; Fr. configuration d'épaisseur, f; İng. thickness 
pattern) meteo. Kalınlık haritalarında aynı kalınlığa sahip noktaları birleştiren çevritlerin oluşturduğu geometrik 
yapı. 

kama biçimli hortum (İng. wedge tornado) meteo. Yoğuşma hunisinin, yeryüzünden bulut tabanına kadar 

yükselen dar ve uzun bir alana yayılan hortum. 

kanal kapasitesi 1. (Alm. Kanalkapazität, f; Fr. capacité d’une voie, f; İng. channel capacity) elk. Bir iletişim 

kanalının güvenilir biçimde ve hiçbir veri örselenmesine ya da yitimine yol açmadan taşıyabileceği en büyük veri 
hızı. 2. (Alm. Abflusskapazität, f; hydraulische Gerinnekapazität, f; Abflussvermögen, n; Durchflussvermögen, n; 

Fr. capacité de débit, f; capacité d'écoulement, f; capacité hydraulique, f; İng. channel capacity; discharge 
capacity; hydraulic capacity; water-carrying capacity) meteo. Bir taşkın kanalının taşıyabileceği en büyük debi. 

kanal taşıma kapasitesi (Alm. Durchleitungskapazität, f; Fr. débitance, f; İng. conveyance 
capacity) meteo. Banket dolusu akan bir açık kanalın enkesit alanı ve kanal pürüzlülüğü parametrelerinden 

hesaplanan ve kanal eğiminin kareköküyle çarpıldığında kanal debisini veren fiziksel özellik. 

kanallama (Alm. Kanalisierung, f; Fr. canalisation des cours d'eau, f; İng. channelization; channelization of 
streams) meteo. Düz ya da düşük eğimli bir arazide dolanarak akan ve sel riski yaratan bir ırmağın yolunu, eğimi 
artırılmış düz kesimli kanallarla değiştirmek; eşanlam: kanal açma. 

kanca biçimli yankı (Alm. Hakenecho, n; Wirbelsturmecho, n; Fr. écho de tornade, m; écho en crochet, m; İng. 
hook-shaped echo; hook echo; pendant-shaped echo; tornado echo) meteo. Meteorolojik hortum oluşumu için 
uygun koşullara işaret eden, büyük ölçekli bir boranın yarattığı şiddetli yağış nedeniyle meteoroloji radarının 
ekranı üzerinde çoğu zaman mezosiklonların sağ gerisinde beliren küpe şeklinde görülen kavisli yankı; eşanlam: 
çengel yankı. 

kanca bulut (Alm. Uncinus, m; Fr. cirrus uncinus, m; uncinus, m; İng. cirrus uncinus; uncinus) meteo. Kafası 

kanca şeklinde bir virgüle benzeyen, genellikle yaklaşmakta olan sıcak cephenin veya oklüzyon cephesinin 
önünde görülen, troposferin çok yükseklerinde -40 oC ile -50 oC sıcaklılarda bulunan sirus bulutu; eşanlam: 
kancalı sirus bulutu. 

kaos (Alm. Chaos, n; Fr. chaos, m; İng. chaos) meteo. Deterministik kurallara uyan bir sistemin, bu kurallardan 

çıkarak önceden kestirilemeyen, görünüşte gelişigüzel değişimlere uğraması durumu. 

kaos kuramı (Alm. Caostheorie, f; Fr. théorie de chaos, f; İng. chaos theory) meteo. Özünde deterministik 

dinamik sistemler olan, ancak başlangıç koşullarına göre çok farklı durumlara varabilen, dolayısıyla uzun 
dönemde öngörülemez olan sistemler. 

kapak etkili terselme (Fr. inhibition de la convection, f; inversion bloquante, f; İng. cap; capping 
inversion) meteo. Hızla büyümekte olan bir boranın gelişimini ve yukarı yönde konvektif hareketini, üstte bulunan 
bir kapak gibi davranarak engelleyen ve dolayısıyla başlangıçta geciktiren sıcaklık terselmesi; eşanlam: kapak 
terselmesi. 

kapalı alçak basınç alanı (Alm. geschlossenes Tiefdruckgebiet, n; Fr. zone dépressionnaire fermée, f; İng. 
closed low pressure area) meteo. Bir veya daha fazla eşbasınç eğrisi ya da jeopotansiyel eşyükseklik çizgileriyle 
tamamen kuşatılabilen, belirgin siklonik dönüş merkezine sahip atmosferik alçak basınç alanı. 

kapalı bulut gözesi (Alm. geschlossene Konvektionszelle, f; Fr. cellule de convéction fermée, f; İng. closed cell; 
closed cellular convection) meteo. Bulutsuz, halka biçiminde bölgelerle çevrilmiş, hemen hemen eşit 
büyüklüklerde orta ölçekli yoğun, konvektif, dolayısıyla yukarı yönde hareketli bulut hücreleri. 

kapalı hava (Alm. bedeckter Himmel, m; Fr. ciel couvert, m; ciel entièrement couvert, m; İng. completely cloudy 

sky; completely covered sky; overcast sky) meteo. Gökyüzünün genelde tabakalaşmış bulutlarla kaplı olması, 
yani 8/8'inin kapalı olması ve gökyüzünün bulutlardan görülememesi durumu; eşanlam: kapalı gökyüzü. 

kar ablasyonu (Alm. Schneedeckenabbau, m; Fr. ablation nivale; İng. snow ablation; snowcover 
ablation) meteo. 1. Buzullarda veya karla kaplı alanlardaki ergime ve uçunum dolayısıyla meydana gelen kütle 



kaybı ve su eşdeğerinin azalması. 2. Kar örtüsünün rüzgâr vb. ile sürüklenerek taşınması süreci; eşanlam: kar-
buz eksilmesi. 

kar atıştırması (Alm. leichter Schneeschauer; leichtes Schneegestöber, n; Fr. averse de neige, f; rafale de neige, 
f; İng. snow flurry) meteo. Yerde ölçülebilecek miktarda kar bırakmayan, kısa süreli ve aralıklı olarak görülen hafif 
kar sağanağı. 

kar başkalaşımı (Alm. Schneemetamorphose, f; Fr. metamorphose de la neige, f; İng. snow 
metamorphism) meteo. Karın, katı, sıvı ve buhar hallerinin bir arada üçlü nokta civarında olmasından 
kaynaklanan, çevrenin sıcaklık, basınç ve nem değerlerindeki farklılaşmalarla geçirdiği değişimler. 

kar bildirimi (Alm. Schneewarnung, f; Fr. alerte de neige abondante, f; İng. snow advisory) meteo. Kara aşinalık 

durumuna göre yirmi dört saat içinde 10-15 cm miktarında kar yağışı beklendiği zaman yayımlanan meteorolojik 
rapor. 

kar çiti (Alm. Schneeschutbepflanzung, f; Schneeschutzhecke, f; Schneezaun, m; Fr. barrière pare-neige, f; 
barrière à neige, f; haie paraneige, f; taillis paraneige, m; İng. snow fence) meteo. Karayolu ve demiryollarının 

sürüklenen ve savrulan kardan etkilenmemesi için yolların rüzgâr alan tarafına çekilen çit; eşanlam: kar siperi, kar 
parmaklığı. 

kar çizgileri (Alm. Zastrugi; Fr. sastruga, m; sastrugie, m; İng. sastruga; zastruga) meteo. Rüzgâr erozyonu ve 

biriktirmesi ile kar yüzeyinde oluşan ve hâkim rüzgâr yönüne paralel olan bir seri düzensiz sırt. 

kar çubuğu (Alm. Schneepegel, m; Schneeabsteckpfosten, n; Fr. balise à neige, f; échelle à neige, f; İng. snow 
scale; snow stake) meteo. Çok fazla kar yağışı alan yerlerde toprağa sabitlenmiş ve dik bir şekilde duran, 
üzerindeki bölümlenmiş veya farklı renklere boyanmış ölçekten kar kalınlığının okunabildiği tahta sopa; eşanlam: 
ölçekli kar sopası. 

kar darbe direnci (Fr. profil de battage, m; İng. ram hardness profile; ram profile) meteo. Kar tabakalarının, 

tokmaklı bir aletle kara vurarak ölçülen göreceli mekanik dayanımının profili. 

kar dikiti (Alm. Büßerschnee, f; Zackenfirnschnee, f; Fr. pénitent de neige, m; İng. penitent snow) meteo. Kutup 

bölgesinde karın sıkıştırılması, farklı ergime ve buharlaşmadan kaynaklanan yukarı doğru yükselen sert bir diken 
ya da direk şeklinde oluşan dikitler. 

kar etüdü (Alm. Schneemessung, f; Fr. levé d’enneigement, m; relevé nivométrique, m; évaluation 
d’enneigement, m; İng. snow survey) meteo. Belli bir havzada bulunan kar örtüsünün ergimesiyle ortaya çıkacak 
toplam su miktarını hesaplayabilmek için kar örtüsünün değişik noktalarında aynı anda yapılan kar kalınlığı ve kar 
ergimesiyle elde edilen değerlendirmeler. 

kar fırtınası (Alm. Schneesturm, m; Fr. tempête de neige, f; tourmente de neige, f; İng. 
snowstorm) meteo. Genellikle şiddetli rüzgârlar ve soğuk havayla birlikte oluşan, yoğun kar yağışlı, tehlikeli 
olabilen meteorolojik olay. 

kar girimölçeri (Alm. Rammsonde, f; Fr. sonde de battage, f; İng. ram penetrometer; ramsonde) meteo. Birikmiş 

kar veya buzkara doğru aşağıya sürülecek şekilde tasarlanmış bir koni uçlu metal çubuk ile uygulanan kuvvet 
yardımıyla kar veya buzkara ait fiziksel özelliklerini belirleyen alet; eşanlam: kar penetrometresi. 

kar kabuğu (Alm. Harsch, m; Fr. neige croûtée, f; neige tôlée, f; İng. snow crust) meteo. Yere düşen ve belli bir 

tabaka oluşturan kar örtüsünün yüzeyinde yağmur, rüzgâr ya da ergime-donma çevrimleri gibi nedenlerden dolayı 
oluşan ince, zar şeklindeki buz tabakası. 

kar kalınlığı (Alm. Schneehöhe, f; Schneetiefe, f; Fr. hauteur de neige, f; épaisseur de la neige, f; épaisseur du 
manteau neigeux, f; İng. depth of snow; snow depth; snow thickness) meteo. Kar örtüsünün birörnek dağıldığı 
kabul edilen bir arazi üzerinde standartlarca belirlenmiş gözlem anlarında yerçekimi doğrultusunda 
ölçülen derinliği; eşanlam: kar derinliği. 

kar körlüğü (Alm. Niphablepsie, f; Schneeblindheit, f; Fr. cécité des neiges, f; ophtalmie des neiges, f; İng. snow 
blindness) meteo. Kar yüzeylerinden yansıyan parlak güneş ışığının neden olduğu geçici körlük veya zayıflayan 
görüş. 

kar kristali (Alm. Schneekristall, m; Fr. cristal de neige, m; İng. snow crystal) meteo. Karda bulunan altıgen, 

plaka, çatalsız buz iğneleri, kolonları veya parçacıkları gibi birçok buz kristali çeşidinden biri. 



kar kuşağı (Alm. Schneegürtel, m; Fr. ceinture de neige, f; İng. snow belt; snowbelt) meteo. Denizden karaya 

doğru esen hâkim rüzgârların yoğun kar yağışına neden olduğu alan. 

kar örnekleyici (Alm. Scheeentnahmesonde, f; Schneeprobennehmer, m; Fr. découpe-neige, f; sonde à neige, f; 
échantilleineur à neige, m; İng. snow sampler; snow tube) meteo. Herhangi bir yerde birikmiş kardan dikey kesitte 
örnek almak için kullanılan, kar örneği alındıktan sonra kolayca açılabilir şekilde düzenlenmiş boru; eşanlam: kar 
tübü. 

kar örtülü gün (Alm. Tag mit Schneedecke, f; Fr. jour d'enneigement, m; İng. day of snow lying) meteo. Gözlem 

istasyonunun bulunduğu yerin en az yarısının karla kaplı olduğu gün. 

kar saçağı (Alm. Schneewächte, f; Fr. corniche de neige, f; İng. cornice; overhang of snow; snow 

cornice) meteo. Dağların tepesinde ya da derin yarıkların kenarında rüzgârın etkisiyle yatay yönde bir saçak 
oluşturacak şekilde uzayan sertleşmiş kar çıkıntısı; eşanlam: kar kornişi. 

kar sağanağı (Alm. Schneeschauer, f; Fr. averse de neige, f; İng. snow shower) meteo. Ani başlama, ani bitiş ve 

değişen yağış yoğunluğu ile karakterize edilen kar şeklindeki donmuş yağış. 

kar sınırı (Alm. Schneegrenze, f; Fr. limite de la neige au sol, f; limite des neiges persistantes, f; İng. snow 
line) meteo. Dağlarda bütün yıl boyunca sürekli kalan kar ve buz katmanının en alt sınırının denizden yüksekliği. 

kar tahtası (Alm. Schneetafel, f; Fr. table à neige, f; İng. snow board) meteo. Üzerine düşen karların tekrar 

savrulmasını engelleyen, karı daha iyi tutmak amacıyla üzeri fanila türü pamuk bir bezle kaplanmış, 40 
santimetrekare alanında, beyaz, ince ve tahtadan yapılmış, en son yağan karın yükseklik ölçüm levhası. 

kar tanesi (Alm. Schneeflocke, f; Fr. flocon de neige, m; İng. snow flake; snowflake) meteo. Buluttan düşen tek 

bir buz kristali veya birkaç buz kristalinin kümelenmiş hali. 

kar topağı (Alm. Graupel, f; Fr. neige roulée; İng. graupel; snow pellet; soft pellet) meteo. Yumuşak dolu 

görünüşüne sahip, beyaz ve mat, yuvarlak veya bazen koni şeklinde, çapları 2 ile 5 mm arasında değişen, 
buluttan kar taneleri yere ulaşırken sıcak ve soğuk atmosfer katmanlarından geçişinde ergiyip tekrar donmasıyla 
oluşan yağış; eşanlam: yumuşak dolu. 

kar yağışı (Alm. Scheemenge, f; Schneefall, m; Fr. chute de neige, f; apport de la neige, m; apport neigeux, m; 
İng. snowfall; snowfall amount) meteo. 1. Karın yağma işlemi. 2. Yağan karın, kar yüzeyinden düşey derinliği, 

karın su eşdeğer miktarı, karın ağırlığı gibi çeşitli yöntemlerle ölçülen miktarı. 

kar yoğunluğu (Alm. Schneedichte, f; Fr. densité de la neige, f; İng. density of snow; snow density) meteo. Birim 

hacim başına düşen, örneğin kg/m3 birimi ile ifade edilen kar kütlesi. 

kar yükü (Alm. Schneebelastung, f; Schneelast, f; Fr. surcharge de neige, f; İng. snow load) meteo. Çatılarda 

biriken karların meydana getirdiği canlı (değişken) ağırlık. 

kar-su eşdeğeri (Alm. Schnee Wasser Äquivalent, m; Wasserwert des Schnees, m; Wasseräquivalent der 
Schneedecke, m; Fr. équivalent en eau de la neige, m; İng. snow-water equivalent; snow depth water content; 
snowfall water content; water equivalent of snow) meteo. Birim hacimli kar kütlesinin tamamen ergimesi sonucu 

meydana getireceği su hacminin yüksekliği; eşanlam: karın su içeriği. 

kara buzu (Alm. Landeis, n; Fr. glace terrestre, f; İng. land ice) meteo. Kara üzerinde yağmurdan veya kardan 

oluşan buz. 

kara hazneli termometre (Alm. schwarz Glühlampe Thermometer, n; Schwarzkugelthermometer, n; Fr. 

thermomètre à boule noire, m; İng. black-bulb thermometer; black bulb thermometer) meteo. Tamamı havadan ve 
nemden arındırılmış bir cam kutu içinde yer alan, diğer nesnelerle ısı alışverişi engellenmiş ve eskiden güneş 
ışınım miktarını ölçmek için kullanılan termometre. 

kara meltemi (Alm. Landbrise, f; ablandiger Wind, m; Fr. brise de terre, f; İng. land breeze) meteo. Gece ve 

gündüz boyunca kara ve denizlerin farklı ısınmaları sonucu ortaya çıkan sıcaklık farkından doğan ve karadan 
denize doğru esen ve gündoğumunda en yüksek şiddetine ulaşan kıyı rüzgârı. 

karaburan (Alm. Karaburan, m; Fr. karaburan, m; İng. black buran; black storm; karaburan) meteo. Orta Asya'da 

ilkbaharın başlarından yaz sonuna kadar hemen hemen her gün, çöllerden kaldırdığı toz ve kumların bulut 
şeklinde oluşmasına, yaşamın zorlaşmasına ve gökyüzünün görülemez hale gelmesine neden olan doğu-
kuzeydoğu yönlü kuvvetli rüzgâr fırtınaları. 



karabuz (Alm. Glatteis, n; Schwarzeis, n; Fr. glace noire, f; İng. black ice) meteo. Karayolları yüzeyinde çok ince 

bir tabaka halinde meydana gelen ve saydamlığından dolayı asfalt renginden zor ayırt edilen ve bu nedenle 
sürücülere tehlike oluşturan buzlanma. 

kararlı atmosfer (Alm. stabile Atmosphärenschichtung, f; stabile Luftschichtung, f; Fr. atmosphère stable, f; air 
stable, m; İng. stable air; stable atmosphere) meteo. Yükseklikle sıcaklık değişiminden dolayı çok az düşey 

karışmanın olduğu veya hiç karışmanın olmadığı atmosfer; eşanlam: kararlı hava. 

kararlı hava kütlesi (Alm. stable Luftmasse, f; Fr. masse d’air stable, f; İng. stable air mass) meteo. İçinde 

konveksiyon olmayan, yukarı yönde hareket etme eğilimi bulunmayan, çok az miktarda türbülansın görüldüğü, 
sakin ve yağışsız hava kütlesi. 

kararsız basınç (Alm. instabiler Druck, m; Fr. pression instable, f; İng. unstable pressure; unsteady 
pressure) meteo. Gözlem süresinde atmosfer basıncının, ortalama basınçtan 1 mb veya daha fazla yükseklikte 
bir değişim göstermesi. 

kararsız hava kütlesi (Alm. labile Luftmasse, f; unstable Luftmasse, f; Fr. masse d’air instable, f; İng. unstable air 

mass) meteo. Atmosferdeki bir hava kütlesinin alt katmanının çevresine göre daha sıcak olması sonucu 
konveksiyon hareketiyle yukarı yönde hareket etme özelliği taşıyan, konvektif bulutların ve yağışın meydana 
gelebildiği hava kütlesi. 

kararsız orta enlem siklonu (Alm. labiler Wellenzyklon, n; Fr. cyclone à ondes instables; İng. unstable wave 

cyclone) meteo. Genliği ve/veya toplam enerjisi zamanla artan orta enlem siklonu. 

kararsızlık hattı (Alm. Instabilitätslinie, f; Labilitätsgrenze, f; Fr. ligne d'instabilité, f; İng. instability 
line) meteo. Yeryüzünde belirgin bir cephe hattı ile tanımlanamayan, uzanmakta olduğu alan boyunca hafif veya 
orta şiddette kararsızlık (konvektif faaliyetler) olaylarının gözlemlendiği, birkaç yüz kilometrelik kuşak. 

karasal (Alm. continental; Fr. continental; İng. continental) meteo. Deniz etkisinden uzak, büyük karaların iç 

kısımlarında görülen kuru iklimin niteliği; eşanlam: kara iklimi özelliği taşıyan. 

karasal hava kütlesi (Alm. kontinentale Luftmasse, f; Fr. masse d’air continentale, f; air continentale, m; İng. 
continental air; continental air mass) meteo. Özellikleri üzerinde oluştuğu büyük iç karalar tarafından belirlenen ve 
genelde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının büyük olduğu, kuru hava kütleleri. 

karasal iklim (Alm. Binnenklima, n; Festlandsklima, n; Kontinentalklima, n; Landklima, n; Fr. climat continental, 
m; İng. continental climate) meteo. Kıtaların iç ve orta kesimlerinde deniz etkisinden uzak kara içlerinde görülen, 
yıllık, gece ve gündüz arasında büyük sıcaklık farkı olan, yazları sıcak, kışları soğuk, orta veya az ve düzensiz 
yağışlı, düşük nemli iklim şartları. 

karasal kutupsal hava kütlesi (Alm. kontinentale polare Luftmasse, f; Fr. masse d'air continentale polaire, f; air 
continentale polaire, m; İng. continental polar air; continental polar air mass; polar continental air 
mass) meteo. Özellikleri üzerinde oluştuğu kutuplardaki iç karasal bölgeler tarafından belirlenen ve kışları çok 
kuru, soğuk ve kararlı, yazları ılık, arktik hava kütlesine göre daha sığ olan hava kütlesi. 

karasal tropik hava kütlesi (Alm. kontinentale Tropenluft, f; kontinentale tropische Luftmasse, f; Fr. air tropical 
continental; masse d'air continentale tropicale, f; İng. continental tropical air; continental tropical air 
mass) meteo. Özellikleri üzerinde oluştuğu tropik veya dönencealtı bölgelerdeki karalar tarafından belirlenen, 
genellikle aşırı kuru, sıcak ve konvektif olarak kararsız olup Akdeniz ülkelerinde çok etkili olabilen hava kütlesi. 

karasallık (Alm. Kontinentalität, f; Fr. continentalité, f; İng. continentality) meteo. Klimatolojide, kara etkisine 

maruz ve karaların ısınma özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genellikle gün içi sıcaklık aralığı ya da en 
sıcak ila en soğuk ay arasındaki farkların büyük olması ile nitelenen iklim özelliği; eşanlam: kara iklimi özelliği. 

karayel (Alm. Nordwestwind, m; Fr. vent du nord-ouest, m; İng. northwest wind; northwesterly) meteo. Türkiye'de 

kuzeybatıdan (315 derece, NW) esen soğuk, genelde yağış öncesi ortaya çıkan, kışın kar yağışlarına, yazın 
sağanak yağışlara neden olan rüzgâr. 

karayla temas noktası (Alm. auf Land treffen, n; Land erreichen, n; Fr. atterrissage, m; İng. 
landfall) meteo. Okyanus veya büyük denizler üzerinde gerçekleşen tropikal siklonların karaya doğru hareket 

etmeleri durumunda, fırtına gözünün karaya ulaşması veya karaya ilk dokunduğu yer. 

karbon yutağı (Alm. Kohlendioxidsenke, f; Kohlenstoffsenke, f; Fr. puits de carbone, m; puits de dioxyde de 
carbone, m; İng. carbon dioxide sink; carbon sink) meteo. Orman, toprak, turba, sürekli donmuş toprak tabakaları, 



denizler ve derin denizlerdeki karbonat çökeltileri gibi karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya 
insan yapımı sistem; eşanlam: karbon dioksit yutağı. 

karbondioksit bandı (Alm. Kohlendioxidbande, f; Fr. bande du dioxyde de carbone, f; İng. carbon dioxide 
band) meteo. Elektromanyetik tayfın, 14,7 mikrometre dalga boyunda merkezli, atmosferde kızılötesi ışınım 
enerjisinin atmosfere geçişinde önemli rol oynayan karbondioksitin tayf bölgesi. 

karın külçelenmesi (Alm. Sinterung von Schnee, f; Fr. frittage de la neige, m; İng. snow sintering) meteo. Karın 

sıkışarak buzula dönüşmesi ya da elle sıkıştırıldığında sert bir kartopu elde edilmesi olgularındaki gibi, kar 
kristallerinin ortamda sıvı bulanmaksızın birbirine kaynaması. 

karın olgunlaşması (Alm. Schneematschbildung, f; Fr. mûrissement de la neige, m; İng. ripening of 

snow) meteo. Kar örtüsünün 0°C ısınması sonucu kısmen ergimesi, ergiyen kar suyunun yüzey gerilimleri ile 
karın boşluklarında tutulduğu durum. 

karın oturması (Alm. Schnee Ansiedlung, f; Fr. tassement de la neige, m; İng. settlementof 
snow) meteo. Yerçekimi, üzerini örten karın basıncı ve başkalaşım nedeniyle bir kar örtüsünün giderek 

sıkılaşması. 

karışık bulut (Alm. Mischwolke, f; Fr. nuage mixte, m; İng. mixed cloud) meteo. Altostratüs, nimbostratüs ve 

kümülonimbüs gibi hem süper soğutulmuş sıvı su damlacıkları hem de buz kristallerinin birlikte bulunduğu 
bulutlar. 

karışık yağış (Alm. gemischter Niederschlag, m; Gemisch von Regen und Schnee, n; Fr. précipitation mixte, f; 
pluie et neige mêlées, pl; İng. mixed precipitation; rain and snow mixed) meteo. Kar ve sulu sepken, kar ve 
donmuş yağmur ya da sadece sulu sepken gibi donmuş yağmur ve yağışın birlikte görülmesi. 

karışma katmanı meteo. 1. (Alm. Mischschicht, f; Mischungsschicht, f; Fr. couche de brassage océanique, f; 

couche de melange, f; couche de mélange océanique, f; İng. mixed layer) Deniz ve göllerde rüzgârlar, ısınma, 
soğuma ve buharlaşma gibi etmenlerin yol açtığı türbülans sonucu homojenleşmiş yüzey katmanı. 2. (Alm. 
Mischungsschicht, f; Fr. couche de brassage atmosphérique, f; couche de melange, f; couche de melange 
atmosphérique, f; İng. mixing layer) Kuvvetli türbülans nedeniyle iyi bir şekilde karışmış, düşey yönde korunumlu 
ve takip edilebilir derişimler, potansiyel sıcaklık ve moment veya rüzgâr sürati gibi özellikleri birörnek olan bir 
atmosferik sınır tabakası. 

karışma katmanı yüksekliği (Alm. Mischtiefe, f; Mischungsschichtdichte, f; Mischungsschichthöhe, f; Fr. 
profondeur de la couche de mélange, f; épaisseur de la couche de mélange, f; İng. mixed-layer height; mixed-
layer top; mixed layer thickness; mixing depth; mixing height) 1. çevr. Atmosferde sıcaklık terselmesinin başladığı 

yükseklik ile yeryüzü arasında kirletici gazların, konvektif akımların yol açtığı türbülans gibi etkilerle atmosfere 
karışan, sabit sıcaklık ve neme sahip kararlı katmanın yüksekliği; eşanlam: karışık tabaka 
yüksekliği. 2. meteo. Deniz ve göllerde türbülanslar sonucu tam karışmanın görüldüğü yüzey katmanının derinliği. 

karışma sisi (Alm. Mischnebel, m; Mischungsnebel, m; Fr. brouillard de mélange, m; İng. mixing 

fog) meteo. Doymamış ve farklı sıcaklıklara sahip iki nemli hava kütlesinin karışmasıyla oluşan hafif ve kısa süreli 
sis. 

karışma uzunluğu (Alm. Mischerlänge, f; Vermischungsstrecke, f; Fr. longueur de mélange, f; İng. mixing 
length) meteo. Çevresindeki ortamdan ayırt edilmeden veya ortam tarafından soğurulmadan önce tipik bir hava 

parçasının aldığı yol. 

karışmış tabaka benzeşimi (İng. mixed-layer similarity) meteo. Deardorf hızı, karışma tabakası derinliği ve 

karışma tabakası sıcaklığı ölçeği kullanılarak akışkanların boyutsuzlaştırılmış sınır tabakası değişkenleri arasında 
evrensel ilişkiler bulmak için kullanılan, sadece konvektif karışma katmanında geçerli olan ampirik bir yöntem. 

karla bulutta arınma (İng. snow-out; snowout) meteo. Kar kristallerinin bulut içindeki kirleticileri donma çekirdeği 

olarak yakalayıp havayı yıkaması. 

karma yansıma oranı (Fr. réflectivité composite, f; İng. composite reflectivity) meteo. Radarın değişik eğimde ya 

da farklı yüksekliklerle atmosferin ardışık olarak yapılan taramalarının karşılaştırılması ile belirlenen düşey hava 
sütunundaki en yüksek yansıma oranı. 

Karman sabiti (Alm. von Kármán Konstante, f; Fr. constante de von Kármán, f; İng. Karman's constant; von 
Kármán constant) 1. mak. Akışkanlar mekaniğinde tam gelişmiş türbülanslı akış koşullarında, sınır tabaka 

içindeki ağdalı alt tabaka ile üstteki türbülanslı tabaka arasında kalan ve atalet kuvvetlerinin baskın olduğu tabaka 
içindeki, evrensel logaritmik hız dağılımı yasasında beliren ve değeri 0,4±0,02 olan sabit. 2. meteo. Yeryüzüne 



yakın atmosfer katmanlarında, düşey sıcaklık gradyanının adyabatik olması durumunda, rüzgâr yapısını 
belirleyen eşitlikte yaklaşık 0,4±0,02  olarak kullanılan sabit; eşanlam: von Karman sabiti. 

karölçer (Alm. Schneemesser, m; Fr. nivomètre, m; İng. snow gage) meteo. Arazideki belirli bir zaman dilimi 

içinde yağan katı yağış miktarını ölçmek için kullanılan aygıt. 

kasırga (Alm. stürmischer Wind, m; Fr. coup de vent, m; İng. gale; wind storm) meteo. Bofor ölçeğine göre 34 

deniz milinden büyük hızla esen rüzgârda denizin köpükle beyazlaşıp görüş mesafesinin kısaldığı 8 Bofor 
şiddetindeki hava. 

kasırga uyarı flaması (Alm. Sturmwarnung Wimpel, m; Fr. fanion d’avertissement de coup de vent, m; İng. gale 
warning pennant) meteo. Genellikle tayfun uyarısı olarak kıyılardaki direklere konulan ve her biri 50 knotluk bir 

değere sahip üçgen şeklindeki bez ve benzeri malzemelerden yapılmış sembol flama. 

kasırga uyarısı (Alm. Windsturmwarnung, f; Fr. avis de coup de vent, m; İng. gale warning; wind storm 
warning) meteo. 8 Bofor veya ortalama hızı saatte 62-88 km/s (34-47 knot) ve daha yüksek hızda olması 
beklenen rüzgârlar için meteoroloji tarafından denizcilere yapılan meteorolojik ikaz. 

kat kat tropopoz (Alm. mehrfache Tropopause, f; Fr. tropopause multiple, f; İng. multiple 
tropopause) meteo. Troposfer ile stratosfer arasında tek bir kesintisiz süreksizlik yüzeyi olarak bulunmayıp 
tropopozun kat kat yatay yapraklar serisi olarak atmosferde görülmesi. 

katabatik rüzgâr (Alm. katabatischer Wind, m; Fr. vent catabatique, m; vent de gravité, m; İng. drainage wind; 

gravity wind; katabatic wind) meteo. Vadi ya da dağların yamaçlarında genellikle buzulların bulunması ve/veya 
bulutsuz gecelerdeki ışıma kaybı ile yerde oluşan soğuma nedeniyle yoğunluğu artan havanın tepeden aşağı 
süzülmesiyle oluşan rüzgâr. 

katalobar (Alm. Katallobare, m; Fr. catallobare, m; noyau de baisse de pression, m; İng. isallobaric low; 

katallobar) meteo. Belirli bir zaman dilimi içinde, barometrik basınç değerlerinin eşit miktarda düşüş gösterdiği 
coğrafi noktaları birleştiren ve özellikle en fazla azaldığı alanı belirlemede yararlanılan çevrit ya da harita; 
eşanlam: izalobarik alçak. 

katatermometre (Alm. Katathermometer, n; Fr. catathermomètre, m; İng. kata thermometer; 
katathermometer) meteo. Rüzgârın soğutma etkisini ve buna dayanarak hızını ölçme için kullanılan, bir sıcaklığa 

yükseltilmiş termometre sıvısının belirli bir miktarda düşüşü için gereken süreyi belirleyen alkollü termometre. 

katkı veren alan (Alm. Niederschlagsgebiet mit Abfluss, n; Fr. surface contributive, f; İng. contributing area; 
effective drainage area) meteo. Bir havzada, topografik yapısı gereği nehirlere yüzey akışıyla katkıda bulunan 
bölgeler. 

katkı vermeyen alan (Alm. abflussloses Niederschlagsgebiet, n; Fr. surface non-contributive, f; bassin 
hydrographique fermé, m; İng. blind drainage area; closed-drainage area; non-contributing area) meteo. Bir 
havzada, topografik yapısı gereği nehirlere yüzey akışıyla katkıda bulunmayan bölgeler. 

katlı bulut (Alm. Duplicatus, f; Fr. duplicatus, m; İng. duplicatus) meteo. Farklı seviyelerde ve bazen birbirleri ile 

birleşmiş şekilde olan, üst üste konumlanmış sirüs, sirostratüs, altokümülüs, altostratüs ve stratokümülüs 
tiplerinde bulut parçaları veya katmanları. 

katmanlı kuru duman (Alm. geschichteter Dunst, m; Fr. brume stratifiée, f; İng. layered haze) meteo. Kararlı 

yapıdaki bir atmosfer içerisinde, yükseltileri birbirinden farklı ve farklı yerlerde bulunan, çeşitli hava kirleticilerinin 
birikimi sonucu oluşan pus katmanları. 

kavruklaşma (Alm. Trockenlegung, f; Fr. assèchement, m; İng. exsiccation) meteo. Yağışların miktarında 

herhangi bir azalma olmaksızın, bir bölgede buharlaşma nedeniyle, nem miktarının azalması sonucu görülen 
kuruluk. 

kavuşum (Alm. Konfluenz, f; Zusammenfluß, m; Fr. confluence, f; İng. confluence) meteo. Rüzgârın esme 

yönünde eşbasınç hatlarının yatay doğrultuda daralması ve dolayısıyla eşbasınç hatlarının birbirine 
yakınlaşmaları şeklinde ortaya çıkan örüntü. 

kayganlaştırıcı tabaka (Alm. Gleitschicht, f; Fr. couche lubrifiante, f; İng. lubricating layer) meteo. Zayıf iç 

tutunum ve/veya bitişik katmanlar arasındaki zayıf bağlar nedeniyle kar levhasının mekanik olarak kopmasında ve 
kaymasında rol alan kar katmanı. 



kaynaşık katmanlı buz (Alm. Schiebeeis, n; Fr. glace empilée, f; glace entassée, f; İng. rafted ice; telescoped 

ice) meteo. İki ya da daha fazla parça ya da tabakanın birbiri üzerine binerek oluşturduğu buz tabakası. 

kedi buzu (Alm. dünne Eisschicht, f; Fr. glace en coquille, f; İng. cat ice; shell ice) meteo. Su birikintilerinde 

oluşan, buz katmanı ile su yüzeyi arasında bir hava boşluğunun kaldığı, sadece kenarlarında yerle temas halinde 
olan ince buz katmanı. 

Keetch-Byrum kuraklık indeksi (Alm. Keetch-Byram Trockenheitsindex, m; Fr. indice de sécheresse de Keetch-
Byram, m; İng. Keetch-Byram drought index) meteo. Orman yangınlarının olasılığının tahmini için geliştirilmiş, 
toprağın su içeriğinin azalışını bir inçin yüzde birlik dereceleriyle ölçülen, 0-800 arasında değerler alınan (800 tam 
kuraklık) indeks. 

kel kümülonimbüs bulutu (Alm. Calvus, f; Fr. calvus, m; İng. calvus) meteo. Üst taraflarında kabartılar 

bulunmasına rağmen kümülüs ve sirüs biçimli saçaklarını kaybetmeye başlamış kümülonimbüs bulutu; eşanlam: 
kalvus. 

Kelvin-Helmholtz bulutu (Alm. Kelvin-Helmholtz-Welle, f; Fr. lame de Kelvin-Helmholtz, f; nuage formé par l'effet 

des ondes de Kelvin-Helmholtz, m; İng. Kelvin-Helmholtz billows; Kelvin-Helmholtz wave cloud; shear-gravity 
cloud) meteo. İçinde düşey rüzgâr kayması bulunan ve termik olarak kararlı olan bir katman içindeki silindir 
şeklindeki hava sirkülasyonu. 

kemer bulut (Alm. Arcoswolke, f; Arcus, f; Fr. arcus, m; İng. arcus; arcus cloud) meteo. Kümülonimbüs türü bazı 

bulutların altında ve ön kısmında yatay uzanımlı olarak yer alan, ürkütücü görünümlü, koyu tonlu, yoğun ve 
kenarları çok saçaklanmamış halde, raf veya rulo bulutu şeklinde çeşitleri olan bulutlar. 

kendiliğinden çekirdeklenme (Alm. homogene Kernbildung, f; spontane Kernbildung, f; spontane Nukleation, f; 
Fr. nucléation homogène, f; nucléation spontanée, f; İng. homogeneous nucleation; spontaneous 
nucleation) meteo. Bir maddenin faz değişiminde, dışarıdan herhangi bir çekirdeklendirici madde eklenmeden 
gerçekleşen çekirdeklenme; eşanlam: homojen çekirdeklenme. 

kent kubbe katmanı (Alm. städtische Vordach Schicht, f; Fr. couche d'auvent urbain, f; İng. urban canopy 
layer) meteo. Bir kentin üstünde, genellikle nem, sıcaklık, yansıtırlık, enerji salarlık gibi mikroölçekte farklılık 
gösteren, yeryüzü ile bina ve ağaçların ortalama yüksekliklerinin sınırladığı alçak atmosfer katmanı. 

kent seli (Alm. Überschwemmungen innerhalb des Stadtgebietes, f; Fr. inondation dans une ville, f; İng. urban 
flooding) meteo. Yağmur sularını tahliye edecek altyapıya sahip olmayan ya da mevcut altyapının yetersiz kaldığı 
kentsel yerleşim yerlerinde, genellikle şiddetli yağmur getiren fırtınanın neden olduğu yağmur sularının, doğal 
alanlara göre yüzey akış katsayısının 6 kata kadar arttığı durumlarda, hızlı bir şekilde birikerek oluşturdukları 
seller. 

kentsel-kırsal rüzgâr sirkülasyonu (Alm. städtisch-ländliche Zirkulation, f; Fr. circulation urbaine-rurale, f; İng. 
city–country wind breeze system; urban-rural circulation) meteo. Isı adalarının oluştuğu kentler ile çevrelerindeki 
kırsal alanlar arasındaki sıcaklık farklılıklarından dolayı deniz-kara arasındaki meltemlere benzer bir şekilde 
oluşan rüzgârlar. 

kepçeli anemometre (Alm. Kugelschalenanemometer, n; Schalenkreuzwindmesser, n; Fr. anémomètre à 
coupelles, m; İng. cup anemometer) meteo. Rüzgârı yakalamak için düşey eksene yakın, simetrik olarak monte 
edilmiş üç veya dört döner yarı küresel kepçe takımı kullanan rüzgârölçer. 

keşişleme (Alm. Südostpassat, m; Südostwind, m; Fr. vent de sud-est, m; İng. southeaster; southeastern 
wind) meteo. Türkiye’ye güneyden (135 derece, SE) ve buna yakın yönlerden, gündoğusu ve kıble arasında 
esen, sıcak, kuru, tozlu ve bitkileri kavuran bir yel; eşanlam: akyel. 

Kew barometresi (Alm. Barometer mit reduzierter Skala, n; Kew-Barometer, n; Fr. baromètre du type Kew, m; 

baromètre Tonnelot, m; baromètre à échelle compensée, m; İng. compensated scale barometer; Kew pattern 
barometer) meteo. Ölçek derecelendirmesi atmosfer basıncının bir fonksiyonu olarak sarnıçtaki cıvalı serbest 
yüzey seviyesindeki değişiklikleri hesaba katan ve sabit bir sarnıcı olan cıvalı barometre; eşanlam: Kew kalıp 
barometresi. 

kıble (Alm. Südwind, m; Fr. autan, m; İng. south wind) meteo. Türkiye’de güneyden (180 derece, S) esen, 

genellikle sıcak ve nemli rüzgâr. 

kılcal boşluk (Alm. kapillarer Hohlraumgehalt, m; Fr. espace lacunaire capillaire, m; İng. capillary interstice; 
capillary pore space) meteo. Bir su tablasının üstündeki zeminde, yerçekimi kuvvetini yenmeye yetecek kadar 

yüzey geriliminin oluştuğu küçük boyda boşluklar. 



kılcal çatlak (yerb. fisür) (Alm. Haarriss, m; Fr. fissure capillaire, f; İng. capillary crack; hair crack; hair line 
crack) 1. malz. Beton yüzeyinin iç kısmına göre daha hızlı bir biçimde kurumasından kaynaklanan zor görünür 
genişlikte çatlaklar. 2. meteo. Toprakta, yerçekimi kuvvetini yenecek yüzey geriliminin yaratılacağı kadar küçük 

çatlak. 

kılcallık düzeltmesi (Alm. Korrektur der Kapillarendepression, f; Fr. correction de capillarité, f; İng. capillarity 

correction) meteo. Cıvalı baromete düzeltme tablolarında dikkate alınan ve cıva sütununda oluşan menisküsün 
dışbükeyliğine bağlı olarak cıva barometresinin okunmasında uygulanan düzeltme. 

kırağı (Alm. Rauhreif, m; Raureif, m; Fr. givre de surface, m; İng. feathery crystal; hoar frost; hoarfrost; surface 
hoar) meteo. Soğuk cisimler üzerinde su buharının kırağı noktası sıcaklığında doğrudan katılaşması sonucu 

meydana gelen, ince, kırılgan durumda, iğne, pul, tüy veya yelpaze şeklinde beyaz buz kristallerinin görüldüğü 
buz örtüsü, kırağı donu. 

kırağı gömleği (Alm. Reif, m; Fr. gelée blanche; İng. white frost) meteo. Havadaki nemin buz halinde yüzeye 

çökelmesi sonucu, iğne biçimli buz kristallerinin birbirine girift şekilde bir örtü oluşturduğu ve sağladığı yalıtımla 
bitkilerin daha çok zarar görmesini önleyen kırç katmanı. 

kırağı noktası (Alm. Frostpunkt, m; Fr. point de givrage, temperature de givrage, f; point de gelée blanche, m; 
İng. frost-point temperature; frost point) meteo. Havadaki su buharının sıvılaşmadan doğrudan cisimlerin 
yüzeyine buz olarak birikebilmesi için sabit basınçta donma noktası altındaki sıcaklık derecesi; eşanlam: kırağı 
sıcaklığı. 

kırağı noktası higrometresi (Alm. Frosthygrometer, n; Frostpunkthygrometer, n; Fr. hygromètre à condensation, 
m; İng. frost-point hygrometer; frost hygrometer) meteo. Kırağı noktası sıcaklığını, bir aynanın üzerinde havadaki 
suyun yoğuşmasından kaynaklanan yansıtma değişimine dayanarak ölçen aygıt, higrometreli kırağölçer. 

kırağılaşan sis (Alm. Frostnebel, m; gefrierender Nebel, m; Fr. brouillard givrant, m; İng. fog deposit; fog 
depositing rime; freezing fog; frozen fog deposit; rime fog) meteo. Sıcaklığı donma noktasının altında olan 
yüzeylere değen sisteki sıvı su damlacıklarının donarak bir buz gömleği oluşturması; eşanlam: donan sis. 

kırağılaşma (Alm. Desublimation, f; Fr. désublimation, f; İng. deposition; desublimation) meteo. Gazların, sıvı 

fazdan geçmeden katı hale dönüşmesi ya da bununla ilgili termodinamik süreç. 

kırağılaşma çekirdeği (Alm. Depositionskeim, m; Fr. noyau de déposition, m; İng. deposition 
nucleus) meteo. Atmosferdeki su buharının doğrudan kırağılaşma ile üzerinde buz kristaline dönüştüğü katı 
aerosoller. 

kırağılaşma ısısı (İng. heat of deposition; latent heat of deposition) meteo. 1. Sıcaklık değişimi olmaksızın birim 

ağırlığın buhardan doğrudan buza dönüşmesiyle açığa çıkan ısı miktarı. 2. Su buharı doğrudan buza 
dönüştüğünde birim kütle başına açığa çıkan enerji. 

kırağılı gün (Alm. Frosttag, m; Fr. jour de gel, m; jour de gelée, m; İng. freezing day; frost day) meteo. Sıcaklık 

ölçüm siperinde en düşük hava sıcaklığının 0°C’nin altına düştüğü ve yerde kırağı oluşumunun gözlendiği gün. 

kırç (Alm. Raufrost, m; Raueis, n; Fr. givre blanc, m; givre opaque, m; İng. rime; rime ice) meteo. Havadaki aşırı 

soğumuş su damlacıklarının 0°C’den daha düşük sıcaklıktaki nesnelere teması sonucu bu yüzeyleri kaplayan 
beyaz, opak buz kristalleri. 

kırmızı bayrak uyarısı (Alm. höchste Alarmstufe, f; Fr. alerte rouge, m; İng. fire weather warning; red flag 

warning) meteo. Orman yangını ile mücadele kapsamında yaygın bir orman yangını tehlikesine işaret etmek için 
kritik koşulların oluşumu öncesinde kullanılan bayrak. 

kırmızı kar (Alm. rote Schnee, f; Fr. neige rouge, f; İng. red snow) meteo. Havada bulunan küçük organizmalar 

veya toz parçacıkları nedeniyle yağan karın renginin kırmızı olması durumu. 

kırmızı yağmur (Alm. Blutregen, m; Fr. pluie de sang, f; pluie rouge, f; İng. blood rain) meteo. Yağmur damlaları 

tarafından toplanmış demir oksit içeren toz parçacıklarından dolayı kırmızımsı renkteki yağmur. 

kısa vadeli hava öngörüsü (Alm. kurzfristige Wettervorhersage, f; Fr. prévision à court terme, f; prévision à 
courte échéance, f; İng. short-range weather forecasting) meteo. 12 saatin ötesinde ama en fazla 72 saate 

kadarlık bir gelecekteki süre için öngörülen hava durumu parametreleri. 



kısıtsız görüş uzaklığı (Alm. uneingeschränkte Transparenz, f; Fr. visibilité maximale, f; İng. unlimited visibility; 

unrestricted visibility) meteo. Görüşü 11,5 km’nin (7 mil) altına düşürecek şekilde hiçbir engelin bulunmaması ve 
havacılık faaliyetleri için herhangi bir görüş kısıtlaması gözlenmeyen hava durumu. 

kısmi görüş engeli (Alm. partielle Verdunkelung, f; Fr. obscurcissement partiel, m; İng. partial 
obscuration) meteo. Gökyüzünün 1/8 veya daha fazlasının yağış hariç olmak üzere düşey görüşü engelleyen 

atmosferik bir koşul; eşanlam: kısmi görüş kısıtlayıcı. 

kısmi huzme doluluğu (Alm. teilweise gefüllte Hauptkeule, f; Fr. remplissage partiel du faisceau, m; İng. partial 
beam filling; partially filled beam) meteo. Radarda, hidrometeor hedeflerin ışın huzme kesitinin tüm alanını 
kaplamadığı durum; örneğin, çok uzaktaki bir fırtınanın radarın yalnızca bir bölümünü işgal edebilmesi. 

kısmi kuraklık (Alm. partielle Dürre, f; Fr. sécheresse partielle, f; İng. partial drought) meteo. En az 29 gün 

boyunca günlük ortalama yağışın 0,2 milimetreden daha az olması. 

kısmi sis (Fr. brouillard partiel, m; İng. partial fog; PRFG) meteo. Havaalanlarının önemli bir kısmında görüş 

mesafesinin 1000 metrenin altına düştüğünü bildiren havaalanı meteoroloji raporu terimi. 

kış (Alm. Winter, m; Fr. hiver, m; İng. winter) meteo. 1. Kuzey Yarım Küre'de ve Güney Yarımküre'de altı ay 

farklarla gerçekleşen yılın en soğuk üç ayı. 2. Kuzey Yarımküre’de astronomik olarak kış gündönümü (22 Aralık) 
ile ilkbahar gün-tün eşitliği (22 Mart) arasında kalan sürede olan yılın dört mevsiminden biri. 

kış musonu (Alm. Wintermonsun, m; Fr. mousson d'hiver, m; İng. winter monsoon) meteo. Kara ve denizler 

arasındaki sıcaklık farklarından kaynaklanan, en belirgin olarak Doğu Sibirya’dan Avustralya yönünde esen, 
yağmur getirmeyen rüzgârların hakim olduğu mevsim. 

kıta antisiklonu (Alm. kontinentales Hoch, n; Fr. anticyclone continental, m; İng. continental 
anticyclone) meteo. Soğuk mevsimlerde bir kıta üzerinde uzunca bir süre kalan, aşağı atmosferin aşırı 

soğumasından kaynaklanan yüksek basınç merkezi. 

kıta buzulu (Alm. kontinentaler Gletscher, m; Binneneis, n; Inlandeis, n; Fr. glacier continental, m; inlandsis, m; 
islandis, m; İng. continental glacier; continental ice sheet; inland-ice) meteo. 1. Buzul çağları sırasında kıta 
büyüklüğünde oluşan buz katmanları; eşanlam: kıtasal buzul. 2. En az 50.000 km2 ya da daha büyük boyutta 
olan, Antarktika ve Grönland örneklerinde olduğu tüm bir bölgeyi boydan boya kaplayan ve oldukça derin olabilen 
buz kütlesi; eşanlam: örtü buzulu. 

kıta içi su döngüsü (Alm. interne Wasserzirkulation, f; Fr. cycle hydrologique interne, m; İng. internal water 
circulation) meteo. Bir kıta yüzeyinden buharlaşan su buharının yine o kıta sınırları içinde yağış şeklinde 
yeryüzüne geri dönmesi. 

kıtasallık indeksi (Alm. Kontinentalitätsindex, m; Fr. indice de continentalité, m; İng. continentality index; index of 
continentality) meteo. Yeryüzünde bir noktanın ne denli onu çevreleyen büyük kara parçalarınca etkilendiğini 
gösteren, genellikle en sıcak ve en soğuk ayların ortalama sıcaklık farkının bulunulan enleme göre bir düzeltme 
faktörüyle çarpılarak hesaplanan indeks. 

kıtlık 1. (Alm. Hungersnot, f; Fr. famine, f; İng. famine) meteo. İnsanların çok az yiyecek maddesi bulabildiği 
durum. 2. (Alm. Knappheit, f; Fr. rarété, f; İng. scarcity) tar. Gereksinimlerin sınırsızlığına karşılık, tüm bu 

gereksinimlerin karşılanmasına yönelik ekonomik kaynakların yetersiz olması. 

kıtlık sarmalı (Alm. Hungersnotspirale, f; Fr. spirale de la famine, f; İng. famine spiral) meteo. Bir kıtlık 

döneminde, insanların açlığın getirdiği güçsüzlük nedeniyle daha verimsiz çalışıp daha az üretmesi sonucu 
yiyecek azlığının devam edegelmesi. 

kıyı iklimi (Alm. Küstenklima, n; Fr. climat côtier, m; climat litoral, m; İng. coastal climate) meteo. Denize yakın 

bölgelerde kıyı şeridi üzerindeki engebeliliğe bağlı olarak değişen, farklı termik ve nem özellikleri ile karakterize 
edilen iklim. 

kıyı taşkını (Alm. Küstenüberflutung, f; Küstenüberschwemmung, f; Fr. inondation cotière; İng. coastal flooding; 
estuarine flooding) meteo. Genellikle denizden karaya doğru şiddetli ve uzun süreli esen rüzgârların, gelgit 
hareketlerinin, kıyıdaki ya da kıyıdan uzakta bulunan kuvvetli alçak basınç ve fırtına sistemlerinin, bazen volkan, 
deprem ve tsunamilerin neden olduğu kıyıdan kara tarafına doğru denizin tırmanarak taşması. 

kızıl gökyüzü (İng. red sky; red sunset) meteo. Atmosferdeki toz, duman, kurum, kül, polen gibi bileşenlerin 

güneş ışınlarını Rayleigh saçılmasına maruz bırakmasıyla kısa dalga boylu mavi ve yeşil renklerin elenmesi 
sonucu gökyüzünün uzun dalga boylu kırmızı renklerde görünmesi. 



kızıl parıltı (Fr. rayon rouge, m; İng. red flash) meteo. Güneşin batışı ve doğuşu sırasında üst kenarında çok kısa 

bir süre gözlenen parlak kırmızı renkli, yatay çizgi. 

kızılaltı termometresi (Alm. Strahlungsthermometer, n; Fr. thermomètre infrarouge, m; thermomètre à 
rayonnement, m; İng. laser thermometer; non-contact thermometer; radiation thermometer; temperature 
gun) meteo. Bir cisimden gelen belirli bir bant genişliğindeki ışınımı ölçen ve bu akıyı eşdeğer kara cisim sıcaklığı 

cinsinden gösteren alet; eşanlam: temassız termometre. 

kızılötesi algıcı (Alm. Infrarotsensor, m; Fr. capteur infrarouge; capteur d’infrarouge, f; İng. infrared sensor; IR 
sensor) meteo. Kızılötesi banttaki ışınların enerjisini elektriksel işaretlere dönüştüren algılayıcı. 

kızılötesi nemölçer (Alm. IR Hygrometer, n; Fr. hygromètre infrarouge, m; İng. IR hygrometer) meteo. Havanın 

nem içeriğini kızılötesi, elektromanyetik bantta, tek bir ya da birçok frekanstaki ışınımın soğurulma miktarını 
ölçerek belirleyen aygıt. 

kızılötesi radyometri (Alm. Infrarot-Strahlenmessung, f; Fr. radiométrie infrarouge, f; İng. infrared 
radiometry) meteo. Kızılötesi banttaki toplam ışıma şiddetini ve ışımanın dalga boyuna göre değişimini ölçme 

tekniği. 

kızılötesi soğurucu (Alm. Infrarot-Absorber, m; Absorptionsmittel im Infrarotbereich, n; Fr. absorbeur infrarouge, 
m; İng. infrared absorber) meteo. Kızılötesi dalga boyundaki ışınları soğuran su buharı ve karbondioksit gibi 
moleküller ya da bu ışınları yüksek verimlilikle soğuran malzeme yüzeyi. 

kızılötesi uydu görüntüsü (Alm. Infrarotsatellitenaufnahme, f; Infrarotsatellitenbild, n; Fr. image satellite 
infrarouge, f; İng. infrared satellite image) meteo. Atmosfer ve yeryüzü tarafından salınan kızılötesi banttaki 
ışınların enerji ölçümüne dayanan ve yeryüzü sıcaklığını belirli bir skalaya göre kodlayarak gösteren imgeler. 

kinematik analiz (Alm. Bewegungs-Analyse, f; Fr. analyse cinématique, f; İng. kinematic 

analysis) meteo. Atmosferde bir rüzgâr alanına ait akış alanında, kuvvet, momentum veya enerjisine 
bakılmaksızın, öteleme, ıraksama ya da yakınsama, burgaçlanma ve biçim değiştirme gibi özelliklerinin 
belirlenmesi. 

klimatolojik tahmin (Alm. klimatologische Vorhersage, f; Fr. prédiction climatologique, f; İng. climatological 
forecast; climatological prediction) meteo. Güncel gözlemlere dinamik modeller uygulayarak tahmin yapmak 

yerine belli bir bölge için sadece iklimsel istatistiklere dayalı olarak yapılan tahmin; eşanlam: iklimsel tahmin. 

Knollenberg sondası (Alm. Knollenberg-Sonde, f; Fr. sonde de Knollenberg, f; İng. Knollenberg 
probe) meteo. Havadaki aerosollerin ve hidrometeorların boyutlarını, sayılarını ve şekillerini belirlemekte 
kullanılan optik alet. 

knot (Alm. Knoten, m; Fr. noeud, m; İng. knot) meteo. Tipik olarak rüzgâr, gemi, siklon gibi şeylerin deniz mili 

olarak hızını ifade etmek için kullanılan ve 1 knot eşittir 1852 m/saat olan hız birimi. 

kod formu (Alm. Codeform, f; Fr. forme symbolique de code, f; İng. code form) meteo. Kodlarla gösterilen ve 

birden fazla öge içeren bilgi gösteriminde, kod sözcüğü içinde her bir bilgi parçasının bulunduğu yeri belirten 
düzen. 

kod tablosu 1. (Alm. Codebuch, m; Fr. tableau de code, m; İng. codebook) blşm. 1. Gizli iletişimde kullanılmak 

üzere sözcükler ve ifadelerin alfabetik listesi ve anlam karşılıklarının dağarcığı. 2. Ses ve video gibi bilgi taşıyan 
işaretlerin kaynak kodlaması işleminde kaynak sözcüklerinin karşı düşürüldüğü sonlu sayıdaki kod sözcüğü 
dağarcığı. 2. (Alm. Codetabelle, f; Fr. table de code, f; İng. code table) meteo. Bir bilgi kodlama sisteminde, harf 

ve/veya rakamlardan oluşan kod sözcüğü ile ifade ettiği kavram ya da fiziksel nicelik arasındaki ilişkiyi gösteren, 
belirli bir uzlaşıma göre kabul görmüş tablo. 

konfor bölgesi (Alm. Behaglichkeitszone, f; Fr. zone de confort, f; İng. comfort standard; comfort 

zone) meteo. Bir psikrometrik diyagramda, insanların çoğunluğunun rahat hissedebileceği sıcaklık, nem ve hava 
hareketleri koşullarının yer aldığı kısım. 

konfor diyagramı (Alm. Behaglichkeitsdiagramm, n; Fr. diagramme de confort, m; İng. comfort 
chart) meteo. Koordinatları ıslak termometre sıcaklığı ve kuru termometre sıcaklığı olan bir grafik üzerinde bağıl 

nem ve etkin sıcaklık eğrilerinin gösterildiği ve konforlu bölgelere işaret edilen, iklimlendirme çalışmalarında 
kullanılan diyagram. 



konfor eğrisi (Alm. Behaglichkeitskurve, f; Fr. courbe de confort, f; İng. comfort curve) meteo. Hava sıcaklığının 

ıslak termometre sıcaklığı ya da bağıl neme karşı çizildiği bir grafikte, hareketsiz bir insanın aynı konfor düzeyini 
duyumsayacağı koşulları birleştiren eğri. 

konfor indeksi (Alm. Behaglichkeitsindex, m; Komfortindex, m; Fr. indice de confort, m; indice température-
humidité, m; İng. comfort index; temperature humidity index) meteo. Havadaki nem miktarı ile hava sıcaklığı 

birleşiminin insan konforunu nasıl etkileyeceğini belirleyen boyutsuz sayı. 

konik duman sorgucu (Alm. konische Rauchfahne, f; Fr. panache conique, f; İng. coning plume) meteo. Kapalı 

bir havada, rüzgârın orta-kuvvetli arası estiğinde ve hava koşullarının nötr kararlılığa yakın olduğunda, havadaki 
duman sorgucunun rüzgârın estiği yönde yatay, kabaca 10o açıklıklı bir koni şeklinde uzaması. 

konimetre (Alm. Staubgehaltsmesser, m; Konimeter, n; Staubmessgerät, n; Fr. conimètre, m; coniscope, m; 
konimètre, m; İng. conimeter; coniscope; konimeter; koniscope) 1. malz. Bir jet içerisinden püskürtülen havanın 

gliserin jelle kaplanmış bir cam üzerinde toplanıp içerdiği toz partiküllerinin mikroskopla sayılması yoluyla ç imento 
fabrikaları ve diğer endüstri alanlarında havada bulunabilecek tozu ölçmeye yarayan cihaz. 2. meteo. Gravimetrik 

ölçü esasına dayanarak havadaki toz miktarını ve toz sayısını tesbit etmeye yarayan cihaz. 

kontrast eşiği (Alm. Kontrastschwellenwert, m; Fr. seuil de contraste, m; İng. contrast threshold) meteo. Bir 

cismin arka planından ayırt edilmesine olanak sağlayan parlaklık karşıtlığının en düşük değeri. 

kontrol yürütmesi (Fr. passage de contrôle, m; passage de vérification, m; İng. control run) meteo. Küresel iklim 

modellerinin, güneş ışınımı, sülfatlar, ozon, sera gazları gibi değişkenler sabit tutularak uzun zaman ufkunda 
yapılan bilgisayar çalışması. 

konveksiyon hücresi (Alm. konvektive Zelle, f; Fr. cellule convective, f; cellule de convection, f; İng. convection 
cell; convective cell) meteo. Akışkanlar dinamiğinde, bir sıvı ya a gaz kütlesinin içinde yoğunluk farklarına sahip, 

dolayısıyla yerçekimi etkisi altında yükselme ve alçalma eğiliminde olan sınırlı bölgeler. 

konveksiyon kubbeciği (Alm. starkes konvektives Überschießen; überschießende Wolkenobergrenze, f; Fr. 
dôme de dépassement, m; sommet protuberant, m; İng. overshooting top; penetrating 
top) meteo. Kümülonimbüsün stratosfere doğru uzandığı yerde fırtına örsünün üstünde kabarcığa benzeyen ve 
boranın şiddetine ilişkin ipucu veren bulut çıkıntısı; eşanlam: taşınım kubbeciği. 

konvektif bulut (Alm. Konvektionswolke, f; konvektive Wolke, f; Fr. nuage convectif, f; nuage de convection, m; 
İng. convective cloud, convection cloud) meteo. Atmosferin alt katmanlarının ısınması ve/veya üst katmanlarının 
soğuması gibi nedenlerle kararsız atmosferde dikey konveksiyon hareketiyle oluşan, orta enlemlerde düşeyde 
dikine boyları 11 kilometreye kadar uzayabilen bulutlar, düşey bulut. 

konvektif görünüm (İng. convective outlook) meteo. Şiddetli boran ve hortum gibi tehlikeli bir konvektif hava 

olayının gelişebileceğini veya yaklaştığını; riskin, düşük, orta ve yüksek gibi nitelemelerle şiddetini belirterek veren 
günlük meteorolojik rapor. 

konvektif kararsızlık (Alm. Konvektionslabilität, f; konvektive Instabilität, f; potentielle Labilität, f; Fr. instabilité 

convective, f; instabilité potentielle, f; İng. convective instability; potential instability) meteo. Doymamış bir hava 
sütun ya da katmanının tümüyle doymuş duruma geldiği noktaya kadar yükselmesi durumu ya da termal 
gradyanının doymuş adyabatik gradyandan daha büyük olması durumu; eşanlam: potansiyel kararsızlık. 

konvektif mevcut potansiyel enerji (Alm. Convective Available Potential Energy; Fr. énergie potentielle de 

convection disponible, f; İng. available potential energy; convective available potential energy) meteo. Bir hava 
parçasının atmosferde düşey yönde yükseltildiği zaman sahip olacağı enerji; eşanlam: CAPE. 

konvektif sağanak (Fr. averse de convection, f; İng. convective shower; instability shower) meteo. On 

kilometreden daha küçük bir alanda ortaya çıkan ve yarım saatten daha uzun süreli olmayan, konveksiyon 
sonucu oluşan sağanak yağış. 

konvektif sıcaklık (Fr. température de la convection, f; İng. convective temperature) meteo. Yukarı atmosfer 

gözlem ve analizine dayalı konvektif gelişme için yeryüzüne yakın havanın ısınmak zorunda olduğu sıcaklık 
değeri. 

konvektif yağış (Alm. konvektiver Niederschlag, m; Fr. précipitation convective, f; précipitation de convection, f; 
İng. convectional precipitation; convective precipitation; thermodynamic precipitation) meteo. Sıcaklık ve nemin 
yüksek olduğu bölgelerde ısınmış havanın yerden yukarıya doğru yükselmesi ve soğumasıyla kararsız 
atmosferde oluşan, görece küçük bir bölgeye kısa bir sürede düşen değişken yoğunluklu yağış. 



konvektif yoğuşma yüksekliği (Alm. Cumuluskondensationsniveau, n; Konvektionskondensationsniveau, n; 

konvektives Kondensationsniveau, n; Fr. niveau de condensation isentropique, m; niveau de condensation par 
convection, m; İng. convective condensation level) meteo. Bir hava parçasının alttan ısıtılması veya başka bir 
kaldırma kuvveti ile adyabatik olarak yükselerek havanın %100 nem oranına ulaşacağı yükseklik ya da bu 
yükseklikteki basınç değeri. 

kopuk antisiklon (Alm. isolierte Antihöhenzyklone, f; Cut-off-Hoch, n; Fr. anticyclone coupé, m; İng. cut-off 
high) meteo. İçinde bulunduğu orta enlem kuşağında Batı yönündeki rüzgârlardan ayrılıp kutup yönüne doğru 
hareket eden, sıcak, yüksek merkez; eşanlam: kopuk yüksek merkez. 

kopuk merkez oluşumu (Fr. formation d'une dépression coupée, f; İng. cut-off process) meteo. İçinde 

bulunduğu orta enlem kuşağında batı yönündeki rüzgârlardan ayrılıp kutup yönüne doğru hareket eden sıcak, 
yüksek basınç alanı (kopuk yüksek merkez) ya da ekvator yönüne doğru hareket eden soğuk, alçak merkez 
bölgesi (kopuk alçak merkez). 

kopuk siklon (Alm. abgeschnürtes Höhentief, n; Cut-off-Tief, n; Fr. dépression coupée, f; İng. cut-off cyclone; 

cut-off low) meteo. İçinde bulunduğu orta enlem kuşağında batı yönündeki rüzgârlardan ayrılıp ekvator yönüne 
doğru hareket eden, soğuk, alçak merkez; eşanlam: kopuk alçak merkez. 

korunmasız termometre (Alm. ungeschütztes Thermometer, n; Fr. thermomètre non protégé, m; İng. 
unprotected thermometer) meteo. Genellikle deniz suyu sıcaklığının ölçümünde kullanılan ve hidrostatik basınca 

karşı korunmadığı için ölçtüğü sıcaklık hem deniz suyu sıcaklığı hem de suyun hidrostatik basıncının bir 
fonksiyonu olan cıvalı termometre. 

Koschmieder görünürlük formülü (Alm. Sichtweitenformel von Koschmieder, f; Fr. formule de visibilité de 
Koschmieder, f; İng. Koschmieder's visibility formula) meteo. Görüş uzaklığı, yani görünürlük uzaklığının temel 

kuramsal denklemi olan, uzakta siyah bir cismin görünür parlaklığı, arkaplandaki gökyüzünün ufuk seviyesinde 
görünür parlaklığı ve yere yakın hava tabakasının optik söndürme katsayısına dayalı formül. 

koşullu kararsız çevre (Fr. milieu conditionnellemet stable, f; İng. conditionally unstable 
environment) meteo. Çevresel dikey sıcaklık gradyanı, doymuş adyabatik düşey sıcaklık gradyanı ile kuru 
adyabatik düşey sıcaklık gradyanı arasında bulunan atmosfer katmanı. 

koşullu kararsızlık (Alm. konditionale Instabilität, f; Fr. instabilité conditionnelle, f; İng. conditional 
instability) meteo. Kararlı ve doymamış bir hava parçasının gerçek düşey sıcaklık gradyanının kuru adyabatik 
sıcaklık gradyanından küçük, nemli adyabatik sıcaklık gradyanından büyük olduğunda ve havanın doymuş hale 
getirilmesiyle kararsız bir yapıya dönüşebilmesi durumu. 

kozmik ışıma (Alm. kosmische Strahlung, f; Fr. rayonnement cosmique, f; İng. cosmic 
radiation) meteo. Dünya’nın atmosferi dışından kaynaklanan, Güneş başta olmak üzere uzay cisimlerinden gelen, 
farklı enerji seviyelerindeki ve farklı orijinli olan ışımalar. 

Köppen iklim sınıflandırması (Alm. Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger, f; Köppen-Klimaklassifikation, 

f; Fr. classification climatique de Köppen, f; classification de Köppen, f; İng. Köppen's classification of climates; 
Köppen–Geiger classification; Köppen–Geiger climate classification system) meteo. Vladimir Köppen tarafından 
yağış ve sıcaklığın aylık ve yıllık ortalamalarına dayanılarak geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan iklim şeması; 
eşanlam: Köppen- Geiger haritası. 

Krakatoa rüzgârları (Fr. vents de Krakatoa, pl; İng. Krakatoa winds; overtrades) meteo. Düzenli ticaret 

rüzgârlarının üst seviyelerinde, yaklaşık yerden 20 km yukarıda kuzeydoğu yönlerinden ekvatora doğru esen 
rüzgârlar. 

kristal kar (Alm. Schwimmschnee, f; Zuckerschnee, f; Tiefenreif, m; Fr. neige granulée de profondeur, f; givre de 

profondeur, m; İng. depth hoar; sugar snow) meteo. Kar yüzeyinin altındaki kuru karın uçunumuyla oluşan, düşük 
dayanımlı genellikle kadeh şeklindeki buz kristalleri. 

kristal şekli (yerb. kristal habitüsü) (Alm. Kristalhabitus, m; Fr. habitus, m; İng. crystal habit) 1. meteo. Bir buz 
kristalinin kendine özgü büyüklüğü ve şekli gibi karakteristik özellikleri. 2. yerb. Bir mineralin tek tek kristallerinin 

ya da kristal gruplarının doğada kendilerine özgü başlıca bulunuş biçimlerinin geometrisini ve görünümünü 
tanımlayan kübik, prizmatik, piramitimsi, yassı, sekizyüzlü, sütunsu, som, taneli, dendritik, böbreğimsi, yumrumsu, 
mememsi, ışınsal, iğnemsi, lifsi vb. terimler. 

kritik tesis (Alm. kritische Anlage, f; Fr. installation critique, f; installation indispensable, f; réseau vital, m; İng. 

critical facility; lifeline) meteo. Kamu hizmetleri, ulaşım, haberleşme, eğitim, tehlikeli maddeler, arıtma, depolama, 



sağlık, elektrik, su, kanalizasyon gibi bir afete uğradığında can ve mal kaybını artırma tehlikesi taşıyan her türlü 
kamu tesisi ve özel tesis. 

kriz yönetim ekibi (Alm. Krisenstab, m; Fr. équipe de gestion des crises, f; équipe de gestion des situations 
d’urgence, f; İng. crisis management team) meteo. Bir afet ya da acil durum ve onu takip eden iyileştirme 
safhalarında gerekli çalışmaları yürütmek için üst düzey yöneticilerden seçilen stratejik grup. 

küçük buzul çağı (Alm. kleine Eiszeit, f; Fr. petit âge glaciaire, m; İng. little ice age) meteo. Yaklaşık olarak MS 

1400 ve 1850 arasındaki ortalama küresel sıcaklıkların şu andan daha düşük olduğu, Alpler, Alaska, İzlanda ve 
Norveç’teki buzdağlarında genişleme olan dönem. 

kulaç (Alm. Klafter, m; Fr. brasse, f; İng. fathom) meteo. Özellikle denizcilikte derinlik ya da iskandil için kullanılan 

ve 183 cm’ye karşılık gelen uzunluk ölçüsü. 

kulemsi kümülüs (Alm. Cumulus congestus, m; Fr. cumulus bourgeonnant, m; cumulus congestus, m; İng. 
cumulus congestus; towering cumulus) meteo. Boyu eninden daha uzun, tek ve kubbe şekilli veya çok hızlı 
gelişen örsü bulunmayan, şimşeğe neden olmayan, tepesi karnabahara benzeyen ve sağanak yağışa neden 
olabilen kümülüs tipi bulut. 

kum fırtınası (Alm. Sandsturm, m; Fr. tempête de sable, f; İng. sandstorm) meteo. Kuvvetli rüzgârlar tarafından 

kum parçacıklarının havaya karışmasıyla oluşan fırtına. 

kurak alan (Alm. Trockengebiet, n; Fr. terre aride, f; terre sèche, f; İng. arid land; dryland) 1. meteo. Ortalama 

yağış miktarının, potansiyel buharlaşma-terleme miktarının üçte ikisinden az olan, çöller, savanalar, çayırlar, 
çalılıklar, makilikler gibi alanlar. 2. orm. Ortalama yıllık yağışı 250 mm'den daha az olan, buharlaşması yağıştan 

daha fazla olan, üzerinde orman gelişemeyen ve seyrek bitki örtüsüyle kaplı arazi. 

kurak iklim (Alm. arides Klima; Trockenklima, n; Fr. climat aride, m; İng. arid climate; dry climate) meteo. Yıl 

içinde buharlaşmanın gerçekleşen yağıştan daha fazla olduğu, yağışların düzensiz olduğu, gece gündüz ve yıllık 
sıcaklık farklarının yüksek olduğu, bitki örtüsünün fakir olduğu, genellikle dikenli çalılardan oluştuğu alanların 
iklimi. 

kuraklık (Alm. Dürre, f; Trockenheit, f; Fr. période de sécheresse, f; sécheresse, f; İng. drought) meteo. Yağışsız 

ya da normaline göre az yağışlı olarak devam eden uzunca bir süre; eşanlam: kurak dönem. 

kuraklık indeksi (Alm. Ariditätsindex, m; Dürreindex, m; Fr. indice de sécheresse, m; İng. drought 
index) meteo. Bir nokta ya da bölgede uzun dönemli yağış, sıcaklık, buharlaşma gibi meteorolojik gözlem ve 
kayıtlar esas alınarak aylar veya yıllar boyutunda yağışlı ve kurak dönemleri niteleyen ve sınıflandıran sayısal 
indeks. 

Kurihara ızgarası (Alm. Kurihara-Gitter, n; Fr. grille de Kurihara, f; İng. Kurihara grid) meteo. Y. Kurihara 

tarafından tüm dünya küresini yaklaşık olarak eşit mesafeli ızgara aralıklarına ayırmak için tasarlanmış olan bir 
sayısal ızgara yaklaşımı. 

kuru adyabat (Alm. Trockenadiabate, f; Fr. adiabatique de l'air sec, f; adiabatique sèche, f; ligne adiabatique 

sèche, f; İng. dry adiabat; dry adiabatic) meteo. Adyabatik olarak yükselen, doymamış bir hava parselinin 
genişlemesinden dolayı sıcaklığının her 100 metrede yaklaşık 1 °C düşmesi ve basıncın azalmasını termodinamik 
diyagramda gösteren eğri. 

kuru adyabatik düşey gradyanı (Alm. trockenadiabatischer vertikaler Temperaturgradient, m; Fr. gradient 

adiabatique sec, m; gradient de température adiabatique sec, m; İng. dry adiabatic lapse rate; dry adiabatic rate; 
dry adiabatic temperature lapse rate) meteo. Doymamış veya kuru hava parçasının adyabatik ve düşey olarak 
alçalması veya yükselmesiyle sıcaklıkta ortalamada kilometre başına yaklaşık 10°C olarak görülen değişme oranı. 

kuru aralık (Fr. bande d’air sec, f; İng. dry slot) meteo. Meteorolojik uydu görüntülerinde bir orta enlem alçak 

basınç sisteminin başı ile kuyruğu arasındaki soğuk cepheler arasında kalan, bulutsuz, güneşin parladığı, yağışın 
olmadığı zaman aralığı ve/veya coğrafi bölge. 

kuru buz tohumlaması (Alm. Trockeneisimpfung, f; Fr. ensemencement à la neige carbonique, m; İng. dry-ice 
seeding) meteo. Bergeron-Findeisen teorisine göre çok sayıda buz kristali oluşturarak yağışı başlatmak ya da 

mevcut yağışın verimini artırmak için üzere kuru buzun (katı karbondioksit) soğuk bir buluta atılması. 

kuru dönem (Alm. Trockenperiode, f; Trockenphase, f; Fr. période sèche, f; İng. dry period; dry spell) meteo. Art 

arda gelen en az 15 gün gibi belirli bir süre içerisinde hiçbir gün 1 mm yağışın görülmemesi. 



kuru hat (Alm. Taupunktfront, f; Trockengrenze, f; Trockenlinie, f; Trockenschneegrenze, f; Fr. ligne sèche, f; 

front de point de rosée, m; İng. dew point front; dry line; dryline; Marfa front) meteo. Atmosferde kuru hava 
bölgesini nemli hava bölgesinden ayıran dar ve düşey sınır ya da geçiş bölgesi. 

kuru hat fırtınası (İng. dry-line storm) meteo. Genel olarak kuru cephe üstünde veya yakınında gelişen konvektif 

fırtına. 

kuru hava (Alm. trockene Luft, f; Trockenluft, f; Fr. air sec, m; İng. dry air) meteo. 1. Atmosfer termodinamiği ve 

kimyasında su buharı içermeyen hava. 2. Düşük nem içerikli hava. 

kuru hava patlaması (Fr. rafale descendante sèche, f; İng. dry downburst) meteo. Şiddetli boran ile birlikte 

görülen, çok az yere ulaşan ya da yere ulaşmadan buharlaşan yağış içeren bulut tabanından yere doğru olan 
kuvvetli hava hareketi. 

kuru kar (Alm. trockene Schnee, f; Trockenschnee, f; Fr. neige sèche, f; İng. dry snow) meteo. Büyük miktarda 

sıvı su içermeyen ve hava sıcaklığı 0 derece Celsius’un altındayken kolayca sıkıştırılamayan kar. 

kuru kar çığı (Alm. Trockenlawine; Trockenschneelawine, f; Fr. avalanche de neige sèche, f; avalanche sèche, f; 

İng. dry avalanche; dry snow avalanche) meteo. Sıcaklığın düşük, dolayısıyla, karın su içeriğinin az olduğu 
durumda görülen, kar akışının yer yer tozlaştığı çığ. 

kuru konveksiyon (Alm. trockene Konvektion, f; Fr. convection sèche, f; İng. dry convection) meteo. Bulut 

oluşumuna, dolayısıyla yağışa yol açmayan konvektif hareket. 

kuru mevsim (Alm. Trockenzeit, f; Fr. saison sèche, f; İng. dry season) meteo. Yağışlarda geniş aralıkta 

mevsimsel değişimlerin görüldüğü iklimlerde yıllık periyotlarla tekrarlanan, yağışsız, tipik olarak birkaç ay süreli 
dönem; eşanlam: kurak dönem. 

kuru pus (Alm. trockener Dunst, m; Fr. brume sèche, f; İng. dry haze) meteo. Havada asıltı halinde bulunan kuru 

toz, tuz, kum, egzoz, duman gibi gözle görülemeyecek kadar küçük olan parçacıkların güneş ışınlarını saçarak 
görüş uzaklığını 1 kilometreye kadar sınırlaması; eşanlam: kuru duman. 

kuru pus çizgisi (Alm. Dunstglocke, f; Dunstgrenze, f; Fr. ligne de brume sèche, f; İng. haze level; haze 
line) meteo. Aşağı atmosferde kuru pus katmanı ile üzerindeki nispeten temiz ve saydam hava arasındaki sınır. 

kuru sis (Alm. Trockennebel, m; Fr. brouillard sec, m; İng. dry fog) meteo. Gerçek anlamda su buharından 

oluşmayan ve temas ettiği cisimleri nemlendirmeyen fakat sis gibi görüşü kısıtlayan havaya karışmış duman ve 
tozların oluşturduğu kuru duman. 

kuru termometre (Alm. Trockenthermometer, n; trocknes Thermometer, n; Fr. thermomètre sec; thermomètre à 
bulbe sec, m; thermomètre à bulle sèche, m; İng. dry bulb thermometer) meteo. Psikrometride kullanılan, haznesi 

kuru tutulan, bir ıslak hazne termometresinin yanında karşılaştırmayla göreli nemi saptamak üzere kullanılan 
termometre; eşanlam: kuru hazneli termometre. 

kuruluk indeksi (Alm. Trockenheitsfaktor, m; Trockenheitsindex, m; Fr. indice d'aridité, m; İng. aridity factor; 
aridity index) meteo. Birçok iklim etmeninin bir fonksiyonu olan ve iklimin kuruluk derecesini sayısal olarak ifade 

etmeye yarayan indeks. 

kutup (Alm. Pol, m; Fr. pôle, m; İng. pole) 1. elk. 1. Dinamik sistemlerin toplu parametreli gösteriminde, sistemin 

aktarım fonksiyonunun payda polinomunun köklerinden herhangi biri. 2. Elektrik devrelerinde, pozitif ya da negatif 
gerilimle nitelenen bağlantı uçlarından biri. 2. müh. 1. Karmaşık değişkenler analizinde, z karmaşık değişken, zo 

sabit bir karmaşık sayı olmak üzere zo noktasında 1/ (z-zo)n gibi davranan, dolayısıyla fonksiyonun değerinin 
sonsuza gitmesine yol açan zo noktası. 2. Kutupsal koordinat sisteminde başnokta. 

kutup bölgesi (Alm. Polarzone, f; Fr. zone polaire, f; İng. polar zone) meteo. Her iki Yarımküre’de 66°34′ 

enlemlerinden Kuzey ve Güney Kutupları’na kadar olan kısımda yer alan, buz kütleleri ile kaplı Arktik Okyanusu 
ve Antarktika'yı oluşturan aşırı soğuk bölge. 

kutup cephe teorisi (Alm. Polarfronttheorie, f; Fr. théorie du front polaire, f; İng. polar front theory) meteo. Kutup 

ve tropik hava kütleleri arasındaki etkileşim ve bunları birbirinden ayıran süreksizlik yüzeyinin özellikleri açısından 
orta enlem siklonlarının oluşumunu ve evrimini açıklayan Bergen okulu teorisi. 

kutup cephesi (Alm. Polarfront, m; Fr. front polaire, m; İng. polar front) meteo. Kutuplardan kaynaklanan soğuk 

hava ile tropikal bölgelerden gelen sıcak hava kütlelerinin orta enlemlerde karşılaştığı geçiş bölgesi sınırı. 



kutup doğu rüzgârları (Alm. polare Ostwinde, pl; Fr. vents d'est polaires, pl; İng. polar easterlies) meteo. Alçak 

seviyelerde kutuplardan ekvatora doğru ve doğu batı yönünde güçlü bileşenlere sahip olan hava akımı. 

kutup enlemleri (Alm. höhere Breiten, pl; polare Breiten, pl; Fr. hautes latitudes, pl; latitudes polaires, pl; İng. 
high latitudes; polar latitudes) meteo. Kuzey ve Güney Yarımküre’de 60° ile 90° enlemler arasındaki enlemler; 
eşanlam: yukarı enlemler. 

kutup hücresi (Alm. Polarzelle, f; Fr. cellule polaire, f; İng. polar cell) meteo. Her iki yarıkürede, kabaca 60o ila 

90° enlemler arasında yer alan üç boyutlu atmosferik dolaşım hücresi. 

kutup ışığı (Alm. Aurora, f; Polarlicht, n; Fr. aurore, f; aurore polaire, f; İng. aurora; northern lights; polar 
aurora) meteo. Güneş rüzgârının getirdiği, Yer’in manyetik alanı nedeniyle kutup bölgelerinde yoğunlaşan elektrik 

yüklü taneciklerin havadaki gazları iyonlaştırmalarından kaynaklanan, Kuzey Kutbu’nda oluşana genelde kuzey 
ışıkları denen, yaygın ve renkli ışıltı; eşanlam: arora. 

kutup ışığı bandı (Alm. Polarlichtband, n; Fr. bande aurorale, f; bande d'aurore, f; İng. auroral 
band) meteo. Kutup ışıklarının, 3° ile 6° enlem derecesi genişliğinde, kutuplardan 10° ile 20° yukarıda bir bant 

şeklinde gökyüzünde yer aldığı bölge. 

kutup ışığı ışını (Alm. Polarlichtstrahl, m; Fr. rayon auroral, m; İng. auroral ray) meteo. Kutup ışığı olayında, 

jeomanyetik çizgileri boyunca uzanan ve keskin bir biçimde görülen ışınlar; eşanlam: arora ışını. 

kutup ışığı soğurumu (Alm. Polarlichtabsorption, f; Fr. absorption aurorale, f; İng. auroral 

absorption) meteo. Kutup ışığı ya da jeomanyetik fırtına olayları sırasında radyo dalgalarının soğurulması, 
iyonosferik yankıların zayıflaması ya da yok olması. 

kutup ışığı tıslaması (Alm. Polarlichtrauschen, n; Fr. sifflement auroral, m; İng. auroral hiss) meteo. İyonosfer ya 

da manyetosferde plazma tarafından oluşturulan, kaydedilip bir hoparlörden dinlendiğinde tıslamaya andıran bir 
sese yol açan, 300 Hz -10 kHz frekansları arasındaki dalgalar; eşanlam: kutup ışığı ıslığı. 

kutup ışığı yayı (Alm. Polarlichtbogen, m; Fr. arc auroral, m; İng. auroral arc) meteo. Manyetik meridyeni doğu-

batı yönünde dik bir açıyla kesen, düzgün şekilli bir yayı andıran kuzey ışığının en belirgin olduğu bölge. 

kutup ışığı zonu (Alm. Polarlichtzone, f; Fr. zone aurorale, f; İng. auroral zone) meteo. Dünya’nın her iki 

jeomanyetik kutbunda da kutup ışığının çok sık ve aktif olduğu, yaklaşık 10-15 derece enlemlere yayılmış coğrafi 
bölge. 

kutup iklimi (Alm. Eisklima, n; Fr. climat polaire, m; İng. arctic climate; polar climate) meteo. Sıcaklık 

ortalamasının yıl boyunca sıfırın altında kaldığı, bitki örtüsünün bulunmadığı, yağışların az ve genellikle kar 
şeklinde olduğu, 70’inci enlemlerin ötesinde görülen iklim. 

kutup pusu (Alm. arktischer Dunst, m; Fr. brume arctique, f; İng. arctic haze) meteo. Arktik bölgelerde yatay ve 

eğik görüş mesafesini azaltan, atmosferde yaklaşık 10 km yüksekliğe kadar etkisi görülen, güneşten öte tarafa 
bakıldığında mavi-gri, güneşe doğru bakıldığında açık kahverengi renkte görülen bulanıklık. 

kutupaltı (Alm. subpolar; Fr. subpolaire; İng. subpolar) meteo. Kuzey Yarımküre’de arktik bölgenin altında, 

Güney Yarımküre’de antarktik bölgenin üstünde yer alan. 

kutupaltı iklimi (Alm. subarktisches Klima, m; subpolares Klima, n; Fr. climat subarctique, m; climat subpolaire, 
m; İng. boreal climate; subalpine climate; subarctic climate; subpolar climate) meteo. 50° ila 70° kuzey enlemleri 
arasında yer alan, kışların çok soğuk ve yazların serin geçtiği, yıllık yağış miktarının 400 mm’nin altında olduğu, 
denizlerden uzak büyük kara parçaları üzerinde görülen iklim tipi. 

kutupsal (Alm. polar; Fr. polaire; İng. polar) meteo. Kuzey Yarımküre’de ve Güney Yarımküre’de 60° ile 90° 

enlemleri arasını ve bu kuşakta gerçekleşen hava olaylarını tanımlamada kullanılan terim. 

kutupsal alçak basınç merkezi (Alm. Polartief, n; Fr. dépression d'air polaire, f; dépression polaire, f; İng. polar 

air depression; polar depression; polar low; polar meso-cyclone) meteo. Kutup bölgesi ortamında oluşup güney 
yönünde adveksiyon ile hareket eden, onlarca, yüzlerce kilometre alana yayılan, şiddetli rüzgâr ve yağış getiren 
alçak basınç sistemi. 

kutupsal gece jeti (Alm. Polarnacht-Strahlstrom, m; Fr. courant-jet de la nuit polaire, m; İng. polar night 

jet) meteo. Gecelerin çok uzun olduğu kış aylarında 60o enlemlerde gerek ışımayla ısı kaybı sonucu, gerekse 
ekvator bölgesiyle aralarında büyük sıcaklık farklarının oluşmasından dolayı orta ve kutupaltı enlemlerde, 25 km 
yüksekliklerde oluşan şiddetli, doğu yönünde esen rüzgârlar. 



kutupsal girdap (Alm. Polarwirbel, m; polumlaufender Wirbel, m; Fr. tourbillon circumpolaire, m; vortex polaire, 

m; İng. circumpolar vortex; polar vortex) meteo. Kuzey Kutup Bölgesi’nde saatin tersi yönünde, Güney Kutup 
Bölgesi’nde saat yönünde dönen, orta ve yukarı atmosferdeki büyük ölçekli, siklonik dolanım. 

kutupsal hava kütlesi (Alm. polare Luftmasse, f; Polarluft, f; Fr. masse d’air polaire, f; air polaire, m; İng. polar 
air; polar air mass) meteo. Özellikleri üzerinde oluştuğu kutup bölgesindeki deniz ve karalar tarafından belirlenen 

kuru ve soğuk hava kütlesi. 

kutupsal iletişimin kesilmesi (Alm. polarer Blackout, m; Fr. extinction arctique, f; extinction polaire, f; İng. arctic 
blackout; polar blackout; polar radio blackout) meteo. Kutup bölgelerinde yoğun kutup ışığı faaliyetleri gibi doğal 
nedenlerden dolayı radyo iletişiminin uzun süre kesilmesi. 

kutupsal jet akımı (Alm. polarer Jetstream, m; Polarjet, m; Fr. courant-jet du front polaire, m; courant jet du front, 
m; jet-stream polaire, m; İng. midlatitude jet stream; polar-front jet stream; polar front jet) meteo. Genellikle 
30o enlemlerin yukarısında kutba doğru yukarı seviyelerde görülen, tropopozda en kuvvetli olan, orta enlemlerde 
batıdan esen rüzgâr ile karakterize edilen jet akımı. 

kutupsal plazma akımı (Alm. Polarwind, m; Fr. vent polaire, m; İng. plasma fountain; polar wind) meteo. Güneş 

rüzgârıyla Dünya'nın atmosferi arasındaki etkileşimin yol açtığı, dünyanın manyetosferinin kutup bölgelerinden 
gerçekleşen sürgit plazma akışı. 

kuvvetli kasırga (Alm. Starkwind, m; Fr. vent violent, m; İng. strong gale) meteo. On dakikalık ortalamayla 

gözlenen hızı saatte 75-88 km/s (41-47 knot) olan ve 9 bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan rüzgâr. 

kuvvetli rüzgâr (Alm. starke Brise, f; Fr. vent frais, m; İng. strong breeze) meteo. On dakikalık ortalamayla 

gözlenen, hızı saatte 39-49 km/s (22-27 knot) olan ve 6 bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan rüzgâr. 

kuvvetli yansıtma gradyanı (İng. strong reflectivity gradient) meteo. Meteoroloji radar görüntülerinde bir 

fırtınanın çevresi ile olan geçiş bölgesinde zıtlık ve keskinlikler gibi hızlı değişimler ile fırtınanın şiddetini gösteren 
yankı değişimleri. 

kuyruk bulutu (Alm. Tailcloud; Fr. nuage queue, m; İng. tail cloud) meteo. Bir duvar buluta bağlı, bu bulutun 

yeryüzüne paralel bir kuyruğu gibi uzanan, alçak seviyeli ve parçalardan oluşan bulut. 

Kuzey Atlantik salınımı (Alm. arktische Oszillation; Fr. oscillation arctique, f; İng. Arctic oscillation; North Atlantic 

Oscillation; Northern Hemisphere annular mode) meteo. Kuzey Atlantik Okyanusu’nda kutup altı ile tropikler 
üstünde bulunan iki yarı durağan atmosferik basınç sisteminin deniz seviyesindeki basınç değerlerinde değişim. 

kuzey ışığı (Alm. Nordlicht, n; Fr. aurore boréale, f; İng. aurora borealis) meteo. Güneş rüzgârının getirdiği, Yer’in 

manyetik alanı nedeniyle Kuzey Kutbu bölgesinde yoğunlaşan elektrik yüklü taneciklerin havadaki gazları 
iyonlaştırmalarından kaynaklanan yaygın ve renkli ışıltı. 

Kuzey Pasifik yükseği (Alm. Nordpazifikhoch, n; Fr. anticyclone du Pacifique Nord, m; anticyclone d'Hawaï, m; 
İng. North Pacific high) meteo. Yaz aylarında Kuzey Yarımküre’de kuvvetli etkisini gösterirken, alösyen alçak 
basıncının fazlaca etkili olduğu kış aylarında Ekvator’a doğru yer değiştiren, Kuzey Pasifik Okyanusu’nda oluşan 
yarı durağan, dönence altı yüksek basınç alanı; eşanlam: Kuzey Pasifik yüksek basınç alanı. 

küçük ayla (Alm. kleines Halo, n; Fr. halo de 22°, m; petit halo, m; İng. halo of 22°; small 
halo) meteo. Gökyüzünde, merkezi güneş veya ayın ortasında bulunan, 22° yarıçaplı, bu gökcisimlerinden gelen 
ışığın altıgen buz kristallerinden geçerken kırılması sonucu oluşan, dairesel, parlak veya hafif ışıklı hale; eşanlam: 
küçük hale. 

küçük iklim istasyonu (Alm. gewöhnliche Klimastation, f; Fr. station climatologique de deuxième ordre, f; station 
climatologique ordinaire, f; İng. ordinary climatological station; second-order climatological station) meteo. Dünya 
Meteoroloji Örgütü (WMO) kurallarına uygun bir şekilde iklim amaçlı olarak saatlik atmosferik basınç, sıcaklık, 
nem, rüzgâr, bulutluluk, hava durumu vb. iklim elemanlarının ve/veya belli yerel saatlerde günde en az bir kere 
günlük yağış miktarı, güneşlenme miktarı ile birlikte günlük en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının gözlemini 
yapan meteoroloji istasyonu. 

küçük jet akımı (İng. jetlet) meteo. Küçük bir bölge üzerinde zayıf bir jet akımı şeklinde görülen kuvvetli rüzgâr 

alanı; eşanlam: jetçik. 

küçük sel (Alm. kleine Überflutung, f; Fr. crue mineure, f; İng. minor flooding) meteo. Küçük yolların kapanması, 

alçak arazilerin su altında kalması gibi problemlere neden olan sel. 



kül yağışı (Alm. Aschenregen, n; Fr. chute de cendres volcaniques, f; pluie de cendres, f; İng. ash fall; ashfall; 

volcanic ashfall) meteo. Volkan patlamalarından kaynaklanan havadaki küllerin rüzgârla taşınarak başka bir 
yerde kuru ya da nemli olarak yeryüzüne inmesi. 

kümülüs (Alm. Cumulus, m; Fr. cumulus, m; İng. cumulus; cumulus cloud) meteo.  Yerden iki kilometreye kadar 

yüksekliklerde bulunabilen, alttan düz, profili pamuk yumakları görünümlü, genellikle kümülonimbüs gibi başka 
bulut tiplerinin öncüsü olan düşey gelişimli bulutlar. 

kümülüs aşaması (Alm. Wachstumsstadium einer Gewitter, n; Fr. étape de cumulus, f; İng. cumulus stage, 
developing stage of a thunderstorm) meteo. Bir boranın yaşam döngüsü içinde, yeryüzünün güneşle ısınması 
sonucunda nemli havanın atmosferde yükselerek yoğuşmaya başladığı aşama, boran gelişmesinin ilk aşaması. 

kümülüs mediokris bulutu (Alm. Kumulus Mediocris Wolke, f; Fr. cumulus mediocris, m; İng. cumulus 
mediocris; mediocris cloud) meteo. Üst kısımları küçük çıkıntılar gösteren, yağış getirmeyen, orta boylu bir 
kümülüs bulutu. 

küp kuralı (Alm. kubisches Gesetz, n; Fr. loi cubique, f; İng. cubic law) 1. meteo. Rüzgâr enerjisinin rüzgâr 

hızının küpüyle orantılı olduğu, örneğin rüzgâr hızı iki katına çıktığında, enerji içeriğinin sekiz katına yükseldiğini 
belirten yasa. 2. yerb. Hidrolojide kırıklı-çatlaklı ortamlarda özgül debinin kırık açıklığının küpü ile orantılı 

olduğunu gösteren matematiksel ilişki. 

küresel güneş ışınımı (Alm. Gesamtsonneneinstrahlung, f; globale Sonneneinstrahlung, f; Globalstrahlung, f; Fr. 

rayonnement circumsolaire, m; rayonnement global, m; rayonnement solaire global, m; İng. circumsolar radiation; 
global radiation; global solar radiation) meteo. Yeryüzünün tümü üzerinde doğrudan gelen, yansıyarak gelen ya 
da saçılarak gelen, ancak hepsinin kaynağı Güneş olan, %99’unun 300-3.300 nanometre dalga boyları arasında 
yer aldığı ve watt/metrekare birimi ile ifade edilen ışımaların toplamı. 

küresel iklim değişimi (Alm. globaler Klimawandel, m; Fr. changement global du climat, m; İng. global climate 
change) meteo. Dünya iklim sisteminde küresel ölçekte meydan gelen veya bölgesel olup yeterince şiddetli ve 
küresel öneme sahip olan değişiklikler. 

kürtük (Alm. Schneewechte, f; Schneewehung, f; Fr. congère, f; banc de neige, m; İng. 
snowdrift) meteo. Arazinin hendek, çukur gibi kesimlerinde rüzgâr etkisi ile yığılan kar kütlesi. 

La Niña (Alm. La Niña, f; Fr. La Niña, f; İng. La Niña) meteo. Güney Amerika ile uluslararası gün çizgisi 

arasındaki ekvatoral Pasifik Okyanusu bölgesinde deniz yüzey sıcaklığında oluşan önemli azalmalar ve bunların 
yol açtığı denizsel ve atmosferik olayların genel adı. 

Lagrange benzeşimi (Alm. Lagrangesche Ähnlichkeit, f; Fr. similitude lagrangienne, f; İng. Lagrangian 

similarity) meteo. X-ekseni boyunca bir akışkan hareketi için karakteristik uzunluk ve karakteristik hız ölçeğine 
bölünerek boyutsuzlaştırıldıktan sonra x ekseni boyunca tüm türbülansların ve akışın istatistiksel özelliklerinin 
aynı olduğunu belirten akışkanlar mekaniği hipotezi. 

Langley (Alm. Langley, n; Fr. langley, m; İng. langley) meteo. Genellikle güneş ışınımını ölçmekte kullanılan, yani 

ısı yoğunluğunu, 1 kalori/cm2 ya da 41840 Joule /m² birimleriyle ifade edilen ve simgesi Ly olan birim alan başına 
düşen birimi. 

Langmuir probu (Alm. Langmuir-Sonde, f; Fr. sonde de Langmuir, f; İng. Langmuir probe) meteo. Plazmaların 

elektron yoğunluğu, elektron sıcaklığı ve elektrik potansiyelini ölçmek için kullanılan, plazmaya daldırılan iki 
elektroda uygulanan sabit ya da değişken elektrik gerilimi prensibiyle çalışan alet. 

Lax-Wendroff farklar şeması (Alm. Lax-Wendroffsches Differenzenverfahren, n; Fr. schéma des différences de 
Lax-Wendroff, m; İng. Lax-Wendroff differencing scheme) meteo. Sonlu farklar yöntemine dayalı hiperbolik kısmi 
diferansiyel denklemlerin çözümünde kullanılan, hem zaman, hem uzam boyunda ikinci dereceye kadar doğru 
sonuçlar veren nümerik analiz yöntemi. 

Lenard olayı (Alm. Lenard-Effekt, m; Fr. effet Lenard, m; İng. Lenard effect) meteo. İri olanları yeryüzüne artı (+) 

yük taşırken, çok küçük olanları etrafa eksi (-) yük taşıyan saf su damlalarının parçalanmasıyla elektrik yüklerinin 
ayrılması sonucunda oluşan ve bir boran bulutundaki yük oluşum teorisine temel oluşturan olay. 

lifli bulut (Alm. Fibratus, m; Fr. fibratus, m; İng. fibratus) meteo. Çizgi biçimli ya da kıvrımlı lif biçimli bulut 

parçalarının ve/veya ince bulut tüllerinin oluşturduğu bulut yapısı; eşanlam: fibratus. 

Linke bulanıklık faktörü (Alm. Trübungsfaktor nach Linke, m; Fr. facteur de trouble atmosphérique de Linke, m; 
İng. Linke turbidity factor) meteo. Bulutsuz havalarda atmosferdeki su molekülleri tarafından güneş ışığının 



soğrulmasını ve aerosoller tarafından güneş ışığının saçılması ve soğrulması olaylarını modellemek için kullanılan 
çarpan. 

Linke gökyüzü mavisi ölçeği (Alm. Linke-Skala, f; Fr. échelle de Linke pour le bleu du ciel, f; İng. Linke blue sky 
scale; Linke scale) meteo. Gökyüzünün mavi rengini belirlemek için beyazdan laciverte kadar dokuz standart tonu 
karşılaştıran ölçek. 

litometeor (Alm. Lithometeor, m; Fr. lithométéore, m; İng. lithometeor) meteo. Toz, pus, duman ve kum gibi 

atmosferde asılı olarak bulunan, yeryüzünden rüzgâr tarafından havaya karıştırılan ve görüş mesafesini kısıtlayan 
tüm kuru parçacıklar. 

lodos (Alm. Südwest-Wind, m; Fr. vent du sud-ouest, m; İng. southwest wind) meteo. Türkiye’de güneybatıdan 

esen (225 derece, SW) sıcak ve nemli rüzgâr. 

logaritmik hız profili (Alm. logarithmisches Geschwindigkeitsprofil, n; Fr. profil logarithmique des vitesses, m; 
İng. logarithmic velocity profile) meteo. Gezegen sınır katmanında, yüksekliğin bir fonksiyonu olarak yatay 
yöndeki rüzgâr hızının dağılımını logaritmik bir ifadeyle gösteren yarı ampirik model. 

Madden-Julian salınımı (Alm. Madden-Julian-Oszillation, f; Fr. oscillation de Madden-Julian, f; oscillation 
intersaisonnière, f; İng. 30-to-60-day oscillation; 30-to-60-day wave; intraseasonal oscillation; Madden-Julian 
oscillation) meteo. Tropik bölgelerin atmosferinde görülen, atmosferik dolaşım ile tropiklerdeki konveksiyonların 
etkileşimi sonucu ortaya çıkan önemli dalgalanma hareketlerinden biri. 

mahyalı buz (Alm. Packeis, n; Rückeneis, n; Fr. crête de glace, f; glace tourmentée, f; İng. ice reef; ridge of ice; 
ridged ice) meteo. Buz kaplı bir deniz bölgesi ya da göl üzerinde, genleşme hareketleri sonucunda yüzen buz 
parçalarının birbirinin üzerine binmesi sonucunda oluşan sırtlar. 

makaslama şekil değişimi (Alm. Schubverformung, f; Fr. déformation par cisaillement, f; İng. shear 
deformation) 1. meteo. Bir akışkan hacminin, yüzölçümü, yön, dönme ve yerdeğişim içermeyen, sadece 
katmanlarının birbirlerine göre kayması ile sonuçlanan deformasyonu. 2. yerb. Makaslama kuvvetlerinin yol açtığı 

şekil değişimi sonucu kayaç veya zeminin bir düzleminin diğer düzlemlere göreli kayma miktarı. 

makaslanma kararsızlığı (Alm. Helmholtzsche Instabilität, f; Kelvin-Helmholtz-Instabilität, f; Scherungsinstabilität, 
f; Fr. instabilité de cisaillement, f; instabilité de Helmholtz, f; instabilité de Kelvin-Helmholtz, f; İng. Helmholtz 
instability; Kelvin-Helmholtz instability; shearing instability) meteo. Değişik hızlarda hareket eden iki atmosferik 
tabaka arasındaki sınırda görülen dinamik kararsızlık; örneğin, bir su kütlesinin yüzeyinde esen rüzgârda, su ve 
havanın hızlarının farklı olması; eşanlam: Kelvin-Helmholtz kararsızlığı. 

makro hava patlaması (Fr. macrorafale, f; macrorafale descendante, f; İng. macro burst; 

macroburst) meteo. Şiddetli boran ile birlikte görülen, çapı 4 kilometreyi aşan kısa süreli hava patlaması. 

makro ölçek (Alm. Makroskala, f; Fr. macro-échelle, f; İng. macroscale) meteo. Bir kıtadan küresel büyüklüğe 

kadar yeryüzünde yatay yönde değişen ve varlık süresi haftalar veya aylar süren atmosferin genel çevrimi gibi 
meteorolojik olayları kapsayan sinoptikden daha büyük ölçek; eşanlam: büyük ölçek. 

makroklima (Alm. Makroklima, n; Fr. macroclimat, m; İng. macroclimate) meteo. İçerisindeki küçük, yöresel iklim 

farklılıkları göz ardı edildiğinde, bir bütün olarak bir ülke, kıta gibi geniş bir alanı ya da tüm dünyayı kapsayan 
genel iklim; eşanlam: büyük ölçekli iklim. 

makroklimatoloji (Alm. Makroklimatologie, f; Fr. macro-climatologie, f; İng. macroclimatology) meteo. Bir ülke 

veya kıta gibi geniş alanlarda iklim analizleriyle uğraşan meteorolojinin bir alt bilim dalı. 

makrometeoroloji (Alm. Makrometeorologie, f; Fr. macro-météorologie, f; İng. macro-scale meteorology; 
macrometeorology) meteo. Makro ölçekli hava gözlemleri ve olaylarıyla birlikte Rossby dalgaları, atmosferde 
küresel boyutta hava dolaşımı gibi fiziksel ve dinamik süreçleri inceleyen meteorolojinin bilim dalı; eşanlam: büyük 
ölçekli havabilimi. 

makrotürbülans (Alm. Makroturbulenz, f; Fr. macroturbulence, f; İng. macroturbulence) meteo. Sıcaklık, basınç 

gibi bazı yerel atmosferik özelliklerin karışmasına yol açan yaklaşık 1 km veya daha büyük boyuttaki türbülans 
sistemi ; eşanlam: büyük ölçekli türbülans. 

maksimum (Alm. Maximum, n; Fr. maximum, m; İng. maximum) 1. endst. Bir fonksiyonun tanımlı olduğu tüm 
bölgelerde veya komşulukta aldığı en yüksek değer; eşanlam: enbüyük. 2. meteo. Belirli bir zaman aralığında 

sıcaklık, basınç veya rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü gibi gözlemlenen bir zaman serisinde elde edilen en yüksek 
değer; eşanlam: azami. 



maksimum rüzgâr hızı (Alm. Windgeschwindigkeitsspitze, f; Fr. vitesse de pointe du vent, f; İng. peak wind 

speed) meteo. Belirli bir zaman aralığı içinde gözlemlenen en yüksek, anlık rüzgâr hızı. 

maksimumlu minimumlu termometre (Alm. Maximum und Minimum Thermometer, n; Fr. thermomètre à 
maxima et minima, m; İng. maximum and minimum thermometer) meteo. Bir gün gibi belli bir zaman aralığında 
bir önceki okumadan itibaren en düşük ve en yüksek hava sıcaklığını birlikte otomatik olarak kaydetmek için 
tasarlanmış termometre. 

maksimumlu termometre (Alm. Maxima-Thermometer, n; Maximumthermometer, n; Fr. thermomètre à 
maximum, m; İng. maximum thermometer) meteo. Bir gün gibi belli bir zaman aralığında bir önceki okumadan 
itibaren en yüksek hava sıcaklığını otomatik olarak kaydetmek için hazneye yakın kısmı dar olacak bir şekilde 
tasarlanmış cıvalı termometre; eşanlam: maksimum termometre. 

mammatüs bulutu (Alm. Mamma, f; Mammatuswolke, f; Fr. mamma, f; mammatocumulus, m; İng. mamma; 
mammatocumulus; mammatus) meteo. Altokümülüs ve kümülonimbus tipi konvektif bulutların altında görülen, 
keseler gibi sarkık duran bulut oluşumları; eşanlam: meme bulut. 

mantar bulutu (Alm. Explosionswolke, f; Pilzwolke, f; Fr. nuage d'explosion, m; nuage en forme de champignon, 
m; İng. cloud from explosion; mushroom-shaped cloud; mushroom cloud) meteo. Kümülonimbüse benzer ve 
boran üretebilen, nükleer patlama sonucunda oluşan, diğerlerinden ayrı olarak mantar biçimli buz kristalleri, su 
damlacıkları, toz, çöküntü ve gaz içeren bulut. 

manyetik kuyruk (Alm. Magnetschweif, m; Fr. queue magnétique, f; İng. magnetotail) meteo. Güneş 

rüzgârlarıyla etkileşme sonucu, Güneş’ten uzaklaşan yönde manyetosferin plazma tabakasıyla bölünmüş, kuzey 
ve güney loplar şeklinde uzayan manyetik alan çizgileri. 

manyetik meridyen (Alm. magnetischer Meridian, m; Fr. méridien magnétique, m; İng. magnetic 

meridian) meteo. Kuzey ve güney kutup noktalarından geçen büyük dairenin yeryüzü üzerindeki izdüşümü. 

manyetik örtü (Alm. Magnetoschicht, f; Fr. magnétogaine, f; İng. magnetosheath) meteo. Türbülanslı plazmayla 

karakterize edilen, manyetopoz ve manyetosferik şok dalgası arasında kalan bölge; eşanlam: manyetik zarf. 

manyetograf (Alm. Magnetograph, m; Fr. magnétographe, m; İng. magnetograph) meteo. Yerküre üzerindeki 

manyetik alanların devamlı şekilde kaydını sağlamak için mıknatıslarından ilki sapmayı, ikincisi yatay kuvveti, 
üçüncüsü ise dikey kuvveti göstermeye duyarlı alet. 

manyetopoz (Alm. Magnetopause, f; Fr. magnétopause, f; İng. magnetopause) meteo. Yer’in manyetik alanının 

daha etkili olduğu bölge ile güneş rüzgârlarının daha etkili olduğu gezegenlerarası bölgeyi ayıran sınır yüzeyi. 

manyetosfer (Alm. Magnetosphäre, f; Fr. magnétosphère, f; İng. magnetosphere) meteo. Yer’in manyetik 

alanının etkisi ile Güneş kökenli hızlı parçacıkların oluşturduğu plazma akımının saptırılarak engellendiği, yaklaşık 
100 km yukarıda olan bölge. 

manyetosferik şok dalgası (Alm. Bugstoßwelle, f; magnetospherische Shockwelle, f; Fr. onde de choc 
magnétosphérique, f; arc de choc, m; İng. bow shock) meteo. Dünya’nın manyetik alanıyla, çok yüksek hızdaki 

güneş rüzgârının etkileşiminden ortaya çıkan, manyetosfer önünde dışarıya doğru yay şeklinde bükülmüş şok 
dalgası. 

Margules denklemi (Alm. Margules'sche Gleichung, f; Fr. équation de Margules, f; İng. Margules's 
equation) meteo. Dünya’nın dönüşünü hesaba katarak farklı yoğunluk ve hızdaki iki hava kütlesi arasındaki sınır 

tabakasının, yani cephenin eğimi ifadesi. 

Marshall-Palmer radar yağış fonksiyonu (Alm. Marshall-Palmersche Radar-Regen-Funktion, f; Fr. précipitation 
de Marshall-Palmer, f; İng. Marshall-Palmer radar-rainfall function) meteo. Radar ışınlarının yansıması ve yağış 
şiddeti arasındaki ilişkiyi ifade eden ampirik fonksiyon. 

matematiksel iklim (Alm. mathematisches Klima, n; Fr. modèle mathématique sur le climat, m; İng. mathematical 
climate) meteo. Ekvator ile dönenceler arasındaki alana tropikal kuşak, dönenceler ile kutup daireleri arasındaki 
alanlara orta kuşak, kutup daireleri ile kutup noktaları arasındaki alana da kutup kuşağı gibi Dünya’nın eksen 
eğikliğine ve dolayısıyla farklı ölçülerde aldıkları güneş enerjisine bağlı olarak tanımlanmış iklim kuşakları. 

Maunder minimumu (Alm. Maunderminimum, n; Fr. minimum de Maunder, m; İng. Maunder minimum; 
prolonged sunspot minimum) meteo. Güneş lekeleri sayısının daha önceye oranla önemli ölçüde çok düşük 
olduğu 1645 ile 1715 yılları arasındaki dönem. 



mavi ay (Alm. blauer Mond, m; Fr. lune blue, f; İng. blue moon) meteo. 1. Ay’dan yansıyan ışığın uzun dalga 

boylarının, atmosferde asılı parçacıklar tarafından soğurulması sonucu ortaya çıkan mavi tonlu görünüm. 2. Bir ay 
içinde ikinci kez gözlenebilen dolunaya verilen ad. 

mavi jet (Alm. blaue Strahlen; Fr. jet bleu, m; İng. blue jet) meteo. Bir boranın üstündeki bulutlardan 50 km 

yükseklere kadar saatte 100 km hızla tırmanan, 1 saniye kadar süreli yukarı atmosferdeki şimşekler. 

medarlar sakin bölgeleri (Alm. Rossbreiten, pl; Fr. zone de calmes tropicaux, f; calmes tropicaux, pl; latitudes 
des chevaux, pl; zones des calmes équatoriaux, pl; İng. horse latitudes) meteo. Hem kuzeyde, hem güneyde 30-
35’inci enlemler arasında yer alan, tropik altındaki bir yüksek basınç sisteminden dolayı havanın çok hafif rüzgârlı, 
sıcak ve kuru olduğu bölgeler; eşanlam: at enlemleri. 

mekanik türbülans (Alm. mechanische Turbulenz, f; Fr. turbulence mécanique, f; İng. mechanical 
turbulence) meteo. Atmosferde, rüzgârların karşılaştığı bitki örtüsü, doğal engebeler gibi düzensizlikten, 
yeryüzünün düz olmamasından kaynaklanan türbülans. 

meltem (Alm. Brise, f; leichter Landwind, m; sommerlicher Landwind, m; Fr. brise, f; İng. breeze) meteo. Hafif 

esişli rüzgârlar için de kullanılmakla birlikte, daha çok kara ile deniz, dağ ile ova arasında gerçekleşen günlük 
çevrimsel rüzgârlara verilen genel ad. 

merceksi bulut (Alm. Lenticularis; linsenförmige Wolke, f; Fr. altocumulus lenticularis, m; nuage lenticulaire, m; 
İng. lenticular cloud) meteo. Genellikle dağlık bölgelerin rüzgâr altı bölgelerinde, dağların üzerinde ve çevresinde 

küçük ölçekli rüzgârlar ile bağlantılı olarak oluşan, bazen uzay gemisini andıran, mercek şeklindeki bulutlar. 

meridyonel akış (Alm. meridionale Strömung, f; meridionale Zirkulation, f; Fr. circulation méridienne, f; courant 
meridian, m; flux méridien, m; İng. meridional circulation; meridional flow) meteo. Yeryüzünün boylam çizgileri 
boyunca, kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye yönlü büyük ölçekli hava hareketleri. 

merkez basıncı (Alm. Kerndruck, m; Fr. pression au centre, f; İng. central pressure) meteo. Alçak veya yüksek 

basınç merkezindeki deniz seviyesine indirgenmiş hava basıncı. 

merkezkaç kuvvet (Alm. Fliehkraft, f; Fr. force centrifuge, f; İng. centrifugal force) meteo. Eylemsizlik koordinat 

sistemi dışında kalan nesneler tarafından, nesneleri dönüş merkezinden dışa doğru iter gibi hissedilen görünür 
kuvvet. 

meteor izi (Alm. Meteorenspur, f; Fr. traînée météorique, f; İng. meteor trail) meteo. Göktaşı gibi uzaydan gelen 

bir cismin atmosferden geçerken yol açtığı iyonlaşmış, parıldayan iz; eşanlam: kayanyıldız izi. 

meteorik toz (Alm. Meteorenstaub, m; Fr. poussière météorique, f; İng. meteoric dust) meteo. Dünya atmosferine 

giren gezegenlerarası boşluktaki uzay tozları. 

meteorolog (Alm. Meteorologe, m; Wetterfachmann, m; Fr. meteorologiste, m; météorologue, m; İng. 
meteorolog; meteorologist) meteo. Meteoroloji veya atmosfer bilimleri dalında üniversiteden lisans derecesi almış 
profesyonel olarak kuramsal veya uygulamalı çalışan kişi; eşanlam: hava bilimci. 

meteoroloji (Alm. Meteorologie, f; Wetterkunde, f; Fr. météorologie, f; İng. meteorology) meteo. Dünya 

atmosferinin yapısını, kimyasal, fiziksel ve dinamik süreçlerini ve yaşamla etkileşimlerini inceleyen, su, hava, iklim 
gibi atmosferik olayların değişimlerini ölçen, izleyen, modelleyen ve öngören bilim dalı; eşanlam: havabilimi. 

meteoroloji balonu (Alm. Wetterballon, m; Fr. ballon météorologique, m; ballon sonde, m; İng. meteorological 
balloon; weather balloon) meteo. Genellikle yüksek kaliteli neopren, polietilen veya Mylar ile üretilen ve yukarı 

seviye meteorolojik gözlemeleri yapmak üzere yüksek irtifalara radyosonda aletlerini taşımak için kullanılan özel 
bir balon. 

meteoroloji haritası (Alm. Wetterkarte, f; Fr. cart du temps, f; carte météorologique, f; İng. meteorological chart; 
weather chart; weather map) meteo. Belirli bir zamanda basınç, sıcaklık, bulut örtüsü, rüzgâr kuvveti ve yönü, 

jeopotansiyel yükseklik gibi meteorolojik parametrelerin coğrafi dağılımını sinoptik ölçekte gösteren harita. 

meteoroloji istasyonu (Alm. meteorologische Beobachtungsstation, f; meteorologische Station, f; 
meteorologisches Observatorium, n; Fr. station météorologique, f; station météorologique d'observation, f; 
observatoire météorologique, m; İng. meteorological observatory; meteorological observing station; 
meteorological station) meteo. Hidro-meteorolojik gözlemlerin yapıldığı, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 
onaylanmış istasyon. 



meteoroloji mühendisi (Alm. Atmosphärenwissenschaftler, m; Fr. atmosphériste, m; scientifique spécialiste de 

l'atmosphère, m; İng. atmospheric scientist; meteorological engineer) meteo. Atmosferdeki su, hava ve iklim 
olaylarını gözlemek ve izlemek; bunların çevrimleri ile birlikte çevre, deniz ve karadaki yaşamla etkileşimlerini 
açıklamak ve tahmin etmek; atmosferdeki kimyasal, fiziksel ve dinamik ya da durağan yapı ve süreçleri farklı 
ölçeklerde ve değişik sektörlere yönelik olarak modellemek ve öngörmekle yükümlü mühendis; eşanlam: hava 
mühendisi. 

meteoroloji ölçüm pilonu (Alm. Messturm, m; Fr. tour de mesure, f; mât de mesure, m; İng. measurement tower; 
met mast; meteorological tower) meteo. Ortamdaki atmosferik değişkenlerin izlenebilmesini sağlamak için 
meteorolojik aygıtların monte edildiği ve uygun bir yüksekliğe sahip olan, örneğin televizyon kulesi gibi bir yapı; 
eşanlam: meteoroloji ölçüm kulesi. 

meteoroloji radarı (Alm. Wetterradar, n; Fr. radar météorologique; İng. Doppler weather radar; weather radar; 
weather surveillance radar) meteo. Bir fırtına içerisindeki hava hareketlerini, yağmur damlalarının boy ve sıklığı 
gibi yağış parametreleri ve diğer hava olayları hakkında detaylı görüntü veren Doppler radarı. 

meteoroloji uydusu (Alm. Wettersatellit, m; Fr. satellite météorologique, f; İng. meteorological satellite; weather 
satellite) meteo. Üzerinde bulunan alet platformlarından meteorolojik gözlemler yapabilen ve Dünya bazlı 
istasyonlara dağıtabilen yapay uydu. 

meteorolojik afet (Alm. meteorologische Katastrophe, f; Fr. catastrophe météorologique, m; İng. meteorological 

disaster) meteo. Sıcaklık, yağış gibi atmosferik olayların yol açtığı sel, don, buzlanma, dolu, sıcak ve soğuk hava 
dalgası, orman yangınları, hava kirliliği, çığ, yıldırım, tayfun, tipi, hortum, kuraklık gibi doğa kaynaklı afetler. 

meteorolojik bomba (Fr. bombe météorologique, f; İng. explosive cyclogenesis; meteorological bomb; weather 
bomb) meteo. 60°N enleminde 24 saatte, 24 hPa (veya mbar), 45°N enlemlerde 19 hPa, 55°N enleminde ise 23 

hPa veya daha fazla miktarda basınç düşmesi ile alçak basınç merkezlerinin hızla kuvvetlenmesi. 

meteorolojik düşey kesit (Alm. meteorologischer Querschnitt, m; Fr. coupe météorologique verticale, f; İng. 
meteorological cross-section) meteo. Yeryüzünde belirli bir yönde ve uzunlukta alınan bir hat üzerinde, 
yeryüzünden belirli bir yüksekliğe kadar uzanan meteorolojik özelliklerin grafiksel gösterimi. 

meteorolojik eğilim tahmini (Alm. Neigenvoraussage, f; Wetter-Trendprognose, f; Fr. prévision de tendance 

météo, f; İng. weather trend forecast) meteo. 1. Hava sistemlerinin aynı hız ve yönde yaklaşması sonucunda belli 
bir zaman sonrasında hava koşullarının nasıl değişeceğinin varsayımlarla tahmin edilmesi. 2. Havacılık amacıyla 
sıradan ya da özel tahminlere ilave edile iki saatlik “önemli hava” tahmini. 

meteorolojik gelgit (Alm. meteorologisch bedingte Gezeiten, pl; Fr. marée météorologique, f; İng. meteorological 

tide; radiation tide; radiational tide) meteo. Meteorolojik koşulların hemen hemen periyodik değişiminden ötürü 
deniz seviyesinde görülen alçalma ve yükselmeler. 

meteorolojik kırınım olayları (Alm. meteorologische Beugungserscheinung, f; Fr. phénomènes de diffraction 
météorologiques, pl; İng. meteorological diffraction phenomena) meteo. Işık dalgalarının çeşitli engellerle 

karşılaşması ve kırınımı sonucu meydana gelen, hale, Bishop halkası, taç, görkem olayları gibi geometrik girişim 
örüntüleri. 

meteorolojik kuraklık (Alm. meteorologische Dürre, f; Fr. sécheresse météorologique, f; İng. meteorological 
drought) meteo. Belli bir gözlem dönemi için belli bir bölgede yağış miktarının ortalamanın altında gerçekleşmesi. 

meteorolojik tahmin bildirimi (Alm. Wetterberatung, f; Fr. avis météorologique, m; message-avis 
météorologique, m; İng. meteorological advisory; weather advisory) meteo. Canlılara ve canlıların sosyo-
ekonomik faaliyetlerine zarar verebilecek olan ama meteorolojik uyarı kriterini karşılamayan tehlikeli hava ya da 
hidrolojik olayları önceden hazır beklemek için haber veren meteorolojik rapor. 

meteorolojik tahmin görünümü (Alm. Wetteraussicht, f; Fr. perspective météorologique, f; évolution probable du 
temps, f; aperçu météorologique, m; İng. further outlook; weather outlook) meteo. Güncel hava öngörüsüne ilave 
olarak ilerideki birkaç günü kapsayacak şekilde havanın olası seyri hakkında bilgi vermek ve tehlikeli hava 
olaylarına karşı halkı korunmak için zamanında gerekli plan ve hazırlıkların yapılması amacıyla yayımlanan genel 
bilgi ve değerlendirme raporu; eşanlam: meteorolojik görünüm. 

meteorolojik tahmin ihbarı (Alm. Wetterüberwachung, f; Fr. veille météorologique, f; İng. meteorological watch; 
weather watch) meteo. Hortum, ani sel gibi tehlikeli hava ya da hidrolojik olayların oluşum olasılığının önemli 
ölçüde arttığı, fakat olayın oluşumu, yeri ve/veya zamanının hâlâ belirsiz olması durumunda haritada dikdörtgen 
içine alınmış belirli bir alan ve süre içinde hazır beklemek için yayımlanan meteorolojik rapor; eşanlam: 
meteorolojik ihbar. 



meteorolojik tehlike güncelleme (İng. meteorological statement) meteo. Bir meteorolojik uyarı, gözetleme, 

önemli bir hava olayı ya da acil durum hakkında yayımlanan rapordan sonra bildirilen yeni bilgiler vermek, iptal ya 
da uzatmak için yayımlanan meteorolojik rapor. 

meteorolojik tekillik (Alm. typische Großwetterlage, f; Fr. période magique, f; singularité du calendrier, f; İng. 
calendaricity) meteo. Belirli bir yerde sabit veya neredeyse sabit olan bir takvim tarihinde meydana gelme eğilimi 

gösteren sıcak veya soğuk dönemler gibi ifade edilen özel bir meteorolojik durum. 

meteorolojik uyarı raporu (Alm. Wetterwarnung, f; Wetterwarnbericht, m; Fr. avertissement météorologique, m; 
bulletin-avis météorologique, m; İng. weather warning; weather warning bulletin) meteo. Hortum, ani sel vb. 
tehlikeli hava ya da hidrolojik olayların oluşumunun an meselesi olduğu ya da oluşumun gözlendiği an belirli 
noktalar, çok kısa bir sürede yayımlanan meteorolojik rapor. 

meteorolojik yeniden veri analizi (Fr. réanalyse météorologique, f; İng. meteorological 
reanalysis) meteo. Geçmişteki meteorolojik ve deniz verilerinin sayısal hava tahmin modelleri ve veri özümleme 
yöntemleri kullanarak belirlenmesi. 

meterolojik uçuş belgeleri (Alm. meteorologisches Flugunterlagen, n; Fr. documentation de vol météorologique, 
f; İng. meteorological flight documentation) meteo. Bir uçuş için gerekli olan meteorolojik bilgileri içeren belgeler. 

meterolojik uçuş tahmini (Alm. meteorologische Flugvorhersage, f; Fr. prévision de vol météorologique, f; İng. 
meteorological flight forecast) meteo. Uçuş yolu boyunca ve uçuş süresince karşılaşılması beklenen meteorolojik 

koşulları içeren rapor. 

mevcut en iyi veriler (Fr. les meilleurs données disponibles; İng. best available data) meteo. Belli bir bölgedeki 

100 yıllık sel yükseklikleri ve sel yatağı sınırlarını gösteren en güncel hidrolik ve hidrolojik bilgiler. 

mevsimlik ısıtma performans katsayısı (Fr. coefficient de performance de la saison de chauffage, m; İng. 

heating seasonal performance factor) meteo. İklimleme aygıtları gibi ısı pompalarının verimliliğini ölçmek için 
kullanılan, üretilen ısı enerjisinin beslenmesi gereken elektrik enerjisine oranının mevsim ortalaması olarak 
hesaplanan performans göstergesi. 

mevsimsel görünüm (Alm. saisonale Vorhersage, f; Fr. perspective d'évolution saisonnière, m; prévision 
saisonnière, m; İng. seasonal forecast; seasonal outlook) meteo. Bir mevsim için ortalama hava parametrelerinin 

o mevsime ilişkin iklim değerlerinden olan sapmasını açıklayan meteorolojik rapor. 

mevsimsel ısınma gecikmesi (Fr. retard saisonnier, m; İng. seasonal lag) meteo. Yeryüzüne düşen güneş ışını 

şiddetinin maksimum olduğu zamanla ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğu zaman arasında ya da güneş 
ışınım şiddetinin minimum olduğu tarihle ortalama sıcaklıkların en düşük olduğu zaman arasında, bulunulan 
enleme bağlı olarak mevsimler için 15-25 gün ile 60-75 güne kadar değişebilen zaman farkı. 

mevzuata göre sel yatağı (Fr. plaine inondable réglementaire, f; İng. regulatory floodplain) meteo. Akarsu 

yatağıdaki suların düzenlenmiş sel yüksekliğine ulaşması durumda ya da 100 yıllık taşkın kanalının suyla dolması 
durumunda suyla kaplanabilecek olan alan. 

mevzuata göre sel yüksekliği (İng. regulatory flood elevation) meteo. 100 yıllık sel suyu ya da temel sel 

yüksekliğinden 30 santimetre daha yüksek olan su seviyesi; eşanlam: yüz yıllık taşkın yüksekliği. 

meydan hava tahmini (Alm. Flughafenvorhersage, f; Fr. prévision d'aérodrome, f; İng. aerodrome forecast; TAF; 
terminal aerodrome forecast) meteo. Havacılık faaliyetlerine yönelik havaalanları ve limanları için yapılan hava 

tahminini belirtmek için kullanılan uluslararası kod; eşanlam: TAF. 

mezoiklim (Alm. Mesoklima, n; Fr. mésoclimat, m; İng. mesoclimate) meteo. Bir bölgenin genel iklimini temsil 

etmeyen, mikroklima ile makroklima arasında alana özgü iklim; eşanlam: orta ölçekli iklim. 

mezojet (Alm. Mesojet, m; Fr. mésojet, m; İng. mesojet) meteo. Atmosferde sinoptik boyutlardan daha küçük 

olan jet akımı. 

mezometeoroloji (Alm. Mesometeorolgie, f; Fr. mésométéorologie, f; İng. mesometeorology; mesoscale 
meteorology) meteo. Meteorolojinin mezo ölçekli hava gözlemleri ve olaylarıyla meltemler, sağanak hatları ve 
boranlar, göl-kar etkisi gibi fiziksel ve dinamik süreçleri inceleyen bilim dalı; eşanlam: orta ölçekli havabilimi. 

mezoölçek (Alm. Mesoskala, f; Fr. méso-échelle, f; échelle moyenne, f; échelle sous-synoptique, f; İng. medium 
scale; mesoscale; subsynpotic scale) meteo. Yerel rüzgârlar, boranlar, hortumlar, yağmur bantları gibi 



yeryüzünde yatay yönde 2 kilometreden 100 kilometreye ve varlık süresi bir saatten birkaç güne kadar değişen 
meteorolojik olayları kapsayan meteorolojik ölçek; eşanlam: orta ölçek. 

mezopoz (Alm. Mesopause, f; Fr. mésopause, f; İng. mesopause) meteo. Mezosferin tepesinde yaklaşık 80-85 

km arasında bulunan, atmosferdeki en düşük sıcaklığın görüldüğü mezosfer ve termosfer arasındaki geçiş 
katmanı. 

mezosferik jet (Alm. mesosphärischer Strahlstrom, m; Fr. courant-jet mésosphérique, m; İng. mesospheric 
jet) meteo. Güney Yarıküre ya da Kuzey Yarıküre’de kışları batıdan, Güney Yarıküre ya da Kuzey Yarıküre’de 
yazları doğudan ve yaklaşık 60 km yükseklikte esen orta ve kutupaltı enlemlerdeki jet akımları. 

mezosiklon (Alm. Mesozyklon, m; Fr. mésocyclone, m; İng. mesocyclone) meteo. Şiddetli bir boranın içinde ve 

sol arka tarafında sarmal bir hareketle dönen, altında hortum ya da huni bulutu görülen ve Doppler radarda 
izlenebilen düşey hava sütunu; eşanlam: mezoalçak. 

mezosiklon tıkayan cephe (Fr. front de rafales enveloppant, m; İng. wrapping gust front) meteo. Bir 

mezosiklonu saran, sıcak nemli havanın mezosiklon dolaşımına girmesini kesen ve mezosiklonun tıkanmasına 
neden olan bir hamle cephesi. 

mikro hava patlaması (Alm. Mikroburst, m; Fr. microchasse d'air descendante, f; microrafale, f; microrafale 
descendante, f; İng. micro burst; microburst) meteo. Şiddetli boran ile birlikte görülen, çapı 4 kilometreyi aşmayan 
aşağı yönde ve 5 dakikadan daha az olmak üzere kısa süreli hava patlaması. 

mikrobarograf (Alm. Barograph mit offener Skala, m; Mikrobarograph, m; Mikrobarovariograph, m; Fr. 
microbarographe, m; microbarovariographe, m; İng. microbarograph; microbarovariograph; open-scale 
barograph; recording microbarometer) meteo. Genel kullanımlı barografların kaydedemeyeceği kadar küçük olan 
atmosferik basınçtaki Pascal ya da mikrobar ölçeğinde çok küçük değişimleri okuyan sürekli kaydedicili 
barometre. 

mikroiklim (Alm. Mikroklima, n; Fr. microclimat, m; İng. micro climate; microclimate) meteo. Bulunduğu bölgenin 

ortalama iklim koşullarından, arazi şekli, toprak özellikleri ve insan faaliyetlerinin etkilerinden dolayı sapma 
gösteren küçük bir alandaki özel iklim koşulları; eşanlam: mikroklima. 

mikroiklim bilimi (Alm. Mikroklimatologie, f; Fr. microclimatologie, f; İng. microclimatology) meteo. Meteorolojinin 

tarla, vadi ya da orman boyutlarındaki alanlara özgü mikroiklimleri konu edinen alt bilim dalı; eşanlam: 
mikroiklimbilim. 

mikrometeoroloji (Alm. Mikrometeorologie, f; Fr. micro-météorologie, f; İng. micrometeorology; small-scale 
meteorology) meteo. Mikro ölçekli hava gözlemleri ve olaylarıyla birlikte toprak, bitkiler ve yüzey suları arasında 

gaz ve ısı alışverişi gibi kimyasal, fiziksel ve dinamik süreçleri inceleyen meteorolojinin bilim dalı; eşanlam: küçük 
ölçekli havabilimi. 

mikroölçek (Alm. Mikroskala, f; Fr. micro-échelle, f; İng. microscale) meteo. Sıcaklık ve yerel arazi koşullarından 

önemli ölçüde etkilenen, yeryüzünde yatay yönde birkaç santimetreden birkaç kilometreye kadar değişen 
boyutlarda gerçekleşen, küçük alanları etkileyen ve birkaç dakikadan daha az varlık süresine sahip olan en küçük 
meteorolojik ölçek; eşanlam: küçük ölçek. 

mikrotürbülans (Alm. Mikroturbulenz, f; Fr. microturbulence, f; İng. microturbulence) meteo. Atmosferik 

özelliklerin ve bileşenlerin yaklaşık 1 m'den daha küçük çevrintiler ile karışması. 

Milankovitch çevrimleri (Alm. Milankovitch-Schwankungen, pl; Milanković-Zyklen, pl; Fr. cycles de Milanković, 
pl; oscillations de Milankovitch, pl; İng. Milankovitch cycles; Milankovitch oscillations) meteo. Dünya’nın 
yörüngesinin değişen eliptikliği, presesyon, merkez kaçıklığı ve eksenel eğim gibi astronomik parametrelere 
dayanarak jeolojik evrelerde Güneş'in ışınımasında oluşan değişikliklerden kaynaklanan büyük buzul çağları vb. 
büyük iklim değişikliklerini açıklayan kuram; eşanlam: Milankovitch kuramı. 

milibar (Alm. Hektopascal, n; Millibar, n; Fr. hectopascal, m; millibar, m; İng. hectopascal; millibar) meteo. 1. 

Basınç birimi olan bir barın ya da 100.000 Pascal'ın binde biri. 2. Deniz seviyesinde ortalama atmosferik basıncın 
1013,25 mb ya da 29,92 inç cıvaya eşit olduğu atmosferik basınç birimi. 

minimum (Alm. Minimum, n; Fr. minimum, m; İng. minimum) 1. endst. Matematikte bir fonksiyonun tanımlı 
olduğu tüm bölgelerde veya komşulukta aldığı en düşük değer; eşanlam: enküçük. 2. meteo. Belirli bir zaman 

aralığında sıcaklık, basınç veya rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü gibi gözlemlenen bir zaman serisinde elde edilen en 
düşük değer; eşanlam: asgari. 



minimumlu termometre (Alm. Minimumthermometer, n; Fr. thermomètre à minimum, m; İng. minimum 

thermometer) meteo. Tam bir gün gibi belli bir zaman aralığında bir önceki okumadan itibaren en düşük hava 
sıcaklığını otomatik olarak kaydetmek için tasarlanmış termometre; eşanlam: minimum termometre. 

mintra (Alm. Mintra, f; Fr. mintra, f; İng. minimum trail altitude; mintra) meteo. Atmosferde, belirli bir basınç için 

yoğuşmanın gerçekleşeceği, uçak izinin görüleceği en yüksek hava sıcaklığı. 

mistral (Alm. Mistral, m; Fr. mistral, m; İng. mistral) meteo. Fransa’nın, Provence bölgesinde kışın ve ilkbaharda 

kuzeybatıdan Akdeniz kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru rüzgârlar. 

model çıktı istatistikleri (Alm. Modellausgabestatistik, f; Fr. technique des statistiques des sorties de modèles, 
m; İng. model output statistics) meteo. Yerel olarak gözlemlenen hava unsurları ile sayısal tahmin modelinin çıktı 

parametreleri uzun bir süre boyunca işlenerek elde edilen istatistiksel ilişkilere dayanan bir tahmin yöntemi. 

model çözünürlüğü (Alm. Modellauflösung, f; Fr. résolution de la grille du modele climatologique, f; résolution 
spatiale du modèle, f; İng. grid resolution for climate model; spatial resolution of the model) meteo. Sayısal iklim 
ya da hava tahmin modellerinin ızgara noktaları arasındaki uzaklık. 

model dengeleme yürütmesi (İng. equilibrium run) meteo. Bir küresel iklim simülasyonu içerisinde 

CO2 miktarının iki katına çıkarılması örneğinde olduğu gibi, sera gazı derişimlerinin aniden değiştirilince modelin 
yeni zorlama ile denge haline gelmeye bırakılması. 

model ilklendirme (Alm. Modellinitialisierung, f; Fr. initialisation du modèle, f; İng. model 

initialization) meteo. Bilgisayarda yürütülen bir fiziksel iklim modelinde, değişkenlere belirli başlangıç değerleri 
atama; örneğin, deniz klimatolojisi için sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, deniz yüksekliği ve akıntı hızı gibi değişkenlere 
değerler verme. 

model yatışma süresi (İng. spin-up time) meteo. Bilgisayarda yürütülen bir fiziksel iklim modelinde, verilen 

başlangıç değerlerinden hareketle model çıktılarının zaman içinde yatışkın hale gelmesi için geçen süre. 

Monin-Obukhov ölçekleme uzunluğu (Alm. Monin-Obukhovsche Skalierungslänge, f; Fr. longueur d'échelle de 
Monin-Obukhov, f; İng. Monin-Obukhov scaling length) meteo. Yükseklik değişkenini, sıcaklık ve rüzgâr hızı gibi 
niceliklerin dikey varyasyonlarının standart formda olacağı şekilde ölçeklendirmek için kullanılan uzunluk 
boyutlarına sahip bir parametre. 

monomoleküler film (Alm. monomolekularer Film, m; Fr. pellicule monomoléculaire, f; İng. monomolecular film; 
monomolecular surface film) meteo. Bir rezervuarda suyun buharlaşmasını azaltmak için su ile hava arasında 
genellikle yüzeyde 1 molekül derinliğindeki bir madde ile oluşturulan tabaka. 

monostatik radar (Alm. monostatisches Radar, n; Fr. radar monostatique, m; İng. monostatic 

radar) meteo. Gönderici ve alıcı antenleri aynı birimde olan, aynı yerde konumlanmış olan en yaygın radar tipi. 

mor ışıldama (Alm. Purpurlicht, n; Fr. lueur pourpre, f; lumière pourpre, f; İng. purple glow; purple 
light) meteo. Güneşin ufuk çizgisinin 3-6° altına batışından hemen sonra kararmakta olan gökyüzünde, güneşin 
battığı yerde pembe ve kırmızı arasında bir renkte oluşan disk biçimli parlak kısım. 

morötesi A bandı ışıması (Alm. UV-A-Strahlung, f; Fr. rayonnement ultraviolet A, m; rayons UVA, pl; İng. long-
wave ultraviolet radiation; ultraviolet A radiation; UVA radiation) meteo. Deri hücrelerini kırıştırıp yaşlandıran, 
DNA hasarlarına sebep olan, deriye bronz rengi veren ve cilt kanserine neden olan 320 nm’den daha büyük dalga 
boylu morötesi ışınlar; eşanlam: UVA ışınları. 

morötesi B bandı ışıması (Alm. Ultraviolette-B-Strahlung, f; UV-B-Strahlung, f; Fr. radiation ultraviolette B, f; 
rayonnement ultraviolet B, m; rayons UVB, pl; İng. biologically effective ultraviolet radiation; ultraviolet (UV)-B 
radiation; ultraviolet B radiation; UVB) meteo. UVA ışınlarından daha fazla enerjisi olan, deri hücrelerine ve 
DNA’ya doğrudan hasar veren, güneş yanıklarına ve cilt kanserine neden olan, atmosferik ozon tarafından 
kısmen soğrulabilen morötesi ışınlarının 280-320 nm dalga boylu kısmı; eşanlam: UVB ışınları. 

morötesi C bandı ışıması (Alm. UV-C-Strahlung, f; Fr. rayonnement ultraviolet C, f; ultraviolet C, m; rayons UVC, 
pl; İng. short-wavelength ultraviolet radiation; ultraviolet C; ultraviolet C radiation; UVC radiation) meteo. Morötesi 
ışınlarının insan ve diğer tüm canlılar için ölümcül olan ve atmosferik ozon tarafından neredeyse tümü soğrulan 
200-308 nm dalga boylu kısmı; eşanlam: UVC ışınları. 

morötesi ışın indeksi (Alm. UV Index, m; Fr. indice d’intensité du rayonnement ultraviolet, m; indice UV, m; İng. 
ultraviolet index; ultraviolet radiation index; UV index) meteo. İnsanların dış ortamlardaki faaliyetleri sırasında 
tehlikeli güneş ışınlarından korunabilmesi için güneşin gökyüzünde en yüksek konumda bulunacağı anda yere 



ulaşması beklenen zararlı morötesi ışınlarının öngörülen ve rapor edilen 1-10 arasında derecelendirilmiş ölçüsü; 
eşanlam: UVI indeksi. 

morötesi ışınım şiddeti ölçer (Alm. UV-Dosimeter, n; Fr. dosimètre UV, m; İng. ultraviolet dosimeter; UV 
dosimeter) meteo. Morötesi ışınımı, ışınıma maruz kalan sıvının renk değişimine göre belirleyen aygıt; eşanlam: 
UV dozimetre. 

morötesi nemölçer (Alm. UV Hygrometer, n; Fr. hygromètre ultraviolet, m; İng. UV hygrometer) meteo. Havanın 

nem içeriğini morötesi elektromanyetik bantta, tek bir frekanstaki ışınımın soğurulma miktarını ölçerek belirleyen 
aygıt. 

muson (Alm. Monsun, m; Fr. mousson, f; İng. monsoon) meteo. Geniş kara parçaları ile hemen bitişiğinde 

bulunan okyanus yüzeyleri arasındaki büyük yıllık sıcaklık değişimleri ve farklılıklarından kaynaklanan, özellikle 
Güney ve Doğu Asya’da, yazın denizlerden karalara esip büyük miktarda yağmur getiren, kışın karalardan 
denizlere doğru esen yeller; eşanlam: mevsim yelleri. 

muson alçağı (Alm. Monsuntief, n; Fr. dépression de mousson, f; İng. monsoon depression; monsoon 

low) meteo. Yaz aylarında denizlere yakın karalar üzerinde, kış aylarında karalara yakın denizler üzerinde oluşan 
mevsimsel alçak basınç alanı; eşanlam: muson alçak basınç alanı. 

muson iklimi (Alm. Monsunklima, n; Fr. climat des moussons, m; İng. monsoon climate; tropical monsoon; 
tropical monsoon climate; tropical wet climate) meteo. En çok Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya’da etkili olan, 

sıcak mevsimde denizden karaya, soğuk mevsimde karadan denize esen, yazı çok yağışlı ve kışı kurak olan iklim 
tipi. 

muson oluğu (Alm. Monsuntrog, m; Fr. thalweg de mousson, m; İng. monsoon trough) meteo. Yaz musonu 

esnasında Himalaya’ların yaklaşık 500 km güneybatısına, kuzeybatıdan güneydoğuya Hint alt kıta sahanlığı ve İç 
Anadolu’ya kadar uzanan barometrik oluk. 

muson sisi (Alm. Monsunnebel, m; Fr. brouillard de mousson, m; İng. monsoon fog) meteo. Genel siklonik 

aktivitenin zayıf ve muson hava kütlesinin yavaş yavaş gelişmekte olduğu durumlarda, oldukça yüksek bağıl 
neme sahip havanın neden olduğu, sıcaklık değerleri birbirinden oldukça farklı kara ve denizin birleştiği yerlerde 
görülen adveksiyon sisi. 

muson yağmuru (Alm. Monsunregen, m; Fr. pluie de mousson, f; İng. monsoon rain) meteo. Muson rüzgârları ile 

ilişkili olarak Güneydoğu Asya'nın çoğunda Mayıs ayının sonunda, Hindistan'da ise Haziran ayının ortasından 
sonra başlayan şiddetli yağışlar. 

musonun ters dönmesi (Alm. Umdrehung des Monsuns, f; Fr. renversement de la mousson, m; İng. reversal of 

the monsoon) meteo. Kış musonunun yaz musonuyla yer değiştirmesi ya da bunun tersi. 

mutlak aylık maksimum sıcaklık (Alm. absolute monatliche Maximumtemperatur, f; Fr. température maximale 
absolue mensuelle, f; İng. absolute monthly maximum temperature) meteo. Belli bir ya da birden çok yıllık bir 
dönem süresince, belirli bir ay için gözlenmiş en yüksek hava sıcaklığı; örneğin, son 10 yılın en yüksek Şubat ayı 
sıcaklığı. 

mutlak aylık minimum sıcaklık (Alm. absolute monatliche Minimumtemperatur, f; Fr. température minimale 
absolue mensuelle, f; İng. absolute monthly minimum temperature) meteo. Belli bir ya da birden çok yıllık bir 
dönem süresince, belirli bir ay için gözlenmiş en düşük hava sıcaklığı; örneğin, son 10 yılın en düşük Temmuz ayı 
sıcaklığı. 

mutlak burgaçlanma (Alm. absolute Wirbeligkeit, f; Fr. tourbillonnement absolu, m; İng. absolute 
vorticity) meteo. Atmosfer ve okyanus gibi jeofiziksel akışkanlarda burgaçlık vektörüne Yer’in açısal hız 
vektörünün iki katının eklenmesiyle elde edilen vektör; eşanlam: mutlak burgaçlık. 

mutlak kararlılık (Alm. absolute Stabilität, f; Fr. stabilité absolue, f; İng. absolute stability) 1. mak. Doğrusal 

dinamik bir sistemin karakteristik denklemin köklerinin hepsinin gerçel kısmının negatif olması, böylece karmaşık 
s-düzleminde hepsinin sol yarı düzlemde bulunması hali. 2. meteo. Doymuş adyabatik dikey sıcaklık 

gradyanından daha küçük bir sıcaklık gradyanına sahip olduğu için konumunu koruyan hava sütununun durumu. 

mutlak kararsızlık (Alm. absolute Instabilität, f; absolute Labilität, f; Fr. instabilité absolue, f; İng. absolute 
instability; absolutely unstable atmosphere; autoconvective instability; mechanical instability) meteo. Nemli hava 
katmanının gerçek düşey sıcaklık gradyanının kuru adyabatik düşey sıcaklık gradyanından daha büyük olması 
durumu, süper adyabatik dikey sıcaklık gradyan durumu. 



mutlak kuraklık (Alm. absolute Dürre, f; Fr. sécheresse absolue, f; İng. absolute drought) meteo. En az 15 gün 

boyunca hiçbir gün yağışın 0,2 mm veya daha fazla olmadığı durum. 

mutlak nem (Alm. absolute Feuchtigkeit; Dampfkonzentration, f; Fr. concentration de vapeur, f; humidité absolue, 
f; İng. absolute humidity; density of water vapor; water vapour concentration) meteo. Belli bir sıcaklık ve basınçta 
bir hava ya da gaz kütlesinin birim hacminde bulunan g/m3 olarak ifade edilen su buharı kütlesi; eşanlam: su 
buharı yoğunluğu. 

mutlak standart barometre (Alm. absolutes Normalbarometer, n; Fr. baromètre étalon absolu, m; İng. absolute 
standard barometer) meteo. Kalibre edilmeden ayarlanmadan basınç ölçümlerini sağlayan barometre. 

mutlak toprak nemi (Alm. absolute Feuchte des Bodens, f; Fr. humidité absolue du sol, f; İng. absolute moisture 

of the soil) meteo. Toprağın içerdiği nemin mutlak kuru toprağın kütlesine oranı ya da yüzdesi olarak ifade edilen 
nem miktarı. 

mutlak yıllık sıcaklık aralığı (Alm. absolute jährliche Temperaturschwankung, f; Fr. amplitude annuelle absolue 
de la temperature, m; İng. absolute annual range of temperature) meteo. Bir yıl boyunca gözlenen en yüksek ve 

en düşük hava sıcaklıkları arasındaki fark. 

nefoloji (Alm. Nephologie, f; Wolkenkunde, f; Fr. nephologie, f; İng. nephology) meteo. Bulutları inceleyen 

meteorolojinin alt bilim dalı. 

nefometre (Alm. Trübungsmesser, m; Nephelometer, n; Fr. néphélémètre; néphélomètre, m; İng. nephelometer; 

nephometer) meteo. Havada ya da bir sıvıda asılı parçacıkların derişimini, optik yöntemlerle ölçmek için 
tasarımlanmış ve başlıca hava kirliliği ve sis ölçümlerinde kullanılan alet. 

nefoskop (Alm. Bewölkungsmesser, m; Nepheloskop, m; Nephoskop, m; Wolkenzugmesser, m; Fr. néphoscope, 
m; néphéloscope, m; İng. nepheloscope; nephoscope) meteo. Bulut hareketlerinin yönünü ve açısal hızlarını 

ölçmek için kullanılan alet. 

negatif ağdalık (Alm. negative Viskosität, f; Fr. viscosité négative, f; İng. negative viscosity) meteo. Hava kütlesi 

momentumunun düşük hızlardan daha yüksek hızlara doğru aktarıldığı ve böylece ortalama rüzgâr makaslama 
etkisinin arttığı durum. 

negatif burgaçlanma (Alm. negative Wirbeligkeit, f; Fr. tourbillonnement négatif, m; İng. negative 

vorticity) meteo. Atmosferik burgaçlanma yeryüzüne paralel iki boyutlu bir akış olarak ele alındığında, hava 
hareketinin saat yönünde olduğu ve burgaçlanma vektörünün aşağı yönde olduğu durum; Kuzey Yarıküre’de bu 
durum antisiklonik dönmeye karşılık gelir. 

negatif burgaçlanma adveksiyonu (Fr. advection de tourbillon négative, f; İng. negative vorticity 

advection) meteo. Genellikle atmosferin yüksek seviyelerinde görülen bir ıraksama bölgesindeki daha düşük 
değerli burgaçlık alanının yatay taşınımı. 

negatif eğimli basınç oluğu (Fr. creux avec inclinaison négative, m; İng. negative tilt trough; negative tilted 
trough) meteo. Doğrultu açısı boylama göre negatif yönlü, yani kuzeybatıdan güneydoğuya yönelik olan, 

termodinamik kararsızlığa ve kuvvetli adveksiyon akımlarına işaret eden orta enlemlerde bir alçak basınç bölgesi. 

negatif yıldırım (Alm. Negativblitz, m; Fr. foudre négative, f; İng. negative flash; negative 
lightning) meteo. Buluttan yeryüzüne doğru elektrik boşalımı yaratan yıldırımlarda, bulut tabanının negatif yüklü 
olduğu halde gerçekleşen yıldırım. 

nem içeriği (Alm. Feuchteanteil, m; Wasseranteil, m; Feuchtigkeitsgehalt, n; Fr. teneur en eau, f; teneur en 
humidité, f; degré d’humidité, m; İng. moisture content; water content) 1. meteo. Belli bir sıcaklıkta havada 

bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıktaki havada bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına oranı; eşanlam: 
nem oranı. 2. orm. Odunun hücre çeperi ve boşluklarında bulunan suyun ağırlığının odunun tam kuru ağırlığına 
oranı. 3. yerb. Kaya birimi veya zeminin içerdiği su buharı miktarının toplam katı malzeme miktarına oranının 

yüzde olarak değeri. 

nemçeker çekirdek (Alm. higroskopischer Keim, m; hygroskopischer Kern, m; Fr. noyau hygroscopique, m; İng. 
hygroscopic nucleus) meteo. Havada bağıl nem %100'den az olduğunda damlacık oluşumuna yardımcı olan 

suda çözülebilen ve kendine çekebilen bir tür yoğuşma çekirdeği; eşanlam: higroskopik çekirdek. 

nemde hissedilen sıcaklık (Alm. Hitzindex, m; Fr. indice de chaleur, m; İng. heat index; humiture) meteo. Hava 

sıcaklığı ve havadaki göreceli nemi göz önüne alarak yapılan, insanların duyumsadığı sıcaklık derecesi tahmini. 



nemli dönencealtı iklim (Alm. Feuchten subtropischen Klima, n; Tropisch-feuchten Klima, n; Fr. climat 

subtropical humide, m; İng. humid subtropical climate; tropical humid climates) meteo. En sıcak ayın ortalama 
sıcaklığının 22 °C’ın üzerinde, en soğuk ayın ortalama sıcaklığının 18 °C’den altında ama  0 °C'nin üzerinde, 
dolayısıyla don olayın rastlanmayan, nemli yazlar ve ılıman kışlar ile karakterize edilen iklim tipi; eşanlam: nemli 
tropikal iklim. 

nemli hava (Alm. feuchte Luft, f; Fr. air humide, m; İng. damp air; humid air; moist air) meteo. Doyma noktasına 

yakın miktarda su buharı içeren hava ya da bağıl nemi çok yüksek (%85'in üzerinde) olan hava. 

nemli hava konveksiyonu (Alm. feuchte Konvektion, f; Fr. convection humide, f; İng. moist 
convection) meteo. Doğal kaldırma gücüyle sıcak ve nemli bir hava paketinin adyabatik olarak yükselmesi; 

eşanlam: yaş konveksiyon. 

nemli hava patlaması (Fr. rafale descendante humide, f; İng. wet downburst) meteo. Şiddetli boran ile birlikte 

görülen, çok bol yağış içeren, bulut tabanından yere doğru kuvvetli hava hareketi. 

nemli ısı (Alm. schwüle Hitze; Fr. chaleur humide, f; İng. humid heat) meteo. Buharlaşma ile vücudun soğuma 

etkisinin azalmasına neden olacak kadar havada nem bulunduğunda, olduğundan daha yüksek hissedilen hava 
sıcaklığı. 

nemli karasal iklim (Alm. feuchtes Kontinentalklima, n; Fr. climat continental humide, m; İng. humid continental 
climate) meteo. Yaklaşık 40o ve 50 o kuzey enlemleri arasındaki büyük sıcaklık aralıkları, şiddetli kışlar ve ılık-

sıcak yazlar içermesiyle geniş kıtlarda tanımlanan şiddetli bir tür orta enlem iklim sınıfı; eşanlam: karasal nemli. 

nemli sokulum (Alm. Feuchtezunge, f; Feuchtluftzunge, f; Fr. langue d'air humide, f; İng. moist air-tongue; moist 
tongue; moisture ridge) meteo. Daha kuru bir hava kütlesinin içine nemli bir hava kütlesinin sokulması; eşanlam: 
nemli dil. 

nemölçer (Alm. Feuchtigkeitsmesser, m; Hygrometer, n; Fr. humidimètre, m; hygromètre, m; İng. 
hygrometer) meteo. Atmosferin su buharı içeriğini ölçen aygıt; eşanlam: higrometre. 

nemölçüm (Alm. Feuchtigkeitsmessung, f; Hygrometrie, f; Fr. hygromètrie, f; İng. hygrometry) meteo. Bir gaz 

karışımındaki nemin niceliğinin ya da derişiminin saptanması. 

neph (İng. neph) meteo. Meteorolojik mesajlarda gözlemlerde rakamlarla bulut hareket yönlerini gösteren 

bilgilerin verilmeye başlanacağını belirten bir kod. 

nesnel meteorolojik analiz (Alm. objektive meteorologische Analyse, f; Fr. analyse météorologique objective, f; 
İng. objective analysis; objective meteorological analysis) meteo. Sinoptik meteorolojide elde edilen gözlemlerin, 
meteoroloğun öznel yorum ve yargılarına yer vermeden bir bilgisayar algoritması aracılığı ile atmosferin gözlem 
tarihindeki fiziksel ve dinamik durumunu açıklamaya elverişli hale dönüştürülmesi. 

net Dünya ışıması (Alm. Erdstrahlung, f; terrestrische Strahlung, f; Fr. rayonnement de la terre, m; rayonnement 
terrestre, m; İng. effective terrestrial radiation; nocturnal radiation; terrestrial radiation) meteo. Doğrudan 
güneşten gelerek atmosferden geçip yeryüzüne ulaşan kızılötesi ışıma ile yeryüzünden salımlanan atmosferden 
geçtikten sonra uzaya ulaşan kızılötesi ışıma arasındaki fark; eşanlam: Dünya’dan net ışıma. 

net güneş ışınımı (Alm. Bilanz der Sonnenstrahlung, f; Netto-Strahlungsbilanz, f; Fr. bilan du rayonnement 
solaire, m; rayonnement solaire résultant, m; İng. balance of solar radiation; net solar radiation) meteo. Güneş'ten 
yeryüzüne gelen güneş ışınımının geri yansımayan kısmı, diğer bir deyişle gelen ışınım ile albedonun farkı. 

net radyatif ısınma (Alm. Netto-Strahlungsheizung, f; Fr. réchauffement par rayonnement résultant, m; 
réchauffement radiatif résultant, m; İng. net radiational heating; net radiative heating) meteo. Yeryüzüne 
Güneş'ten gelen ışımanın, yeryüzünden giden ışımadan fazla olduğu durumda ortaya çıkan, özellikle tropikal 
bölgelerde göze çarpan ısınma. 

net yeryüzü ışıması (Alm. terrestrische Strahlungsbilanz, f; Fr. bilan du rayonnement terrestre, m; rayonnement 
terrestre résultant, m; İng. long wave radiation; net terrestrial radiation; terrestrial radiation 
balance) meteo. Yeryüzünden, 5-25 mikrometreler arasında değişen uzun dalga boylarında salımlanan ve 
atmosferden geri yansıyan ışınım akıları arasındaki fark. 

newton (Alm. Newton, n; Fr. unité newton, f; newton, m; İng. newton) meteo. SI birimler sistemi içinde, 1 

kilogram ağırlığındaki bir kütleye 1 m s-2 ivme kazandırabilmek için uygulanması gereken kuvvet birimi. 



Newton’un evrensel kütleçekim yasası (Alm. Gravitationsgesetz, n; newtonsche Gravitationsgesetz, n; Fr. loi 

de l’attraction universelle, f; İng. Newton's law of universal gravitation; the universal law of attraction; universal 
attraction law) meteo. Her bir noktasal kütle diğer noktasal kütleyi, ikisini birleştiren bir çizgi doğrultusundaki bir 
kuvvet ile çekmesi ve bu kuvvet bu iki kütlenin çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesi ile ters 
orantılı olması. 

nicel yağış öngörüsü (Alm. quantitative Niederschlagsvorhersage, f; Fr. prévision quantitative de précipitations, 
f; İng. quantitative precipitation forecast) meteo. Belirli bir zaman diliminde belirli bir alanda beklenen toplam 
yağış miktarının, tüm yağış biçimlerinin su eşdeğeri olarak rapor edilmesi. 

nimbostratüs (Alm. Nimbostratus, m; Fr. nimbostratus, m; İng. nimbostratus; nimbostratus 

cloud) meteo. Atmosferde 3000 metreye kadar her yükseklikte bulunan, yağış üreten yatay ve dikey uzanımları 
çok farklı boylarda olabilen, genellikle sadece bir sıcak cephenin öncesinde görülen, çok farklı katmanlara 
sahip, koyu gri ve şekilsiz bulutlar; eşanlam: yağan bulut. 

nimbüs bulutu (Alm. Regenwolke, f; Fr. nimbus, m; İng. nimbus; nimbus cloud) meteo. 650 metrenin (2000 fit) 

altındaki yüksekliklerde oluşan, içerdiği yoğun yağışa geçebilir su miktarı nedeniyle diğer bulutlardan daha koyu 
görülebilen, yağmur, kar, sulusepken ve benzeri türde yağış getiren bulut ya da bulut nitelemesi; eşanlam: 
yağmur bulutu. 

nokta deşarjı (Alm. Punktentladung, f; Fr. décharge par les pointes, f; İng. point discharge) meteo. Bir ucu 

topraklanmış, diğer ucu havada ve sivri bir iletken üzerinden geçen atmosferik elektrik. 

normal barometre (Alm. Standardbarometer, n; Fr. baromètre normal, m; İng. normal 
barometer) meteo. Atmosferik basıncı ulusal ve uluslararası standartlarda belirlemek için uygun yapıda, doğruluk 
derecesi ve her değerde düzeltme miktarı bilinen cıvalı barometre. 

normal hava sıcaklığı (Alm. Normaltemperatur, f; Fr. température normale, f; İng. normal 
temperatures) meteo. Belirli bir tarih, bir ay, yılın bir bölümü veya tam bir yıl için son tam üç on yıllık dönemden 
elde edilen hava sıcaklığı gözlemlerinin ortalama değeri. 

Normand teoremi (Fr. théorème de Normand, m; İng. Normand’s theorem) meteo. Çiy noktası sıcaklığının her 

zaman ıslak hazne sıcaklığına eşit ya da altında, ıslak hazne sıcaklığının ise kuru hazne sıcaklığına eşit ya da 
altında olduğunu belirten psikrometri teoremi ve bir grafiksel analiz yöntemi. 

Norveç siklon modeli (Fr. modele norvégien, m; İng. Norwegian cyclone model; Norwegian model) meteo. Bir 

orta enlem siklonunun evrimini, durağan bir cepheden başlaması, soğuk ve sıcak cepheyle birlikte alçak basınç 
merkezinin oluşumu, soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayarak oklüzyon cephe oluşturması ve kopuk bir siklon 
olarak son bulması olarak açıklayan model. 

nötr kararlılık (Alm. indifferente Stabilität, f; neutrale Stabilität, f; Fr. stabilité indifférente, f; stabilité neutre, f; 
équilibre indifférent, m; İng. indifferent stability; neutral equilibrium; neutral stability) meteo. 1. Bir hava parçasının 
konumunun değişmesi durumunda üzerinde alçaltma ya da yükseltme etkisi olan herhangi bir hidrostatik kuvvetin 
oluşmaması. 2. Gerçek düşey sıcaklık gradyanının kuru ya da doymuş adyabatik düşey sıcaklık gradyanlarına 
eşit olduğu atmosferik durumlar. 

nötropoz (Alm. Neutropause, f; Fr. neutropause, f; İng. neutropause) meteo. İyonlaşmanın yer almadığı troposfer 

ve stratosferi içine alan, üstten iyonosfer ile sınırlanmış, yeryüzünden 60-70 km yüksekliğe kadar ulaşan bölge. 

Nusselt sayısı (Alm. Nusselt-Zahl, f; Fr. nombre de Nusselt, m; İng. Nusselt number) meteo. Bir sıvı ile bir sınır 

yüzeyi arasında ısı geçişini betimlemekte kullanılan, konveksiyonla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine oranı olarak 
tanımlanan boyutsuz nicelik. 

nümerik model (Alm. numerisches Modell, n; Fr. modèle numérique, f; İng. numerical model) meteo. Doğal ya 

da sosyal süreçlerin benzetimini yapabilmek ve tanımlı zaman adımlarında sürecin gelişimini ifade eden verileri 
üretmek için kullanılan matematiksel modeller; eşanlam: sayısal model. 

objektif tahmin (Alm. objektive Vorhersage, f; Fr. prévision objective, f; İng. objective forecast) meteo. Hava 

tahmini yapan kişinin kişisel değerlendirmesinin göz önüne alınmadığı, sadece termodinamik yasalara ve nümerik 
yöntemlere dayanılarak yürütülen tahmin. 

Oğlak Dönencesi (Alm. Wendekreis des Steinbocks, m; Fr. Tropique du Capricorn, m; İng. Southern Tropic; 
Tropic of Capricorn) meteo. Yaklaşık 23,5 derece güney enlemine karşılık gelen, güneş ışınlarının 23 Aralıkta 
öğle üzeri yeryüzüne dik olarak vurduğu en güneydeki çember; eşanlam: Güney Dönencesi. 



oklüzyona uğramış siklon (Alm. okkludiertes Tief, n; Fr. cyclone occlus; dépression occluse, f; İng. occluded 

cyclone; occluded depression; occluded low) meteo. Çok az ya da hiç sıcak hava adveksiyonu olmayan, olgunluk 
aşamasını geçmiş, orta enlem siklonu; eşanlam: tıkanmış siklon. 

oklüzyon (Alm. Okklusion, f; Fr. occlusion, f; İng. occlusion) meteo. Soğuk bir cephenin sıcak bir cepheye 

yakalayarak cephesel bir depresyonun varoluş süresinde ulaştığı son evre; eşanlam: kapantı. 

oklüzyon cephesi (Alm. okkludierte Front, f; Okklusionsfront, f; Fr. front occlus, m; occlusion frontale, m; İng. 
frontal occlusion; occluded front) meteo. Bir siklonik cephenin gelişim sürecinde, sıcak cepheye göre hızlı hareket 
eden soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayıp yerini alması durumunda ortaya çıkan ve sıcak havanın 
yeryüzünde siklon merkezinden tümüyle yükselmesine yol açan olay; eşanlam: oklüzyon cephe. 

oksijen bandı (Alm. Sauerstoffband, n; Fr. bande de l'oxygène, f; İng. oxygen band) meteo. Güneş ışımasının 

atmosfere aktarılmasında oksijenin önemli bir rol oynadığı ve 0,13 μm ila 0,17 μm arasında morötesi ışınların 
güçlü bir şekilde soğrularak 0,15 μm'de bir zirve yaptığı elektromanyetik tayf bölgesi. 

okta (Alm. achtel, n; Fr. octa, m; İng. okta) meteo. Gökyüzündeki bulut miktarını belirlemek için kullanılan ve 

gökyüzünün sekizde birine eşit olan terim. 

oktant 1. (Alm. Octant, m; Fr. octant, m; İng. octant) meteo. Ekvatorla, 0°, 90° W ve 180°, 90° E gibi iki meridyen 
tarafından sınırlandırılmış olan yeryüzünün sekizde biri olan kısımlarında herhangi biri. 2. müh. Uzayda, Dekart 

koordinat düzlemlerinin uzayı ayırdığı sekiz bölgeden her biri. 

okyanus dolaşımı (Alm. ozeanische Zirkulation, f; Fr. circulation océanique, f; İng. oceanic circulation) meteo. Isı 

enerjisinin Yer’in yüzeyinde dağıtımında atmosfer dolaşımından sonra ikinci önemli rolü oynayan okyanuslardaki 
büyük su kütlelerinin yerdeğişimi. 

okyanus döngüsü (Alm. ozeanischer Wirbel, m; Fr. gyre océanique, m; İng. ocean gyre) meteo. Rüzgâr 

gerilmesi ve Coriolis ivmesinin enlemle değişimi sonucunda okyanus çapında oluşan kapalı döngü akımları; 
eşanlam: büyük okyanus dolaşımı. 

okyanus iklimi (Alm. marines Klima, n; maritimes Klima, n; Meeresklima, n; Fr. climat marin, m; climat maritime, 
m; climat océanique, m; İng. marine climate; maritime climat; oceanic climate) meteo. 1. Kıyılar, adalar gibi deniz 
etkisi altında bulunan yörelerde egemen, günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının az olduğu ılıman iklim. 2. Tipik 
olarak kıtaların batı kıyılarında orta ve üstündeki yüksek enlemlerde görülen, serin yazlar ve çok soğuk olmayan 
kışlara sahip, sıcaklıkların değişim aralığı çok büyük olmayan iklim tipi. 

olağanüstü yayılım (Alm. anormale Fortpflanzung, f; Fr. propagation anormale, f; İng. anomalous 
propagation) meteo. Sıcaklık ve nemin olağandışı düşey profillerinden kaynaklanan atmosferdeki kırılmanın 

standart indis değerlerini aştığı zamanlarda oluşan anormal yayılma. 

olası en büyük sel (Alm. wahrscheinlich größtes Hochwasser, n; wahrscheinlich höchtes Hochwasser, n; Fr. 
crue maximum probable, f; İng. maximum probable flood; probable maximum flood) meteo. Yer, meteoroloji, 
hidroloji, arazi vb. ile ilgili en uç olumsuz koşullar hesaba alındığında olması beklenen en büyük sel; eşanlam: 
olası en büyük taşkın. 

olası güneşlenme yüzdesi (Alm. Prozentsatz möglichen Sonnenscheins, m; Fr. fraction d'insolation possible, f; 
İng. percentage of possible sunshine) meteo. Yeryüzündeki bir noktada gerçekleşen güneşlenme süresinin, o 
noktanın coğrafi ve topografik konumuna bağlı olarak maruz kalabileceği maksimum güneşlenme süresine oranı. 

olası maksimum yağış (Alm. extremer Niederschlag, m; wahrscheinlich größter Niederschlag, m; wahrscheinlich 
höchßter Niederschlag, m; Fr. précipitation maximale possible, f; précipitation maximale probable, f; İng. extreme 
rainfall; possible maximum precipitation; probable maximum precipitation) meteo. Ele alınan bir süre için bir 
havza üzerine düşen yağış miktarının istatistiksel üst sınırını gösteren değer. 

olasılıksal öngörü (Alm. probabilistische Prognose; Wahrscheinlichkeitsvorhersage; Fr. prévision de probabilité, 
f; prévision probabiliste, f; İng. probability forecast) meteo. 1. Bir veya daha fazla kategorik/sınıfsal olayın oluşum 
olasılığına dair öngörü. 2. Hava öngörüsünde, meteorolojik olayların gerçekleşme olasılıklarını belirterek yapılan 
öngörü; örneğin %70 yağmur olasılığı. 

omega bloku (Alm. Omegalage, f; Omegahoch, n; Fr. bloc Oméga, m; İng. omega block) meteo. Kuzey 

Yarımküre’de genellikle kış sonu ve bahar başlarında görülen, meteoroloji haritalarında Yunan alfabesindeki 
omega harfine benzer bir şekil alan, alçak-yüksek-alçak basınç alanlarının batıdan doğuya doğru dizildiği ve jet 
rüzgârlarının kutba bakan tarafında durağan bir sıcak hava dili bulunan meteoroloji olayı; eş. omega engeli; 
eşanlam: omega engeli. 



omega denklemi (Alm. Omega-Gleichung, f; Fr. équation en oméga, f; İng. omega 

equation) meteo. Meteorolojide sinoptik tahminlerde kullanılan, basıncın zamanla değişim hızının Lagranjı olarak 
tanımlanan düşey hızı veren kısmi türevsel denklem. 

omurgalı bulut (Alm. Vertebratus, m; Fr. vertebratus, m; İng. cirrus vertebratus; vertebratus) meteo. Genellikle 

sirüs bulutunun bir omurga, kaburga kemikleri veya balık iskeleti görünümünde bir örüntüyle sıralanmış hali. 

ongün (Alm. Dekade, f; Fr. décade, f; İng. decade; dekad; ten-day period) meteo. Meteorolojik unsurların 

incelenmesinde kullanılan on ardışık gün dönemi. 

onyıl (Alm. Dekade, f; Dezennium, n; Jahrzehnt, n; Fr. décennie, f; İng. decade) meteo. Bazı meteorolojik 

unsurların incelenmesinde kullanılan on ardışık yıl dönemi. 

optik derinlik (Alm. optische Dicke, f; optische Tiefe, f; Fr. profondeur optique, f; épaisseur optique, f; İng. optical 
depth; optical thickness) meteo. Bir maddeye gelen ışıma gücünün belirli bir oranda düşmesi için ışının maddede 
katetmesi gereken yol uzunluğu. 

optik hava kütlesi (Alm. optische Luftmasse, f; Fr. masse d’air optique, f; İng. optical air mass) meteo. Bir 

gökcisminden gelen ışık ışınlarının atmosferden geçip deniz seviyesine ulaşmak için aldığı yolun uzunluğu. 

optik meteor (İng. optical meteor) meteo. Ilgım, gökkuşağı gibi fiziğin ışık kanunları ile açıklanabilen atmosferik 

olayların herhangi birisi. 

optik olay (Alm. optisches Phänomen, n; Fr. phénomène optique, m; İng. optical phenomenon) meteo. Işığın 

madde ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan görünür olaylar; örneğin, ayla, yanardönerlik, kırılım, kırınım. 

optik pus (Alm. atmosphärisches Flimmern, n; Fr. tremblotment, m; İng. atmospheric boil; atmospheric shimmer; 
optical haze; terrestrial scintillation) meteo. Küçük ölçekli konvektif akımlar nedeniyle, farklı kırınım indeksleri ve 
farklı yoğunluklara sahip küçük hava parçalarının yan yana gelmesi sonucunda oluşan görüşü kısıtlayıcı 
meteorolojik durum. 

optik yağışölçer (Alm. optischer Regenmesser, m; Fr. pluviomètre optique, m; İng. optical rain gauge) meteo. Bir 

ışık kaynağı ve optik alıcı arasında düşen yağmur damlalarının oluşturduğu görüş mesafesindeki azalıma 
dayanarak yağış miktarını, türünü ve şiddetini ölçen aygıt. 

oransal yansıtırlık meteo. 1. (Alm. differentielle Reflektivität, f; Fr. réflectivité différentielle, f; İng. differential 

reflectivity) Bir hedefin yatay ve dikey boyutlarının oranının göstergesi olarak kullanılan, radara hedeften yansıyan 
işaretteki yatay ve dikey kutuplanma bileşenlerinin güçlerinin oranı . 2. Radardan gönderilip radara geri yansıyan 
ve polarizasyon ya da dalga boyu gibi farklı özelliklere sahip iki işaretin alıştaki güçlerinin oranı. 3. (Alm. 
differentielle Reflektivität des Regens, f; Fr. réflectivité différentielle de la pluie, f; İng. differential reflectivity; 
differential reflectivity of the rain) Yağıştaki yağmur ve dolu yüzdelerinin göstergesi olarak kullanılan, radara bir 
fırtına bölgesinden yansıyan yatay ve dikey kutuplanma bileşenlerinin güçlerinin oranı. 

orkan (Alm. Orkan, m; Fr. ouragan, m; İng. European windstorm; orkan) meteo. On dakikalık ortalamayla 

gözlenen, hızı saatte 118 km/s (64 knot) veya daha fazla olan ve 12 Bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan 
rüzgâr. 

orman meteorolojisi (Alm. Forstmeteorologie, f; Fr. météorologie forestière, f; İng. forest 
meteorolog) meteo. Orman ile atmosfer arasındaki etkileşimin inceleyen meteorolojin bir alt bilim dalı. 

orman yangını havası (Alm. Brandwetter, n; Fr. conditions météorologiques propices aux incendies forestiers, f; 

İng. fire weather) meteo. Orman yangını riskini artıran ve yerel bitki örtüsü, rüzgâr şiddeti, su kaynaklarına olan 
uzaklık, arazi şekli, hava sıcaklığı gibi değişkenlere bağlı olan hava şartları. 

orografik (Alm. orographisch, f; Fr. orographique, f; İng. orographic) meteo. Dağ türü yeryüzü şekiller ile ilişkili 

oluşumlar ve mekanik etkileşimlerin özelliği. 

orografik alçak basınç alanı (Alm. Leedepression, f; Leetief, n; orographisches Tief, n; Fr. dépression dans le 
sillage, f; dépression orographique, f; dépression sous le vent, f; İng. lee depression; orographic depression; wake 
depression) meteo. Havanın normal akışına engel oluşturan dağ dizisinin kuytu tarafında tamamen dinamik 
süreçlerle oluşan cephesiz alçak basınç merkezi; eşanlam: orografik depresyon. 

orografik bulut (Alm. orographische Wolke, f; Fr. nuage orographique, m; İng. mountain cloud; orographic cloud; 
upslope cloud) meteo. Hava parçasının ada, dağ gibi yeryüzü topografik bir engebe tarafından yükselişe 
zorlanması sonucu, adyabatik ve dinamik soğumayla oluşan bulutlar; eşanlam: engebe bulut. 



orografik burgaç (Alm. orographischer Wirbel, m; Fr. tourbillon orographique, m; İng. orographic 

vortex) meteo. Dağ, ada gibi bir orografik engebenin etrafında oluşan, birkaç on metreden yüzlerce metreye 
kadar çapı olabilen, hatta sinoptik ölçekte siklonlar olarak bile görülebilen, rüzgâr altı oluğunda yoğunlaşan 
atmosferik anaforlar. 

orografik izobar (Alm. orographisches Isobar, n; Fr. isobare orographique, f; İng. orographic isobar) meteo. Dağ 

silsilesi ya da başka bir topografik engeller nedeniyle izobar ya da izobarlarda görülen şekil değişikliği. 

orografik oklüzyon (Alm. orographische Okklusion, f; Fr. occlusion orographique, f; İng. orographic 
occlusion) meteo. Bir dağ zincirinin bir sıcak cephenin ilerleyişini engellemesi ve soğuk cephenin sıcak cepheyi 
yakalaması sonucu oluşan oklüzyon cephe; eşanlam: orografik kapantı. 

orografik rüzgâr etkisi (Alm. orographischer Windfluss, m; Fr. écoulement orographique du vent, m; İng. 
orographic wind flow) meteo. Yeryüzündeki engebelerin rüzgâr hareketinde, bulut, yağış ve benzerlerinin 
oluşumunda yol açtığı değişiklikler. 

orografik yağış (Alm. orographischer Niederschlag, m; orographischer Regen, m; Steigungsregen, m; Fr. pluie 

de relief, f; précipitation orographique, f; İng. orographic precipitation; orographic rain; relief rain; upslope 
precipitation) meteo. Dağlar gibi doğal engeller üzerinden yükselen nemli havanın oluşturduğu yağış; eşanlam: 
engebe yağışı, yükselti yağışı; eşanlam: engebe yağışı, yükselti yağışı. 

orografik yükselme (Alm. orographische Hebung, f; Fr. ascension orographique, f; soulèvement orographique, 

m; écoulement ascendant, m; İng. anabatic flow; orographic forcing; orographic lifting; upslope 
flow) meteo. Arazinin topografyasını izleyerek hava kütlelerinin, genellikle adyabatik olarak dağ yamaçları 
boyunca yükselmesi; eşanlam: yamaç yukarı yükselme. 

orta atmosfer (Alm. mittlere Atmosphäre, f; Fr. atmosphère moyenne, f; İng. middle 

atmosphere) meteo. Stratosfer ve mezosfer dahil olmak üzere atmosferin yaklaşık 15 ila 85 km’lik yükseklikleri 
arasında bulunan katmanı. 

orta derece sel (Fr. crue d’intensité moyenne, f; İng. moderate flooding) meteo. Ev ve iş yerlerinin tahliye 

edilmesi zorunluluğu, ana yol ve köprülerin su altında kalması gibi etkileri olan sel. 

orta enlem siklonu (Alm. außertropische Zyklone, f; Wellenzyklone, f; Fr. dépression extratropicale, f; dépression 

ondulatoire, f; cyclone des latitudes moyennes, m; cyclone extratropical, m; İng. extratropical cyclone; mid-latitude 
cyclone; wave cyclone) meteo. Yeryüzünde kütlesel hava hareketlerinin çoğuna yol açan, bulutlu havadan 
yağmura, borandan sağanağa kadar meteorolojik olayların meydana gelmesinde rol oynayan, cepheyle beraber 
hareket eden, oklüzyon cephesi olan (kapalı) ya da olmayan (açık) siklon; eşanlam: tropik dışı siklon. 

orta enlemler (Alm. aussertropische Breiten, pl; Mittelbreiten, pl; Fr. latitudes extratropiques, pl; latitudes 
moyennes, pl; İng. extratropical latitudes; extratropics; middle latitudes; midlatitudes) meteo. Meteorolojide, tropik 
bölgenin dışında ve genellikle kutuplarla (hem kuzey hem güney 35o-65°) tropik enlemler arasındaki tropik ve 
kutup iklimlerinin özellikle sahip olmayan bölge. 

orta kar yağışı (Alm. mittelschwere Schnee, f; Fr. neige modérée, f; İng. moderate snow) meteo. Hafif kardan 

daha fazla, ama yoğun kardan daha hafif, kısa sürede ölçülebilir miktarda birikebilen, görüş uzaklığının 500 ila 
1000 m arasında olduğu kar yağışı; eşanlam: mutedil kar yağışı. 

orta kuvvette rüzgâr (Alm. mäßige Brise, f; Windstärke 4, f; Fr. jolie brise; İng. moderate breeze) meteo. On 

dakikalık ortalamayla gözlenen hızı saatte 20-28 km/s (11-16 knot) olan ve 4 bofor kuvvetiyle deniz ve karada 
etkili olan rüzgâr. 

orta ölçekli alçak basınç alanı (Fr. depression de méso-échelle, f; İng. mesolow; sub-synoptic 
low) meteo. Onlarca kilometrelik tek bir boranla görülen, küçük ölçekli alçak basınç merkezi; eşanlam: 

mezosiklon. 

orta ölçekli analiz (Alm. Mesoanalyse, f; Fr. méso-analyse, f; İng. mesoanalysis) meteo. Atmosferik cephe ve 

bulut kümeleri gibi birkaç kilometreden birkaç on kilometre arasında değişen orta ölçekli meteorolojik olayların 
analizi; eşanlam: mezoanaliz. 

orta ölçekli konvektif kompleks (Alm. Meso-Scale-Konvektionskomplex, m; Fr. complexe convectif de méso-
échelle, m; İng. mesoscale convective complex) meteo. Birden fazla tek hücreli boranlardan oluşan ve 100.000 
km2’den daha geniş bulut alanlarında altı saatten fazla süreyle etkili olan büyük bir boran tümleşkesi. 



orta ölçekli konvektif sistem (Fr. système convectif de méso-échelle, m; İng. mesoscale convective 

system) meteo. Birbirine çok yakın yağış alanları üreten ve tek bir yönde, orta ölçekli konvektif tümleşkelerden 
göreceli olarak daha küçük ama en az 100 km yayılan fırtına hatları şeklindeki gelişmiş boranlar grubu. 

orta ölçekli meteoroloji haritası (Alm. Meso-Karte, f; Fr. carte de méso-échelle, f; İng. mesochart) meteo. Orta 

ölçekte rüzgâr, sıcaklık, nem, basınç vb. alanlarının çevritlerin üzerinde gösterildiği harita. 

orta ölçekli yüksek basınç alanı (Fr. système convectif de méso-échelle, m; İng. bubble high; 
mesohigh) meteo. Bir boranın altında oluşan, düşen yağışın buharlaşması ile oluşan soğuma gibi faktörlerden 
kaynaklanan, küçük bir alanı kapsayan kenarlarında kararsızlık hatları ve yapay soğuk cepheler gözlenebilen orta 
ölçekteki yüksek basınç alanı, mezoantisiklon; eşanlam: mezoantisiklon. 

orta seviye bulutu (Alm. mittelhängende Wolke, f; Fr. nuage de l'étage moyen, m; İng. mid level 
cloud) meteo. Tabanları 2.000 ila 6.000 metre (6,500 ila 20,000 fit) arasında değişen ve hem sıvı su hem de buz 
kristallerinden oluşabilen altokümülüs, altostratüs gibi bulutlar. 

orta vadeli hava öngörüsü (Alm. mittelfristige Wettervorhersage, f; Mittelfristprognose, f; Fr. prévision à 

moyenne échéance, f; prévision à terme moyen, f; İng. medium-range forecast; medium-range weather 
forecasting) meteo. 72 saatin ötesinde ama en fazla 240 saate (10 güne) kadarlık bir süre için bulutluluk ve 
yağışlı bölgeler ile genel hatlarıyla mevsim normallerine göre sıcaklık ve genel olarak rüzgâr durumunu gibi hava 
durumu parametrelerinin öngörüsü. 

ortaçağ iklim anomalisi (Alm. mittelalterliche Klimaanomalie, f; mittelalterliche Warmzeit, f; Fr. période chaude 
médiévale, f; période de réchauffement médiéval, f; İng. medieval climate optimum; medieval climatic anomaly; 
medieval warm period) meteo. M.S. 950-1250 yılları arasında gerçekleşmiş olduğu düşünülen, Güneş’teki 
faaliyetin artması ve okyanuslardaki dolaşımın değişmesi gibi sebeplerle açıklanmaya çalışılan, ortalama 
sıcaklıkların küresel ölçekte görece arttığı dönem. 

ortalama deniz seviyesi 1. (Alm. mittlerer Meeresspiegel, m; mittleres Normalnull, n; Normalnull, n; Nullniveau, 
n; Fr. niveau moyen de la mer, m; İng. mean sea level) geom. Yükseklikler için referans olarak kullanılmak üzere, 
denizlerin yüzeyinin, en büyük üğrüm periyodu olan 18,6 yıla kadar tüm gelgitsel harmonik salınımların 
ortalamasını temsil eden ve deniz akıntılarından bağımsız durgun deniz seviyesi; eşanlam: düşey 
datum. 2. meteo. Bir basınç altimetresi ile ölçülerek havacılıkta hangi seviyede uçulduğunu gösteren yükseklik. 

ortalama günler arası değişim (Alm. mittlere tägliche Veränderung, f; Fr. variation interdiurne moyenne, f; İng. 
mean interdiurnal variability) meteo. Bir zaman aralığı boyunca, ikişer gün üst üste ölçülen bir iklim unsurunun 
mutlak farklarının ortalaması. 

ortalama hava sıcaklığı (Alm. Mitteltemperatur, f; mittlere Temperatur, f; Fr. température moyenne, f; İng. 
average temperature; mean temperature; weather average) meteo. Belirli bir gözlem süresi boyunca elde edilen 
hava sıcaklığı okuma değerlerinin, genellikle en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının ortalamasından veya 
(07:00+14:00+(2x21:00))/4 şeklinde hesaplanan ortalaması. 

ortalama rüzgâr (Alm. mittlerer Wind, m; Fr. vent moyen, m; İng. mean wind) meteo. Yeryüzünde, belirli zaman 

süresince ve belirli yükseklikte gözlenen aritmetik rüzgârın yön ve hızı. 

ortalama yıllık yağış (Alm. durchschnittlicher Jahresniederschlag, m; mittlerer Jahresniederschlag, m; Fr. 
moyenne des précipitations annuelles, f; İng. average annual precipitation) meteo. Bir bölgedeki uzun yıllar 

boyunca toplam yıllık yağış gözlemlerinin ortalaması alınarak hesaplanan yağış değeri. 

ortanca rüzgâr hızı (Alm. mediane Windgeschwindigkeit; Fr. vitesse médiane du vent, f; İng. median wind 
speed) meteo. Oluşma olasılığı %50 olan rüzgâr hızı. 

otokonvektif sıcaklık gradyanı (Alm. autokonvektiver Temperaturgradient, m; Fr. gradient vertical autoconvectif, 

m; İng. autoconvection gradient; autoconvective lapse rate) meteo. Başka koşullar sabit kaldığında, hava 
sıcaklığının her kilometre yükselişte 34,2 °C düştüğü takdirde hava yoğunluğunun yükseklikle sabit kalacağını 
belirten sıcaklık gradyanı. 

otomatik akaçlamalı güneş ısıtma sistemi (Fr. système à vidange automatique, m; İng. draindown solar 

system; draindown system) meteo. Sistem ısı toplamadığında, güneş ısıtıcılarındaki suyun otomatik olarak 
akaçlandığı güneş ısıtma sistemi. 

otomatik buharlaşma istasyonu (Alm. automatische Verdunstungsmeßstation, f; Fr. station automatique 
d'évaporation, f; İng. automatic evaporation station; AUTOVAP) meteo. Buharlaşmayı otomatik olarak ölçüp 

kaydeden ve Uluslararası Buharlaşma Tavası Ağı’na bağlı olan buharlaşma ölçme istasyonu. 



otomatik meteoroloji istasyonu (Alm. automatische Wetterstation, f; Fr. station météorologique automatique, f; 

İng. automatic weather station) meteo. Meteorolojik gözlemleri yerinde, insan müdahalesi olmadan otomatik 
aygıtlarla kaydeden, gözlem verilerini depolayan ve gerektiğinde bir ya da birden çok merkeze ileten istasyon; 
eşanlam: OMGİ, otomatik meteorolojik gözlem istasyon. 

oyuntu (Alm. Erosionsrinne, f; Schlucht, f; Gully, m; Fr. ravine, f; İng. gully) meteo. Yüzey akış suları ya da 

sellerin etkisiyle oluşan derinliğine erozyon ürünü çığırlar; eşanlam: yarıntı. 

ozmometre (Alm. Osmometer, n; Fr. osmomètre, m; İng. osmometer) meteo. Bir koloidin, bir kimyasal bileşiğin 

ya da çözeltinin ozmotik derişimini, yani ozmolaritesini ölçmek için kullanılan alet. 

ozon deliği (Alm. Ozonloch, n; Fr. trou de la couche d’ozone, m; trou d’ozone, m; İng. ozone 

hole) meteo. Kloroflorokarbon (CFC) varlığı nedeniyle son birkaç on yıldır her ilkbahar Antarktika kıtasının 
üzerinde, mecazi anlamda delik olarak betimlenen, ancak gerçekte stratosferik ozonun seyrelmesi olgusu. 

ozon katmanı (Alm. Ozonschicht, f; Ozonschild, m; Fr. couche d'ozone, f; ozonosphère, f; bouclier d'ozone, m; 
İng. ozone layer; ozone shield; ozonosphere) meteo. Stratosferde çok düşük derişimde olmasına karşın insan ve 

diğer canlılar için zararlı olan güneş ışığının morötesi bölgesini soğuran, troposfer ve stratosfer arasında yer alan 
ve yerden olan yüksekliği yaklaşık 15-20 km olan, oksijenden türemiş ozon gazının oluşturduğu varsayılan 
katman; eşanlam: ozon kalkanı. 

ozon probu (Alm. Ozonsonde, f; Fr. sonde pour l'ozone, f; İng. ozone sonde) meteo. Atmosferdeki ozon 

derişiminin düşey yöndeki değişimini ölçmek için balonla havada taşınan alet. 

ozon sütunu (Alm. Gesamtozonsäule, f; Ozonsäule, f; Fr. colonne atmosphérique d’ozone, f; colonne d’ozone 
total, f; İng. atmospheric ozone column; ozone column thickness; total column ozone) meteo. Yeryüzünden 
atmosferin tepesine kadar ele alınan bir atmosfer sütununda var olan ve Dobson birimi ile ifade edilen toplam 
ozon miktarı; eşanlam: toplam ozon sütunu. 

ozonmetre (Alm. Ozonometer, n; Fr. ozonomètre, m; İng. ozonometer) meteo. Optik veya kimyasal yollarla 

ozonunun atmosferdeki toplam miktarını ve derişimini bir noktada ölçmek için kullanılan alet. 

ölçek (müh. skala) (Alm. Maßstab, m; Fr. échelle, f; İng. scale) 1. meteo. Meterolojik tahmin hesaplarında, 

meteorolojik parametrelerin zamansal ve/veya uzamsal büyüklüğünü göstermeye yarayan boyut 
ifadesi. 2. müh. 1. Ölçülen miktar veya ayarı okumak için bir aygıt üzerindeki düzenli işaretler. 2. Bir niceliğin veya 
nesnenin büyüklüğü ile bir referans niceliğinin ya da nesne modelinin büyüklüğü arasındaki oran. 3. yerb. Bir 

yeryüzü parçası, bir kayaç, mineral veya kristalin, gerçek büyüklüğü ile mikroskop, plan, harita, kesit, şekil veya 
bir blok diyagramda gösterildiği model büyüklüğü arasındaki büyültme veya küçültme oranı. 

ölçek küçültme (Fr. étude des phénomènes de sous-échelle, f; İng. downscaling) meteo. Küresel iklim 

modellerinde elde edilen bölgesel değişkenlerden genellikle yer seviyesi için yerel ölçekte hava ve iklim 
özelliklerinin dinamik ve istatiksel yöntemler ile belirlenmesi. 

ölçme aygıtının kararlılığı (Alm. Messbeständigkeit, f; Fr. constance d’un instrument de mesurage, f; İng. 

stability of a measuring instrument) meteo. Bir ölçme aygıtının kendi metrolojik özelliklerini sabit tutabilme 
yeteneği. 

ölçü fırtına (Alm. Einheit Sturm, m; Fr. averse unitaire, f; İng. unit storm) meteo. Belli bir zaman aralığında, bir su 

havzasının her yerine birörnek şiddette yağan ve yüzey akışında 1 cm gibi belirli bir yüksekliğe ulaşan yağış. 

ölçülebilir yağış (Alm. messbarer Niederschlag, m; Fr. précipitation mesurable, f; İng. measurable 
precipitation) meteo. Minimum 0,1 mm yüksekliğinde su içeren yağış. 

ölçüm ağı sıklığı (Alm. Netzdichte, f; Fr. densité d'un réseau, f; İng. network density) meteo. İklim çalışmaları ve 

kısa süreli hava tahmini gibi belirli meteorolojik çalışmalar veya araştırmalar için kurulan bir gözlem ağındaki 
istasyonların yakınlığının ölçüsü. 

ölçüm siperi (Alm. englische Hütte, f; Jalousiehütte, f; Stevensonhütte, f; Thermometerhütte, f; Wetterhütte, f; 
abri d’instruments, m; abri météorologique, m; Fr. abri anglais, m; abri Stevenson, m; İng. cotton region shelter; 
instrument shelter; meteorological shelter; Stevenson screen; Stevenson's thermometer shelter; weather 
instrument shelter) meteo. Dışarıdaki havanın içinde sirkülasyonuna müsade eden, fakat barındırdığı meteorolojik 
aygıtları yağış ve dolaysız güneş ışınlarından koruyarak nem, sıcaklık, çiy noktası, atmosferik basınç gibi ölçümler 
için standart bir ortam sağlayan tahta kutu; eşanlam: alet siperi, meteorolojik alet barınağı; eşanlam: alet siperi, 
meterolojik alet barınağı. 



ön yağmur (Alm. Initialregen, m; Fr. pluie initiale, f; İng. initial rain) meteo. Bir sağnağın başlangıcında, yüzey 

depolamalarının tamamlanmasına kadar yağan yağmur. 

önbilgilendirme (Alm. Vorbesprechung, f; Fr. breffage, m; İng. briefing) meteo. Pilotlar gibi ilgili personele 

yönelik, mevcut ve beklenen meteorolojik koşullar hakkında bilgi veren sunum; eşanlam: özetlem, brifing. 

önceki yağış indeksi (Alm. Index des vorhergehenden Niederschlages, m; Fr. indice de précipitation 

antécédente, m; indice de précipitation précédente, m; İng. antecedent precipitation index) meteo. Toprak 
neminin kestirimi için geçmişteki yağışların zamana ters orantılı ağırlıklı ortalaması ile elde edilen değer; eşanlam: 
yağış rejimi indeksi. 

öncü çakma (Alm. Hauptschlag, m; Fr. traceur, m; İng. leader streamer; leader stroke; pilot 

leader) meteo. Yıldırım ya da şimşek çakmasının başlangıcında bulut tabanına yakın yerdeki negatif yüklerin 
boşaltılmaya başlanmasını temsil eden ve iyonlaşma kanalının oluşmasına neden olan ilk deşarj. 

öngörü becerisi (Alm. Vorhersagegüte, f; Fr. efficacité des prévision, f; İng. forecast skill; skill in 
forecasting) meteo. Öngörü yapan bir kişi ya da yazılım için öngörünün doğruluğunun, bir gözlemle olan 

ilişkisinin, öngörüsü yapılan büyüklüğün gerçek değerine yakınlığının ölçüsü. 

öngörü doğruluk puanı (Alm. Verifizierungs-Score, m; Fr. indice de comparaison, m; indice de vérification, m; 
İng. statistical verification score; verification score) meteo. Hava öngörülerinin doğruluğunu belirtmek için 
kullanılan, doğru tahmin yüzdesi, ortalama hata puanı gibi ölçülerden biri; eşanlam: hava öngörü doğruluk puanı. 

öngörü rehberi (Fr. carte de base pour la prévision, f; İng. forecast guidance; forecast guidance 
product) meteo. Hava tahminlerinin yorumlanmasına yardımcı olan, görselleştirme yazılımları, indeksler, haritalar 
gibi yazılım ürünleri. 

özgül nem (Alm. spezifische Feuchtigkeit; Fr. humidité spécifique, f; İng. specific humidity) 1. kim. Bir gaz-su 
buharı karışımında bulunan su buharı kütlesinin kuru gaz kütlesine oranı. 2. meteo. Birim nemli hava içerisindeki 

su buharın kütlesinin, toplam hava kütlesine gram/kilogram olarak ifade edilen oranı. 

paket yöntemi (Alm. Paketmethode, f; Fr. méthode de la particule, f; İng. parcel method; path 
method) meteo. Atmosferde durgun bir hava parçasının çevresi ile ısı, hava gibi herhangi bir özellik açısından 
alışveriş yapmadan yukarı ya da aşağı düşey yönde hareket ettiği varsayılarak yürütülen düşey kararlılık analizi. 

paleoiklim (Alm. Paleoklima, n; Fr. paléoclimat, m; İng. geological climate; paleoclimate) meteo. Bir zaman 

ölçeğine bağlı kalmaksızın, buzul örtü, sarkıt, dikit ve diğer kayaçlardaki fiziksel, jeokimyasal, makro ve mikro 
paleontolojik, palinolojik ve izotopik kayıtları irdeleyerek kurgulanan eski iklim. 

paleoklimatolojik kanıt (Fr. indicateur paléoclimatique, m; İng. paleoclimate indicator; paleoclimatic 

indicator) meteo. Jeolojik evrelerdeki iklimin belirlenmesinde kullanılabilecek buzul örtü, sarkıt, dikit ve diğer çökel 
kayaçlardaki fiziksel, jeokimyasal, makro ve mikro paleontolojik, palinolojik ve izotopik kayıtlar. 

Palmer kuraklık şiddeti indeksi (Alm. Palmer-Dürre-Index, m; Fr. indice de sévérité de sécheresse de Palmer, 
m; indice Palmer de gravité de sécheresse, m; İng. Palmer drought index; Palmer drought severity index; Palmer 
hydrologic drought index) meteo. Hava sıcaklığı, yağış miktarı, buharlaşma-terleme miktarına dayalı, haftalar, 
aylar mertebesinde ya da daha uzun süreler için toprak nem içeriğinin normallerinden sapmaya dayalı indeks. 

pannus (Alm. Pannus, m; Fr. diablotin, m; nuage coureur, m; pannus, m; İng. pannus; scud; scud 
cloud) meteo. Nimbostratüs altostratüs, nimbostratüs, kümülüs kümülonimbüs bulutlarıyla beraber fırtınalı 

havalarda görülen, yerden olan yüksekliği 100 ile 300 metre arasında değişen, alçak, düzensiz sıralar ve küçük 
limeler halinde, kuvvetli rüzgârın etkisiyle oldukça hızlı hareket eden bulutlara denizciler tarafından verilen ad. 

parametrelendirme (Alm. Parametrierung, f; Parametrisierung, f; Fr. paramétrisation, f; paramétrage, m; İng. 
parameterization; parametrization) 1. meteo. Sayısal hava tahmin modellerinde, modellerin tam olarak doğru 
hesaplayamayacağı şeyler için yaklaşımlarda bulunulması. 2. müh. Bir mühendislik modelinin ya da geometrik bir 

objenin tam bir ifadesi için gerekli parametreleri belirleme. 

paraşütlü radyosonda (Alm. Abwurfsonde, f; Fallsonde, f; Fr. catasonde, f; radiosonde parachutée, f; İng. 
dropsonde; parachute radiosonde) meteo. Atmosferi yukarıdan aşağıya taramak ve meteorolojik bilgileri 

derlemek için uçaktan paraşüt bağlanarak bırakılan aletler yardımıyla yapılan düşey gözlem. 

parça parça bulut (Alm. Fractus, m; Fr. fractus, m; İng. fractus) meteo. Düzensiz bulut parçalarından oluşan, 

dağınık görünümlü bulut; eşanlam: fraktus. 



parçacık topaklanması (Alm. Agglomeration, f; Fr. agglomeration, f; İng. agglomeration; particle 
agglomeration) 1. kim. Sıvı ortamında asıltı halde bulunan katı parçacıkların bazı kimyasallar eklenmesi ile kararlı 

hallerinin bozulması ve yumaklaşıp ağırlaşarak hızla dibe çökmesi; eşanlam: aglomerasyon, 
topaklanma. 2. meteo. Bulut veya sıvı yağış damlacıklarının ya da katı yağış parçacıklarının birbirleriyle çarpışma 

ve kaynaşmaları sonucu büyümeleri. 

parçalı az bulutlu gök (Alm. teilweise wolkiges Wetter, n; Fr. ciel partiellement couvert, m; İng. partly cloudy 
sky) meteo. Günün herhangi bir saatinde, gökyüzünü tam olarak kapatmayan, gökyüzünün %40 - %70 arasını 
kapatan bulutların var olması durumu. 

parçalı bulut (Alm. Fractus Wolke, f; Fr. nuage fractus, m; İng. fractus cloud) meteo. Düzensiz bulut 

parçalarından oluşan ve dağınık bir görüntüsü olan stratüs ya da kümülüs biçimli alçak bulut. 

parçalı çok bulutlu (Fr. ciel dégagé, m; İng. broken sky) meteo. Gökyüzünün tamamının kapalılığı göz önüne 

alındığında, kapalılığın 5/8 ile 7/8 arasında olması durumunda kullanılan kavram. 

parçalı güneşli (Alm. teilweise sonniges Wetter, n; Fr. ciel partiellement ensoleillé, m; İng. partly sunny 

sky) meteo. Gündüz güneş ışığını belirtmek için parçalı bulutlu hava benzer bir şekilde kullanılan hava durumu. 

parçalı sis (Alm. Nebelflecken, pl; Fr. brouillard en bancs, m; İng. fog patches) meteo. Göğe doğru bakıldığında 

arkasındaki güneş ve yıldızların görülebileceği kadar ince bir katman oluşturan, fakat yatay görüş mesafesini 
düşüren bir sis kütlesindeki düzensiz ve küçük sis alanları. 

parlak buz (Alm. Blankeis, n; Fr. glace réfléchissante, f; İng. glare ice) meteo. Düz, parlak, ışığı yansıtan, katman 

halindeki buz. 

Parry kemerleri (Alm. Parry-Bögen, pl; Fr. arcs de Parry, pl; İng. Parry arcs) meteo. Bulutlardaki yönlü kristaller 

tarafından oluşturulan, güneşin etrafında 22o’lik hale ile beraber oluşan, güneşin altında ve üstünde renkli 
kemerler şeklinde görülen ender atmosfer optiği fenomeni. 

pasif mikrodalga (Alm. passive Mikrowellen, pl; Fr. hyperfréquences passives, pl; İng. passive 
microwave) meteo. Elektromanyetik spektrumun 1 mm ve 1 m arasında tüm nesneler tarafından mutlak sıfırın 
üzerindeki sıcaklıklarda salımlanan ışınım. 

Pasifik on yıllık salınımı (Alm. Pazifische Dekaden-Oszillation, f; Fr. oscillation décennale du Pacifique, f; İng. 

Pacific decadal oscillation) meteo. Pasifik Okyanusu üzerinde orta enlemlerde görülen, hava ve deniz suyu 
sıcaklığının kabaca on yıllık dönemlerle gösterdiği değişiklik. 

pastırma yazı (Alm. Indianischer Sommer, m; Fr. été de la Saint-Martin, m; été indien, m; İng. Indian 
summer) meteo. Sonbaharın ortasında veya sonlarına doğru sakin ve anormal derecede sıcak havaların 

görüldüğü dönem. 

patlama dalgası (Alm. Detonationswelle, f; Expansionswelle, f; Fr. onde de d'explosion, f; onde explosive, f; İng. 
blast wave; explosion wave) meteo. Meteor çarpması, yanardağ püskürmesi, büyük miktarda patlayıcının 
ateşlenmesi, atom bombası gibi bir olayın yarattığı şiddetli patlamalardan kaynaklanan basınç dalgası. 

patlayan boran grafiği (İng. atmospheric loaded gun) meteo. Aşırı kararsız olan düşey bir atmosferik 

radyosondanın, sahip olduğu atmosferik kapağın zamanla zayıflaması durumunda şiddetli bir boran gelişimini 
gösteren grafik. 

perçem bulut (Alm. Floccus, m; Fr. floccus, m; İng. floccus) meteo. Kümülüs yapılı, alt kısımları az çok dağınık 

görünümlü olup çizgili yağış izleri içeren, her birimi küçük bir yün tutamını andıran bulut; eşanlam: flokus. 

pervaneli anemometre (Alm. Flügelradanemometer, n; Windradanemometer, n; Fr. anémomètre girouette, m; 
anémomètre à hélice, m; İng. vane anemometer) meteo. Havanın hızını ve hacimsel akış miktarını ölçmek için 
kullanılan, pervanenin dönme hızının elektrik akımına çevrilerek okumanın yapıldığı anemometre; eşanlam: 
pervaneli rüzgârölçer. 

pilot balon (Alm. Pilotballon, m; Fr. ballon-pilote, m; İng. pibal; pilot balloon) meteo. Havada yükselişi sırasındaki 

hareketleri yerden teodolitle izlenerek çeşitli yüksekliklerde rüzgâr hızının ve yönünün belirlenebilmesinde 
kullanılan parlak renkli küçük balon. 

pilot hava raporu (Fr. compte rendu météorologique de pilote, m; rapport météo de pilote, m; İng. aircraft report; 
pilot report; pilot weather report; PIREP) meteo. Uçuş halindeki bir hava aracının pilotu ya da ekibinin uçuş 
bölgesindeki hava şartlarını gözleyip iletmesi. 



piradyometer (Alm. Pyrradiometer, n; Fr. pyrradiomètre, m; İng. pyrradiometer) meteo. Bir düzlem üzerinde 2π 

katı açı içine düşen gerek güneşten doğrudan, gerek yer ve havadan saçılarak gelen toplam ışınımın ölçülmesi 
için kullanılan alet. 

piranograf (Alm. Pyranograph, m; Fr. pyranographe, m; solarimètre enregistreur, m; İng. pyranograph; recording 
solarimeter) meteo. Birim alana birim zamanda gelen toplam güneş ışınımını ölçüp kaydeden alet. 

piranometre (Alm. Pyranometer, n; Solarimeter, n; Fr. pyranomètre, m; solarimètre, m; İng. pyranometer; 
solarimeter) meteo. Birim alana birim zamanda gerek doğrudan Güneş'ten gerekse gökyüzünden yansımayla 
gelen toplam güneş ışınımını ölçmek için kullanılan alet. 

pirgeometre (Alm. Pyrgeometer, n; Fr. pyrgéomètre, m; İng. pyrgeometer) meteo. Yeryüzüne yakın mesafelerde, 

4,5-100 mikrometre dalga boyları arasında toplam kızılaltı ışınım miktarını ölçen alet. 

pirheliyograf (Alm. Pyrheliograph, m; aufzeichnendes Pyrheliometer, n; Fr. pyrhéliographe, m; pyrhéliomètre 
enregistreur, m; İng. pyrheliograph; recording pyrheliometer) meteo. Doğrudan gelen güneş ışınım şiddetini ölçüp 
kaydeden alet. 

pirhelyometre (Alm. Pyrheliometer, n; Fr. pyrhéliomètre, m; İng. pyrheliometer) meteo. Doğrudan gelen güneş 

ışınım şiddetini ölçmek için kullanılan alet. 

piroteknik alev topu (Alm. pyrotechnische Fackel, f; Fr. fusée pyrotechnique, f; İng. pyrotechnic cloud seeding 
flare; pyrotechnic flare) meteo. Uçaktan bulut tohumlama amacı ile gümüş iyodür parçacıklarını yakarak buluta 

göndermeye yarayan alev topu. 

pist görüş uzaklığı (Alm. Pistensichtweite, f; Fr. portée visuelle de piste, f; İng. runway visibility value; runway 
visual range) meteo. Havaalanlarındaki pistlerin orta çizgisi üzerinde, pilotun yerdeki uçağın kokpitinden 
baktığında görülebildiği en büyük uzaklık. 

Pitot tüplü anemometre (Alm. Pitotrohr Anemometer, n; Staudruckrohr Anemometer, n; Fr. anémomètre à tube 
de Pitot, m; İng. pitot tube static anemometer) meteo. Uçakların havaya göre hızını ölçmede kullanılan, ağzı 
rüzgâra karşı durup dinamik basınca, tüpün yanındaki delikler de statik basınca denk yaratılan etkinin ölçümüne 
dayalı anemometre. 

plak biçimli buz kristali (Alm. Eisplättchen, n; Fr. cristal de glace en forme de plaque, m; İng. ice plate type 

snowflake) meteo. Boy ve enine göre kalınlığı ince olan ve altıgen biçiminde yassı buz kristali. 

plaka çığı (Alm. Schneebrettlawine, f; Fr. avalanche de plaque, f; İng. slab avalanche) meteo. Görece daha 

büyük kar kütlelerinin hareket ettiği, üstteki iç tutunumu yüksek kar katmanının altta iç tutunumu daha zayıf kar 
katmanları üzerinde kayması ile oluşan, dağ sporlarında daha tehlikeli olan çığ; eşanlam: tabaka çığı. 

plakalı anemometre (Alm. Windplatte, f; Druckplattenanemometer, n; Platten-Anemometer, n; Fr. anémomètre à 
plaque, m; İng. plate anemometer; pressure plate anemometer) meteo. Bir plakaya çarpan rüzgârın yarattığı 
basıncın bir yay aracılığı ile kuvvete dönüştürülme prensibine dayanan, kaba ölçümler için ya da köprülerde 
şiddetli rüzgâr alarmı için kullanılan en basit akışkan hızı ölçeri. 

plazmapoz (Alm. Plasmapause, f; Fr. plasmapause, f; İng. plasmapause) meteo. Plazma küresinin dış sınırında, 

elektron yoğunluğunda keskin bir düşüş ve uzaklıkla ile sıcaklık artışının olduğu, yaklaşık dört Dünya yarıçapı 
mesafesindeki geçiş tabakası. 

plazmasfer (Alm. Plasmasphäre, f; Fr. plasmasphère, f; İng. plasmasphere) meteo. Manyetosferin iç kısmında 

bulunan ve Dünya'dan yaklaşık dört yarıçap kadar dışarıya uzanan, oldukça yüksek elektron yoğunluğuna sahip 
halkaya benzer şekilli bölge. 

plüviometri (Alm. Pluviometrie, f; Fr. pluviométrie, f; İng. pluviometry) meteo. Yağışları, yağış dağılımlarını ve 

yağış ölçüm tekniklerini konu edinen meteorolojinin alt dalı. 

plüviotermik oran (Alm. pluviothermisches Verhältnis, n; Fr. quotient pluviothermique, m; quotient 
pluviothermique d'Emberger, m; İng. Emberger pluviothermic quotient; pluviothermic quotient; pluviothermic 
ratio) meteo. Bir iklimin kuruluğunu en sıcak ayın ortalama en yüksek sıcaklığı, en soğuk ayın ortalama en düşük 
sıcaklığı ve yıllık ortalama yağış derinliği ile karakterize etmek için kullanılan iklim indeksi. 

plüviyograf (Alm. Pluviograph, m; registrierender Regenmesser, m; Fr. pluviographe, m; pluviomètre 
enregistreur, m; İng. pluviograph; rain recorder; recording raingauge) meteo. Herhangi bir yerdeki yağış 
yüksekliğinin zamanla değişimini kaydeden aygıt; eşanlam: yağış kaydedici, yağış yüksekliği kaydedici. 



plüviyometre bkz. meteo. yağışölçer. 

plüvyometrik oran (Alm. pluviometrischer Quotient, m; Fr. quotient pluviométrique, m; İng. pluviometric 
quotient) meteo. Belirli bir ay boyunca belirli bir yerde toplanan yağış miktarının, yıllık miktarın her aya eşit olarak 
dağıtılması durumunda elde edilecek olan miktara oranı. 

Poisson denklemi (Alm. Poisson-Gleichung, f; Fr. équation de Poisson, f; İng. Poisson's 
equation) 1. meteo. Meteorolojide, bir ideal gaz için adyabatik bir süreçte sıcaklık ve basınç arasındaki ilişkiyi 
açıklayan ifade. 2. müh. Eliptik tipteki Laplace denkleminin genelleştirilmiş bir hali olan bir kısmi diferansiyel 

denklem. 

polarimetre 1. (Alm. Polarimeter, n; Fr. polarimètre, m; İng. polarimeter) kim. Doğrusal kutuplanmış ışığın bir 
maddeden geçerken kutuplama düzlemini döndürülme açısını ölçmekte kullanılan aygıt. 2. meteo. Meteorolojide, 

gökyüzünün herhangi bir noktasından gelen ışığın polarizasyon yüzdesini ölçmede kullanılan alet. 

polariskop (Alm. Polariskop, m; Fr. polariscope, m; İng. polariscope) meteo. Polarmış ışık altında cisimlerin 

özelliklerinin incelenmesine elveren alet. 

polikristal buz (Alm. polykristallines Eis, f; Fr. glace polycristalline, f; İng. polycrystalline ice) meteo. Birçok 

bireysel buz kristallerinin birleşimi ile oluşan kar tanesi. 

politropik atmosfer (Alm. polytropische Atmosphäre, f; Fr. atmosphère polytrope, f; İng. polytropic 
atmosphere) meteo. Sıfıra eşit bir sıcaklık gradyanı ile hidrostatik dengedeki model atmosfer. 

potansiyel buharlaşma (Alm. potentielle Verdunstung, f; Verdunstungsstärke, f; Fr. évaporation potentielle, f; 
évaporativité, f; İng. evaporativity; potential evaporation; potential evapotranspiration) meteo. Bir arazide yeterli 
miktarda su olduğunda mevcut güneş, rüzgâr vb. koşullarda buharlaşma ve bitkilerin terlemesiyle atmosfere birim 
yüzeyden birim zamanda aktarılabilecek en fazla su miktarı; eşanlam: potansiyel buharlaşma-terleme. 

potansiyel burgaçlanma (Alm. potentielle Vortizität, f; Fr. tourbillon potentiel, m; İng. potential 
vorticity) meteo. Atmosferdeki hava akışı hız alanının girdaplılığına Yer’in açısal hızının eklenmesiyle elde edilen 
niceliğin hava kolonunun yüksekliği ya da kalınlığına bölünmesi ile elde edilen ve yamaç siklonlarının oluşumunu 
açıklamakta kullanılan değişken. 

potansiyel gradyanı (Alm. Potenzialgradient, m; Fr. gradient de potentiel, m; İng. potential gradient) 1. elk. 1. 

Biyolojide hücre zarının iki yüzü arasındaki net elektrik yükü farkı. 2. Herhangi bir nokta için potansiyelin uzayda 
en hızlı değiştiği yönü ve bu yöndeki değişme hızını içeren vektör. 2. meteo. Yeryüzünün negatif elektrik yüklü 

olması ve bu etkinin yeryüzüne düşey yükseklikle azalmasının sonucu olarak gözlemlenen potansiyel farkı. 

potansiyel sıcaklık (Alm. Potentielle Temperatur, f; Fr. température potentielle, f; İng. potential 

temperature) meteo. Bir doymamış kuru hava parçasının adyabatik olarak bulunduğu seviyeden 1000 mb 
seviyesine getirildiğinde sahip olacağı sıcaklık. 

poyraz (Alm. Nordostwind, m; Fr. nordet, m; vent du nordet, m; İng. north-east wind; north-
easter) meteo. Türkiye'de kuzeydoğudan (45 derece, NE) esen soğuk rüzgâr. 

poz konum göstergesi (Alm. PPI-Abbildung, f; PPI-Sichtgerät, n; Fr. vue panoramique à angle d'élévation 
constant, f; indicateur de position sur plan, m; indicateur panoramique, m; İng. plan position indicator; PPI 
Scope) meteo. 1. Kutupsal koordinatlarda sabit bir yükseklik ve istenilen azimut açısında belirli bir mesafeye 
kadar eko sinyallerinin şiddetlerinin ekranda görüntülenmesi; eşanlam: plan mevki göstergesi. 2. Radar anteninin 
kendisinin ekranın ortasında yer aldığı, antenden uzaklık ve yerden yüksekliklerin eşmerkezli daireler halinde 
gösterildiği, dönen radarın gönderdiği darbelerin yankı izlerinin ekrana yansıtıldığı radar monitörü; eşanlam: plan 
mevki göstergesi. 

pozitif burgaçlanma (Alm. positive Wirbeligkeit, f; Fr. tourbillonnement positif, m; İng. positive 

vorticity) meteo. Atmosferik burgaçlanmanın yeryüzüne paralel iki boyutlu bir akış olarak ele alındığında, hava 
hareketinin saatin ters yönünde olduğu ve burgaçlanma vektörünün yukarı yönde olduğu durum; Kuzey 
Yarımküre’de bu durum siklonik dönmeye karşılık gelir. 

pozitif burgaçlanma adveksiyonu (Fr. advection de tourbillon positive, f; İng. cyclonic vorticity; positive vorticity 

advection) meteo. Yukarı seviyelerdeki meteorolojik kısa dalga düzensizliklerinin oturduğu uzun dalga üzerinde 
ilerlemesiyle pozitif burgaçlanmayı gittiği yönde taşıması ve boran gelişimine yardımcı olan adveksiyon. 

pozitif eğimli basınç oluğu (Fr. creux avec inclinaison positive, m; İng. positive tilt trough; positive tilted 
trough) meteo. Doğrultu açısı boylama göre pozitif yönlü, yani güneybatıdan kuzeydoğuya yönelik olan, orta 
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enlemlerde zayıflayan ve yaşamının son evresine gelen bir hava olayına işaret eden orta enlemlerde bir alçak 
basınç bölgesi. 

pozitif yıldırım (Alm. Positivblitz, m; Fr. foudre positive, f; İng. lightning; positive flash; positive 
lightning) meteo. Buluttan yeryüzüne doğru elektrik boşalımı yaratan yıldırımlarda, genellikle bir örs biçimli 
bulutlarda görülen, bulut tavanının pozitif yüklü olduğu halde gerçekleşen, negatif yıldırımlara göre çok daha 
yüksek enerji içeren ve tehlikeli olabilen yıldırım. 

programlı yayın (Alm. Festzeitsendung, f; Fr. diffusion à heure fixe, f; İng. fixed time 
broadcast) meteo. Uluslararası, ulusal veya bölgesel olarak kabul edilen bir zaman çizelgesine göre yapılan 
bilgilendirme amaçlı radyo yayını. 

proton yağışı (Alm. Protonenniederschlag, m; Fr. précipitation de proton, f; İng. proton 
precipitation) meteo. Protonların atmosferin elektriksel iletkenliğine ve kutup ışığı olayına katkısı olduğu 
düşünülen, yukarı atmosferde jeomanyetik alan çizgileri boyunca sarmal hareketi. 

protonküre (Alm. Protonosphäre, f; Fr. protonosphère, f; İng. protonosphere) meteo. Atom, hidrojen ve 

protonların (iyonik hidrojen) baskın unsurlar olduğu Dünya’nın üst atmosferinde, iyonosferin en dış uzantısı olarak 
kabul edilen bölge. 

psikrograf (Alm. Psychrograph, m; Fr. psychrographe, m; psychromètre enregistreur, m; İng. psychrograph; 
recording psychrometer) meteo. Atmosferik nemin miktarını ölçüp kaydeden alet. 

psikrometre (Alm. Psychrometer, n; Fr. psychromètre, m; İng. psychrometer) meteo. Biri kuru bir haznede diğeri 

ıslak haznede bulunan iki termometre ile ölçülen, kuru termometre sıcaklığı ile ıslak termometre sıcaklığı 
değerlerinden havadaki nemin bağıl niceliğini hesaplayan aygıt. 

psikrometrik formül (Alm. psychrometrische Formel, f; Fr. formule psychrométrique, f; İng. hygrometric formula; 

psychrometric formula) meteo. Psikrometrik tabloların hazırlanmasında kullanılan, buhar basıncını barometre ve 
psikrometre değerleri cinsinden veren yarı ampirik ilişki; eşanlam: higrometrik formül. 

psikrometrik tablo (Alm. hygrometrische Tabelle, f; Psychrometertafel, f; psychrometrische Tabelle, f; Fr. table 
higrométrique, f; table psychrométrique, f; İng. higrometric table; psychrometric table) meteo. Psikrometreden 
elde edilen kuru ve ıslak hazne sıcaklık okumalarından havanın bağıl nemi, buhar basıncı veya çiy noktasını elde 
etmek için kullanılan çizelge. 

pullu gökyüzü (Alm. Schäfchenwolkenhimmel, m; Fr. ciel moutonné, m; ciel pommelé, m; İng. mackerel 
sky) meteo. Arasındaki boşluklardan mavi gökyüzünün görülebildiği, düzgün dalgalar halinde sıralanmış, yuvarlak 
görünüşlü, parçalı, uskumru balığının sırtına benzer görüntü sergileyen, buz kristallerinden oluşmuş 
sirokümülüslerle veya altokümülüslerle kaplı gökyüzü. 

pus (Alm. Dunst, m; Fr. brume, f; İng. mist) meteo. Yer seviyesindeki görüş uzaklığını 1 kilometrenin altına 

düşürmeden kısıtlayan, havada asıltı halinde bulunan mikroskobik büyüklükteki su damlacıklarının meydana 
getirdiği bulut benzeri bir atmosferik olay; eşanlam: ince sis. 

pus alkımı (Alm. weißer Regenbogen, m; Fr. arc-en-ciel blanc, m; İng. mistbow; white rainbow) meteo. Güneş 

ışınlarının pustaki su damlacıklarında kırılıma uğraması ve yansıması sonucunda oluşan yarı dairesel beyazımsı 
kuşak; eşanlam: pus kuşağı. 

pus katmanı (Alm. Dunstschicht, f; Hochdunst, m; Fr. brume sèche en altitude, f; couche de brume sèche, f; İng. 

haze aloft; haze layer) meteo. Atmosferde, tavanı genellikle sıcaklık terselmesi yüksekliği ile sınırlandırılmış, 
tabanı ise yeryüzüne kadar ulaşmayabilen bulanık, puslu atmosfer katmanı. 

pus ufku (Alm. Dunsthorizont, m; Fr. horizon de brume sèche, m; İng. haze horizon) meteo. Üstten sıcaklık 

terselmesi ile sınırlandırılmış olan ve yukarıdan bakıldığında ufuk gibi bir görünüme sahip, gerçek ufku örtebilen 
pus katmanının üst kısmı. 

pürüzlülük uzunluğu (Alm. Länge der Rauigkeit, f; Fr. longueur de rugosité, f; İng. aerodynamic roughness 
length; roughness length) meteo. Tümüyle türbülanslı bir hava hareketinde rüzgârın yatay yönde ortalama hızını 
belirlemede kullanılan ve yeryüzünün engebeliliğini yansıtan parametre. 

radar bilgileri (Alm. Radarinformation, f; Fr. information radar, f; İng. radar information) meteo. 1. Meteoroloji 

radarlarında, yağış alanı ve şiddetindeki değişiklikleri, bunların radar uzaklığı, rüzgârın hız ve yönü, damla ya da 
buz kristallerinin yoğunluğu ve tahmini yağış miktarı gibi radardan elde edilen bilgiler. 2. Radarın gözlemlediği 
hedef hakkında erim, yükselti açısı, semt açısı, Doppler kayması gibi veriler. 



radar denklemi (Alm. Radargleichung, f; Fr. équation radar, f; İng. radar equation) meteo. Meteorolojide katı ve 

sıvı parçacıklardan oluşan hedefin saçılma, gönderilen sinyalin gücü, antenin etkili olduğu alan, alıcıya dönen 
ortalama güç, mesafe ve radar frekans bandında zayıflama gibi özellikleri arasında ilişki kuran ifade. 

radar erimi (Alm. Radarreichweite, f; Fr. portée radar, f; İng. radar range) meteo. Bir radarın hedef nesnelerinden 

bilgi edinebileceği en büyük uzaklık; eşanlam: radar menzili. 

radar geçitlemesi (Alm. Entfernungsabschnitt, m; Fr. porte de couverture, f; porte en distance, f; İng. range gate; 
range gating) meteo. Radarın kaplama alanı içerisinde yansıyan sinyallerin belirli bir uzaklık aralığına gelecek 
şekilde belirli bir zaman aralığında örneklenerek gözlemlenmesi. 

radar huzmesi (Alm. Radarstrahl, m; Fr. faisceau radar, m; İng. radar beam) meteo. Radar vericisinin gönderdiği, 

amaca göre ışıma örüntüsü biçimlendirilmiş elektromanyetik enerji yayılımı. 

radar klimatolojisi (Alm. Radar-Klimatologie, f; Fr. climatologie radar, f; İng. radar 
climatology) meteo. Meteoroloji radarı yankılarının uzam ve zamandaki uzun yıllar boyun analizine dayalı iklim 
etüdü. 

radar menzili katlanması (Fr. repliement de portée de radar, m; İng. radar folding; range folding) meteo. Bir 

radarın, gönderdiği darbeler arasındaki bekleme süresinden daha da uzun bir gecikmeyle gelen, dolayısıyla radar 
eriminin ötesindeki bir hedeften yansımanın çok yakından geliyormuş şeklinde bir yanılgı yaratması ve hedefin 
uzaklığının yanlış tahmini olayı; eşanlam: radar erim katlanması. 

radar meteoroloji gözlemi (Alm. Wetterbeobachtung mit Radar, f; Fr. observation météorologique par radar, f; 
İng. radar meteorological observation) meteo. Radar ekranında görünen yankıların, fırtınalar da dahil olmak üzere 
kapsama alanı, şiddet, yükseklik, yer değiştirme ve diğer özellikler açısından değerlendirilmesi. 

radar meteorolojisi (Alm. Radarmeteorologie, f; Fr. météorologie radar, f; radarmétéorologie, f; İng. radar 

meteorology) meteo. Hava gözlemleri ve tahminleri için atmosferik olaylar tarafından saçılan ve yansıyan radar 
dalgalarını inceleyen meteorolojinin bir dalı. 

radar mozaiği (Alm. Radarmosaik, n; Fr. mosaïque de radar, f; İng. radar mosaic) meteo. Birçok radardan gelen 

verilerin birleştirilerek elde edilen bölge ya da ülke ölçeğindeki yağış, yeryüzü yansımaları gibi bilgilerin gösterildiği 
imge. 

radar saçılımölçeri (Alm. Radar Diffusionsmesser, m; Radar Streustrahlungsmesser, m; Fr. diffusiomètre radar, 
m; İng. radar scatterometer) meteo. Elektromanyetik ışınların geliş açısına göre arazinin yansıtma gücünü ölçen, 
haritacılıkta kullanılan radar; eşanlam: radar difüzometresi. 

radar sondası (Alm. Radarsonde, f; Fr. radarsonde, f; radar vent, m; İng. radar wind system; 

radarsonde) meteo. Bir balon üzerinde taşınan radar hedefinin yanca açısı, yükseliş açısı ve uzaklığını radar ile 
belirleyerek rüzgârların yön ve hızlarını çıkarsama. 

radar yankısı (Alm. Echo-Radar, n; Radarecho, n; Fr. écho radar, m; İng. radar echo) meteo. Hedeften 

yansıyarak geri gelen elektromanyetik enerjinin radar alıcısı tarafından algılanan ve ekrana yansıyan işareti. 

radar yansıtma faktörü (Alm. Radar Reflektivität, f; Radar-Reflexionsgrad, m; Radar Reflexionsvermögen, n; Fr. 
réflectivité radar, f; facteur de réflectivité, m; pouvoir de reflexion radar, m; İng. radar reflective power; radar 
reflectivity; radar reflectivity factor) 1. elk. Hedef nesnelerinin radar ışınlarını yansıtabilme özelliği, hedeften 
yansıyan elektromanyetik gücün gelen ışın gücüne oranı. 2. meteo. Yağmur tanelerinin çaplarının altıncı kuvvetini 

alarak elde edilen toplam ve radar işaretiyle yağış şiddetinin tahmininde kullanılan denklemde rol alan faktör. 

radyal akış (Alm. radiale Einströmung, f; Fr. flux radial; İng. radial inflow) meteo. 1. Bir atmosferik sistemin 

merkezine doğru olan rüzgârın hız bileşeni. 2. Türbinlerde hava akışının şaft eksenine dik yönde olan bileşeni. 

radyal hız (Alm. Radialgeschwindigkeit, f; Fr. vitesse radiale, f; vélocité radiale, f; İng. radial 
velocity) 1. meteo. Radara yaklaşan veya radardan uzaklaşan bir hedefin hareket ekseni boyunca 
hızı. 2. müh. Hareket eden bir nesnenin bakanın görüş doğrultusundaki hızı; gözlemciye doğru geliş ya da 

gözlemciden uzaklaşma hızı. 

radyal rüzgâr hızı (Alm. radiale Windgeschwindigkeit, f; Fr. vitesse radiale du vent, f; İng. radial wind 

velocity) meteo. Radarla rüzgâr hızı ölçümünde, radarın ışını doğrultusunda, giden ya da gelen yönde ölçülen 
rüzgâr hızı. 



radyo akustik sondaj sistemi (Fr. système de sondage radio-acoustique de l'atmosphère, m; İng. radio acoustic 

sounding system; RASS) meteo. Yerden yukarıya doğru gönderilen yüksek frekans dalgalarının atmosferin farklı 
yüksekliklerdeki katmanlarından yansıyan hızlarını kullanarak atmosferin düşey sıcaklık gradyanını ölçen aygıt. 

radyo atmometre (Alm. Radio Atmometer, m; Fr. radioatmomètre, m; İng. radio-atmometer) meteo. Bitkilerin 

yapraklarından buharlaşmanın güneş ışığı şiddetiyle olan bağıntısını saptamak üzere tasarımlanmış alet. 

radyo fecri (Alm. Radioaurora, f; Fr. aurore radio, f; İng. radio aurora) meteo. Kuzey ışıkları sırasında, normal 

iyonosferik yansıma frekanslarından çok daha yüksek frekanslarda gerçekleşen radyo sinyallerinin yansıması. 

radyo kırılım indeksi (Alm. Radiorefraktionsindex, m; Fr. indice de réfraction radioélectrique, m; İng. radio 
refractive index) meteo. Radyo dalgalarının atmosferde yükselti, nem, basınç gibi faktörlere bağlı olan yayılma 

hızının, vakumdaki yayılma hızına oranı. 

radyo meteorolojisi (Alm. Radiometeorologie, f; Fr. radiométéorologie, f; İng. radiometeorology) meteo. Radyo 

dalgalarının atmosferde yansıma ve yayılım özelliklerini kullanark yağış, bulut, türbülans, rüzgâr, fırtına gibi çeşitli 
atmosfer fiziği olaylarının incelenmesi. 

radyoizotoplu karölçer (Alm. Gammastrahlen-Schneehöhenmesser, m; Radioisotopen-Schneemessgerät, n; Fr. 
nivomètre à radio-isotopes, m; nivomètre à rayons gamma, m; İng. gamma ray snow-gauge; radioisotope snow 
gage) meteo. Gama ışınımının soğrulmasına dayalı olarak karın su eşdeğerini belirleyen alet. 

radyometre (Alm. Radiometer, m; Fr. radiomètre, m; İng. radiometer; roentgenometer) meteo. Elektromanyetik 

enerji akısını ölçmeye yarayan alet; eşanlam: ışıma ölçer. 

radyometri (Alm. Radiometrie, f; Strahlenmessung, f; Fr. radiométrie, f; İng. radiometry) meteo. Görünür ışık 

bandı dahil elektromanyetik bantlardaki ışıma enerjisini ölçme tekniği; eşanlam: ışınım ölçümü. 

radyosonda (Alm. Radiosonde, f; Fr. radio-sonde, f; İng. radiometeorograph; radiosonde) meteo. Genellikle bir 

balonla atmosfere salınan, yeryüzü ve stratosfer arasındaki atmosferik değişkenleri (sıcaklık, nem oranı, basınç) 
ölçüp topladığı bilgileri radyo ile yeryüzündeki alıcıya gönderebilen aygıt. 

raf bulut (Alm. Böenwalze, f; Wolkenwalze, f; Fr. nuage en étagère, m; İng. shelf cloud) meteo. Genellikle 

boranla gelen bir bulutun, daha seyrek olarak konvektif bir bulutun önünde ve altında kama şeklindeki, bazen 
hamle cephesinin öncüsü durumunda olan raf görünümlü bulut. 

Rankine sıcaklık ölçeği (Alm. Rankine-Skala, f; Fr. échelle de température Rankine, f; İng. Rankine temperature 
scale) meteo. Sıfır noktası (0 oRankine) 0 Kelvin’e eşit, bir derece Rankine sıcaklık farkı bir derece Fahrenheit 
olan, suyun kaynama noktasının 671,6  oRankine olduğu sıcaklık ölçeği. 

rasatçı (Alm. Beobachter, m; Fr. observateur, m; İng. observer) meteo. Hava gözlemlerini yapan ve gerekli 

raporları belli bir standart içinde hazırlayıp sunan uzman kişi; eşanlam: hava gözlemcisi. 

rasgele hava öngörüsü (Alm. Zufallsvorhersage, f; zufällige Prognose, f; Fr. prévision aléatoire, f; prévision au 
hazard, f; İng. random forecast) meteo. Yöntemler arası öngörü başarımını karşılaştırmak amacıyla havanın 
değişik durumlarını gösteren meteorolojik durum takımından, şans temelinde sadece birini seçerek yapılan 
öngörü. 

ravinsonda (Alm. Rawinsonde, f; Fr. sonde de radiovent, f; İng. rawinsonde; rawinsonde 
observation) meteo. Bulunduğu konumu radarla izlenen ve böylece rüzgâr yönü ve hızı hakkında bilgi 
edinilmesini sağlayan hava balonu. 

Rayleigh sayısı (Alm. Rayleigh-Zahl, f; Fr. nombre de Rayleigh, m; İng. Rayleigh number) meteo. Akışkanlar 

mekaniğinde, bir akışkanın içindeki ısı transferinin, kritik bir değerin altında olduğunda iletim yoluyla, bu değerin 
üstünde olduğunda konveksiyon yoluyla gerçekleştiğini belirleyen ve bir akışkandaki sıcaklık adveksiyonu ile 
kaldırma kuvvetinin çarpımının, ağdalık kuvveti ile ısı iletimine oranından elde edilen boyutsuz sayı. 

referans bulut (Fr. traceur nuageux, m; İng. cloud tracer) meteo. Bulunduğu seviyedeki hava hareketlerini 

gözlemlemek ve/veya rüzgâr yön ve hızını ölçmek için izlenen bulut; eşanlam: markör bulut. 

referans iklim istasyonu (Alm. klimatologische Bezugsstation, f; Fr. station climatologique de reference, f; İng. 
reference climatological station) meteo. Özellikle iklim eğilimlerini belirlemek amacıyla meteorolojik gözlem 

yapmak üzere kurulmuş gözlem istasyonu. 



Reomür ölçeği (Alm. Réaumur-Skala, f; Réaumur-Temperatur-Skala, f; Grad Réaumur, m; Fr. échelle de 

température Réaumur, f; échelle Réaumur, f; İng. Réaumur scale; Réaumur temperature scale) meteo. Bir 
atmosfer basıncındaki suyun 0 °C'de donacak ve 80 °C'de kaynayacak şekilde tasarlanmış olan sıcaklık ölçeği; 
eşanlam: Reomür sıcaklık ölçeği. 

Rex bloku (Fr. bloc Rex, m; İng. Rex block) meteo. Atmosferin yukarı seviyesinde, kapalı bir alçak basınç 

merkezinin hemen kuzeyinde bulunan bir yüksek basınç merkezinin oluşturduğu, hava sistemlerini üzerinden 
geçişini engelleyici, bu sistemlerin yönünü kuzeye ya da güneye dönmesini zorlayan örüntü. 

Richards denklemi (Alm. Richards-Gleichung, f; Fr. équation de Richards; İng. Richards 
equation) meteo. Doygun olmayan toprakta suyun hareketini açıklayan doğrusal olmayan kısmi diferansiyel 

denklem. 

riometre (Alm. Riometer, n; Fr. riomètre, m; İng. relative ionospheric opacity meter; riometer) meteo. Yüksek 

frekans bandında atmosferin uzaydan gelen elektromanyetik dalgalara geçirgenliğini ölçmek için kullanılan alet. 

risk yönetim süreci (Alm. Risikomanagementprozess, m; Fr. processus de gestion des risques, m; İng. risk 

management process) meteo. Risk iletişim, belirleme, analiz etme, değerlendirme, düzeltme, izleme ve gözden 
geçirme çalışmalarına sistematik olarak yönetim politikaları ve süreçlerinin uygulanması. 

riske maruziyet (Alm. Risikoexposition, f; Fr. exposition aux risques, f; İng. risk exposure) meteo. Afet 

bölgelerinde ve riskli üretim alanlarında bulunan insanların, yapıların ve sistemlerin, potansiyel tehlike altında 
bulunması; eşanlam: risk maruziyeti. 

roket sondajı (Alm. Raketensondierung, f; Fr. observation par fusée, f; sondage par fusée, f; İng. rocket 
sounding) meteo. Bir sonda roketi ile atmosferde uçak ve meteoroloji balonun ulaştığından daha yüksek 
seviyelerden başlayarak meteorolojik ölçümler alma. 

roket şimşek (Fr. éclair en fusée, m; İng. rocket lightning) meteo. Şimşekteki elektriksel boşalımın gelişme 

hızının gözle takip edilebilecek kadar yavaş olduğu, çok az görülen bir şimşek türü. 

Rosemount sıcaklık kovanı (Alm. Rosemount-Temperaturgehäuse, f; Fr. boîtier thermométrique Rosemount, m; 
İng. Rosemount temperature housing) meteo. Ortamdaki hava akışını giriş kanalında dik bir açıyla termometreye 
yönlendiren düzenek. 

Rossby dalgası (Alm. planatäre Welle, f; planetarische Welle, f; Rossby-Welle, f; Fr. onde de Rossby, f; onde 
planétaire de Rossby, f; İng. long wave; major wave; planetary wave; Rossby wave) meteo. Yüksek troposferde 
batıdan esen ana rüzgâr kuşağı içerisinde, yarı yatay yüzey üzerindeki bir dizi sırt ve barometrik oluktan oluşmuş 
binlerce kilometre uzunluğa ve belirgin enlemsel genişliğe sahip dalgalar; eşanlam: gezegensel dalga. 

Rossby dalgası indeks çevrimi (Fr. cycle d’indice, m; İng. index cycle; Rossby wave index 
cycle) meteo. Rossby dalgalarında birkaç haftalık süreler içerisinde görülen düşük genlikli ve yüksek genlikli 
fazları arasındaki hemen hemen periyodik salınımlar. 

Rossby diyagramı (Alm. Rossby-Diagramm, n; Fr. diagramme de Rossby, m; İng. Rossby 

diagram) meteo. Atmosferin bir parçasının veya bir hava kütlesinin termodinamik durumunu basınç, sıcaklık, nem 
gibi meteorolojik değişkenler ile açıklamak için kullanılan, karışma oranı ve potansiyel sıcaklığın doğal 
logaritmasının kartezyen koordinatlarda gösterildiği termodinamik diyagram. 

Rossby parametresi (Alm. Rossby-Parameter, n; Fr. paramètre de Rossby, m; İng. Rossby 

parameter) meteo. Dünya’nın küreselliğinden dolayı Coriolis parametresinin enlemlere göre değişimini ifade eden 
oran. 

Rossby rejimi (Alm. Rossby-Régime, n; Fr. régime de Rossby, m; İng. Rossby regime) meteo. Atmosferdeki iki 

temel dolaşım modelinden biri olan, ısı ve momentumun radyal olarak taşınması sonucu küçük Rossby sayılı, çok 
büyük yatay çevrintilerin gerçekleştiği model. 

rota hava tahmini (Alm. Streckenwettervorhersage, f; Fr. route forecast; prévision de route, f; İng. 
ROFOR) meteo. Belirli bir uçuş rotasının tümü ya da bir kısmı için yapılan hava tahmini. 

rulo bulut (Fr. nuage de tourbillon d'aval, m; İng. roll cloud) meteo. Hamle cephelerindeki boranların ya da soğuk 

cephe ya da sağanak hatlarının önündeki kümülonimbüs bulutlarının tabanından tümüyle ayrılmış ve aşağı 
seviyelerde tüpler biçiminde görülen kümülüs ya da kümülüs fraktus bulutları; eşanlam: tüp bulut. 



rüzgâr (Alm. Wind, m; Fr. vent, m; İng. wind) meteo. Düzensiz ısınma veya farklı basınç merkezleri nedeniyle 

havanın, yeryüzüne göre, belirli bir hız ve yönde bir yerden bir başka bir yere yatay hareketi; eşanlam: yel. 

rüzgâr açısı (Alm. Windinklination, f; Fr. inclinaison du vent, f; İng. inclination of the wind) meteo. 1. Gözlem 

yapılan istasyonda gözlenen rüzgâr yönü ile istasyondan geçen izobar arasındaki, sürtünme etkisi sonucu karalar 
ve denizler üzerinde farklı olabilen açı. 2. Rüzgâr doğrultusunun yatay ile yaptığı açı. 

rüzgâr altı oluğu (Alm. dynamischer Trog, m; Leetrog, m; dynamische Tiefdruckrinne, n; Fr. creux dynamique, m; 
İng. dynamic trough; lee trough) meteo. Yüksek ve uzun bir dağ sırtında rüzgâr altı tarafında, yani rüzgârın estiği 
yönde oluşan basınç oluğu; eşanlam: dinamik alçak basınç oluğu. 

rüzgâr altı taraf (Alm. Leeseite, f; Fr. côte sous le vent, f; İng. lee side; leeward) 1. denz. Geminin rüzgârdan 
korunan tarafı; eşanlam: rüzgâr altı bordası. 2. meteo. Bir dağın, arazi yükseltisinin ya da gemi gibi bir nesnenin 

rüzgârın esiş yönünün tersindeki, rüzgârdan korunan yamacı; eşanlam: rüzgâraltı. 

rüzgâr atıştırması (Alm. Windstoß, m; Fr. bourrasque, f; İng. wind flurry) meteo. Ani ve kısa bir rüzgâr sağanağı. 

rüzgâr atlası (Alm. Windatlas, m; Fr. atlas de vent, m; İng. wind atlas) meteo. Farklı bölgeler için yeryüzünden 10 

ila 20 yıllık, 30 ila 100 metre arasındaki 10 dakikalık ölçümlere dayanan ortalama rüzgâr hızlarını veren haritalar 
grubu; eşanlam: yel atlası. 

rüzgâr ayrım çizgisi (Alm. Windscheide, f; Fr. ligne de partage des vents, f; İng. wind divide) meteo. Hâkim 

rüzgârların farklı yönlerden estiği iki bölgeyi birbirinden ayıran, yüksek basınç merkezlerinin yarı kalıcı ve geniş 
sırtı. 

rüzgâr azimut açısı-hız grafiği (Alm. Velocity-azimuth Anzeige; Fr. affichage de l'azimut de vélocité; İng. VAD; 
velocity azimuth display) meteo. Azimut açısının bir fonksiyonu olarak çizilmiş ortalama radyal hızdaki rüzgârların 
iki boyutlu radar görüntüsü; eşanlam: rüzgâr yön-hız grafiği. 

rüzgâr basıncı (Alm. Winddruck, m; Fr. poussée du vent, f; pression du vent, f; İng. velocity pressure; wind 
pressure) meteo. 1. Binalar üzerinde gerçekleşen toplam rüzgâr kuvveti; eşanlam: rüzgar yükü. 2. Hareket eden 
hava kütlelerinin çarptığı yüzeyler üzerinde yarattığı basınç. 

rüzgâr Doppler radarı (Alm. Wind Profiler, n; Windprofil-Messradaranlagen, pl; Fr. profileur de vent, m; radar 
profileur de vent, m; İng. wind profiler; wind profiler radar) meteo. Yüksekliğin fonksiyonu olarak rüzgârın yönünü 

ve hızını ölçen radar; eşanlam: rüzgar profili radarı. 

rüzgâr durulması (Alm. Windstille, f; Fr. accalmie du vent, f; İng. lull; wind lull) meteo. Rüzgârın hızında hissedilir 

azalma, rüzgârın sakinleşmesi. 

rüzgâr enerjisi eğrisi (Alm. Leistungskurve einer Windkraftanlage, f; Wind Leistungskurve, f; Fr. courbe de la 

puissance en fonction du vent; courbe de la puissance éolienne, f; İng. wind power curve; windpower 
profile) meteo. Rüzgâr hızı ve rüzgârdan elde edilen enerji arasındaki ilişkiyi belirten grafik; rüzgâr enerjisi, rüzgâr 
hızının küpü ile orantılıdır. 

rüzgâr gradyanı (Alm. Scherwind, m; Fr. cisaillement du vent, m; İng. shear wind; wind gradient; wind speed 

gradient; wind velocity gradient) meteo. Rüzgârın atmosferde belli düşey ya da yatay yöndeki bir aralıkta hız 
değişme miktarı. 

rüzgâr güdümlü dolaşım (Alm. wind-angetriebene Meereszirkulation, f; Fr. circulation océanique induite par le 
vent, f; İng. wind-driven circulation; wind-driven oceanic circulation) meteo. Denizlerde hâkim rüzgârların esme 

yönünde, rüzgârın su yüzeylerine uyguladığı uzun süreli kuvvet nedeniyle oluşan büyük çaplı yatay su hareketleri. 

rüzgâr hamlesi (Alm. Bö, f; Windstoss, m; Fr. rafale, f; İng. gust; wind gust) meteo. Rüzgâr hızındaki 18,5 

km/saat’dan daha şiddetli, ani ve 20 saniyeden daha kısa süreli olmayan artış. 

rüzgâr hamlesi sıklığı (Alm. Böenfrequenz, f; Fr. fréquence des rafales, f; İng. gust frequency) meteo. Belirli bir 

gözlem süresi boyunca oluşan rüzgâr hamlelerinin sayısı. 

rüzgâr hamlesi süresi (Alm. Böendauer, f; Fr. durée d'une rafale, f; İng. gust duration) meteo. Bir rüzgâr 

hamlesinin, genelde 16 knota ulaştıktan sonra 9 knota inmesine kadar geçen süre olarak değerlendirilen, 
başlangıcı ile bitişi arasındaki zaman aralığı. 



rüzgâr hız çentiği (Alm. Bart, f; Fr. barbule, f; İng. feather; wind barb) meteo. Rüzgâr yönünü ve hızını 

göstermek için kullanılan grafik simgede yön gösteren uzun çizginin üzerinde eğik parmaklar şeklinde yer alan, 
yarım parmak 5 knot, tam parmak 10 knot, üçgen ise 50 knotu gösterme gibi tanımları olan grafik simgeler. 

rüzgâr hız süre eğrisi (Alm. Dauerverteilung der Windgeschwindigkeit, f; Fr. courbe de la durée de la vitesse du 
vent, f; courbe vitesse-durée du vent, f; İng. wind speed duration curve; wind velocity duration curve) meteo. Bir 

yılda belirli rüzgâr eşik hızlarını aşan rüzgâr hızlarını, rüzgâr hızlarının birikimli saatlerinin fonksiyonu olarak 
gösteren grafik. 

rüzgâr hızı (Alm. Windgeschwindigkeit, f; Fr. vitesse de vent, f; İng. wind velocity) meteo. 1. Ortalama 

meteorolojik yılda bir yerdeki yel hızının yıllık ortalaması; eşanlam: ortalama rüzgâr hızı. 2. Yelin belirli bir yöndeki 
esme hızı. 

rüzgâr hızı kuvvet formülü (Alm. Potenzgesetz nach Hellmann, n; Fr. loi en puissance de la vitesse du vent, f; 
İng. wind power law profile) meteo. Rüzgârın bilinen bir yükseklikteki hızı ile bir başka yükseklikteki hızı 
arasındaki fonksiyonel ilişki;  vr referans hr yüksekliğindeki rüzgâr hızı ve α ampirik bir parametre olduğunda, h 
yüksekliğindeki v rüzgâr hızını veren  v/h =  (vr / hr)α  formülü. 

rüzgâr hızı profili (Alm. Windgeschwindigkeitsprofil, n; Windprofil, n; Fr. profil du vent, m; İng. wind profile; wind 
speed profile) meteo. Rüzgârın yerden yükseklikle ya da bir noktadan uzaklıkla hızının değişimini gösteren grafik. 

rüzgâr kaynaklı akıntı (Alm. Abtriftströmung, f; Windströmung, f; Fr. courant de dérive, m; courant dû au vent, m; 

courant poussé par le vent, m; İng. drift current; wind-driven current; wind drift) meteo. Deniz ve göllerdeki su 
kütlelelerinin, yüzeydeki rüzgârın etkisi nedeniyle hareketi. 

rüzgâr logaritmik profili (Alm. logarithmisches Windprofil, n; Fr. profil logarithmique de la vitesse, m; İng. log 
wind profile) meteo. Atmosferin en alt katmanında, ortalama rüzgâr hızının yeryüzünden yükseklikle logaritmik bir 

fonksiyon olarak değiştiğini gösteren yarı-ampirik formül. 

rüzgâr makaslaması (Alm. Windscherung, f; Fr. cisaillement de vent, m; İng. wind shear) meteo. Rüzgarın hız 

ve/ya da yönünün düşey ya da yatay yöndeki kısa bir mesafe içinde değişim oranı ve yarattığı kuvvet etkisi. 

rüzgâr makinesi (Alm. Ventilator gegen Frost, m; Fr. ventilateur antigel, m; ventilateur contre le gel, m; İng. frost 
fan; frost fan wind machine; wind machine) meteo. Kararlı atmosfer koşullarında üsteki sıcak hava ile yerdeki 

soğuk havayı türbülans oluşturup karıştırarak meyve bahçeleri, üzüm bağları ve benzeri yerlerde don hasarını 
önlemek için kullanılan hava hareketi sağlayan düzenekler. 

rüzgâr oku (Alm. Wetterfahne, f; Windrichtungsgeber, m; Fr. girouette, f; İng. weather vane; weathercock; 
weathervane; wind-direction vane; wind vane) meteo. Rüzgârın estiği yönü göstermek için kullanılan, yere paralel 

olarak bir direk üzerine konulmuş, rüzgâra gelecek tarafı oka benzer ve diğer ucuna rüzgâra karşı duyarlı olması 
için bir metal levha eklenmiş aygıt; eşanlam: rüzgâr fırıldağı. 

rüzgâr potansiyelinin belirlenmesi (Alm. Windressourcen-Ermittlung, f; Windertragsgutachten, n; Fr. évaluation 
des ressources éoliennes, f; İng. wind resource assessment; wind resource evaluation) meteo. Belirli bir alan ya 

da coğrafi bölgede, rüzgârların enerji potansiyelinin saptanması işlemleri. 

rüzgâr sapması (Fr. déflection du vent, f; İng. deflection of the wind; wind deflection) meteo. Coriolis kuvvetinin 

etkisiyle, rüzgâr yönünün, Kuzey Yarımküre’de sağ, Güney Yarımküre’de ise sol tarafa doğru yön değiştirmesi. 

rüzgâr sıklık dağılımı (Alm. Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit, f; Fr. distribution des fréquences de 

la vitesse du vent, f; İng. wind speed frequency distribution) meteo. Belirli bir bölgede, rüzgâr hız sınıflarının ve 
yöne göre değişik rüzgâr şiddetlerindeki esme sürelerinin histogramı. 

rüzgâr soğuğu bildirimi (Fr. avis de refroidissement éolien, m; İng. wind chill advisory) meteo. İnsanlarda ayaz 

çalması ve hipotermi riski yaratacak değerde olması beklenen rüzgâr soğutma indisi için yayımlanan meteorolojik 
ikaz. 

rüzgâr soğuğu uyarısı (Alm. Windauskühlung Warnung, f; Fr. avertissement de refroidissement éolien, m; İng. 
wind chill warning) meteo. Rüzgâr soğuğu etkisinin sağlık ve yaşamı tehdit eder derecede olacağı ögörüldüğü 
durumda yapılan meteorolojik uyarma. 

rüzgâr soğutma indeksi (Alm. Wind-Chill-Faktor, m; Wind-Kälte-Faktor, m; Windabkühlung Index, m; 
Äolischkühlung Faktor, m; Fr. indice de froideur du vent, m; indice de refroidissement, m; refroidessment éolien, 
m; İng. wind-chill index; wind chill factor; windchill factor) meteo. Soğuk havalarda rüzgârın insan vücudunda 



yarattığı rahatsızlığın, hava sıcaklığı ve rüzgâr hızı göz önüne alınarak hesaplananan ve çıplak vücutta metrekare 
başına watt cinsinden ısı kaybı olarak belirlenen ölçüsü; eşanlam: rüzgar soğutma faktörü. 

rüzgâr sürükleme kuvveti (Alm. Windspannung, f; Fr. force d'entraînement du vent, f; tension du vent, f; İng. 
wind stress) meteo. Hareket eden hava kütlelerinin deniz, göl gibi yüzeylerin üzerinde yol açtığı, su kütlesini 
sürükleyici, birim alan başına teğet kuvvet; eşanlam: rüzgarın teğet kuvveti. 

rüzgâr tulumu (Alm. Windsack, m; Fr. manche à air, f; manche à vent, f; İng. wind cone; wind sleeve; wind sock; 
windsock) meteo. Konik şeklinde, açık ağızlı, bir uçtan bir uca daralan, küçük havaalanlarında rüzgâr hızını ve 
yönünü tespit etmek için içerisine rahatça rüzgarın girebileceği şekilde dairesel şekilde bir metalle gerdirilmiş ve 
360 derece dönebilecek şekilde bir direk üzerine monte edilerek kullanılan kumaş tüp; eşanlam: rüzgâr çorabı. 

rüzgâr üstü taraf (Alm. wetterstromaufwärts; Luvseite, f; Fr. en amont aérage; côte au vent, f; İng. upwind; 
weather side; windward) meteo. Gemi gibi bir cismin ya da dağ gibi yeryüzü şeklinin rüzgârın geldiği yöne bakan 
tarafı; eşanlam: rüzgârüstü. 

rüzgâr vektörü (Alm. Windvektor, m; Fr. vecteur vent, m; İng. wind vector) meteo. Rüzgâr hızına orantılı boyda, 

geldiği yöne göre çizilen vektör. 

rüzgâr yanığı (Alm. Windbrand, m; Fr. brulûre de vent, f; İng. windburn) meteo. Sıcak ve kuru rüzgârlı ortamda 

derinin kuruması sonucu güneş etkisinin artması sonucu kuvvetlenmiş güneş yanıkları. 

rüzgâr yön çubuğu (Alm. Windpfeil, m; Fr. flêche de vent, f; hampe de vent, f; İng. wind arrow; wind 

shaft) meteo. Sinoptik meteoroloji haritalarında meteoroloji istasyonu çemberinde sonlanan, yönü rüzgârın esme 
yönünü, boyu rüzgârın şiddetini temsil eden kısa düz çizgi. 

rüzgâr yön değişimi (Alm. Winddrehung, f; Windsprung, m; Fr. saute de vent, f; İng. wind shift; 
windshift) meteo. Bir yerde 15 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde rüzgâr yönünde görülen 45 derece veya 

daha fazla olan yön değişikliği. 

rüzgâr yönü (Alm. Windrichtung, f; Fr. direction du vent, f; sense du vent, m; İng. wind direction) meteo. Coğrafi 

kuzeye göre saat yönünde 360 dereceye göre, en yakın 5 dereceler halinde pusuladaki temel 16 noktada 
belirtilen açıyla ifade edilen rüzgârın geliş açısı; örneğin, kuzeybatıdan esen poyrazın yönü 315°dir. 

rüzgâra karşı (Alm. gegen den Wind; Fr. au vent; İng. against the wind; into the wind; upwind) meteo. Rüzgârın 

esme yönüne karşı doğrultuda. 

rüzgârda hissedilen sıcaklık (Alm. gefühlte Temperatur; Windkälte, f; Windauskühlungsfaktor, m; Fr. facteur 
vent, m; froideur du vent, m; refroidissement éolien, m; İng. wind chill; wind chill effect; windchill 
temperature) meteo. 1. Aktüel hava sıcaklığı ve aktüel rüzgâr hızları altındaki sakin hava koşulları altında 

tenimizden açığa çıkan ısı kaybına eşdeğer teorik hava sıcaklığı. 2. Soğuk havalarda insan vücudunun çıplak 
derisi üzerinde rüzgârdan dolayı oluşan ısı kaybının neden olduğu ek soğuma ve havayı daha soğuk hissetme 
olayı, rüzgâr soğutma etkisi. 

rüzgârgülü (Alm. Windrose, f; Winddiagramm der vorherrschenden Winde, n; Fr. rose des vents, f; diagramme 

de vents, m; İng. wind rose) meteo. Belirli bir alanda ve uzun bir dönemde yapılan ölçümler sonucunda pusulanın 
8 veya 16 ana yönlerinden her birinde esen rüzgârın aylık veya yıllık olarak esme sıklıklarını gösteren grafik. 

rüzgârın ters dönmesi (Alm. Windumkehr, m; Fr. renversement du vent, m; İng. wind reversal) meteo. Rüzgârın 

zaman içinde ya da farklı yerlerde yönünde görülen nispeten hızlı olan değişiklik. 

rüzgârın yükselme etkisi (İng. upwind effect) meteo. Rüzgârların esiş yönündeki engebeler nedeniyle havanın 

yükselmesi ve bunun sonucunda oluşan yağış gibi etkiler. 

saat dilimi (Alm. Zeitzone, f; Fr. fuseau horaire, m; İng. time belt; time zone) meteo. Her biri yaklaşık 15 derecelik 

boylama göre dizilmiş olan, İngiltere'deki Greenwich 0 derece boylamından başlayan, Dünya’yı dikey bölen 
zaman şeritleri; eşanlam: zaman kuşağı. 

sabahsefası bulutu (İng. morning glory cloud) meteo. Genellikle atmosferin çok kararlı olduğu sabah saatlerinde 

kararlı sınır tabakadaki yerçekimi dalgalarıyla ilgili bozulumlardan oluşan görsel olarak ruloya benzeyen, uzamış 
bulut bandı; eşanlam: gündüzsefası bulutu. 

sabit akı katmanı (Alm. Prandtl-Schicht, f; Fr. couche à flux constant, f; İng. constant flux layer) meteo. Rüzgâr 

profilinin yaklaşık olarak logaritmik olduğu ve çevrinti stresinin yüzey değerine eşit kabul edilebileceği yaklaşık 50 
m derinlikte gezegensel sınır tabakasının en alt kısmı. 



sabit basınç haritası (Alm. Isobarenkarte, f; Luftdruckkarte, f; Fr. carte d’isobares, f; carte isobarique, f; carte à 

pression constante, f; İng. constant pressure chart; isobaric chart; isobaric contour chart) meteo. Atmosferdeki 
belirli bir değerdeki sabit basınç yüzeyinin jeopotansiyel yükseklik çizgilerini birleştiren, üzerinde belli bir 
zamandaki rüzgâr, sıcaklık, nem gibi meteorolojik değişkenlerin de gösterildiği harita; eşanlam: izobar haritası. 

sabit basınç irtifası (İng. QNE; quadrantal naval equivalent) meteo. Yüksek irtifalı uçuşlarda tüm uçakların aynı 

yükseklikte sapma olmadan uçabilmeleri için tırmanma anında geçiş katmanını geçerken daha çok düz uçuş 
sırasında kullanmak üzere uçakların barometrik altimetresini ICAO standart atmosferine göre 29,92” Hg veya 
1013,25 hPa gibi sabit bir basınç değerine ayarlanması sonucu bulunduğu seviyeden olan yüksekliğin feet olarak 
irtifanın 100’e bölünmesiyle uçuş seviyesi olarak ifade eden değer. 

sabit basınç yüzeyi (Alm. isobare Fläche, f; Luftdruckfläche, f; Fr. surface isobare, f; surface isobarique, f; 
surface à pression constante, f; İng. constant pressure surface; isobaric surface) meteo. Harita ve grafiklerde 
barometrik basıncın eşit olduğu noktaları içeren yüzey; eşanlam: eşbasınç yüzeyi, izobarik yüzey. 

sabit burgaçlanma gezingesi (Alm. Flugbahn mit konstanter absoluter Vorticity, f; Fr. trajectoire à tourbillon 

absolu constant, m; İng. CAVT; constant absolute vorticity trajectory) meteo. Bir hava paketinin enlemden enleme 
mutlak burgaçlığının değişmediği gezingelerden biri. 

sabit hacimli balon (Alm. Ballon mit Konstantvolumen, m; Fr. ballon à volume constant, m; İng. constant volume 
balloon) meteo. Atmosfere salındığında hacmi sabit kalacak şekilde üretilmiş, böylece uzun süre aynı yükseltide 

kalabilen, genellikle ölçüm aletleri ile donatılmış balon. 

sabit irtifa poz konum göstergesi (Alm. Kartenbildanzeigefür konstante Höhe, f; Fr. indicateur panoramique à 
altitude constante, m; İng. CAPPI; constant altitude plan position indicator) meteo. Seçilen bir sabit yükseklikteki 
radar yankılarının poz konum görüntüsünü sunan radar ekranı. 

sabit meteoroloji balonu (Alm. Festballon, m; Fr. ballon captif, m; İng. fixed balloon; fixed meteorological 
balloon) meteo. Atmosferin alt katmanlarında gözlem yapmak için aygıtlar taşıyan, yükseltme ve indirme 
sistemine bir kablo ile bağlı olan meteoroloji balonu. 

sabit seviye haritası (Alm. konstante Höhe Diagramm, n; Fr. carte isohypse, f; carte à niveau constant, f; İng. 
constant-height chart; constant-level chart; fixed-level chart; isohypsic chart) meteo. Herhangi bir sabit yükseklik 

yüzeyi için hazırlanan ve üzerinde basınç, sıcaklık ve nem gibi değişkenlerin coğrafi değişimini gösteren sinoptik 
harita. 

sabit seviyeli balon (Alm. Triftballon, m; Fr. ballon à niveau constant, m; İng. constant level 
balloon) meteo. Basıncın sabit ya da hava yoğunluğunun sabit olduğu belirli bir yükseklikte uzun süre kalabilmek 

için dengelenmiş ve ölçüm aletleri taşıyan balon. 

saçlı kümülonimbüs bulutu (Alm. Capillatus, m; Fr. capillatus, m; İng. capillatus) meteo. Bir kümülonimbüs 

bulutu olmakla beraber üst taraflarında sirüs biçimli kabarıklıkların görüldüğü, net bir şekilde lifli, çizgili yapıya ve 
genellikle örs ya da sorguç biçimine sahip olan bulut; eşanlam: kapillatus. 

sağ hareketli fırtına (İng. right mover; right mover storm) meteo. Bazen süper hücre tipindeki konvektif bir 

fırtınada gelişen, farklı yönlerde dönen iki farklı yükselen hava akımı nedeniyle ikiye bölündükten sonra, ana akım 
rüzgârlarına ve yakınındaki diğer fırtınalara göre sağa doğru belirgin bir şekilde ilerleyen fırtına bileşeni. 

sağanak (Alm. Platzregen, m; Regenguss, m; Schauerregen, m; Fr. averse, f; averse de pluie, f; abat, m; İng. 

downpour; rain shower; shower) meteo. Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur. 

sağanak geçişleri (Alm. Schauerwetter, n; Fr. averses passagères, pl; İng. passing showers) meteo. Yağmurun 

belirli bir zaman aralığında genelde belirli aralıklarla yağıp durması; eşanlam: ara ara sağanak yağış. 

sağanak hattı (Alm. Böenlinie, f; Fr. ligne de grains, f; İng. frontal squall line; multicell line storm; squall 

line) meteo. Bir soğuk cephenin önünde boran ve gök gürültülü sağanaklarla birlikte şiddetli rüzgârların meydana 
geldiği bir hat veya dar bir bant şeklindeki fırtına bölgesi. 

sahte sirüs (Alm. Cirrus spissatus, m; falscher Zirrus, m; Fr. cirrus spissatus, m; faux cirrus, m; İng. cirrus 
spissatus; false cirrus; false cirrus cloud) meteo. Kümülonimbüs bulutlarının tepesinden kuvvetli yukarı seviye 

rüzgârlarının koparıp ileriye doğru taşıyarak oluşturduğu sirüs görünümlü bulut; eşanlam: yalancı sirüs. 

sakin ekvatoral kuşak (Alm. Kalmengürtel, m; Mallungen, pl; Äquatoriale Kalmen, pl; Fr. zone de cales 
équatoriaux, f; pot-au-noir, m; calmes équatoriaux, pl; İng. belt of equatorial calms; doldrum belt; doldrums; 
equatorial calms) meteo. Ekvatora yakın hafif rüzgâra sahip ya da rüzgârsız bölge; eşanlam: doldrum. 



saklı kararsızlık (Alm. latente Instabilität, f; latente Labilität, f; Fr. instabilité latente, f; İng. latent 

instability) meteo. Serbest konveksiyon seviyesinin üzerinde gerçek düşey sıcaklık gradyanının nemli adyabatik 
düşey sıcaklık gradyanın daha büyük olması durumu; eşanlam: gizli kararsızlık. 

salım sınırlama ve ticareti sistemi (Alm. Handelssystem mit festen Emissionsobergrenzen, n; Fr. système de 
plafonnement et d'échange des droits d'émission, m; İng. cap-and-trade; cap-and-trade regime; cap-and-trade 
system) meteo. Karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını azaltmak ve şirketlerin salımına izin verilen sera gazı 
miktarını sınırlamak için bir maliyet yöntemi; eşanlam: emisyon üst sınırı ve ticareti. 

samyeli (Alm. Samum, m; Fr. simoun, m; İng. sameyel; samiel; samoon; simoom) meteo. 1. Afrika ve Arap 

çöllerinde bulunan güçlü, kuru ve toz yüklü çöl rüzgârı. 2. Türkiye’ye güneyden (135 derece, SE) ve buna çok 
yakın yönlerden esen sıcak, kuru, tozlu ve bitkileri kavuran bir yel; eşanlam: akyel. 

sanal sıcaklık (Alm. innere Temperatur, f; virtuelle Temperatur, f; Fr. température virtuelle, f; İng. virtual 
temperature) meteo. Tamamen kuru bir hava parçasının, belirli bir sıcaklıkta ve nem oranındaki bir hava 
parçasıyla aynı yoğunluğa sahip olmasını sağlayan sıcaklık. 

sanal yükseklik (Alm. virtuelle Höhe, f; Fr. hauteur virtuelle, f; İng. virtual height) meteo. İyonosferde radyo 

yankıları ile sondaj yapılırken, gerçekte giden elektromanyetik huzme yumuşak bir açıyla kırınıma uğrayarak 
gelen huzmeye dönüşürken, bu huzmenin kırınıma uğramadan doğrudan yansımayla iyonosferden geri döndüğü 
varsayılan yükseklik. 

sanayi kökenli bulut (Alm. Wolken industriellen Ursprungs, f; Fr. nuages dus à l'industrie, pl; İng. clouds from 
industry) meteo. Fabrika bacalarından çıkan atık gazlar, bitkileri dondan korunmak için püskürtülen dumanların 
içindeki su buharının yoğuşması sonucu ya da böcek öldürücü gazların veya tarımsal ürünler üzerindeki tozlar 
gibi tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yol açtığı bulutlar. 

sarmal burgaç (Alm. Rollwirbel, m; Fr. rouleaux tourbillonnaires, pl; İng. roll vortex) meteo. Atmosferin sınır 

katmanı içinde görülen, rüzgâr yönünde ve yatay doğrultudaki hava dolaşımları. 

sarmallık (Alm. Helizität, f; Fr. hélicité, f; İng. helicity) meteo. Mezosiklon gibi konvektif fırtınalar ve onlara bağlı 

hortumların oluşumunu tahmin etmek için hava akışının şiddeti, düşey rüzgâr kayması miktarı ve akışkandaki 
(burgaçlanma gibi) dönüş miktarıyla orantılı olan havanın düşey rüzgâr profilinden hesaplanan helezon şeklindeki 
hareket özelliği. 

sarnıç barometre (Alm. Gefäßbarometer, m; Fr. baromètre à cuvette, m; İng. cistern barometer; cup 
barometer) meteo. Dip bölgesindeki yüzey alanının tüpün üst taraflarındaki yüzey alanından daha büyük olduğu 
cıvalı barometre. 

savrulan kar (Alm. Flugschnee, f; Schneetreiben, m; Fr. chasse-neige élevée; poudrérie élevée; İng. blowing 
snow) meteo. Kar yağmazken, rüzgarlarla yerden 2 metre veya daha fazla yükselen ve görüş mesafesini göz 
seviyesinde azaltan kar. 

savrulan kar bildirimi (Fr. alerte de chasse-neige élevée, f; İng. blowing snow advisory) meteo. Şiddetli 

rüzgârların karı savuracağı ve görüş mesafesinin oldukça sınırlandıracağı zaman yayımlanan meteorolojik tavsiye 
raporu. 

savrulan toz (Alm. Sandtreiben, n; Staubtreiben, n; Fr. chasse-poussière élevée, f; chasse-sable élevée, f; İng. 
blowing dust; blowing sand) meteo. Rüzgârlarla yerden göz mesafesi, 2 m ve üstüne yükselen ve görüş 

mesafesini göz seviyesinde azaltan toz ya da kum. 

savurulan yağmur indeksi (Alm. Schlagregenindex, m; Fr. indice de la pluie chassée, m; İng. driving rain 
index) meteo. Belli bir süre boyunca ortalama yağış ve ortalama rüzgâr hızının bir fonksiyonu olarak düşey bir 
yüzeye rüzgâr tarafından savrulan yağış miktarının ölçüsü. 

saydamlık katsayısı (Alm. Transparenzkoeffizient, m; Fr. coefficient de transparence, m; İng. coefficient of 
transparency) meteo. Güneş tam tepedeyken yeryüzüne doğrudan ulaşan güneş ışımasının toplam içindeki 
oranını ifade etmek için kullanılan ve Bouguer-Lambert yasasının formülünde yer alan katsayı; eşanlam: şeffaflık 
katsayısı. 

sayısal hava tahmini (Alm. numerische Wetterprognose, f; numerische Wettervorheraussage, f; Fr. prévision 
météorologique numérique, f; prévision numérique du temps, f; İng. numerical meteorological prediction; 
numerical weather prediction) meteo. Mevcut hava şartlarına dayalı olarak atmosfer ve denizlerin matematiksel 
modellerini kullanarak belirli bir alanda ve belirli bir zaman diliminde görülebilecek olan sıcaklık, yağış, nem, 
basınç, jeopotansiyel yükseklik, rüzgâr gibi hava durumu parametreleri hesaplamak. 



sayısal tahmin modeli (Alm. operationelles numerisches Modell, n; Fr. modèle numérique opérationnel, m; İng. 

operational numerical model) meteo. İleriki bir-iki haftalık dönem için günlük hava tahminlerini yapabilmek için 
kullanılan sayısal meteorolojik tahmin modeli. 

sedde seli (Alm. Überschwemmung nach Deichbrüchen, f; Fr. inondation due à la rupture de levée, f; İng. levee 
failure flooding) meteo. Seddelerin, aşırı yağış sonucu dolarak tepe noktaların aşılması ya da gövdelerinin 

yarılması sonucu çevrelerine taşmasıyla oluşan tehlikeli taşkınlar. 

sedef bulut (Alm. Perlmuttwolke, f; polare Stratosphärenwolke, f; Fr. nuage nacré, m; İng. mother-of-pearl cloud; 
nacreous cloud; polar stratospheric cloud) meteo. Güneş ufkun birkaç derece altında olduğunda yumuşak, inci 
gibi parlak bir şekilde yerden 25-30 km yükseklikte stratosferde görülen, kutuplarda ozon seyrelmesinde etkili olan 
bulutlar. 

sel (Alm. Flutströmung, f; Fr. crue, f; İng. flood; flooding) meteo. 1. Aşırı yağış, hızlı kar erimesi ve/veya ergimesi, 

şiddetli fırtına ve fırtına kabarması, sed veya barajların tepe noktasının aşılması, heyelan ile akarsuyun yatak 
değiştirmesi, kanalizasyon taşması gibi nedenlerle yüzey akışıyla gelen suların, normalde su altında olmayan 
alanları geçici bir süre için kaplaması ve/veya o alanlarda birikmesi. 2. Taşkın ve su baskını şeklinde görülen 
hidro-meteorolojik olayların genel adı. 

sel eylem planı (Fr. plan d'action en matière d'inondations, f; İng. flood action plan) meteo. Yüksek riskli sel 

alanları için bölgeye özgü önlem, müdahale ve iyileştirme planı. 

sel kontrolü (Alm. Überschwemmungschutz, m; Fr. défense contre les inondations, f; protection contre les 
inondations, f; İng. flood alleviation; flood control; flood protection) meteo. Sel oluşumunu engellemek veya 
etkisini azaltmak için yağış sularının yüzeysel akışa geçmesini engelleyici veya geciktirici önlemler. 

sel öngörüsü (Alm. Flutvorhersage, f; Fr. prévision de crue, f; İng. flood forecast) meteo. Bir selin başlaması, 

süresi, tahliyesi gibi aşamalarının tahmini, özellikle de yağıştan ve/veya kar ergimesinden sonra belli noktalardaki 
tepe debinin kestirimi. 

sel tehlike güncellenmesi (İng. flood statement) meteo. Bir sel uyarısından sonra son bilgileri vermek üzere 

yayımlanan meteorolojik rapor. 

sel yarıntısı (Alm. Arroyo, m; trockenes Flussbett, n; Fr. arroyo, m; lit du torrent, m; İng. arroyo; gulch; 

wash) meteo. Yalnızca sağnak yağışla gelen ve/veya kar ergimesiyle oluşan suların akışıyla derin bir aşınma 
sonucu oluşan mecra; eşanlam: sel oyuntusu. 

sel yatağı (Alm. Flussaue, f; Flutebene, f; Hochwasserüberschwemmungsgebiet, n; Fr. plaine d'inondation, f; lit 
d'inondation, m; lit majeur, m; İng. flood plain; floodplain) meteo. 1. Bir akarsuyu izlediği yol boyunca çevreleyen 

ve taşkın durumunda etkilenen, çekilme zamanındakinden çok daha geniş olan hemen hemen düz alan. 2. Taşkın 
dönemlerinde su altında kalan, akarsuyun taşıdığı malzemelerin birikmesi ile oluşan ve akarsu yatağının iki 
yanında uzanan alüvyal düzlük; eşanlam: taşkın ovası. 

sera etkili ısınma (Alm. treibhausbedingte Erwärmung, f; Fr. réchauffement dû à l’effet de serre, m; İng. 

greenhouse warming) meteo. Atmosferdeki karbondioksit artışının bir sonucu olarak gezegenin doğal sera etkisi 
ile ısınması. 

sera gazı (Alm. Treibhausgas, n; Fr. gaz à effet de serre, m; İng. greenhouse gas) meteo. Su buharı ile birlikte 

karbondioksit, metan, ozon, azot oksitler ve freonlar gibi yeryüzünden salımı gerçekleşen uzun dalga boylu 
ışınımı soğuran ve salan atmosferik iz gazların genel adı. 

sera gazı salım oranı (Alm. Treibhausgasintensität, f; Fr. intensité en gaz à effet de serre, f; İng. greenhouse gas 
intensity; greenhouse intensity) meteo. Bir ülkenin sera gazı emisyonlarının o ülkenin ekonomik üretimine oranı 
veya her bir birim ekonomik çıktı başına emisyonlarının hacmi. 

sera iklimi (Alm. Treibhausklima, n; Fr. climat de serre, m; İng. greenhouse climate) meteo. Bir seradaki saydam 

cam ya da plastik örtünün kısa dalga boylu güneş ışınlarını geçirmesi, seradaki nesneler tarafından soğurulan ışın 
enerjisinin uzun dalga boylu ışımaya dönüşmesi ve örtünün uzun dalga boylu ışınlara geçirgen olmaması sonucu 
gündüzleri hava sıcaklığının yüksek olması ile karakterize edilen ortam. 

serbest akış 1. (Alm. freie Strömung, f; Fr. écoulement libre, m; İng. free flow) inş. Bir karayolunda, trafik 
yeğinliği yolun kapasitesinin altında olduğu durumdaki taşıtların hareketi. 2. (Alm. Trägheitsströmung, f; Fr. flux 
inertiel, m; İng. inertial flow) meteo. Basınç gradyanı gibi dıştan herhangi bir kuvvet uygulanmaksızın 
jeopotansiyel bir yüzeyde gerçekleşen sürtünmesiz akış. 



serbest atmosfer (Alm. freie Atmosphäre, f; Fr. atmosphère libre, f; İng. free atmosphere) meteo. Atmosferdeki 

hava hareketlerinin Dünya yüzeyinin sürtünmesi etkisi altında olmadığı, genellikle 500 m’den itibaren başladığı 
varsayılan, atmosferin ideal gaz gibi davrandığı bölge. 

serbest hava fönü (Alm. Freiluftföhn, m; Fr. foehn dans l'atmosphère libre, m; İng. free air foehn) meteo. Serbest 

atmosferde havanın çökmesi sonucu oluşan sıcak ve kuru hava. 

serbest konveksiyon seviyesi (Alm. Ebene freier Konvektion, f; Fr. niveau de convection libre, m; İng. level of 
free convection) meteo. Doygun bir atmosferde yükselen bir hava paketinin sıcaklığının, çevre atmosferin 
sıcaklığının üstünde olmaya başladığı en küçük yükseklik. 

seri yağışlar (Alm. Regen Training, n; Fr. orage en série, m; İng. rain training) meteo. Aşırı yağış bırakabilen, 

aynı bölgeye kısa sürelerle giren ve boranlarla ilişkili olarak görülen bir alanda tekrarlanan yağışlar. 

serme bulut (Alm. stratiforme Wolke, f; Stratiformis, m; Fr. nuage stratiforme, m; stratiformis, m; İng. stratiform 
cloud; stratiformis) meteo. Tek bir sirokümülüs bulutunun yayılarak ve bazen parçalara ayrılarak oluşturduğu, ince 
bir katman halinde gökyüzünde büyük bir yer kaplayan, en çok altokümülüs ve stratokümlüs tiplerde görülen bulut 
tipi. 

sert hava (Alm. Unwetter, n; Fr. temps violent, m; İng. severe weather) meteo. Yıkıcı ya da yaşama tehdit 

oluşturan hava durumu. 

sert kırç (Fr. givre dur, m; İng. hard rime) meteo. Bulutsuz ve rüzgârsız gecelerde nesneler üzerinde genellikle 

beyaz, içlerindeki az ya da çok miktarda hapsolmuş hava ile birbirlerinden ayrılmış bir şekilde temasla oluşan 
tanecikli buz kristalleri. 

sert rüzgâr (Alm. frische Brise, f; Windstärke 5, f; Fr. bonne brise; brise fraîche, f; İng. fresh breeze) meteo. On 

dakikalık ortalamayla gözlenen hızı saatte 29-38 km/s (17-21 knot) olan ve 5 bofor kuvvetiyle deniz ve karada 
etkili olan rüzgâr. 

sessizlik konisi (Alm. Nullkegel, m; Schweigekegel, m; Fr. cône de silence, m; İng. cone of 
silence) meteo. Radarların doğrudan ölçüm alamadığı, antenin yukarısında bulunan kör alan. 

Shapiro-Keyser siklon modeli (İng. frontal T-bone; Shapiro-Keyser cyclone model; T-Bone) meteo. Deniz 

üzerindeki siklonlar üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda Norveç siklon modelinden farklı olarak siklon geliştikçe 
soğuk cephenin sıcak cepheye T şeklinde dik bir durum alması ama birbirleriyle cephesel kırık nedeniyle temas 
etmemeleri şeklinde gözlenen orta enlem siklonu. 

Showalter kararsızlık indeksi (Alm. Showalter Stabilität Index, m; Fr. indice de stabilité de Showalter, m; indice 
orageux de Showalter, m; İng. Showalter stability index; Showalter's index) meteo. 500 mb seviyesine kadar 

yükseltilen hava parçasının sıcaklığını çevresindeki hava sıcaklığıyla karşılaştırarak hesaplanan ve yerel boran 
potansiyelini gösteren bir atmosferik kararsızlık indeksi. 

sıcak (Alm. warm; Fr. chaud; İng. warm) meteo. 1. Dışarıya ısı transfer edebilecek durumda olan. 2. Göreceli 

olarak yeterli veya orta derecede ısıya sahip olan. 

sıcak antisiklon (Alm. warme Antizyklone, f; dynamisches Hoch, n; Warmelufthoch, n; warmes Hoch, n; Fr. 
anticyclone chaud, m; anticyclone à noyau chaud, m; İng. warm-core high; warm anticyclone; warm 
high) meteo. Çevresindeki atmosferik koşullara göre daha sıcak olan ve troposferin üst katmanlarında da yer alan 
derin bir yüksek basınç sistemi; eşanlam: sıcak yüksek, sıcak çekirdekli yüksek. 

sıcak bölge (Alm. Warmsektor, m; Fr. secteur chaud, m; secteur d’air chaud, m; İng. warm air sector; warm 
sector) meteo. Bir alçak basınç alanında, öndeki sıcak cephe ile arkadan gelen soğuk cephe arasında kalan alan; 
eşanlam: sıcak sektör. 

sıcak bulut (Alm. heiße Wolke, f; Fr. nuage chaud; İng. warm cloud) meteo. Sadece su damlacıklarından oluşan, 

buz parçacıkları içermeyen ve her tarafındaki sıcaklığı donma sıcaklığından daha yüksek olan bulut. 

sıcak cephe (Alm. Warmfront, f; Warmluftfront, f; Fr. front chaud, m; İng. warm front) meteo. Sıcak hava 

kütlesinin ılık ya da soğuk bir hava kütlesinin yerini aldığı, sıcak hava kütlesinin en öndeki ilerleyen sınırını 
oluşturan dar geçiş bölgesi. 

sıcak cephe dalgası (Alm. Warmluftstaffel, f; Fr. onde de front chaud; İng. warm-front wave) meteo. Sıcak cephe 

üzerinde gelişen bir ya da birden fazla ikincil alçak basınç sistemi. 



sıcak çarpması (Alm. Hitzschlag, m; Fr. coup de chaleur, m; İng. heat stroke; heatstroke; sun 

stroke) meteo. Yüksek bağıl nem eşliğinde, özellikle yüksek hava sıcaklıklarına uzun süre maruz kalma, yüksek 
vücut sıcaklığı, hızlı ve düzensiz kalp atışları, terleme, hatta solunum durması, bilinç kaybı gibi fizyolojik 
rahatsızlıklar; eşanlam: güneş çarpması. 

sıcak darbesi (Alm. plötzlicher Temperaturanstieg, m; Fr. coup de chaleur, m; İng. heat burst) meteo. Sıcaklığın 

ani artışı, şiddetli rüzgârlar ve nemin hızlı düşüşü şeklinde ortaya çıkan ender meteorolojik olay. 

sıcak hava dalgası (Alm. Hitzeperiode, f; Hitzewelle, f; Fr. vague de chaleur, f; İng. heat wave; hot 
wave) meteo. Geniş bir alanda üç gün veya daha fazla süren ya da sürmesi beklenen anormal ve rahatsız edici 
düzeyde, genellikle nemli, sıcak hava. 

sıcak hava sokulumu (Alm. Warmluftzunge, f; Fr. langue d’air chaud, f; İng. warm tongue) meteo. Daha aşağı 

enlemlerden başlayarak kutup yönünde, yukarı enlemlere doğru uzanan dar enli belirgin bir sıcak hava bölgesi; 
eşanlam: sıcak hava dili. 

sıcak nokta 1. (Alm. heisser Punkt, m; Fr. point chaud, m; İng. hot spot) biyom. 1. Biyolojik çeşitliliğin yoğun 

olduğu bölge. 2. DNA molekülünde diğer bölgelere göre kendiliğinden mutasyonun ya da yeniden birleşimin daha 
yüksek sıklıkla meydana geldiği bölge.(Alm. Hotspot; Fr. point chaud, m; İng. hot spot; hotspot) 2. malz. Cam 
ergitme fırınında en yüksek sıcaklığa sahip yer. 3. meteo. Çimen ve orman gibi bitki örtüleri arasında asfalt, beton 

vb. yüzeyler gibi güneş tarafından daha hızlı ısıtılabilen özgül ısısı yüksek yerlerin göreceli 
durumu. 4. yerb. Manto içerisinde, çevresine oranla çok daha yüksek bir sıcaklıkta olan ve bu nedenle düzenli bir 

volkanik etkinliğe yol açan, levha sınırlarına yakın veya uzakta olabilen, levha hareketleri nedeniyle Dünya 
üzerindeki konumları birbirlerine göre fazla değişmeyen yerler. 

sıcak oklüzyon cephesi (Alm. Okklusion mit Warmfrontcharakter, f; warme Okklusionsfront, f; Fr. occlusion 

chaude, f; occlusion à caractère de front chaud, f; İng. warm-front-type occlusion; warm-type occlusion; warm 
occluded front; warm occlusion) meteo. Cephenin arkasındaki havanın, cephenin önündeki havadan daha sıcak 
olduğu oklüzyon cephesi. 

sıcak seklüzyon (Alm. Seklusion, f; warmer Einschluss, m; Fr. séclusion, f; İng. seclusion; warm 
seclusion) meteo. Bir alçak basınç sisteminin evrimi sırasında görülen, tümüyle soğuk hava tarafından çevrilerek 

yalıtılmış bir sıcak hava bölgesi. 

sıcak siklon (Alm. warmes Tief, n; Fr. cyclone à noyau chaud, f; dépression chaude, f; cyclone chaud, m; İng. 
warm-core cyclone; warm-core low; warm cyclone; warm low) meteo. Çevresindeki atmosferik koşullara göre 
dolanım merkezi daha sıcak olan ve troposferin üst katmanlarında yer almayan sığ alçak basınç merkezi; 
eşanlam: sıcak çekirdekli alçak. 

sıcak sis (Alm. warmer Nebel, m; Fr. brouillard chaud, m; İng. warm fog) meteo. Hava sıcaklığı 0˚C’nin üzerinde 

olduğunda sadece sıvı su damlacıkları içeren sis. 

sıcak yağmur (Alm. warmer Regen, m; Fr. pluie chaude, f; İng. warm-rain process) meteo. Bulut damlaları, 

çisenti damlaları ve yağmur damlaları gibi sıvı parçacıklarının çarpışması ve kaynaşması sonucu oluşan yağış. 

sıcaklık adveksiyonu (Alm. warme Advektion, f; Fr. advection chaude, f; İng. temperature advection) meteo. Bir 

bölgedeki havanın uzaklaşması ve yerine farklı bir sıcaklıktaki bir havanın gelmesi sonucu hava sıcaklığında 
görülen değişiklik. 

sıcaklık anomalisi (Alm. Temperaturanomalie, f; Fr. anomalie de température, f; İng. temperature 
anomaly) meteo. Hava sıcaklığının uzun bir süre boyunca hesaplanmış ortalama değerinden sapması ya da 
belirli bir enlemde alınan bir bölge üzerinde hesaplanan ortalama sıcaklıklardan yerel sapma; eşanlam: sıcaklık 
sapması. 

sıcaklık düzeltmesi (Alm. Temperaturkorrektur, f; Fr. correction de température, f; İng. temperature 
correction) meteo. Cıvalı barometrelerden okunan değerlere uygulanan, cıva sütunu ile aletin yapıldığı metal 
skalanın çevre sıcaklığının değişimi sonucunda genleşmesi veya büzülmesinden doğacak hataları gidermeye 
yönelik düzeltme. 

sıcaklık erimi (Alm. Temperaturschwankungsbreite, f; Temperaturbereich, m; Fr. amplitude de température, f; 
amplitude thermique, f; İng. range of temperatures; temperature range) meteo. Belirli bir yerde, belli bir zaman 
süresince gözlemlenen veya beklenen en yüksek ve en düşük sıcaklıkların arasındaki fark; eşanlam: sıcaklık 
aralığı. 



sıcaklık gradyanı (Alm. Temperaturgradient, m; Temperaturgefälle, n; Fr. gradient de température, m; İng. 

temperature gradient; thermal gradient) meteo. 1. Herhangi bir yöndeki iki nokta arasındaki sıcaklığın mesafe ile 
gösterdiği değişim oranı. 2. Sıcaklığın en hızlı değiştiği yönde birim uzunluktaki değişimi ya da türevi. 

sıcaklık terselmesi (Alm. Temperaturinversion, f; Fr. inversion de température, f; İng. air inversion; temperature 
inversion) meteo. Atmosferde sıcaklığın azalması beklenirken yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça artması 

durumu; eşanlam: sıcaklık inversiyonu. 

sıcaklık-gradyan başkalaşımı (Alm. Facettenschliff, m; Temperaturgradient Metamorphismus, m; Fr. 
métamorphose constructive, f; facettage, m; İng. faceting; kinetic growth metamorphism; temperature-gradient 
metamorphism) meteo. Genelde 0,1 derece/cm hızında yukarı yönde bir sıcaklık değişimi olduğunda kar 

tanelerinin keskin kenarlar ve yüzler oluşturması şeklindeki kar tabakası başkalaşımı. 

sıcaklık-nem indeksi (Alm. Temperatur-Feuchte-Index, m; Fr. indice de température-humidité, m; İng. 
temperature-humidity index) meteo. Çevre sıcaklığı ile bağıl nemi göz önüne alan, özellikle tarımda sıcaklık zararı 
tahmininde kullanılan bir indeks. 

sıfır basınçlı balon (Fr. ballon charlière, m; ballon à gaz, m; İng. zero-pressure balloon) meteo. İçi havadan hafif 

bir gazla doldurulmuş, içerdeki basıncın ve dışarıdaki atmosfer basıncının farkının olmadığı, yükseldikçe düşen 
atmosfer basıncı sonucu balonun hacminin büyüdüğü, yukarı seviye meteoroloji gözlemleri için kullanılan balon 
tipi. 

sıfır görüş (Alm. Weißblendung, f; Whiteout, m; Fr. blanc dehors, m; temps laiteux, m; voile blanc, m; İng. milky 
weather; whiteout) meteo. Tipi, sürüklenen kar gibi durumlarda kar ile bulutların birbirine karışması, yatay görüş 
uzaklığının sıfır civarına düşmesi, beyaz renkten başka hiçbir şey görülememesi, derinlik ve yön duygusunun 
kaybolması gibi tehlikeli bir durum; eşanlam: beyaz körlük. 

sıfır yükselti yüzeyi (Alm. Nullniveau, f; Fr. référent altimétrique, m; İng. zero-elevation surface) meteo. Bir 

gezegenin yüzeyini betimlemede kullanılan, Dünya için deniz yüzeyi kabul edilen, düşey referans noktası. 

sığ siklon (Alm. flaches Tief, n; Fr. marais barométrique, m; İng. barometric swamp; flat low; shallow 
low) meteo. Yatay basınç gradyanı zayıf olan alçak basınç merkezi. 

sığ sis (Alm. flacher Bodennebel; Wiesennebel, m; Fr. brouillard mince, m; İng. shallow fog) meteo. Yer 

seviyesinden yukarıda 2 metre ve üzerindeki katmanda görüş netliğinin 1 kilometre veya daha fazla olduğu sis. 

sırt kuvvetlenmesi (Fr. amplification d’une crête barométrique, f; İng. ridge amplification) meteo. Atmosferin 

yukarı seviyelerinde, bir atmosferik basınç sırtının ekseni boyunca eşdeğer potansiyel yükseklik değerlerinin 
artması, konturlarının büyümesi. 

sıvı su (Alm. flüssiges Wasser, n; Fr. eau liquide, f; İng. liquid water) meteo. Her boyuttaki yağmur ve çisenti gibi 

sıvı yağışlar. 

sıvı su eşdeğeri (Fr. équivalent en eau liquide, m; İng. liquid water equivalent) meteo. Radardaki yansıma 

izinden ampirik matematiksel denklemlerle hesaplanarak tahmin edilen kar yağış şiddeti. 

sıvı su fazı (Alm. Wasserphase, f; Fr. phase aqueuse, f; İng. water phase) meteo. Normalde yaklaşık 100°C (gaz 

fazı) ila 0°C (katı faz) (373 ve 273 K) ya da aşırı soğutulduğunda 0°C ila yaklaşık -40°C arasında (273 ve 233 K) 
sıvı halde bulunan suyun hali. 

sıvı termometre (Alm. Flüssigkeitsthermometer, n; Fr. thermomètre à liquide, m; İng. liquid 

thermometer) meteo. Sıcaklığı ölçmek için sıvı etil alkol, toluen, petrol veya cıva gibi bir sıvının ve kutunun 
sıcaklık genişleme oranları arasındaki farkın kullanıldığı termometre. 

siklojenezin ıraksama teorisi (Alm. Divergenztheorie der Zyklogenese, f; Fr. théorie de la cyclogénèse par 
divergence, f; İng. divergence theory of cyclogenesis) meteo. Yukarı atmosfer seviyelerinde çevritlerin ya da 

yeryüzüne yakın bölgelerde izobarların ıraksaması ve yakınsaması sonucu aşağı seviyelerde, sırasıyla, siklon ya 
da antisiklonların oluştuğunu öne süren kuram. 

siklon ailesi (Alm. Zyklon Familie, f; Zyklonenfamilie, f; Fr. famille de cyclones, f; famille de dépressions, f; İng. 
cyclone family; family of depressions) meteo. Kutupsal cephe boyunca doğu veya kuzeydoğu yönünde hareket 

eden, genellikle sayıları dört civarında olan alçak basınç merkezleri serisi. 

siklon doğumu (Alm. Zyklogenese, f; Fr. cyclogenèse, f; İng. cyclogenesis) meteo. Birçok doğal faktörün etkisi 

sonucunda alçak basınç alanlarının oluşması ya da var olan alanların kuvvetlenmesi; eşanlam: siklojenez. 



siklon ekseni (Alm. Achse eines Tiefdruckgebiets, f; Tiefdruckgebietachse, f; Fr. axe de depression, m; axe du 

cyclone, m; İng. axis of cyclone; axis of depression; cyclonic axis; low pressure axis) meteo. Bir alçak basınç 
bölgesinde, yeryüzü seviyesindeki en alçak basınç noktası ile yukarı hava seviyelerindeki en düşük jeopotansiyel 
yükseklik noktasını birleştiren çizgi. 

siklon ekseni eğimi (Alm. Achsenneigung einer Zyklone, f; Fr. inclinaison de l'axe d'un cyclone, f; İng. inclination 

of the axis of a cyclone) meteo. Atmosferde aşağıdan yukarı yükseldikçe değişik atmosfer katmanlarındaki siklon 
merkezlerini birleştiren çizginin yatay ile yaptığı açı. 

siklon modeli (Alm. Zyklon Modell, n; Zyklonenmodell, n; Fr. modèle du cyclone; İng. cyclone 
model) meteo. Siklonların ana özelliklerini ve yapısını temsil eden kavramsal ya da matematiksel model. 

siklon ölümü (Alm. Auflösung einer Zyklone, f; Auflösung eines Tiefdruckgebietes, f; Zyklolyse, f; Fr. cyclolyse, f; 
İng. cyclolysis) meteo. Atmosferde var olan bir siklonun zayıflaması ya da kaybolma süreci. 

siklon rüzgâr çapı (Alm. Radius der maximalen Winde, m; Fr. rayon des vents maximums, m; İng. radius of 
maximum winds) meteo. Bir tropikal siklonun merkezi ile yeryüzüne yakın rüzgâr hızının maksimum olduğu nokta 

arasındaki mesafe; eşanlam: maksimum rüzgar çapı. 

siklonik (Alm. zyklonisch; Fr. cyclonique; İng. cyclonic) meteo. Kuzey Yarımküre'de alçak basınç sistemi 

(güneyde saat ibreleri yönünde) yakınında saat ibrelerinin tersi yönündeki hava akışı özelliği. 

siklonik akış (Alm. zyklonale Strömung, f; Fr. flux cyclonique, m; İng. cyclonic flow) meteo. Güney Yarımküre'de 

saat ibreleri yönünde, Kuzey Yarımküre'de saat ibrelerinin tersi yönünde gerçekleşen, siklonun içinde ya da 
etrafındaki hava hareketleri. 

siklonik basınç oluğu kopması (Fr. perturbation creux cyclonique, f; İng. cyclonic trough disruption) meteo. Bir 

yukarı seviye oluğunun Kuzey Yarımküre'de güney, Güney Yarımküre'de ise kuzey kısmı ileri hareket eder, bir 
kopuk alçak merkez oluşturabilir ve yavaşça ısınabilirken, geri kalan kısmı yarı-durağan bir hale gelerek siklonik 
örüntüyü yer seviyesinde koruma süreci. 

siklonik dönüş (Alm. zyklonale Rotation, f; Fr. rotation cyclonique, f; İng. cyclonic circulation; cyclonic 
rotation) meteo. Yukarıdan bakıldığında, Güney Yarımküre'de saat ibreleri yönünde, Kuzey Yarımküre'de saat 
ibrelerinin tersi yönündeki (Dünya ile aynı dönüş yönünde) hava dönüşü. 

siklonik makaslama (Alm. zyklonische Windscherung, f; Fr. cisaillement cyclonique, m; İng. cyclonic 
shear) meteo. Kuzey Yarımküre'de rüzgâr hızının soldan sağa, Güney Yarımküre'de sağdan sola artmasına yol 
açan yatay makaslanma olayı. 

siklonik rüzgâr dönmesi (Alm. aufkrimpender Wind; Fr. recul de vent, m; vent lévogyre, m; İng. backing; backing 

wind) meteo. Kuzey Yarımküre'de genelde soğuk hava adveksiyonu olduğuna ve hava sıcaklığının azalacağına 
işaret eden, alçak basınç sisteminin yaklaşması sonucu, rüzgârın yönünün saat ibresinin tersi yönünde yön 
değiştirmesi. 

siklonun derinleşmesi (Alm. Tiefdruckverstärkung, f; Fr. creusement d'une dépression, m; İng. deepening of a 

depression) meteo. Bir alçak basınç alanının merkezindeki basıncın zamanla azalması ve siklonik dönüş alanının 
genişleyip siklonun daha fazla enerji kazanması. 

siklonun hızlı derinleşmesi (Fr. creusement rapide, m; İng. rapid deepening) meteo. Tropikal siklonlardaki en 

düşük atmosferik basıncın saatte 1,75 mb ya da 24 saatte 42 mb azalması. 

siklonun hızlı kuvvetlenmesi (Fr. système dépressionnaire rapidement intensifié, m; İng. rapidly 
intensifying) meteo. Deniz üzerindeki siklonların merkezindeki atmosferik basıncın 24 saat boyunca saatte 1 mb 
düşmesi ya da düşmesinin bekleniyor olması. 

siklostrofik rüzgâr (Alm. zyklostrophischer Wind, m; Fr. vent cyclostrophique, m; İng. cyclostrophic 

wind) meteo. Sürtünme ve Coriolis kuvvetin ihmal edildiği hortum, dalaz gibi küçük alçak basınç sistemlerinde 
saat ibresi ya da saat ibresinin tersi yönde olabilen yerel basınç gradyanı ile merkezkaç kuvvetin arasında 
gerçekleşen dengesi sonucunda oluşan rüzgâr. 

sinoptik (Alm. synoptisch; Fr. synoptique; İng. synoptic) meteo. Bütüncül bir meteorolojik görünüm elde 

edebilmek tek bir zaman anında geniş bir alandan elde edilen veriler ve bunların analizine ilişkin. 



sinoptik basınç analizi (Alm. Analyse der Druckverteilung, f; Druckanalyse, f; Fr. analyse barique, f; İng. baric 

analysis) meteo. Atmosferik basıncın mekansal dağılımını göz önüne alan ve bu dağılımı temsil etmek için 
eşbasınç veya eşyükselti eğrilerini kullanan sinoptik analiz; eşanlam: barik analiz. 

sinoptik meteoroloji (Alm. synoptische Meteorologie, f; Fr. météorologie à l'échelle synoptique, f; İng. synoptic-
scale meteorology; synoptic meteorology) meteo. Sinoptik ölçekli hava gözlemleri ve olaylarıyla birlikte atmosferik 

tepe sistemleri, orta enlem siklonları, yüksek ve alçak basınç alanları gibi fiziksel ve dinamik süreçleri inceleyen 
meteorolojinin bilim dalı. 

sinoptik meteoroloji haritası (Alm. synoptische Wetterkarte, f; Fr. cart du temps synoptique, f; carte 
météorologique synoptique, f; carte synoptique, f; İng. synoptic chart; synoptic meteorological chart; synoptic 
weather chart) meteo. Belli bir zaman anındaki basınç, sıcaklık, bulut örtüsü, rüzgâr kuvvet ve yönü ve 
jeopotansiyel yükseklik gibi meteorolojik parametrelerin coğrafi dağılımını sinoptik ölçekte gösteren harita. 

sinoptik ölçek (Alm. synoptische Skala, f; Fr. échelle synoptique, f; İng. cyclonic scale; large scale; synoptic 
scale) meteo. Atmosferik cepheler, yüksek ve alçak basınç sistemleri gibi yeryüzünde yatay yönde kapsamı 

birkaç yüz kilometreden birkaç bin kilometreye ve varlık süresi birkaç günden bir haftaya kadar değişen 
meteorolojik olayları kapsayan meteorolojik ölçek. 

sinoptik öngörü (Alm. synoptische Vorhersage, f; Fr. prévision synoptique, f; İng. synoptic 
forecasting) meteo. Bir sinoptik haritalar takımına ya da serisine dayalı olarak bölge hava şartlarının fiziksel, 

kinematik ve iklimsel özelliklerine göre öznel bir şekilde yapılan hava tahmini. 

sinoptik rapor (Alm. synoptischer Bericht, m; Fr. message d’observation synoptique, m; İng. synoptic 
report) 1. meteo. Sinoptik meteoroloji haritalarını oluşturmak amacıyla kodlanmış gözlem raporu. 2. müh. Klinik 

belgeleme uygulamalarında, doktorların daha doğru ve kapsamlı tıbbi rapor hazırlamalarına elveren ve bir 
yapılacaklar listesini göz önüne alan raporlama tekniği. 

sinoptik yeryüzü haritası (Alm. synoptische Bodenkarte, f; Fr. carte au sol, f; carte de surface, f; carte 
synoptique de surface, f; İng. surface chart; surface map; surface synoptic chart) meteo. Yeryüzü seviyesinde 
ölçülmüş, deniz seviyesine indirgenmiş hava basıncı, sıcaklık, bulutluluk gibi meteorolojik verileri gösteren harita. 

siroko (Alm. Scirocco, m; Fr. sirocco, m; İng. scirocco; sirocco) meteo. Sahra çölünden güney veya güneydoğu 

yönünde başlayıp Akdeniz’e sıcak ve kuru hava getiren ılık, Avrupa kıyılarına ulaştığında alçak stratüs bulutlarının 
oluşumuna neden olan rüzgâr. 

sirokümülüs (Alm. Lämmerwolke, f; Cirrocumulus, m; Fr. cirrocumulus, m; İng. cirrocumulus; cirrocumulus 
cloud) meteo. Atmosferin 5-11 kilometre yüksekliklerde bulunan, buz kristallerinde oluşan, yumak yumak 

görünümlü, ince kalınlıkta, dalgalı konvektif bulutlar; eşanlam: yumakbulut. 

sirostratüs (Alm. Cirrostratus, m; Schleierwolke, m; Fr. cirrostratus, m; İng. cirrostratus; cirrostratus 
cloud) meteo. Atmosferde 5,5 kilometrenin üstünde bulunan, buz kristallerinde oluşan, kalınlığı düşük, birörnek 
yapıda, haleler gibi optik olaylara yol açan yüksek bulutlar; eşanlam: tülbulut. 

sirüs (Alm. Federwolke, f; Zirruswolke, f; Cirrus, m; Fr. cirrus, m; İng. cirrus; cirrus cloud) meteo. Atmosferde 5 

kilometrenin üstünde yer alan, buz kristallerinden oluşan, lif demeti, atkuyruğu, saç lülesi, saçak saçak 
görünümlerde olabilen yüksek bulutlar; eşanlam: tüybulut, sirrüs bulutu. 

sirüs spisatus bulutu (Alm. Spisatus, f; Fr. spissatus, m; İng. sirrus spissatus cloud; spissatus) meteo. Güneş 

doğrultusunda gözlemlendiğinde, gri renkte görünmesine elverecek kadar optik kalınlığa sahip olan sirüs bulutu. 

sis (Alm. Nebel, m; Fr. brouillard, m; İng. fog) meteo. Yer seviyesindeki görüş uzaklığını 1 kilometrenin altına 

düşürerek kısıtlayan, havada asıltı halde bulunan mikroskobik büyüklükteki su damlacıklarından oluşan ve 
yeryüzüne temas eden bulut şeklindeki atmosfer olayı. 

sis alkımı (Alm. Nebelbögen, m; Fr. arc dans le brouillard; İng. fog bow; fogbow) meteo. Güneş ışınlarının sis 

damlalarında kırılıma uğraması ve yansıması sonucunda oluşan yarı dairesel renkli kuşak; eşanlam: sis kuşağı. 

sis basma durumu (Alm. eingenebelt, f; Fr. couvert par le brouillard; İng. socked in) meteo. Havaalanında sis 

nedeniyle görüş uzaklığın çok düşük olmasından dolayı uçuşların etkilendiği ya da iptal edildiği durum. 

sis dağıtma (Alm. Nebelauflösung, f; Nebelzerstreuung, f; Fr. dissipation du brouillard, f; dénébulation, f; İng. fog 
burn; fog clearance; fog dispersal) meteo. Doğal sisin, yerel yüzey ısıtma veya karıştırma, su spreyi ya da aşırı 
soğuk su damlalarından oluşan sisin buz ile tohumlamayla yapay yollarla yoğunluğunun azaltılma yöntemleri. 



sis damlası (Alm. Nebeltropfen, m; Fr. dégoulinement de brouillard, m; İng. fog drip) meteo. Sisteki nemin 

yapraklar ve diğer nesneler üzerinde yoğuşarak oluşturduğu damlalar. 

sis kütlesi (Alm. Nebelbank, f; Fr. banc de brouillard, m; İng. bank of fog; fog bank) meteo. Genellikle denizde, 

nehir üzerinde veya sahil alanları boyunca uzaktan net olarak görülebilen birkaç yüz metre ve daha uzun sis 
kümesi; eşanlam: sis öbeği. 

sis noktası (Fr. température de formation du brouillard, f; İng. fog point; fog point 
temperature) meteo. Termodinamik diyagram üzerinde gün içindeki yüzey hava sıcaklığının ve/veya çiy 
noktasının kullanıldığı ampirik çalışmaya dayanarak kestirilen sisin oluşacağı sıcaklık. 

sis ormanı (Alm. Nebelwald, m; Fr. forêt de nuage, f; İng. cloud forest; fog forest) meteo. Orta veya yüksek 

tropikal dağlarda, genellikle ağaçların tepe seviyesine kadar alçalan yoğun, uzun süreli bulut örtüsünün sağladığı 
nemli ortamda gelişen zengin ormanlar. 

sis ölçeği (Alm. Nebelskala, f; Fr. échelle des brouillards, f; İng. fog scale) meteo. Yatay görüş mesafesini 

düşürme derecesi temel alınarak sınıflandırılan sis yoğunluğu; örneğin görüş mesafesi 100 metrenin altındaysa 
yoğun sis nitelemesi kullanılır. 

sis yağışı (Alm. Nebelniederschlag, m; Fr. precipitation de brouillard, f; ruisellement de brouillard, m; İng. fog 
precipitation) meteo. Sisin önce ağaç yaprakları gibi cisimler üzerinde damlalar oluşturması, daha sonra bu 
damlaların toprağa hafif bir yağmur şeklinde düşmesi. 

sisin dağılması (Alm. Nebelauflösung, f; Fr. dissipation du brouillard, f; dénébulation, f; İng. fog 
dissipation) meteo. Güneşin gökte yükselerek yeryüzünü ısıtması ya da rüzgârlarla daha kuru ve/veya sıcak 
havanın dikey yönde karışımı gibi değişen meteorolojik koşullar sonucunda sisin yoğunluğunun azalması ya da 
sisin kalkması. 

sisli bulut (Alm. Nebulosus, m; Fr. nebulosus, m; İng. nebulosus) meteo. Belirgin şekil ayrıntıları olmayan, 

dumanlı bir örtü veya tabaka şeklinde, bulutlar ve sisle kaplıymış izlenimini veren, daha çok stratüs ve 
sirostratüslerde görülen bulut türü; eşanlam: nebulosus. 

sisli gün (Alm. Nebeltag, m; Fr. jour de brouillard, m; İng. fog day) meteo. Bir gözlem istasyonunda sisin 

olduğunun saptandığı gün. 

siyanometre (Alm. Zyanometer, n; Fr. cyanomètre, m; İng. cyanometer) meteo. Gökyüzünün maviliğini ölçen 

alet. 

skew T diyagramı (Alm. schräges T - log p-Diagramm, n; Fr. skewT, m; İng. skew T - log p 
diagram) meteo. Atmosferin bir kısmının termodinamik durumunu basınç, sıcaklık, nem vb. meteorolojik 

değişkenler ile açıklamak ve kısa dönem fırtına tahmini yapmak için kullanılan, dikgen ya da eğik koordinatlarda 
sıcaklık ile basıncın logaritmasının yer aldığı, doymuş karışma oranı ve, emagramdan farklı olarak izortemler ile 
kuru adyabatları birbirinden ayırmak için izotermleri düz fakat saat ibresi yönünde 45° döndürülmüş, kuru 
adyabatları ise izobarlar arasında 45 derece açı ile gösteren termodinamik diyagram. 

sodar (Alm. SODAR, n; Fr. système de détection et de repérage sonores, m; İng. sodar; sonic detection and 
ranging) meteo. Ses dalgalarını kullanarak yukarı seviyelerde rüzgârların hız ve yönlerini ölçmeye, daha aşağı 
seviyelerde ise atmosferin türbülans ve termodinamik yapısını belirlemeye yarayan aygıt. 

soğrulan güneş ışınımı (Alm. absorbierte Sonnenstrahlung, f; Fr. rayonnement solaire absorbé, m; İng. 

absorbed solar radiation) meteo. Atmosferik gazlar, havada asılı maddeler, bulutlar ya da yeryüzü tarafından 
soğurulan güneş enerjisi. 

soğuk (Alm. kalt; Fr. froid; İng. cold) meteo. 1. Dışarıya ısı transfer edebilecek durumda olmayan. 2. Göreceli 

olarak yeterli veya orta derecede ısıya sahip olmayan. 

soğuk adveksiyon (Alm. kalte Advektion, f; Fr. advection froide, f; İng. cold advection) meteo. Hava sıcaklığının 

düşmesine neden olan, belirli bir alan içine yatay rüzgârlarla soğuk hava taşınımı, soğuk hava adveksiyonu; 
eşanlam: soğuk hava adveksiyonu. 

soğuk antisiklon (Alm. kalte Antizyklone, f; Kaltlufthoch, n; Kältehoch, n; Fr. anticyclone froid, m; anticyclone à 

noyau froid, m; İng. cold-core anticyclone; cold-core high; cold anticyclone; cold core high; cold 
high) meteo. Kuzey enlemlerde, denizden uzak karalarda, ışınımla soğuması ile havanın ağırlaşarak troposferin 
alt katmanlarına çökmesi, basıncın yükselmesi ve bulut oluşumunun engellenmesi sonucu ortaya çıkan ve 



troposferin üst katmanlarında yer almayan sığ yüksek basınç merkezi; eşanlam: soğuk çekirdekli antisiklon, soğuk 
çekirdekli yüksek. 

soğuk bulut (Alm. kalte Wolke, f; Fr. nuage froid, m; İng. cold cloud) meteo. Sıcaklıkları donma noktasının 

altında olan, küçük buz kristallerinden oluşan bulutlar. 

soğuk cephe (Alm. Kaltfront, f; Fr. front froid, m; İng. cold front; kataphalanx) meteo. Atmosferde soğuk hava 

kütlesinin sıcak bir hava kütlesinin yerini aldığı, soğuk hava kütlesinin en önde ilerleyen sınırını oluşturan dar ve 
dik eğimli geçiş bölgesi; eşanlam: katalafanks. 

soğuk cephe dalgası (Alm. Kaltluftstaffel, f; Fr. onde de front froid; İng. cold-front wave) meteo. Soğuk cephe 

üzerinde gelişen bir ya da birden fazla ikincil alçak basınç sistemi. 

soğuk gün (Alm. Eistag, m; Fr. jour de glace, m; jour sans dégel, m; İng. ice day) meteo. Sabah saat 09:00’da 

başlayıp ertesi sabah 09:00’da biten 24 saatlik süre boyunca sıcaklığın 0 °C'den daha aşağı derecelerde 
seyrettiği gün; eşanlam: buzlu gün. 

soğuk hava dalgası (Alm. Kältewelle, f; Fr. vague de froid, f; İng. cold wave) meteo. Tarım, endüstri, ticaret ve 

insan aktiviteleri için artan koruma gerektiren, 24 saat içinde sıcaklıktaki hızlı düşüş. 

soğuk hava damlası (Alm. Kaltlufttropfen, m; Fr. goutte d'air froid, f; İng. cold-air drop; cold drop) meteo. Yukarı 

enlemlerdeki bir kopuk alçak merkez oluşumu sırasında bu merkezin büyük soğuk hava hacminden koparak 
ayrılmış daha küçük soğuk hava kütlesi. 

soğuk hava göllenmesi (Fr. blocage d'air froid, m; İng. cold air damming) meteo. Kuzey-Güney yönünde uzanan 

bir dağ silsilesinin eteklerinde, kutupla dağ silsilesi arasında yer alan bir yüksek basınç sisteminin etkisiyle, sıkışıp 
kalan soğuk hava katmanı. 

soğuk hava havuzu (Alm. Kaltluftsee, m; Fr. lac d’air froid, m; İng. cold-air pool; cold pool; pool of cold 

air) meteo. Gece ışınım sonucu soğuyan havanın vadi ve arazinin çukur yerlerinde birikmesi. 

soğuk hava hortumu (İng. cold air funnel) meteo. Havanın, genellikle soğuk bir cephenin arkasında soğuk ve 

sığ bir hava kütlesi içerisinde yükselmesi sonucu oluşan, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa da 
neden olabilen kısa ömürlü huni şeklinde görülen fakat yeryüzü ile teması bulunmayan ve zayıf dolanıma sahip 
bulut. 

soğuk hava kütlesi (Alm. Kaltluftmasse, f; Fr. masse d'air froid, f; İng. cold air mass) meteo. 1. Etrafında bulunan 

hava kütlelerine göre göreceli olarak daha soğuk olan hava kütlesi. 2. Yüksek enlemlerde doğan ve aşağı 
enlemlere doğru daha sıcak alanlar üzerinde hareket eden hava kütleleri. 

soğuk hava sokulumu (Alm. Kaltluftzunge, f; Fr. langue d'air froid, f; İng. cold tongue) meteo. Daha yukarı 

enlemlerden başlayarak ekvator yönünde, aşağı enlemlere doğru uzanan dar enli belirgin bir soğuk hava bölgesi; 
eşanlam: soğuk hava dili. 

soğuk kubbe (Alm. Kaltluftdom, m; Fr. dôme froid, m; İng. cold dome) meteo. Çoğunlukla bir depresyonun arka 

tarafında ortaya çıkan cephe yüzeyi tarafından yanal ve üstte sınırlandırılmış kubbe şeklindeki soğuk hava kütlesi. 

soğuk kutbu (Alm. Kältepol, n; Fr. pôle de froid, f; İng. cold pole) meteo. Yıllık en düşük ortalama hava 

sıcaklığına sahip yarımkürelerden herhangi birindeki bölge. 

soğuk oklüzyon cephesi (Alm. kalte Okklusionsfront, f; Kaltfrontokklusion, f; Okklusion mit Kaltfrontcharakter, f; 
Fr. occlusion froide, f; occlusion à caractère de front froid, f; İng. cold-front-type occlusion; cold occluded front; 
cold occlusion; cold type occlusion) meteo. Cephenin arkasındaki soğuk havanın, cephenin önündeki soğuk 
havadan daha soğuk olduğu oklüzyon cephesi. 

soğuk siklon (Alm. kalte Depression, f; kalte Zyklone, f; kaltes Tief, n; Fr. dépression froide, f; İng. cold-core 
cyclone; cold-core low; cold cyclone; cold low) meteo. Çevresindeki atmosferik koşullara göre dolanım merkezi 

daha soğuk olan ve troposferin üst katmanlarında da yer alan derin bir alçak basınç merkezi; eşanlam: soğuk 
çekirdekli alçak. 

soğurma çizgisi (Alm. Absorptionslinie, f; Fr. raie d'absorption, f; İng. absorption line) meteo. İçinden geçtiği 

ortamın elektronik ve moleküler yapısına, sıcaklık, basınç, elektromanyetik alan gibi çevre faktörlerine bağlı olarak 
değişen frekanslarda soğurulan ışıma enerjisinin ışıma spektrumunda yarattığı koyu çizgiler. 



soğurma kaybı 1. (Alm. Absorptionsdämpfung, f; Absorptionsverlust, m; Fr. affaiblissement d'absorption, m; İng. 

absorption loss) elk. Elektromanyetik dalga yayılmasında ya da ışımada zayıflamanın, soğurmadan kaynaklanan 
kısmı. 2. (Alm. Absorptionsverlust, m; Aufsaugverlust, m; Fr. perte par absorption, f; perte par imbibition totale, f; 
İng. absorption loss) meteo. Bir kanal, rezervuar veya diğer bir su kütlesi veya bir arazide ilk su tutma işlemi 
sırasında içe sızma yoluyla meydana gelen su kaybı; eşanlam: emilme kaybı. 

soğurma oranı (Alm. Absorptionsfaktor, m; Absorptionsvermögen, n; Fr. absorptance, f; facteur d'absorption, m; 
İng. absorptance) meteo. Bir cisim tarafından soğurulan ışınım akısının gelen ışınım akısına oranı. 

soğurmalı nemölçer (Alm. Absorptionshygrometer, n; chemisches Hygrometer, n; Fr. hygromètre chimique, m; 
hygromètre à absorption, m; İng. absorption hygrometer; chemical hygrometer) meteo. Higroskopik (suçeken) bir 

kimyasal tarafından soğurulan su miktarını ölçerek atmosferik nem içeriğini belirleyen aygıt; eşanlam: soğurmalı 
higrometre. 

soğutma derece-gün (Alm. Abkühlungsgradtag, m; Fr. degré-jour de réfrigération, m; İng. cooling degree-
day) meteo. Klima, buzdolabı ve binaları soğutmak için kullanılması gereken enerji/yakıt miktarını tahmin etmekte 

kullanılan ortalama günlük hava sıcaklığın 18°C ya da 24°C'nin üzerindeki her derecesinin eklemeli toplamı. 

sokulan konveksiyon hareketi (Alm. eindringende Konvektion, f; Fr. convection pénétrante, f; İng. penetrative 
convection) meteo. Atmosferde kararsız bir tabaka içinde ortaya çıkan konvektif hareketlerin, üstte duran kararlı 
bir hava tabakasına nüfuz ettiği süreç. 

sol hareketli fırtına (İng. left mover; left mover storm) meteo. Bazen süper hücre tipindeki konvektif bir fırtınada 

gelişen, farklı yönlerde dönen iki farklı yükselen akım nedeniyle ikiye bölündükten sonra ana akım rüzgârlarına ve 
yakınındaki diğer fırtınalara göre sola doğru belirgin bir şekilde ilerleyen fırtına bileşeni. 

son dördün ay (Alm. abnehmender Mond, m; letztes Viertel, n; Fr. dernier quartier, m; İng. last quarter; last 

quarter moon) meteo. Ay’ın, Kuzey Yarımküre’den bakıldığında, yüzünün sadece sol kısmının göründüğü, 
uzanım açısının 90o olduğu iki evreden biri. 

sonda roketi (Alm. Raketensonde, f; Fr. fusée-sonde, f; sonde-fusée, f; İng. rocket-borne sonde; rocket 
sonde) meteo. Dünya atmosferinde uçak ve meteoroloji balonun ulaştığından daha yüksek seviyelerden itibaren 
paraşüt ile iniş sırasında gözlem yapmak için ölçüm cihazları ile donatılmış küçük roket. 

sonik rüzgârölçer (Alm. Schall-Anemometer, n; Fr. anémomètre sonique, m; İng. sonic 
anemometer) meteo. Ultrasonik ses dalgalarını kullanarak rüzgâr hızı ölçen aygıt; eşanlam: sonik anemometre. 

sorgucun aşağı sapması (Fr. rabattement du panache, m; rabattement par la cheminée, m; İng. rabattement par 
la cheminée; stack-tip downwash) meteo. Bir bacadan çıkan atık gaz sorgucunun rüzgârın gittiği yönde daha 

düşük basınca sahip olan aşağı yöne sapması. 

sorguç dağıltı modeli (Alm. Fahnenausbreitungsmodell, n; Fr. modélisation de la dispersion du panache, m; İng. 
plume dispersion model) meteo. Atmosferin kararlılık ve kararsızlık durumuna göre bir duman sütununun 
belirtilen hacimdeki değişimini hesaplayan model. 

sosyo-ekonomik kuraklık (Alm. sozio-ökonomische Dürre, f; Fr. sécheresse socio-économique, f; İng. socio-
economic drought) meteo. Su kıtlığının sosyal ve ekonomik etkilerinin belirgin bir şekilde hissedildiği, ekonomide 
arzın, kuraklıktan ötürü talebin altına düştüğü kuraklık aşaması. 

sözde adyabatik süreç (Alm. Pseudoadiabat; Fr. processus pseudoadiabatique, m; İng. irreversible moist-

adiabatic process; pseudoadiabatic process) meteo. Bir hava kütlesi genleşirken yoğuşan sıvı kütlesinin yağış 
halinde anında bu hava kütlesinden uzaklaştırıldığı varsayımı altındaki nemli adiyabatik süreç. 

sözde sıcak cephe (Alm. Pseudowarmfront, f; Fr. pseudo-front chaud, m; İng. pseudo-warm front) meteo. Bir 

süper hücrenin içine doğru, hücrenin hareketine göre arkasında kalan bölgede yükselen sıcak ve nemli hava ile 
aynı süper hücrenin ön bölgesinden aşağıya doğru inen soğuk ve yağışlı havanın arasında oluşan hava akımı 
sınırı. 

spektral maruziyet (Alm. spektrale Bestrahlung, f; Fr. exposition spectrale, f; İng. spectral exposure) meteo. Bir 

cismin yüzeyine birim alan başına ve birim frekans aralığı başına ışımayla gelen ve J/m2 –Hz birimiyle ölçülen 
enerji. 

spektral model (Alm. Spektralmodell, n; Fr. modèle spectral, m; İng. spectral model) meteo. Alan hesaplarında, 

bir alanın sonlu sayıda, sinüzoitler gibi bilinen taban fonksiyonlarını katsayılar ile ağırlıklı toplamıyla tanımlandığı, 
gradyanın aynı katsayılarla bu taban fonksiyonlarının türevleri ile bulunduğu çalışma modeli. 



spektral salıcılık (Alm. spektrale Emissivität, f; Fr. exitance spectrale, f; émittance spectrale, f; İng. spectral 

emittance; spectral exitance) meteo. Bir yüzeyden birim zamanda ve birim alandan yayılan ve W/m2-Hz birimi ile 
ölçülen ışıma akısı. 

standart atmosferik basınç (Alm. Normdruck, m; Fr. pression atmosphérique standard, f; İng. standard 
atmospheric pressure) meteo. Deniz seviyesindeki 101.325 Pa ya da 760 mmHg (Torr) olarak kabul edilen ve 

birçok standartta yer alan basınç standardı. 

standart yağış indeksi (Alm. Standardniederschlagindex, m; Fr. indice de précipitation standard, m; İng. 
standardized precipitation index) meteo. Belirli bir süre bir coğrafi bölgede yağışın görülmemesinin yol açtığı 
kuraklığı betimlemek için kullanılan ve uzun süreli yağış gözlemleri referans alınarak saptanan ve ölçülen bir 
yağış miktarının bu yağışın olma olasılığı hesabına dayanan indeks. 

standart yağışölçer (Alm. Normalregenmesser, m; Fr. pluviomètre normal, m; pluviomètre étalon, m; İng. 
standard raingauge; universal rain gauge) meteo. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından belirlenen kural ve 
ölçülerde kullanılması öngörülmüş belirli bir alana belirli bir zaman diliminde düşen toplam yağış yüksekliğini 
ölçmeye yarayan aygıt. 

statik kararlılık 1. (Alm. statische Stabilität, f; Fr. stabilité statique, f; İng. hydrostatic stability; static 
stability) elk. Bir robotun ivmelenme ve yavaşlama manevralarında dik duruşunu 
koruyabilmesi. 2. meteo. 1. (Alm. hydrostatische Stabilität, f; statische Stabilität, f; Fr. stabilité hydrostatique, f; 

stabilité statique, f; İng. hydrostatic stability; static stability; vertical stability) Atmosferdeki bir hava katmanı içinde 
düşey yer değiştiren parçacıkların başlangıç seviyelerine dönmeye zorlayan kuvvetlerin var olduğu durum; 
atmosferin katmanlaştığı durum. 2. (Alm. hydrostatische Stabilität, f; Fr. stabilité hydrostatique, f; İng. hydrostatic 
stability) Bir akışkanın akışının katmanlaştığı, laminer akışa yöneldiği durum. 

statik kararsızlık (Alm. hydrostatische Intabilität, f; statische Intabilität, f; Fr. instabilité hydrostatique, f; İng. 
hydrostatic instability; static instability) 1. meteo. Atmosferdeki bir hava katmanı içinde düşey yer değiştiren 

parçacıkların başlangıç seviyelerinden uzaklaşmaya zorlayan kuvvetlerin var olduğu durum; atmosferin 
katmanlaşamadığı durum. 2. müh. Bir akışkanın türbülansa yönelmesi ya da türbülansta kalmaya devam etmesi. 

stratokümülüs (Alm. Stratocumulus, m; Fr. stratocumulus, m; İng. stratocumulus; stratocumulus 

cloud) meteo. Gri ve beyaz renkte, yumruk ya da şeritler biçiminde büyük parçalar, halinde görünen, 2400 m ve 
altında bulunan alçak seviye bulutları; eşanlam: katmanlı küme bulut. 

stratopoz (Alm. Stratopause, f; Fr. stratopause, f; İng. stratopause) meteo. Stratosferde sıcaklık terselmesinin 

sona erdiği, sıcaklığın yükseklik artışı ile değişmediği, yeryüzünden 50-56 kilometre yüksekliklerde olan 
stratosferin en üst katmanı. 

stratosfer (Alm. Stratosphäre, f; Fr. stratosphère, f; İng. İng. stratosphere) meteo. Yeryüzünden yaklaşık 15 

kilometrede tropopozun üzerinden başlayıp 50 kilometre yüksekliğe kadar devam eden, ozon katmanını da içinde 
barındıran fakat herhangi hava olayı görülmeyen atmosferin ikinci katmanı; eşanlam: katmanyuvar. 

stratüs (Alm. Stratus Schichtwolke, f; Stratus, m; Fr. stratus, m; İng. stratus cloud) meteo. Düşük alçaklıklarda, 

yatay konumda, şekil örüntüsüne sahip olmayan, birörnek tabanlı, koyu griden beyaza kadar tonlarda olabilen 
bulutlar; eşanlam: katmanlı bulut. 

Stüve diyagramı (Alm. Stüwe-diagramm, n; Fr. diagramme de Stüwe, m; İng. Stüve diagram; Stüwe 

diagram) meteo. Meteoroloji balonu havada yükselirken yaptığı gözlemleri işleyip hava analizi ve tahmini yapmak 
için kullanılan bir termodinamik diyagram. 

su baskını (Alm. Hochwasser, n; Fr. inondation, f; İng. inundation) meteo. Aşırı yağış, kanalizayon taşması, 

karların ani ergimesi ya da aşırı yağışla erimesi gibi nedenlerle yüzey akışıyla gelen suların, normalde su altında 
olmayan alanları geçici bir süre için kaplaması ve/veya birikmesiyle oluşan sel. 

su buharı bandı (Alm. Wasserdampfbande, pl; Fr. bandes de la vapeur d'eau, pl; İng. water-vapour 
bands) meteo. Güneş ışınlarının, Dünya atmosferinde bulunan su buharı tarafından soğurulması nedeniyle 
oluşan güneş tayfında 1380 nm ve 940 nm’de yoğunlaşan karanlık bantlar. 

su buharı basıncı (Alm. Wasserdampfdruck, m; Wasserdampfpartialdruck, m; Fr. pression de vapeur d’eau, f; 
tension de vapeur d’eau, f; İng. vapor tension of water; water vapor pressure) meteo. Belirli bir nemli hava 
hacminde toplam atmosferik basıncın su buharı moleküllerince meydana getirilen kısmı; eşanlam: su buharı kısmi 
basıncı. 



su buharı spektrum ölçeri (Alm. Wasserdampfspektroskop, m; Fr. spectroscope à vapeur d'eau, m; İng. water-

vapour spectroscope) meteo. Su buharı soğurulma spektrumunda soğurulan ışınımın yoğunluğunu ölçmek için 
kullanılan alet. 

su dolaşım katsayısı (Alm. Hydrologischezykluskoeffizient, m; Wasserzirkulation Koeffizient, m; Fr. coefficient du 
cycle hydrologique, m; İng. water circulation coefficient) meteo. Karalar üzerindeki belli bir alana düşen toplam 

yağışın, başlıca denizlerden olmak üzere başka yerlerden buharlaşıp atmosferde söz konusu alana taşınıp yağışa 
dönüşmesi sonucu düşen yağış miktarına oranı. 

su serabı (Alm. Fata Morgana, f; Fr. Fata Morgana, f; fée Morgane, f; İng. Fata Morgana) meteo. Büyük su 

kütleleri yüzeylerinde görülen, kırınım indisleri birbirinden farklı hava tabakalarının üst üste geldiğinde, ufka yakın 
nesnelerin ters görünmesi, yatay dikey boyut karışması, olduklarından daha iri ve kale şeklinde görüntülere neden 
olan üstteki serap. 

su stresi (Alm. Wasser-Stress, m; Fr. stress hydrique, m; İng. water stress) 1. meteo. Su talebinin su 
kaynaklarını aştığı, kişi başına yılda 1000-1666 metreküp tatlı su temin edilebildiği iklim koşulları. 2. tar. Bitkilerin 

ihtiyaçları olan suyu alamadıkları zaman gösterdikleri büyüme ve gelişme durgunluğu ya da geriliği. 

sulusepken (Alm. Schneeregen, m; Fr. giboulée, f; İng. rain and snow mixed; sleet; slush) meteo. Kar ya da dolu 

tanelerinin ya da havada kısmen ergiyen karın yağmurla karışık biçimde aynı anda ve aynı yere yağış olarak 
düşmesi; eşanlam: karla karışık yağmur, sulu kar. 

susevmez çekirdek (Alm. hydrophober Keim, m; Fr. noyau hydrophobe, m; İng. hydrophobic 
nucleus) meteo. Havada bağıl nem %100’e yakın olduğunda damlacıklar oluşturabilen suda çözünemeyen ve 
sudan uzak durma eğiliminde olan bir tür yoğuşma çekirdeği; eşanlam: hidrofob çekirdek. 

süper adyabatik sıcaklık gradyanı (Alm. supraadiabatischer Temperaturgradient, m; Fr. superadiabatique, f; 

gradient superadiabatique, m; İng. superadiabatic; superadiabatic lapse rate) meteo. Mutlak karasız havalarda 
yeryüzünün hemen yukarısındaki bir katmanda yükseklikle sıcaklığın azalmasının, kuru dikey sıcaklık 
gradyanından, dolayısıyla 9,8°C/1000 metre oranından daha fazla olması durumu. 

süper hücreli boran (Alm. Superzelle, f; Superzellengewitter, n; Fr. cellule géante, f; supercellule, f; İng. rotating 
thunderstorm; supercell) meteo. Atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu, 

aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların çok olduğu bölgelerde dönen bir yukarı hava 
akımına sahip olan, kuvvetli aşağı hava hareketleri, büyük dolu taneleri gibi şiddetli hava olaylarına neden 
olabilen ve nispeten uzun ömürlü, kuvvetli bir boran biçimi; eşanlam: süper hücre. 

süregelen rüzgâr hızı (Alm. andauernde Windgeschwindigkeit; Fr. vitesse du vent soutenu, f; İng. sustained wind 

speed) meteo. Bir ya da 10 dakikadan daha uzun süre gözlenen ortalama değerlerle elde edilen rüzgâr hızı. 

süreksizlik yüzeyi (Alm. Diskontinuitätsfläche, f; Fr. surface de discontinuité, f; İng. surface of 
discontinuity) meteo. Meteorolojide atmosferik cephe boyunca sıcaklık, rüzgâr ya da bağıl nemde görülen keskin 
değişiklikler. 

sürerliğe dayalı öngörü (Alm. Persistenz-Prognose, f; Persistenz-Vorhersage, f; Fr. prévision basée sur la 
persistence, f; prévision par la persistence, f; İng. persistence forecast) meteo. Meteorolojide gelecekteki hava 
şartlarının mevcut hava şartlarıyla aynı olacağı şeklinde yapılan basit bir öngörü yöntemi. 

sürgit senaryo (Alm. Szenario mit unveränderten Rahmenbedingungen, m; Fr. scénario de maintien de statu 

quo, m; scénario de statu quo, m; İng. business-as-usual scenario) meteo. Küresel iklim değişimi bağlamında 
ekonomik ve teknolojik açıdan dünyada önemli bir öncelik ve politika değişiklikleri olmayacağı varsayımıyla, sera 
gazı salımı ve enerji kullanımı için kurulan gelecek senaryosu; eşanlam: statüko senaryosu. 

sürtünme yakınsaması (Alm. Reibungskonvergenz, f; Fr. convergence de frottement, f; İng. frictional 

convergence) meteo. Normal olarak sürtünmesiz ortamlarda izobarlara paralel hareket etmesi beklenen 
rüzgârların, yeryüzü sürtünme etkisi sonucunda yön değiştirerek izobarları keserek alçak basınç merkezine doğru 
yönelmesi. 

sürüklenen kar (Alm. Schneefegen, n; Schneetreiben, n; Fr. chasse-neige basse, f; poudrerie basse, f; İng. 

drifting snow) meteo. Rüzgârla yerden 2 metreden daha az yükselen, havada burgaçlanarak ve/veya uçuşarak 
kalan kar; eşanlam: rüzgarla sürüklenen kar. 

sürüklenen toz (Alm. Treibsand, m; Fr. chasse-poussière basse, f; İng. drifting dust) meteo. Rüzgârla toprağın 

üstünde küçük bir yüksekliğe kadar çıkan fakat göz seviyesinde görüş mesafesini kayda değer bir şekilde 
azaltmayan toz veya kum; eşanlam: sürüklenen kum. 



sütun biçimli buz kristali (Alm. Eisstiel, m; Gletschereisstiel, m; Fr. cristal de glace en forme de colonne creuse, 

m; İng. hollow ice column) meteo. Kısa ve kalın kurşun kaleme benzeyen, altıgen kesitli buz kristali. 

sütunsu kar kristali (Alm. säulenförmiger Schneekristall, m; Fr. cristal de neige prismatique, m; İng. columnar 
snow crystal) meteo. Genelde -6 oC derecede ortaya çıkan, gövdesi som veya oyuk, uçları ise düz, piramit biçimli, 
kesik veya oyuk olabilen, oldukça kısa boylu prizma şekilli buz kristalleri. 

SWEAT indeksi (Alm. SWEAT Index, m; Fr. indice de menace de temps violent, m; indice SWEAT, m; İng. 
severe weather threat index; SWEAT index) meteo. Rüzgâr gradyanı, havanın kararsızlığı ve rüzgâr hızları gibi 
değişkenleri kullanarak hesaplanan ve yerel boran potansiyelini gösteren bir atmosferik kararsızlık indeksi. 

şafak (Alm. Morgendämmerung, f; Tagesanbruch, m; Fr. aube, f; lever du jour, m; İng. dawn; 

daybreak) meteo. Güneş doğmadan önce gökyüzünün doğusunda ışığın ilk ortaya çıktığı an; eşanlam: tan 
ağarması. 

şamandıralı meteoroloji istasyonu (Alm. Boje-Wetterfunkstelle, f; Fr. station météorologique sur bouée, f; İng. 
buoy weather station) meteo. Hava ve suya ilişkin, sıcaklık, rüzgâr hızı, hava basıncı ve dalga koşullarını 

ölçümleyip radyo sinyalleri ile merkeze ulaştıran, deniz kıyılarına yerleştirilen veri toplayıcı, sabit veya yüzer 
haldeki şamandıra. 

şehir hidrolojisi (Alm. städtische Hydrologie, f; Fr. hydrologie urbaine, f; İng. urban 
hydrology) meteo. Hidrolojinin, kentsel gelişmelerin etkilerine ağırlık vererek arazilerinin büyük bir kısmı hemen 

hemen geçirimsiz yüzeylerle kaplı, yapay eğimli olan kentsel alanlarla uğraşan dalı. 

şehir iklimbilimi (Alm. städtlische Klimatologie, f; Fr. climatologie urbaine, f; İng. urban 
climatology) meteo. Şehirleşme nedeniyle yeryüzü profili hareketliliğinin artması, şehirden kaynaklanan hava 
kirleticilerinin nem yoğuşma çekirdeği rolü oynaması, yüksek su buharı içeriği, güneşlenmenin azalması gibi 
şehirleşmenin etkilerinin inceleyen meteorolojinin alt bilim dalı. 

şehir iklimi (Alm. Stadtklima, n; städtisches Klima, n; Fr. climat des villes, m; climat urbain, m; İng. city climate; 
urban climate) meteo. Şehirleşmenin neden olduğu arazi değişimi, sosyo-ekonomik aktiviteler, atık ısılar gibi 
nedenlerle çevrelerine göre şehirlerin sahip olduğu farklı iklimsel özellikler. 

şehir kanyonu (Alm. Straßenschlucht, f; Fr. canyon urbain, m; İng. urban canyon) meteo. Bir kentin sokakları, 

caddeleri ve onları kuşatan binaların oluşturduğu, hava akımları üzerinde vadi etkisi yaratan geometriler. 

şehir sınır tabakası (Alm. Grenzschicht der Stadt, f; städtische Grenzschicht, f; Fr. couche limite urbaine, f; İng. 
urban boundary layer; urban plume) meteo. Bir kentin üzerinde yükselen bir sıcak hava kubbesi yaratan, 
yüksekliği gece ve gündüz arasında 100 ila 1000 m arasında değişen kesim ile sıcak hava kubbesine sahip 
olmayan kırsal kesim arasındaki geçiş sınırı. 

şerit bulutlar (Alm. Wolkenschlieren, pl; Fr. traînées nuageuses, pl; İng. cloud streaks) meteo. Gökyüzünde çizgi 

çizgi görünen, düz ya da kıvrımlı olarak aralarında bulutsuz bölgelerin yer aldığı ince uzun bulutların topluluğu. 

şerit yıldırım (Alm. Bandblitz, m; Streifenblitz, m; Fr. éclair en ruban, m; éclair en trait, m; İng. band lightning; fillet 

lightning; ribbon lightning) meteo. Bir yıldırımı izleyen, çok sayıda yeryüzünden buluta doğru akım çakmalarının 
kuvvetli rüzgârlar tarafından ötelenmesi sonucu şerit gibi görünen yıldırım olayı. 

şiddetli boran (Alm. starkes Unwetter, n; Fr. orage violent, m; İng. heavy thunderstorm; severe 
thunderstorm) meteo. Saatte 50 knot veya daha hızlı rüzgâra, hortum veya huni buluta, çapı 2 cm ya da daha 

fazla dolu olaylarından birine neden olan konvektif fırtına; eşanlam: şiddetli fırtına. 

şiddetli don (Alm. harter Frost, m; starker Frost, m; strenger Frost, m; Fr. gel complet, m; İng. hard freeze; hard 
frost) meteo. Bir yıllık bitki örtüsünü öldüren, küçük su yüzeyleri ve ıslak zeminlerde buz oluşturan don olayı; 
eşanlam: kuvvetli don. 

şiddetli kar sağanağı (Alm. Schneegestöber, n; Fr. bourrasque de neige, f; İng. snow squall) meteo. Ani kuvvetli 

rüzgâr ve sağanak hattıyla birlikte görülen orta veya yoğun şiddetteki kısa süreli kar yağışı. 

şiddetli kasırga (Alm. schwerer Sturm, m; Fr. violente tempête, f; İng. whole gale) meteo. On dakikalık 

ortalamayla gözlenen hızı saatte 89-102 km/s (48-55 knot) olan ve 10 bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili olan 
rüzgâr. 



şiddetli rüzgâr (Alm. starker Wind, m; Fr. fort vent, m; vent violent, m; İng. high wind) meteo. Yapılarda ve 

ağaçlarda büyük zarara yol açabilen ve 58 km/saat hızından daha fazla kısa süreli rüzgâr ya da 40 km/saat 
hızından daha fazla ve uzun süreli rüzgâr. 

şiddetli rüzgâr uyarısı (Fr. avertissement de vent, m; İng. wind warning) meteo. Sürekli rüzgârların 65 km/saat 

veya rüzgâr hamlelerinin 90 km/saat’e ulaştığında yayımlanan meteorolojik uyarı. 

şiddetli yağmur (Alm. Schwerer Regen, m; Starkregen, m; Fr. forte pluie, f; pluie forte, f; pluie intense, f; İng. 
heavy rain; heavy rainfall; intense rainfall) meteo. 24 saatten daha az sürede 80 mm veya daha fazla yağış, 12 
saatlik sürede ise 50 mm veya belirli bir özel değerden daha fazla olan yağmur miktarı. 

şimşek (Alm. Blitz, m; Fr. foudre, f; éclair, m; İng. lightning) meteo. Buluttan buluta ya da buluttan havaya oluşan 

kırık çizgi biçimindeki, gök gürültülü ve ışıltılı gürültülü elektrik boşalımı. 

şimşek çakması (Alm. Blitzschlag, m; Fr. éclair, f; İng. lightning bolt; lightning discharge; lightning 
flash) meteo. Atmosferde bir bulutun içinde, iki bulut arasında ya da bir bulut ile yeryüzündeki bir nesne arasında 
bulunan karşıt işaretli elektrik yüklerinin, yüksek iyon yoğunluğuna sahip bir kanaldan transfer edilen elektrik. 

şimşek kaydedici (Alm. Blitzzähler, m; Spherics-Empfänger, m; Fr. enregistreur de décharges orageuses, m; 
enregistreur d’atmosphériques, m; İng. ceraunograph; lightning recorder; sferics recorder; spherics 
receiver) meteo. Şimşeklerin yönünü, şiddetini ve sıklığını kaydeden alet. 

şimşekölçer (Fr. cédaunomètre, m; İng. cedaunometer) meteo. Belirli bir alanda şimşek çakmasını ve sayısını 

belirlemek için kullanılan alet. 

tabaka sel (Alm. Schichtflut, f; Fr. écoulement en nappe, m; İng. sheet flood) meteo. Hemen hemen birörnek 

kalınlıkta bir ince tabaka şeklinde, akan, yerine göre tabakanın 1 ile 30 santim derinliğinde olduğu, çevresinde 
akarsu olmayan yamaç gibi yerlerde oluşan sel. 

taçküre jeti (Fr. jet coronal, m; İng. coronal streamer) meteo. Güneş taçküresinden uzaya doğru uzanan, 

herhangi özel bir şekli olmayan ince, uzun diller şeklinde plazma halindeki kütle atımı. 

taçküre kütle atımı (Alm. koronaler Massenauswurf, m; Fr. éjection de masse coronale, f; éjection de matière 
coronale, f; İng. coronal mass ejection) meteo. Güneş’in taçküresinden gezegenlerarası ve ötesindeki uzay 
boşluğuna fırlatılan, taşküre parlamalarına göre daha yavaş hızda gerçekleşen, elektron ve protonlardan oluşan 
plazma halindeki madde. 

taçküre nötr çizgisi (Fr. ligne neutre, f; ligne neutre coronaire, f; İng. coronal neutral line) meteo. Güneş’in 

taçküresinde farklı kutupluluğa sahip manyetik alanları birbirinden ayıran çizgi. 

tahliye (Alm. Evakuierung, f; Fr. évacuation, f; İng. evacuation) meteo. Beklenen veya oluşmakta olan bir tehlike 

nedeniyle yapılardan veya bir bölgeden insanların, önceden hazırlanmış bir plan ve belirlenmiş güzergâh(lar) 
kullanılarak hızlı ve düzenli bir şekilde boşaltılması ile birlikte güvenli yer(ler)e taşınması. 

takke bulut (Alm. Schleierwolke, f; Wolkenkappe, f; Pileus, m; Fr. cirro-stratus en forme de plumes, m; nuage en 
capuchon, m; pileus, m; İng. cap cloud; pileus; pileus cloud; scarf cloud) meteo. Gelişmekte olan kümülüs 

bulutlarının üst taraflarının yükselmesi sonucunda genleşmesi ve ani soğumasıyla oluşan ince, dağınık, sirus gibi 
bulutlara verilen ad. 

tam huzme doluluğu (Fr. remplissage du faisceau, m; İng. beam filling) meteo. Meteoroloji radarında, 

hidrometeor hedeflerin huzme kesitinin tüm alanını kapladığı durum. 

tanecikli kar (Alm. Körnerschnee, f; Fr. neige en grains, f; İng. granular snow) meteo. Çapları 1 mm’yi 

geçmeyen, az çok yassı, dikdörtgen şekilli, yumuşak doluya, mat, beyaz kar taneciklerine benzer, yere 
düştüğünde yapışmayan donuk yağış. 

tanı denklemi (Alm. Diagnosegleichung, f; diagnostisches Modell, n; Fr. équation diagnostique, f; modèle 

diagnostique, m; İng. diagnostic equation; diagnostic model) meteo. Fiziksel bir sistemde denge durumunu ifade 
eden, zaman türevleri bulunmayan ve her bir terimin katkısını açıklamaya yarayan denklem. 

tarafsız nokta (Alm. Neutralpunkt, m; Fr. point neuter, m; İng. neutral point) meteo. Atmosferik optikte dağınık 

gökyüzü ışınımının kutuplanma derecesinin sıfır olduğu Babinet noktası, Brewster noktası gibi gökyüzündeki 
birkaç noktadan biri. 



tarım meteoroloji istasyonu (Alm. agrarmeteorologische Station, f; Fr. station de météorologie agricole, f; İng. 

agricultural meteorological station; agrometeorological station) meteo. Tarımsal meteorolojik ve/veya biyolojik 
amaçlı veriler sağlayan, bir yerde geçici olarak kurulup çalıştırılan ya da sürekli olan meteoroloji istasyonu. 

tarım meteorolojisi (Alm. Agrarmeteorologie, f; Agrometeorologie, f; Fr. agrométéorologie, f; météorologie 
agricole, f; météorologie de l’agriculture, f; İng. agricultural meteorology; agrometeorology) meteo. Tarımın 

verimliliğini ve hasadı artırmak amacıyla meteoroloji ve iklim bilgilerinin uygulamaları. 

tarımsal kuraklık (Alm. Landwirtschaftliche Dürre, f; Fr. sécheresse agricole, f; İng. agricultural 
drought) meteo. Toprakta belli bir kültür bitkisinin ihtiyacını belli bir zamanda karşılayacak miktarda nemin 
bulunmadığı dönemler. 

tarihsel iklim (Alm. historisches Klima, n; Fr. climat historique, m; İng. historical climate) meteo. Herhangi bir 

bilimsel ölçme aletiyle gözlem yapılmamış, ama insanların iklim şartlarına ait tuttukları kayıtlara göre özellikleri 
saptanabilen son birkaç bin yıl boyunca oluşan iklim. 

tasarım yağışı (Alm. Entwurfsregen, m; Fr. averse de projet, f; averse nominale, f; averse type, f; İng. design 

storm) meteo. Bir hidrolik yapının tasarımına temel oluşturması için belirli bir akaçlama havzası için kullanılan 
yağış miktar ve dağılımı. 

taşıyıcı balon sistemi (Alm. Trägerballon-System, n; Fr. système à ballon porteur, m; İng. carrier-balloon 
system) meteo. Yukarı hava seviyelerine radyosondaları taşıyan ve belirlenmiş bir seviyede onları bırakarak 

paraşütle yeryüzüne inmeleri sırasında yapılan meteorolojik gözlemleri kaydedip yerdeki alıcıya gönderen balon. 

taşıyıcı rüzgâr (Alm. Transportwind, m; Fr. vent transporteur, m; İng. transport wind) meteo. Yeryüzüne yakın 

atmosferin karışma katmanında belli bir süre için etkili olan ve duman, kirlilik gibi parçacıkların yerdeğişiminde rol 
oynayan rüzgâr; eşanlam: taşıyan rüzgâr. 

taşkın (Fr. inondations liées aux rivières, pl; İng. river flood) meteo. Doğal ya da yapay bir göldeki su miktarının 

ya da akarsuyun debisinin artması sonucu su seviyesinin, yükselerek yatağının normal sınırlarının dışına 
taşmasıyla çevresindeki alanların geçici bir süre su altında kalması. 

taşkın alanı (Alm. überschwemmtes Gebiet; Überschwemmungsgebiet, n; Fr. zone inondée, f; zone submergée, 
f; İng. flood area; flooded area) meteo. Akarsu debisi, kanalın taşıma kapasitesini aştığında ya da ırmağın 

önünde tıkayıcı bir engel oluştuğunda su ile kaplanan alan. 

taşkın kanalı (Alm. Hochwassableitungskanal, f; Hochwasserentlastungskanal, m; Fr. canal de dérivation de 
crue, m; canal d’évacuation de crues, m; défluent de crue, m; İng. flood-relief channel; flood by-pass 
channel) meteo. Akarsu içerisinde güvenle taşınabilecek miktarın üzerindeki suları, diğer bir deyişle 100-yıllık sel 

suyunu, su seviyesi 30 santimetreden daha fazla yükselmeyecek şekilde taşımak üzere akarsu yatağının hemen 
bitişindeki doğal ya da inşa edilmiş kanal; eşanlam: 100-yıllık taşkın kanalı. 

taşkın kontrolü (Alm. Hochwasserschutz, m; Fr. défense contre les crues, f; protection contre les crues, f; İng. 
river bank overflow protection) meteo. Yağış suları ile kabaran akarsu ve göllerin etrafında, seddelerin, ikincil 

kanallar ve benzeri yapıların inşası ile taşmayı engelleyici veya geciktirici önlemler. 

taşkın ovası yönetimi (Alm. Flussaue Management, n; Fr. gestion de la plaine d’inondation, f; İng. flood plain 
management; floodplain management) meteo. Taşkın yataklarında can ve mal güvenliğini sağlamak, erozyonu 
önlenmek, doğal hayatı korumak gibi ekonomik, sosyal ve çevresel riskleri en aza indirmek için hazırlanmış olan 
planlar, gerekli olan köprü, sedde gibi altyapı inşası, sel erken uyarı ve acil durum sistemlerinin kurulması, halkın 
sel tehlikesine karşı eğitilmesi gibi konuları belirleyen yönetmelikler ve uygulamaları. 

taşkın rotalama (Alm. Flutroutenbestimmung, f; Fr. calcul de la propagation de la crue, f; İng. flood 
routing) meteo. Taşma bendi ve rezervuar gibi selden korunma amaçlı yapıların planlamasında kullanılan, taşkın 

sularının izleyebileceği yol, bu yol boyunca geçeceği noktalardaki zamanlar, hızı, derinliği ve debisi gibi bilgileri 
içeren hidrolojik analiz. 

taşkın sınır şeridi (Alm. Hochwassersaum, m; Fr. périmètre d'inondation, m; İng. flood fringe; floodway 
fringe) meteo. Yüzyıllık taşkın riski alanının sınırı ile taşkın yatağı arasında kalan ve yüzyıllık bir taşkın olduğunda 

ırmağın en çok yarım metrenin altında kabarmayla suyla kaplayabileek şekilde önlemleri alınmış ve yapılaşmaya 
izin verilebilen alanlar; eşanlam: 100-yıllık sel yatağı. 

taşkın şeridi (Alm. Hochwasserweg, m; Fr. canal d'écoulement, m; İng. floodway) meteo. Bir taşkın durumunda 

suların en büyük kısmının taşındığı, hızlı akışın ve sürüntünün göründüğü, ırmağın yatağı ve kenarlarındaki 
arazilerden oluşan dar şerit. 



taşkının kritik noktası (Alm. Flutpegel, m; Fr. niveau critique de crue, m; İng. flood stage) meteo. Bir akarsuyun 

yatağından taşıp canlılara, mal ve mülke zarar verme potansiyeli taşıdığı an. 

taşma debisi (Alm. bordvoller Abfluss, m; Fr. débit à pleins bords, m; İng. bank capacity; bankfull 
discharge) meteo. Kıyılarından taşıp sele yol açmadan bir suyolunun taşıyabileceği en büyük debi; eşanlam: 
taşma kapasitesi. 

taşma seviyesi (Alm. Uferhöhe, f; bordvoller Wasserstand, m; ufervoller Abfluss, m; Fr. cote de débordement, f; 
niveau de débordement, m; İng. bankfull stage) meteo. Bir akarsuyun kendi doğal banketlerinin üzerinden 
taşmaya başladığı seviye. 

tayfun (Alm. Taifun, m; Fr. typhon, m; İng. typhoon) meteo. Okyanuslarda, Çin Denizi ile Hint Denizi'nde görülen, 

Dünya'nın dönüş yönüne zıt olarak doğudan batıya doğru oluşan, harikan benzeri güçlü kasırga. 

tayfun uyarısı (Alm. Taifunwarnung, f; Fr. avis de typhon, m; İng. typhoon warning) meteo. Bir tayfunun ortaya 

çıkması veya beklendiği konusunda ilgili kişileri uyarmaya yönelik yayınlanan meteorolojik ikaz mesajı. 

tedirgeme yöntemi (Alm. Störungsverfahren, n; Fr. méthode des perturbations, f; İng. perturbation 
method) 1. meteo. Atmosferik hareketi düzenleyen denklemlerin yaklaşık bir çözümünün, sabit bir durumda küçük 

bir bozulmanın bindirilmesi ile elde edildiği yöntem; eşanlam: pertürbasyon yöntemi, sarsalama 
yöntemi. 2. müh. Tam olarak çözülemeyen bir problemin, bu probleme bağlı başka bir problemden yola çıkılarak 

yaklaşık bir çözüm elde etmek için kullanılan matematiksel yöntem. 

teğet rüzgâr (Alm. Tangentialwind, m; Fr. vent tangentiel, m; İng. tangential wind) meteo. Bir rüzgâr sisteminin 

merkezinden yarıçap vektörüne dik açıdaki bir yönde esen rüzgâr bileşeni. 

tehlikeli bölge (Alm. Gefarenstelle, f; Gefahrenbereich, n; Fr. zone dangereuse, f; endroit dangereux, m; İng. 
danger area; dangerous area) meteo. Can ve mal kaybı, yaralanma, sosyal ve ekonomik dengelerin bozulması 

veya çevresel zararlara yol açma potansiyeli bulunan ya da kurtarma ekipleri için kesin bir risk oluşturabilecek 
yerler; eşanlam: tehlike bölgesi. 

tehlikeli hava görünümü (Fr. perspective sur les conditions météorologiques dangereuses, m; İng. hazardous 
weather outlook) meteo. Bir sonraki hafta içinde tehlikeli bir hava durumunun gelişebileceğini bildiren ve olası 
tehlikeli hava olaylarına karşı zamanında hazırlık yapılması gerekliliği hakkında bilgi veren meteorolojik rapor. 

tehlikeli yarım daire (Alm. gefährlicher Halbkreis, m; Fr. demi-cercle dangereux, m; İng. dangerous 
semicircle) meteo. Kuzey Yarımküre’de gemi rotasının sağında ve Güney Yarımküre’de ise solda yer alan, 
denizlerin daha dalgalı ve rüzgârların daha şiddetli olduğu tropik siklon bölgesi. 

tek hücreli boran (Alm. Luftmassen-Gewitter, n; Fr. orage de masse d'air, m; système orageux unicellulaire, m; 

İng. air-mass thunderstorm; ordinary cell; ordinary thunderstorm; pulse thunderstorm; single cell 
storm) meteo. Çapı birkaç kilometre olan ve bir saatten daha az ömrü bulunan tek hücreli konvektif fırtına; 
eşanlam: hava kütlesi orajı. 

tek kullanımlık batitermograf (Alm. einmaliger Bathythermograph, m; Fr. bathythermographe largable, m; 

bathythermographe non récupérable, m; İng. expendable bathythermograph) meteo. Denizlerde 150-300 m 
derinliğe indirilerek derinlikle sıcaklık ölçmek için tek kullanımlı ölçüm aygıtı. 

tek kutuplu manyetik bölge (Alm. unipolare magnetische Region, f; Fr. région magnétique unipol, f; İng. unipolar 
magnetic region) meteo. Güneş'in kutup bölgeleri gibi ağırlıklı olarak manyetik elemanlarının tek kutuplu olduğu 

büyük ölçekli fotosfer bölgesi. 

tek tepeli spektrum (Alm. unimodales Spektrum, n; Fr. spectre unimodal, m; İng. unimodal spectrum) meteo. Bir 

tayf dağılımında tek bir maksimum değer olma durumu; eşanlam: tek doruklu spektrum. 

teknoklimatoloji (Alm. Technoklimatologie, f; Fr. technoclimatologie, f; İng. technoclimatologie) meteo. İklimin 

ticaret ve sanayinin birçok yönü üzerindeki belirgin etkisini inceleyen meteorolojinin bir dalı. 

tel sonda (Alm. Drahtsonde, f; Fr. sonde transmettant par fil, f; İng. wiresonde) meteo. Alçak balon veya 

helikopterden tel ile asılmış ve yeryüzünden 1 km yüksekliğe kadar bir veya daha fazla meteorolojik elemanı 
(basınç, rüzgâr, sıcaklık ve nem) ölçmek için cihazlarla donatılmış atmosferde taşınan alet. 

telefotometre (Alm. Telephotometer, n; Fr. téléphotomètre, m; İng. telephotometer) meteo. Uzaktaki bir ışık 

kaynağından gelen ışığın gücünü içine monte edilmiş bir teleskop yardımıyla ölçülmesini sağlayan fotometre. 



tellürik akım (Alm. tellurischer Strom, m; Fr. courant tellurique, m; İng. Earth current; telluric 

current) meteo. Karadan ve denizden geçen, doğal nedenler ya da endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan, 
genellikle çok düşük frekanslı elektrik akımları. 

temasla donma (Alm. Kontaktgefrieren, n; Fr. congélation par contact, f; İng. contact freezing) meteo. Aşırı 

soğutulmuş sıvı su fazının bir aerosol ile teması sonucu gerçekleşen donma. 

temp diyagramı (Alm. Tephigramm, n; Fr. téphigramme, m; İng. tephigram) meteo. Boran tahminleri yapmak, 

nem/bulut tabakalarının derinliği, sis noktaları, serbest konveksiyon sıcaklığı, yoğuşma seviyesi ve benzeri 
parametreleri belirlemek için kullanılan, çiy noktası ve kuru hava sıcaklığının kartezyen koordinatlarda 
değerlendirilmesinden oluşan Stüve diyagramı, skewT/log(p) diyagramı gibi çeşitleri olan termodinamik diyagram. 

tempo 1. (Alm. Tempo, n; Fr. rhythme, m; İng. pace) endst. İş ögesinin tamamlanma süresine etki eden işçinin 
çalışma hızı değeri. 2. (Alm. tempo; Fr. tempo; İng. tempo) meteo. Havalimanlarında havacılık faaliyetlerini 

etkileyebilecek olan bazı hava şartlarının bir saatten daha az bir sürede, fakat toplam uzunluğu bu sürenin 
yarısından daha fazla gözlenmeyen, geçici olarak etkili olması. 

tepe hamle hızı (Alm. Böenspitzengeschwindigkeit, f; Fr. vitesse de pointe d'une rafale, f; İng. gust peak 
speed) meteo. Bir rüzgâr hamlesinin maksimum genliğine ulaştığında gözlenen anlık rüzgâr hızı. 

termal burgaçlanma (Alm. Thermalvorticity, f; Fr. tourbillon thermique, m; İng. thermal vorticity) meteo. Bir 

atmosfer tabakası için üst sınırdaki jeostrofik burgaçlanma ile alt sınırdaki jeostrofik burgaçlanmanın farkı. 

termal kaynaklı sirkülasyon (Alm. Wärme betriebene Zirkulation, f; Fr. circulation par échange thermique, f; İng. 
thermally driven circulation) meteo. Yeryüzündeki bitişik bölgelerin farklı soğuma ve ısınma oranları nedeniyle 
oluşan yatay sıcaklık farklılaşmasından kaynaklanan yamaç rüzgârı, çapraz vadi, vadi boyu, dağ-düzlük ve deniz 
meltemi gibi günlük yatay hava hareketleri. 

termal pürüzlülük (Alm. thermische Rauigkeit, f; Fr. rugosité thermique, f; İng. radiometric roughness; scalar 
roughness for heat; thermal roughness) meteo. Bir arazi üzerinde sıcaklık alanının heterojenliğinden, birörnek 
olmamasından kaynaklanan türbülans. 

termal yönlendirme (Alm. thermale Steuerung, f; Fr. guidage thermique, m; İng. thermal steering) meteo. Bir 

atmosferik düzensizliğin yakın çevresindeki termal rüzgâr tarafından hareket yönünün etkilenmesi. 

termik bölge (Alm. Temperature Zone, f; Fr. ceinture thermique, f; zone thermique, f; İng. temperature 
zone) meteo. Çeşitli iklim sınıflandırmaları içinde yer alan, farklı sıcaklık değerleri ve serileri ile karakterize edilen, 
iklim bölgesinin belirlenmesinde enlemler yerine aktüel sıcaklık ve seçilmiş yıllık izotermlerin kullanıldığı iklim 
bölgeleri. 

termik kuşak (Alm. thermischer Gürtel, m; Fr. ceinture thermique, f; İng. thermal belt) meteo. 1. Düşey sıcaklık 

değişiminin bir sonucu olarak sebze ve meyve yetiştirmenin vadiden daha kolay olduğu yamaç bölgeleri. 2. 
Ofislerde ve işyerlerinde sıcaklığı, havalandırılması ve iklimlendirilmesi kontrol edilen yerler. 

termik oluk (Alm. thermischer Trog, m; Fr. creux thermique, m; thalweg thermique, m; İng. thermal 

trough) meteo. Sinoptik ölçekte daha düşük sıcaklığa ve daha düşük basınca sahip, izobarları genellikle güneye 
doğru dil şeklinde sokulan bölge. 

termik rüzgâr (Alm. Thermalwind, m; thermischer Wind, m; Fr. vent thermique, m; İng. thermal wind; thermal 
wind balance) meteo. Yatay yöndeki sıcaklık gradyanına bağlı olarak bir katmanın taban ve tepesindeki jeostrofik 

rüzgârın vektörel farkıyla açıklanan kavramsal rüzgâr. 

termik sırt (Alm. thermischer Rücken, m; Fr. crête thermique, f; İng. thermal ridge) meteo. Sinoptik ölçekte daha 

yüksek sıcaklığa ve daha yüksek basınca sahip, izobarları genellikle kuzeye doğru dil şeklinde sokulan bölge. 

termik siklon gelişimi (Alm. Thermozyklogenese, f; Fr. thermocyclogénèse; İng. 

thermocyclogenesis) meteo. Yüksek atmosferde başlayan sıcaklık ve basınç değişimlerinin aşağı seviyelerde 
atmosferik karışıklıklara yol açtığını ileri süren siklon oluşum modeli. 

termik türbülans (Alm. thermische Turbulenz, f; Fr. turbulence thermale, f; İng. thermal 
turbulence) meteo. Yeryüzünün değişik yerlerinin ısıyı soğurma, yansıtma ve salma özelliklerinin farklı 

olmasından dolayı farklı oranlarda konvektif harekete yol açmalarından kaynaklanan türbülans. 

termik yüksek basınç alanı (Alm. thermisches Tiefdruckgebiet, n; Fr. haute pression thermique, f; anticyclone 
thermique, m; İng. heat high; thermal high) meteo. Havanın altındaki soğuk yüzey tarafından soğutulması sonucu 



yer seviyesinde oluşan ve nispeten soğuk yüzey üzerinde durağan olan yüksek atmosferik basınç alanı; eşanlam: 
termal yüksek. 

termodinamik buzlu termometre sıcaklığı (Alm. thermodynamische Eiskugeltemperatur, f; Fr. température 
thermodynamique du thermomètre recouvert de glace, f; İng. thermodynamic ice-bulb temperature) meteo. Belirli 
bir sıcaklık, basınç ve havanın karışma oranı için bu havanın adyabatik olarak buharlaşan saf su nedeniyle buza 
göre doygunluğa eriştiği sıcaklık. 

termodinamik diyagram (Alm. thermodynamisches Diagramm, n; Fr. diagramme thermodynamique, m; İng. 
thermodynamic diagram) meteo. Bir sıvının, basınç, sıcaklık, bileşenlerinin kısmi basıncı, özgül hacim, entalpi, 
entropi gibi niceliklerin değerleri için durumunu betimleyen diyagram. 

termodinamik ıslak termometre sıcaklığı (Alm. thermodynamische Feuchttemperatur, f; Fr. température 
thermodynamique du thermomètre mouillé, f; İng. adiabatic saturation temperature; thermodynamic wet-bulb 
temperature) meteo. Bir hava hacminin içerdiği nemin adyabatik koşullarda buharlaşması, yani buharlaşma için 
gereken ısının hava hacmi tarafından sağlanması durumunda soğuyan havanın sıcaklığı. 

termograf (Alm. Thermograph, m; Fr. thermographe, m; thermomètre enregistreur, m; İng. recording 
thermometer; thermograph) meteo. Hava sıcaklığını ölçen ve değerleri sürekli çizgi olarak zamana göre grafik 
çizimini gösteren ve kayıt aygıtı bulunan termometre. 

termohalin dolaşım (Alm. thermohaline Zirkulation, f; Fr. circulation thermohaline, f; İng. thermohaline 

circulation) meteo. Denizlerde sıcaklığın ve akarsuların etkisiyle ortaya çıkan tuzluluk, dolayısıyla yoğunluk 
farklarının yol açtığı küresel ölçekteki akıntılar. 

termohigrometre (Alm. Thermohygrometer, n; Fr. thermohygromètre, m; İng. thermo hygrometer; 
thermohygrometer) meteo. Atmosferik sıcaklık ve nem içeriğini birlikte ölçüp ekranda gösteren, verileri depolayıp 

bir bilgisayara gönderebilen aygıt. 

termopoz (Alm. Thermopause, f; Fr. thermopause, f; İng. thermopause) meteo. Kalınlığı Güneş'in faaliyetine 

bağlı olarak 200-500 km arasında değişebilen, sıcaklığın yükseklikle arttığı, termosferden ekzosfere geçiş 
katmanı. 

termosfer (Alm. Thermosphäre, f; Fr. thermosphère, f; İng. thermosphere) meteo. Mezosferin üstünde yer alan, 

yani yeryüzünden yaklaşık 85 km yükseklikten başlayan, morötesi ışınlarının atom ve moleküller ile etkileşimleri 
sonucu sıcaklığın yükseklikle arttığı ve 1200 oC’ye varabildiği atmosferin en üst katmanı; eşanlam: ısılküre. 

termotropik model (Alm. thermotropisches Modell, n; Fr. modèle thermotrope, m; İng. thermotropic 
model) meteo. Baroklinlik etkilerinin yükseklik ile rüzgâr hızı değişimine indirgendiği atmosfer modeli. 

ters dip akıntısı (Alm. Grundströmung der Flut, f; Fr. courant de reflux, m; flot de retour, m; retour de vague, m; 
İng. undertow) meteo. Kıyıya çarpan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan alttan deniz akıntısı. 

ters yönlü alçak basınç alanı (Alm. retrograde Depression, f; rückschreitendes Tiefdruckgebiet, n; Fr. 
dépression rétrograde, f; İng. retrograde depression) meteo. Ana akımın tersi yönde hareket eden depresyon 

başlangıçtaki hareket yönünün ya da içinde bulunduğu hava hareketinin tersi yönünde hareket eden alçak basınç 
alanı. 

ters yönlü dalga (Alm. retrograde Welle, f; Fr. onde rétrograde, f; İng. retrograde wave) meteo. Günlük 

meteoroloji haritalarında görülemeyen fakat beş günlük ya da aylık meteoroloji haritalarında gözlenebilen 
atmosferik dalgaların içinde bulunduğu akışın aksi yönünde hareket eden dalga. 

ters yönlü hareket (Alm. retrograde Bewegung, f; rückläufige Bewegung, f; Fr. rétrogression, f; mouvement 
rétrograde, m; İng. retrograde motion; retrogression) meteo. 1. Bir gökcisminin bulunduğu sistemdeki diğer 
gökcisimlerine göre ters yöndeki hareketi. 2. Meteorolojide, bir basınç sisteminin ya da atmosfer dalgasının temel 
akış yönünün tersi yönde gerçekleşmesi. 

terselme bulutu (Alm. Inversionswolke, f; Fr. nuage d'inversion, m; İng. inversion cloud) meteo. Bir sıcaklık 

terselme katmanında oluşan bulut. 

terselme katmanı (Alm. Inversionsschicht, f; Fr. couche d'inversion, f; İng. inversion layer) meteo. Statik kararlılık 

görülen ve düşey yönde hava hareketinin olmadığı, yükseklikle sıcaklığın arttığı veya sabit kaldığı atmosfer 
tabakası. 



terselme sisi (Alm. Inversionsnebel, m; Fr. brouillard d'inversion, m; İng. high inversion fog) meteo. Atmosferde 

bir sıcaklık terselmesi katmanının altında kalan stratüs bulutlarının yol açtığı sis. 

tespih şimşek (Alm. Perlschnurblitz, m; Fr. éclair en chapelet, m; İng. bead lightning; beaded lightning; chain 
lightning; pearl-necklace lightning; pearl lightning) meteo. Buluttaki elektriğin boşalım yolu boyunca görülen 
değişik türde parlaklıklar bir an için ipe dizilmiş inci gerdanlığı andıran ve nadiren görülen bir şimşek şekli. 

teta diyagramı (Alm. Thetagramm, n; Fr. thétagramme, m; İng. thetagram) meteo. Atmosferin bir parçasının 

veya bir hava kütlesinin termodinamik durumunu basınç, sıcaklık, nem gibi meteorolojik değişkenler ile açıklamak 
ve kısa dönem fırtına tahmini yapmak için kullanılan, eşdeğer potansiyel sıcaklık ve basıncın kartezyen 
koordinatlarda gösterildiği termodinamik diyagram; eşanlam: tetagram. 

thermogram (Alm. Thermogramm, m; Fr. thermogramme, m; İng. thermogram) meteo. Tipik olarak termografla 

üretilmiş, zamanla sıcaklık değişiminin sürekli izini gösteren grafik. 

Thornthwaite iklim sınıflandırılması (Alm. Thornthwaite Klimaklassifikation, f; Fr. classification climatique de 
Thornthwaite, f; İng. Thornthwaite climate classification; Thornthwaite's classification of climates) meteo. İklim 

özelliklerini belirlemek için bir meteorolojik araç olarak bitki örtücülüğü ya da bitki buharlaşma-terleme ilgili olan 
iklim sınıflandırma yöntemi. 

Thornwwaite nem indeksi (Alm. Thornthwaitescher Feuchte-Index, m; Fr. indice d'humidité de Thornthwaite, m; 
İng. Thornthwaite moisture index) meteo. Yağış ve buharlaşma-terleme arasındaki farkın buharlaşma-terlemeye 

oranlanması ile bir bölgenin toprak ve ikliminin ne kadar nemli veya kurak olduğunu gösteren indeks. 

tıbbi klimatoloji (Alm. Medizinklimatologie, f; Fr. climatologie médicale, f; İng. medical 
climatology) meteo. İklimin insan sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı; eşanlam: tıbbi iklimbilim. 

tırmanma yağışı (Fr. précipitation due au glissement par dessus, f; İng. overrunning precipitation) meteo. Bir 

sıcak hava cephesinin aynı yönde ama daha yavaş hareket eden bir soğuk havanın üzerine tırmanması ile 
alçalan basınç ve sıcaklık sonucu nem içeriğinin yoğuşarak bulutlara ve yağışa dönüşmesi, üstüne binme yağışı; 
eşanlam: üstüne binme yağışı. 

ticaret rüzgâr kuşağı (Alm. Passatzone, f; Passatwind-Gürtel, m; Fr. ceinture des alizés, f; zone des alizés, f; 
İng. trade-wind belt; trade-wind zone) meteo. Ticaret rüzgârlarının görüldüğü 30-35 derece kuzey ya da güney 

enlemler. 

ticaret rüzgârı çölü (Alm. Passatwüste, f; Fr. désert d álizé, m; İng. trade wind desert) meteo. Ekvatorun iki 

tarafında iki kuşak boyunca oluşan ticaret rüzgârlarının ekvatora yaklaştıkça ısınması ve bulut örtüsünü dağıtması 
sonucu karaların daha çok güneş ışığı ile ısınmasının yarattığı kuraklık ve çölleşme. 

ticaret rüzgârı kümülüsü (Alm. Passatwind-Cumulus, m; Fr. cumulus d'alizé, m; İng. trade-wind cumulus; trade 
cumulus) meteo. Ticaret rüzgârı bölgelerinde yaygın olaak görülen, denizden 600-800 m yükseklikte görülen, 
1500-2000  m boyunda ve ticaret rüzgârı terslemesinin başladığı sınırda aniden kesildiği için bir blok 
görünümünde olan kümülüs bulutu. 

ticaret rüzgârı terselmesi (Alm. Passatinversion, f; Fr. inversion des alizés, f; İng. trade wind 
inversion) meteo. Ticaret rüzgârlarının hâkim olduğu alttropiklerdeki yüksek basınç merkezlerinde hava 
sıcaklığının yükseklikle hızlı artışı veya bağıl nemdeki hızlı düşüşü ve böylece aşağıdaki nemli ticaret rüzgârı 
havasının yukarıdaki sıcak ve çok kuru havadan ayıran bir hattın oluşması. 

ticaret rüzgârları (Alm. Passatwinde, pl; Fr. alizés, pl; vents alizés, pl; İng. trade winds) meteo. Ekvatorun 30 

derece kuzey ve güney enlemleri arasında sürekli esen rüzgârlar, alizeler. 

ticaret rüzgârlarıı cephesi (Alm. Passatwindfront, f; Fr. front des alizés, m; İng. trade-wind front) meteo. Sıcak 

mevsimde okyanus üzerindeki ticareti rüzgârları ile kıtalardan gelen sıcak hava arasında meydana gelen cephe. 

tipi (Alm. Blizzard, m; heftiger Schneesturm, m; Fr. blizzard, m; İng. blizzard) meteo. Görüş mesafesini yağan kar 

ile 400 metrenin altına düşüren, en az 3 saat süren ve 56 km/saat hızında veya daha şiddetli rüzgârlar ile görülen 
kar fırtınası. 

tipi uyarısı (Alm. Blizzardwarnung, f; Fr. avertissement de blizzard, m; İng. blizzard warning) meteo. Belirli 

alanda tipi oluşumunun an meselesi olduğu ya da oluşumu gözlendiği zaman yayımlanan meteorolojik uyarı 
raporu. 



tipik meteorolojik gözlem (Alm. repräsentative meteorologische Beobachtung, f; Fr. observation météorologique 

représentative, f; İng. representative meteorological observation) meteo. Standart kurallara göre yapılmış, gözlem 
istasyonunun etrafındaki belirli bir alanda geçerli olan meteorolojik gözlemler; eşanlam: temsil edici meteorolojik 
gözlem. 

top şimşek (Alm. Kugelblitz, m; Fr. éclair en boule, m; éclair globulaire, m; İng. ball lightning; globe 

lightning) meteo. Bazen yıldırımdan sonra görülen, çapı genellikle 10 ila 20 cm arasında olan, havada ya da 
yeryüzünün üstünde yavaş hareketi izlenebilen, şiddetli bir patlamayla aniden yok olan kırmızımsı veya turuncu 
renkte bir şimşek çeşidi. 

toplam ışıma (Alm. Gesamtstrahlung, f; Fr. rayonnement total, m; İng. total radiation) meteo. Güneş ve Yer 

ışımasındaki kısa ve uzuan dalga boylu ışınımların toplamı. 

toplam-toplamlar indeksi (Alm. Total-Summen Index, m; Totaler Gesamtindex, m; Fr. indice total-total, m; İng. 
total-totals index) meteo. "850 mb sıcaklığı artı 850 mb çiy noktası eksi 500 mb sıcaklığının iki katına eşittir” 
şeklinde hesaplanarak boran potansiyelini gösteren bir atmosferik kararsızlık indeksi. 

toplaşma (Alm. Koaleszenz, f; Fr. coalescence, f; İng. coalescence) 1. blşm. Bilgisayarda, bitişik boş bellek 
alanlarının bir bütün haline getirilmesi; bütünleştirme. 2. kim. Kimyada, aynı bileşime sahip yan yana iki faz 
bölgesinin bütünleşerek daha büyük, tek bir faz bölgesi yaratması. 3. meteo. İki veya daha fazla parçacığın, 

kabarcığın ya da bulut damlasının temas sonucunda tek bir parçacık, kabarcık ya da bulut damlası oluşturması. 

topoklimatoloji (Alm. Topoklimatologie, f; Fr. topoclimatologie, f; İng. topoclimatology) meteo. Topoğrafyanın 

iklim üzerindeki etkisini inceleyen orta ölçekli çalışma dalı. 

toprak başlangıç nemi (Alm. vorhergehender Bodenwassergehalt, m; Fr. imbibition préalable du sol, f; İng. 
antecedent moisture; antecedent soil moisture) meteo. Bir su toplama havzasında, yağışın başındaki toprak nem 

seviyesi. 

toprak nemi eşdeğeri (Alm. Feuchtigkeitsäquivalent, m; Fr. humidité équivalente, f; İng. moisture 
equivalent) meteo. Yerçekimi kuvvetinin yaklaşık 1000 katı olan bir merkezkaç kuvvetinin 30 dakika boyunca 
uygulandığı toprağın içinde kalan ve yaklaşık olarak tarla kapasitesine karşılık gelen su miktarı. 

toprak yüzey sıcaklığı (Alm. Temperatur der Bodenoberfläche, f; Fr. température à la surface du sol, f; İng. 

temperature of the soil surface) meteo. Tarım, hidroloji ve iklim analizleri bakımından önemli olan ve toprağa 
temas ettirileren özel bir termometre ile ölçülen zemin yüzey sıcaklığı. 

toz çanağı (Alm. Staubschüssel, f; Fr. bol de poussière, m; dust bowl, m; İng. dirty thirties; dust 
bowl) meteo. 1930'ların Büyük Kuraklığı ve şiddetli toz fırtınalarının Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado ve New 

Meksiko'nun bozkır ve çayırlık alanlardan oluşan yüksek platolarına önemli derecede ekolojik ve tarımsal zararlar 
verdiği dönem ya da bu bölge. 

toz fırtınası (Alm. Staubsturm, m; Fr. tempête de poussière, f; İng. dust storm; duststorm) meteo. Oldukça geniş 

bir alanda etkili olan, kuvvetli rüzgârların ve yoğun biçimde savrulan tozların görüldüğü hava olayı. 

toz halinde buz yağışı (Alm. poudrin de glace, m; Diamantstaub, n; İng. diamond dust) meteo. Çok küçük buz 

kristalleri şeklinde berrak bir gökyüzünden düşen, genellikle havada asılı duracak kadar küçük olan donmuş yağış 
parçacığı. 

toz hortumu (Alm. Windhose, f; Fr. trombe terrestre, f; İng. landspout) meteo. Meteorolojik bir hortum olarak 

adlandırılacak kadar büyük olmayan, fakat yerden kaldırdığı toz ve toprakla beraber yukarıya doğru uzanan bir 
toz konisi. 

toz kar (Alm. Pulverschnee, m; Fr. neige poudreuse, f; İng. powder snow) meteo. Aralarında hava tutan, gevşek 

ve yeni buz kristallerinden oluşan kar örtüsü. 

toz kar savrulması (Alm. Fahnenschnee, f; Schneefahne, f; Fr. bannière de neige, f; panache de neige, m; İng. 
snow banner; snow plume; snow smoke) meteo. Bir volkandan çıkan duman kütlesine benzer görüntüde, dağ 
tepelerinden savrulan toz şeklindeki kar. 

toz ufku (Alm. Staubhorizont, m; Fr. horizon de poussière, m; İng. dust horizon) meteo. Üstten sıcaklık 

terselmesi ile sınırlandırılmış olan ve yukarıdan bakıldığında ufuk gibi bir görünüme sahip, gerçek ufku örtebilen 
toz katmanının üst kısmı. 



toz-toprak bulutu (Alm. Trümmerschleppe; Fr. nuage de débris, m; İng. debris cloud) meteo. Görüldüğü 

bölgelerde kuvvetli bir boranın geleceğinin belirtisi olabilen, yeryüzüne yakın seviyelerde oluşan, kendi ekseni 
etrafında dönen, oldukça fazla hasara neden olabilen uçuşan toz ve moloz kümesi. 

tramontan (Alm. Tramontana, f; Fr. tramontane, f; İng. tramontane) meteo. Alpler ve Pireneler'de kuzeyden ya da 

kuzeybatıdan esen soğuk, kuru kuvvetli rüzgâr. 

transmissometre (Alm. Transmissometer, m; Fr. transmissiomètre, m; İng. transmissometer) meteo. Görüş 

mesafesini ölçmek için atmosferde iki sabit nokta arasında ışık geçirimliliğini sürekli olarak ölçen elektronik alet; 
eşanlam: geçirimlilikölçer. 

trof genişlemesi (İng. trough extension) meteo. Meteoroloji haritalarında, bir kalınlık izopleti veya belirli bir 

konturun enlem boyunca değişimi sonucu yukarı seviye barometrik oluğun genliğinin önemli ölçüde artması; 
eşanlam: basınç oluğu genişlemesi. 

tropik alçak basınç merkezi (Alm. tropische Depression, f; tropisches Tiefdruckgebiet, n; Fr. dépression 
tropicale, f; İng. tropical depression) meteo. Yeryüzü seviyesindeki bir tropikal boran kitlesinin, merkezi etrafındaki 

siklonik sirkülasyonda rüzgâr hızı maksimum 20 ila 34 knot arasına ulaştığında ve fırtına merkezinde basınç 
düşmesine bağlı olarak bir veya daha fazla kapalı izobara sahip olan kütle. 

tropik düzensizlik (Alm. tropische Störung, f; Fr. perturbance tropique, f; İng. tropicaI disturbance) meteo. Bir 

tropikal fırtına, harikan ya da tayfunun doğusuna işaret olarak tropiklerden ya da dönencealtında kaynaklanan 
organize olmamış yer seviyesinde doğu dalgası içerisinde doğudan batıya doğru hareket eden ve alçak basınç 
alanında kapalı bir izobara sahip olmayan boran kümesi; eşanlam: dönencelerarası düzensizlik. 

tropik enlemler (Alm. Tropengebiet, n; niedrige Breiten, pl; Fr. basse latitude, f; latitudes équatoriales, pl; 
tropiques, pl; İng. equatorial latitudes; low latitudes; tropical latitudes; tropics) meteo. 1. Kuzey ve Güney 

yarımkürede ekvator ile 23° 27'  enlemler arasındaki bölge. 2. Oğlak Dönencesi ile Yengeç Dönencesi arasındaki 
kuşak; eşanlam: tropik kuşak, aşağı enlemler. 

tropik fırtına (Alm. tropischer Sturm, m; Fr. tempête tropique, f; İng. tropical storm) meteo. Yeryüzü seviyesinde, 

merkezi etrafındaki siklonik sirkülasyondaki rüzgâr hızının maksimum 34 ila 63 knot arasına ulaştığında ve 
tropikal düzensizliğe göre daha organize görünüm arz eden tropikal alçak basınç alanı; eşanlam: tropikal siklonik 
fırtına. 

tropik hava dalgası (Alm. östlische Welle, f; tropische Welle, f; Ostwindwellen, pl; Fr. onde d’est, f; vague d’est, f; 
ondulations d'est, pl; İng. African easterly waves; easterly wave; tropical easterly waves; tropical 
wave) meteo. Doğudan batıya doğru hareket eden,  Atlantik bölgesinde sinoptik ölçekli kuzey-güney 

doğrultusunda bir alçak basınç oluğu meydana getiren, bulutlu havalar ve fırtınalar yaratan meteorolojik olay. 

tropik hava kütlesi (Alm. Tropikalluft, f; Tropische Luft, f; tropische Luftmasse, f; Fr. masse d'air tropicale, f; air 
tropical, m; İng. tropical air; tropical air mass) meteo. Özellikleri, üzerinde oluştuğu tropik veya dönencelerarası 
enlemlerde deniz ve karalar tarafından belirlenen, deniz üzerinde doğduğunda sıcak ve nemli iken karalar 
üzerinde doğduğunda çok sıcak ve kuru olan hava kütlesi. 

tropik iklim (Alm. tropisches Klima, n; Fr. climat tropical, m; İng. tropical climate) meteo. Kuzey Yarımküre'de 

Yengeç Dönencesi, Güney Yarımküre'de Oğlak Dönencesi arasında kalan bölgede hâkim olan, yüksek sıcaklıklar 
ve yağışa sahip, gün ve/veya mevsimler boyunca büyük sıcaklık farklarının görülmediği iklim tipi. 

tropik meteoroloji (Alm. tropische Meteorologie, f; Fr. météorologie tropicale, f; İng. tropical 
meteorology) meteo. Coriolis kuvvetinin olmadığı ya da çok zayıf olduğu için için alçak ve yüksek gibi basınç 
merkezlerin de bulunmaması gibi özelliklerle farklılaşan 23,5° K ve 23,5° G enlemleri ile sınırlandırılmış tropik 
bölgedeki hava olaylarını inceleyen meteorolojinin bir dalı. 

tropik siklon (Alm. tropischer Wirbelsturm, m; Fr. cyclone tropical, m; İng. tropical cyclone; tropical revolving 
storm) meteo. Tropiklerde sıcak okyanus yüzeyi üzerinde, merkezleri yakınındaki en az 35 knotluk sürekli 
rüzgârlarla görülen, saat ibresinin ters yönünde dönen ve doğudan batıya doğru hareket eden fırtınaların genel 
adı. 

tropik yukarı troposfer oluğu (Alm. tropischer Obertroposphärentrog, m; Fr. thalweg de la haute troposphère 
tropicale, m; İng. mid-oceanic trough; tropical upper-tropospheric trough; TUTT low) meteo. Yukarı troposfer 
seviyesinde, orta ve aşağı enlemlerdeki okyanusların bir kısmı üzerinde, genellikle yazın görülen büyük ölçekli ve 
doğu-kuzeydoğudan batı-güneybatıya uzanan yarı durağan barometrik basınç oluğu. 



tropopoz (Alm. Tropopause, f; Fr. tropopause, f; İng. tropopause) meteo. Troposfer ve stratosfer arasında 

bulunan, yükseklikle sıcaklık düşüşünün aniden kesildiği ve sıcaklığın sabit kaldığı ya da 2oC’ye düştüğü, orta 
enlemlerde normal yüksekliğinin yeryüzünden 10-15 km olduğu bir geçiş katmanı. 

tropopoz dalgası (Alm. Tropopausenwelle, f; Fr. onde de la tropopause, f; İng. tropopause 
wave) meteo. Tropopazda muhtemelen siklonik aktiviteye bağlı hava hareketleri sonucu oluşan dalga. 

tropopoz haritası (Alm. Tropopausenkarte, f; Fr. carte de la tropopause, f; İng. tropopause 
chart) meteo. Uçakların uçuş seviyesini ve tropopoz kıvrımı gibi troposferin dinamik özelliklerini belirlemek için 
tropopoz yüksekliklerine ait çevritlerin uzamsal dağılımını gösteren grafik. 

tropopoz hunisi (Alm. Tropopausentrichter, m; Fr. entonnoir de la tropopause, m; İng. tropopause 

funnel) meteo. Bazı derin siklonların üstündeki tropopoz hattında oluşan huni şeklinde veya kâse şeklindeki biçim 
değişikliği. 

tropopoz kıvrımı (Alm. Tropopausenfalte, f; Fr. repli de la tropopause, m; repliement de la tropopause, m; İng. 
tropopause downfold; tropopause fold) meteo. Çok kuvvetli bir siklonik hareketten ötürü üstteki tropopoz 

katmanının ucu Yer’e yönelik bir huniye benzer şekilde alçalması. 

tropopoz sıcaklık terselmesi (Alm. obere Inversion, f; Fr. inversion de la tropopause, f; İng. tropopause 
inversion; upper inversion) meteo. Tropopoz seviyesinde ozon gazının Güneş'ten gelen kısa dalga ışınımı 
soğurması nedeniyle görülmeye başlayan hava sıcaklığındaki artış. 

troposfer (Alm. Troposphäre, m; Fr. troposphère, f; İng. troposphere) meteo. Dünya atmosferinin yeryüzünü 

çevreleyen, genellikle hava sıcaklığının yükseklikle azaldığı, hava ve iklim olaylarının görüldüğü ve yüksekliği 
yerden itibaren 9 ila 17 km arasında değişen en alt hava katmanı; eşanlam: altyuvar. 

troposferik ozon (Alm. Bodenozon, n; troposphärisches Ozon, n; Fr. ozone de la troposphère, m; ozone 

troposphérique, m; İng. surface ozone; tropospheric ozone) meteo. Güneş ışınlarının uçucu organik bileşenler ve 
nitrojen oksitlerin (NOx) etkileşiminden oluşan, içten yanmalı motorların egzoz gazları, enerji fabrikaları ve diğer 
insan aktivitelerinden kaynaklanan kirleticilerin yol açtığı, “kötü ozon” diye de nitelenen, yeryüzünden tropopoza 
kadar uzanan atmosfer bölgesindeki ozon. 

tuba (Alm. Tuba, f; Fr. tuba, f; İng. tuba) meteo. Yaygın olarak huni bulut, hortum bulutu ya da küpe bulut olarak 

adlandırılan bulut tabanından bir çıkıntı şeklinde aşağıya doğru uzanan ve şiddetli burgaçlanmaya sahip bulut 
kolonu. 

tundra iklimi (Alm. Tundra-Klima, n; Tundrenklima, n; Fr. climat des toundras, m; İng. tundra 
climate) meteo. Avrasya ve Kuzey Amerika'nın kuzeyi ile Güney Amerika'nın güneyindeki tundra alanlarında 

hüküm süren ve kuzeyde ortalama sıcaklık izotermi 0 oC, güneyde ise yılın en sıcak ayında 8 ile 10 oC derece 
arasında olan iklim. 

turbopoz (Alm. Turbopause, f; Fr. turbopause, f; İng. turbopause) meteo. Yaklaşık 100 km yükseklikte, 

aşağısında türbülanslı karışımın atmosferin kompozisyonunu belirlediği, yukarısında ise mevcut gazların 
difüzyonla dikey yönde ayrılması sonucu atmosfer yapısının belirlendiği atmosferik seviye. 

tüm gökyüzü fotometresi (Alm. Gesamt-Himmel-Photometer, n; Fr. photomètre du ciel total, m; İng. all-sky 
photometer) meteo. Gökyüzünün tümünden gelen ışığın şiddetini ölçmeye yarayan, gökyüzünü kaplayacak kadar 
geniş bir kamera açıklığına sahip aygıt. 

türbülans benzeşim teorisi (Alm. Ähnlichkeitstheorie der Turbulenz, f; Fr. théorie de la similitude en turbulence, 
f; İng. similarity theory of turbulence) meteo. Türbülans analizinde, geometrik, kinematik ya dinamik benzeşime 
sahip sistemlerin davranışlarını açıklayan kuram. 

türbülans bulutu (Alm. Turbulenzwolke, f; Fr. nuage de turbulence, m; İng. turbulence cloud) meteo. 300 m’nin 

üstünde yoğuşma seviyesinin yukarısında net bir katman olarak görülen, tipik olarak kümülüs ve kümülonimbus 
bulutları. 

türbülans enerjisi (Alm. Kinetische Wirbel-Energie, f; Turbulente Energie, f; Fr. énergie de turbulence, f; İng. 
eddy kinetic energy; turbulence energy) meteo. Türbülanslı bir akışta çevrintilerin hızıyla orantılı olan birim kütle 

başına kinetik enerji. 

türbülans hızı (Alm. Schwankungsgeschwindigkeit, f; Fr. fluctuation de vitesse d'un fluide, f; vitesse turbulente, f; 
İng. eddy velocity; fluctuation velocity) meteo. Bir noktadaki anlık rüzgâr hızı ile belirli bir zaman aralığında alınan 



ortalama rüzgâr hızı arasındaki fark. Bir akışkanın alanın bir noktasındaki anlık hız ile belirli bir zaman aralığında 
hesaplanmış ortalama hız arasındaki fark; eşanlam: çevrinti hızı. 

türbülans spektrumu (Alm. Turbulenzspektrum, n; Fr. spectre de turbulence, m; İng. turbulence 
spectrum) meteo. Türbülanslı bir akışta, türbülans kinetik enerjisinin, k dalga sayısı olmak üzere,  (k, k+dk) 
arasındaki değerini veren fonksiyon ya da bu fonksiyonun grafiği; eşanlam: türbülans tayfı. 

türbülans terselmesi (Alm. Turbulenzinversion, f; Fr. inversion de turbulence, f; İng. turbulence 
inversion) meteo. Atmosferin alt tabakalarında, türbülanslı hava tabakası ile bu hava tabakasının üzerinde 
bulunan ve türbülanstan etkilenmeyen hava tabakası arasında meydana gelen sıcaklıkların ters sırada olması, 
yükseldikçe sıcaklığın artması. 

türbülans yoğuşma seviyesi (Alm. Turbulenz-Kondensationspunkt, m; Fr. niveau de condensation par 
turbulence, m; İng. turbulence condensation level) meteo. Kuvvetli bir konvektif yükselişin sonunda havanın 
yoğuşmaya elverecek düzeyde soğuması ile su damlacıklarının ve bulutların oluşması. 

türbülanslı adveksiyon (Alm. turbulente Advektion, f; Fr. advection turbulente, f; İng. eddy 

advection) meteo. Türbülanslı bir akış içinde, akışkanın büyük ölçekli çevrintiler ile taşınması; eşanlam: çevrintili 
adveksiyon. 

türbülanslı akı yöntemi (Alm. Eddy-Kovarianz, f; Turbulenzfluß, m; Fr. corrélation des turbulences, f; covariance 
des turbulences, f; flux des turbulences, m; flux turbulent, m; İng. eddy correlation; eddy covariance; eddy 
flux) meteo. Meteoroloji ve diğer ilgili alanlarda, atmosfer sınır katmanında dikey yönde türbülanslı akıları ölçmek 
için kullanılan istatistiksel yöntem. 

türbülanslı ısı akısı (Alm. turbulente Wärmeleitung, f; Fr. flux de chaleur turbulent, m; İng. eddy heat 
flux) meteo. Atmosferde ekvator bölgelerinden kutup bölgelerine doğru ısının taşınmasında rol oynayan, alçak ve 

yüksek basınç sistemleri arasındaki dalga hareketleri; eşanlam: çevrintili ısı akısı. 

türbülanslı uçuş (Alm. Unebenheit, f; Fr. agitation de l'air, f; remous atmosphérique, f; İng. 
bumpiness) meteo. Hava hareketlerinde düşey bileşenlerin hızlı bir şekilde değişmesi sonucu bir uçağın yukarı ve 
aşağı doğru hareketlenmesi, uçuşun sarsıntılı olması. 

türbülanslı yayınım (çevr. girdap difüzyonu) (Alm. Diffusion bei turbulenter Strömung, f; Eddy Diffusion, f; 

Wirbeldiffusion, f; Fr. diffusion tourbillonaire, f; diffusion turbulente, f; İng. eddy diffusion; eddy dispersion; 
multipath dispersion; turbulent diffusion) 1. mak. Gaz ya da sıvı türbülanslı akışlarda, küçük ölçekli 
burgaçlanmaların sonucu akışkan parçacıklarının karışması; eşanlam: türbülanslı difüzyon. 2. meteo. Atmosferde 

küçük ölçekli çevrintilerden gezegen ölçekli dolaşıma kadar hava hareketlerinin yol açtığı karışma olayı. 

türbülanslı yayınım katsayısı (Alm. Austauschkoeffizient, m; Turbulenzkoeffizient, m; Fr. coefficient de 
turbulence, m; coefficient d'Austausch, m; coefficient d'échange, m; İng. austausch coefficient; eddy coefficient; 
eddy diffusion coefficient; eddy diffusivity; exchange coefficient; turbulence coefficient) meteo. Akışkanlar 
mekaniğinde, ısı, momentum ya da madde türünde ele alınan bir bileşenin, türbülanslı akışla taşınma hızının bu 
bileşenin yoğunluğunun değişim hızına oranı olarak tanımlanan katsayı; eşanlam: türbülanslı difüzyon katsayısı. 

U borulu anemometer (Alm. Dines Druck-Rohr-Anemometer, n; U-Rohr Anemometer, n; Fr. anémomètre de 
Dines, m; anémomètre à tube, m; İng. tube anemometer) meteo. Yarısına kadar sıvı dolu bir U şekilli tüpün açık 
ucunun rüzgârın esme yönüne konumlandırılması ve rüzgâr basıncının sıvının tüpün bir kolundan diğerine 
hareket ettirme prensibine dayalı anemometre. 

uç değer (Alm. Extremum, n; Fr. valeur extrême, f; İng. extreme value; extremum) 1. ist. İstatistikte bir verinin 
alabileceği en büyük ya da en küçük değerler. 2. meteo. Belli bir zaman dilimi içinde ölçülen meteorolojik bir 
değişkenin en düşük ve en yüksek değeri; eşanlam: sınır değer. 3. müh. Gerçel değerli bir fonksiyonun en küçük 

ya da en büyük değerlerinden biri. 

uç sıcaklık değerleri (Alm. Temperaturextreme, pl; Fr. extrêmes de température, pl; İng. temperature 
extremes) meteo. Belli bir zaman aralığında elde edilen en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri. 

uçak buharlaştırma izi (Alm. Dissipationsstreifen, m; Fr. traînée de dissipation, m; İng. dissipation trail; 

distrail) meteo. Uçak yoğuşma izlerinin tersine bir uçağın, bulut içerisinde geçişi sırasında egzoz gazların ısısının 
bulutları o yerde buharlaştırması sonucu bulunmuş, delinmiş görüntüsü vermesi. 

uçak buzlanması (Alm. Eisansetzung am Flugzeug, f; Flugzeug-Eisbildung, f; Fr. givrage d'aéronef, m; İng. 
aircraft ice accretion; aircraft icing) meteo. Uçak gövdesi üzerinde atmosferdeki aşırı soğumuş sıvı suyun uçağın 

yüzeyin çarpmasıyla oluşan buz, kırağı ya da kıraç don. 



uçak sondajı (Alm. Flugsondierung, f; Fr. sondage par aéronef, f; İng. aircraft sounding) meteo. Havadaki 

araçlarla çeşitli yükseklik seviyelerinde yapılan ölçümlerle basınç, sıcaklık, nem, hava kirliliği gibi meteorolojik 
parametrelerin belirlenmesi. 

uçunum ısısı (Alm. Sublimationswärme, f; Fr. chaleur de sublimation; İng. heat of sublimation) meteo. Birim 

kütledeki katının tümünü buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarı; eşanlam: süblimasyon ısısı. 

uçurtma balon (Alm. Drachenballon, m; Fr. ballon cerf-volant, m; İng. kite balloon) meteo. Uçurtmaya benzer 

prensipleri kullanarak rüzgârlı koşullarda gözlem yapmak için aerodinamik olarak sabit yüksekliklerde tutulmak 
üzere tasarlanmış olan yere bağlı balon. 

uçuş bilgi merkezi (Alm. Fluginformationszentrum, n; Fr. centre d'information de vol, m; İng. flight information 

centre) meteo. Uçuşların güvenliği ve aksamasız yürümesi için uçuş bilgileri ve uyarı servisleri sağlamak için 
kurulan birim. 

uçuş görüş uzaklığı (Alm. Flugsicht, f; Fr. visibilité en vol, f; İng. flight visibility) meteo. Uçuş halinde olan bir 

uçağın kokpitinde uçağın önünde gözlenen ortalama görüş mesafesi. 

uçuş hava raporu (Alm. Flugmeldung, f; Fr. compte rendu en vol, m; İng. air report; AIREP; in-flight 
report) meteo. Uçuşa hazırlanan bir hava aracı için pozisyonu, uçuşu ve meteorolojik şartlar için hazırlanan rapor. 

uçuş seviyesi (Alm. Flugniveau, n; Fr. niveau de vol, m; İng. flight level) meteo. Uçuşlarda kullanılan, deniz 

yüzeyinden 1500 metre yüksekliğin ötesinde geçerli olan, sabit bir basınç değerine sahip, katman halindeki uçuş 
yükseklikleri. 

ufuk üstü ılgım (Alm. optische Übersichtweite, f; Fr. émergence, f; İng. looming) meteo. Normalde ufkun altında 

olan nesnelerin ufuk çizgisinin üzerinde görüntülerinin oluştuğu bir ılgım biçimi. 

Ulloa halkası (Alm. Bouguerhalo, m; Ulloaring, m; Fr. halo de Bouguer, m; manneau d’Ulloa, m; İng. Bouguer’s 

halo; Ulloa’s ring) meteo. Nadiren bir dağın doruğunda gözlenen, silik beyaz renkli, çok hafif renk tonları içeren, 
dairesel bir kemer ya da tam bir halka şeklindeki ışık olayı; eşanlam: Bouguer halesi. 

ultrason anemometre (Alm. Ultraschall-Anemometer, n; Fr. anémomètre à ultrason, m; İng. ultrasonic 
anemometer) meteo. Alıcı ve verici elektro-akustik dönüştürücüler arasında gönderilen ultrason akustik darbelerin 
geçiş sürelerini belirleyerek, yüksek zaman çözünürlüklü ve her üç yönde akışkan hızını ölçen aygıt; eşanlam: 
sesötesi anemometre. 

ulusal meteoroloji servisi (Alm. Wetterdienst, m; nationales meteorologisches Zentrum, n; Fr. prestation 
météorologique, f; centre météorologique national, m; İng. national weather service; weather service) meteo. Bir 
ülke sınırları içerisinde hava şartlarının gözlemi ve tahmini ile birlikte kuvvetli hava olaylarının ihbarları ve 
uyarılarını yapmakla sorumlu olan birim. 

ulusal standart barometre (Alm. nationales Standardbarometer, n; Fr. baromètre étalon national, m; İng. 
national standard barometer) meteo. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) üyesi ülkeler tarafından kendi ülkeleri için 
referans olarak belirlenmiş olan barometre. 

uluslararası gün çizgisi (Alm. Datumsgrenze, f; Datumslinie, f; Fr. ligne de changement de date, f; İng. 
international date line) meteo. Kabaca Pasifik Okyanusunu 180 derece boylamını takip ederek boydan boya 
geçtiği kabul edilen ve doğusuna göre batısının bir gün öncesini gösteren uluslararası anlaşma ile belirlenmiş 
hayali çizgi; eşanlam: tarih değiştirme çizgisi. 

uluslararası sıcaklık ölçeği (Alm. internationale Temperaturskala, f; Fr. échelle internationale de température, f; 
İng. international temperature scale) meteo. Uluslararası alanda sıcaklık ölçümlerinde doğruluk, anlamlılık ve 
birlik sağlamak amacıyla kabul edilen ve suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 273,16’da biri olarak 
belirlenen ölçek. 

uluslararası sinoptik kod (Alm. internationaler synoptischer Bodenbeobachtungsschlüssel, m; Fr. code 
synoptique international, m; code synoptique international d'observation en surface, m; İng. international synoptic 
surface observation code) meteo. Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından onaylanan ve sinoptik zamanlarda 
Dünya'nın yüzeyinde gözlemlenen meteorolojik unsurların beş rakamdan oluşan gruplar halinde kodlandığı ve 
uluslararası düzeyde iletildiği meteorolojik kod; eşanlam: SYNOP kodu. 

uluslararası standart atmosfer (Alm. internationale Standardatmosphäre, f; Fr. atmosphère type internationale, 
f; İng. international standard atmosphere) meteo. Uluslararası anlaşma ile kabaca yıl boyunca, orta enlemlerdeki 
su buharı hariç, basınç, sıcaklık, yoğunluk gibi atmosferik koşulların düşeyde 11 kilometrelik bir katmanda 



havanın ideal gaz kanuna ve hidrostatik dengeye uyduğu, yerçekiminin yükseklikle değişmediği kabullerine 
dayanan modellenen dağılım özellikleri. 

Umkehr olayı (Alm. Umkhreffekt, m; Fr. effet de Umkehr, m; effet Umkehr, m; İng. Umkehr 
effect) meteo. Güneş’ten kaynaklanan morötesi ışınların yüksek seviyede farklı saçılmalarının sonucunda 
bulunulan yerin başucu noktasında gözlemlenen anomali. 

undulatus asperatus bulutu (Alm. gewellter Asperatus, m; Fr. asperatus ondulé, m; İng. asperitas; undulated 
asperatus) meteo. Gökyüzünde çalkantılı ya da kabarmış dev dalga kütleleri şeklinde, koyu gri tonlu ve ürkütücü 
görünümlü, sirokümülüs, stratüs, altokümülüs, altostratüs, stratokümülüs ve sirostratüslerde rastlanan bulut türü; 
eşanlam: asperitas bulutu. 

uydu su buhar görüntüsü (Alm. Wasserdampf Satellitbildern, pl; Fr. imagerie de vapeur d'eau, f; İng. water 
vapor imagery; water vapour satellite images) meteo. Meteoroloji uydularından su buharına duyarlı frekans 
bantlarını kullanarak elde edilen, atmosferdeki su buharı içeriğini uygun bir renk kodlamasıyla yansıtan görüntü. 

uydu tutulması (Fr. éclipse d'un satellite géostationnaire, f; İng. eclipse of a geostationary satellite; satellite sun 

eclipse) meteo. Enerjilerini güneş ışınlarından edinen yersabit uyduların ilkbahar gündönümüne (28 Şubat-11 
Nisan arasında) ve sonbahar gündönümüne (2 Eylül-14 Ekim arasında) yakın günlerde dakikalar mertebesinde 
Yerküre’nin gölgesine girmesi. 

uydu üstü sonda (Alm. Obersonde, f; Fr. ionosonde en contre-haut, f; İng. topside 

sounder) meteo. İyonosferdeki iyon derişimini iyonosfer katmanının üzerindeki bir uydudan ölçen aygıt. 

uygulamalı klimatoloji (Alm. angewandte Klimatologie, f; Fr. climatologie appliquée, f; İng. applied 
climatology) meteo. Tarım, havacılık, biyoloji, kent vb. alt dalları olan ve iklim bilgilerini insan ekonomik faaliyetleri 
için kullanmaya çalışan meteorolojinin bir dalı. 

uygulamalı meteoroloji (Alm. angewandte Meteorologie, f; Fr. météorologie appliquée, f; İng. applied 
meteorology) meteo. Fiziksel ve dinamik meteorolojiden elde edilen prensipleri tarımsal meteoroloji, havacılık 
meteorolojisi, deniz meteorolojisi, biyometeoroloji vb. alanlara uygulayan meteoroloji dallarından biri. 

uzak kızılötesi (Alm. ferne Infrarotstrahlung, f; Fr. infrarouge lointain, m; İng. far infrared) meteo. Yakın 

kızılötesinden daha büyük, mikro dalgadan daha küçük, yaklaşık 4 mikron-0,1 mm arasındaki dalga boylarına 
sahip elektromanyetik spektrum bölgesi. 

uzak kızılötesi ışınım (Alm. Infrarot-ferne Strahlung, f; Fr. rayonnement dans l'infrarouge lointain, m; İng. far-
infrared radiation) meteo. Dalga boyları yaklaşık 4 mm'den büyük daha olan kızılötesi ışınım. 

uzaktan algılama 1. (Alm. Fernerkundung, f; Fr. télédétection, f; İng. remote sensing) elk. Bir elektrik, mekanik, 

kimyasal vb. sistem, ortam ya da cisme ilişkin bilginin uzaktan yapılan gözlem ve ölçümlerle elde 
edilmesi. 2. (Alm. Fernerkundung, f; Fernsondierung, f; Fr. télédétection, f; sondage par télédétection, m; sondage 
à distance, m; télésondage, m; İng. remote sensing; remote sounding) meteo. Ozon derişimi gibi çeşitli 
atmosferik özelliklerin uzaktan algılama araçları ile gözlemlenmesi ve ölçülmesi. 

uzatılmış vadeli hava öngörüsü (Alm. langfristige Wettervorhersage, f; Fr. prévisions météorologiques étendue, 
f; İng. extended-range weather forecasting) meteo. 10 günün ötesinde ama en fazla 30 güne kadarlık bir süre için 
normallerine göre hava durumu parametrelerinin öngörüsü. 

uzay ışınımı (Alm. außerirdische Strahlung, f; extraterrestrische Strahlung, f; Fr. rayonnement extraterrestre, m; 

rayonnement extraterrestre solaire, m; İng. extra-terrestrial rays; extraterrestrial radiation; extraterrestrial solar 
radiation) meteo. Güneş’ten gelen ışınların, yeryüzünden yaklaşık 40 km yükseklikte ölçülen, atmosferde 
herhangi bir soğrulma kaybına uğramadan dik birim alan başına gelen gücü. 

uzun dalga boylu ışıma (Alm. langwellige Strahlung, f; Fr. rayonnement de grandes longueurs d'onde, m; İng. 

long-wave radiation) meteo. Yerküre ve atmosfer tarafından yayımlanan, dalga boyları 4 ila 100 mikrometre 
arasında değişen kızılötesi ışınım; eşanlam: yer ışınımı. 

uzun dalga oluğu (Alm. lange Wellental, f; Fr. creux à grande longueur d’onde, m; İng. long wave trough; 
longwave trough) meteo. Konumu ve şiddeti, günlük, haftalık, aylık periyotlar halinde genel hava durumunu 

etkileyen, çoğunlukla uzun süreli, geniş alanı kapsayan ve batı yönlü rüzgârlarda büyük dalga boyuyla karakterize 
edilen basınç oluğu. 



uzun vadeli hava öngörüsü (Alm. Langfristprognose, f; Langzeitwettervorhersage, f; Fr. prévision à long terme, 

f; prévision à longue échéance, f; İng. long-range forecasting) meteo. 30 günden 2 yıla kadar bir süre için 
normallerine göre durumu öngörülen hava parametreleri. 

üçlü cephe noktası (Fr. point d'occlusion, m; İng. frontal triple point; occlusion point) meteo. Sinoptik meteoroloji 

haritalarında, sıcak, soğuk ve oklüzyon cephelerinin birleştikleri nokta. 

üçüncül dolaşım (Alm. Tertiärzirkulation, f; Fr. circulation tertiaire, f; İng. tertiary circulation) meteo. Yerel 

rüzgârlar, boranlar ve hortumlar gibi birincil ve ikincil atmosferik dolaşımlar ile üst üste gelen daha küçük boyutlu 
hava dolaşımları. 

üst ılgım (Alm. Luftspiegelung nach oben, f; Fr. mirage supérieur, m; İng. upper mirage) meteo. Özellikle kar 

ötüsü ya da soğuk denizlerin üzerinde sıcaklık terselmesi olduğunda, bir nesnenin olduğu konumdan daha 
yüksekte algılanması şeklindeki yanıltıcı görüntüsü; eşanlam: üst serap. 

üst jeostrofik rüzgâr (Alm. übergeostrophische Wind; suprageostrophischer Wind, m; Fr. vent super-
géostrophique; vent supergéostrophique, m; İng. supergeostrophic flow; supergeostrophic wind) meteo. Aynı 

yatay basınç gardiyanına sahip jeostrofik rüzgârdan daha hızlı olan rüzgâr. 

üzerine tırmanma (Fr. glissement par dessus, m; İng. overrunning) meteo. Dolu ve hortum gibi şiddetli hava 

olaylarına sahip boranlara neden olacak şekilde nispeten ılık bir hava kütlesinin yeryüzünde daha büyük 
yoğunluktaki başka bir hava kütlesinin üzerine yükselmesi; eşanlam: üstüne binme. 

V biçimli alçak basınç alanı (Alm. V-förmiges Tiefdruckgebiet, n; Fr. dépression en V, f; İng. V-shaped 
depression) meteo. Sinoptik meteoroloji haritalarında V şeklinde eşbasınç eğrilerine sahip olan ve V’nin kolları 
merkezden dışına doğru bir basınç oluğu boyunca uzanan alçak basınç bölgesi. 

V biçimli izobar (Alm. V-förmige Isobare, f; Fr. isobare en V, f; İng. V-shaped isobar) meteo. Genellikle kuvvetli 

atmosferik cephelerde bulunan yerel basınç gradyanı nedeniyle V şeklinde keskin bir dönüş yapan eşbasınç 
eğrileri. 

V biçimli yankı (Alm. V-Kerbe, f; Fr. encoche d'entrée, f; encoche en V, f; İng. inflow notch; V notch) meteo. Bir 

fırtınanın radar ekranına yansıyan yankısında V harfi biçiminde bir girinti olarak görülen, fırtınadaki yukarı yönde 
çok kuvvetli ana hava akımında bir sapmadan kaynaklandığı düşünülen radar görüntü detayı. 

vadi rüzgârı (Fr. vent remontant la vallée, m; İng. up-valley wind; upvalley wind) meteo. Gündüzleri 

güneşlenmeyle ısınan vadinin yamaçları boyunca dağlara doğru esen hafif rüzgârlar. 

vadi seli (Alm. Talhochwasser, n; Fr. crue de vallée, f; İng. arroyo flood; creek flood; valley 
flood) meteo. Genellikle boranların neden olduğu şiddetli yağmurların, kuru olan iki dağ arasındaki çukur araziler 

ya da geçitlerde dağların yamaçlarından hızla gelen yüzeysel akışlardan dolayı çok kısa zamanda suyla kaplanıp 
dolmasıyla oluşan sel. 

vahşi akış (Alm. sintflutartige Regenfälle, pl; Fr. régime torrential, m; écoulement torrential, m; İng. torrential 
flow) meteo. Çok hızlı ve türbülanslı olan, yatağına göre çok miktarda sürüntü malzemesi taşıyabilen yağış suyu 

akışı. 

vakum düzeltmesi (Alm. Vakuumkorrektur, f; Fr. correction de vide, f; İng. vacuum correction) meteo. Cıvalı 

barometrelerde, cıva kolonunun üzerindeki boşluğun, tam bir boşluk olmayıp bir miktar hava ve su buharı içerdiği 
gerekçesiyle, okunan değerlerde yapılması gerekli düzeltme miktar. 

Vallot helyotermometresi (Alm. Vallot Heliothermometer, n; Fr. héliothermomètre de Vallot, m; İng. Vallot 
heliothermometer) meteo. Güneşe maruz bırakılan siyah renkli bir kumaşın sıcaklığını yaklaşık olarak ölçen alet. 

Van Allen kuşağı (Alm. Van-Allen- Strahlungsgürtel, m; Van-Allen-Gürtel, m; Fr. ceinture de radiation, f; ceinture 
de Van Allen, f; İng. radiation belt; Van Allen belt; Van Allen radiation belt) meteo. Kapalı jeomanyetik alan 

çizgileriyle yüklü parçacıkların kalıcı olarak bulunduğu, gök ekvatorunun üstünde 1.000 ila 60.000 km arasında 
yer alan, iç ve dış kuşaklardan oluşan manyetosfer bölgeleri. 

varyasyonel objektif analiz (Alm. objektive Variationsanalyse, f; Fr. analyse objective variationnelle, f; İng. 
variational objective analysis) meteo. Eldeki veriler ve dinamik kısıtlar ışığında atmosferin durumu hakkında belirli 

bir matematiksel iyilik ölçütünü maksimum kılacak şekilde yürütülen kestirim işlemi . 

velo bulut (Alm. Velo Wolke, f; İng. velo cloud) meteo. Deniz veya okyanus sahilleri boyunca sık sık görülen yer 

seviyesinden yüksekteki sis tabakası. 



velopoz (Alm. Velopause, f; Fr. vélopause, f; İng. velopause) meteo. Genellikle yaz mevsiminde batıdan esen 

rüzgârların yön değiştirip doğudan esmeye başladığında stratosferde rüzgâr hız profilinin sıfırlandığı yükseklik; 
eşanlam: hız kesme seviyesi. 

vendaval (İng. vendaval) meteo. İspanya'nın Güney Akdeniz kıyısında ve Cebelitarık Boğazı’nda fırtına 

şiddetindeki güneybatıdan esen az yağışlı ya da hiç yağış bırakmayan rüzgâr. 

verev görüş uzaklığı (Alm. Schrägsicht, f; Schrägsichtbarkeit, f; Fr. visibilité oblique, f; İng. oblique visibility; slant 
range visibility; slant visibility) meteo. Ufka doğru eğimli görüş hattı boyunca, gözlemciyle aynı düzlemde 
bulunmayan belli bir referans noktasının çıplak gözle görülebileceği ve tanılanabileceği en büyük uzaklık; 
eşanlam: eğik görüş uzaklığı. 

verev uzaklık (Alm. schräge Distanz, f; Fr. distance oblique, f; İng. slant distance; slant range) meteo. Eğik görüş 

mesafesi hattında bulunan iki cisim arasındaki uzaklık, örneğin, yerden bakıldığında gökteki uçağın uzaklığı; 
eşanlam: eğik uzaklık. 

veri özümleme (Alm. Datenassimilation, f; Fr. assimilation de données, f; İng. data assimilation) meteo. Bir 

meteorolojik tahmin modellemesinde, atmosfer durumunun halihazırdaki gözlemlerinin hesaba katılarak tahmin 
hesaplarında iyileştirmeler yapılması. 

veri toplama sistemi (Alm. Datenerhebungssystem, n; Fr. système de collection des données, m; İng. data 
collection system; data gathering system) meteo. Belirli araştırma sorunlarını açıklamak, hipotezleri test 

edebilmek, durum değerlendirmesi yapabilmek gibi amaçlarla incelenen süreç ve değişkenleriyle ilgili ölçüm ve 
gözlemler yapıp verileri toplamaya elveren sistem. 

veri toplama şamandırası (Alm. Datenboje, f; Fr. bouée de collecte de données, f; İng. data buoy) meteo. Hava 

ve deniz suyu sıcaklığı, rüzgâr hızı, hava basıncı, akıntı hızı, nem ve dalga koşulları gibi nicelikleri ölçüp, radyo 
sinyalleri ile bir merkeze ulaştıran, deniz ve göllere yerleştirilen şamandıralar. 

virgül biçimli bulut (Fr. nuage en forme de virgule, m; İng. comma cloud) meteo. Orta enlemlerde iyi gelişmiş bir 

alçak basınç sistemine işaret etmek üzere kafa ve kuyruk şeklindeki bulutların birleşerek uydu fotoğraflarında 
virgül görünümlü bir bulut oluşturması. 

volkanik patlama bulutu (Alm. Wolke vulkanischen Ursprungs, f; Fr. nuage d'éruptions volcaniques, m; İng. 

cloud from volcanic eruption) meteo. Güçlü volkanik püskürmelerin ürettiği, genellikle hızla büyüyen çıkıntılı 
şekiller içeren ve geniş bir alan üzerinde yüksek seviyelere kadar yayılabilen kümülüs biçimli bulutlar. 

volkanik toz (Alm. vulkanischer Staub, m; Fr. poussière volcanique, f; İng. volcanic dust) meteo. Atmosferde 

uzun süre kalabilen ve rüzgârlar tarafından Dünya’nın çeşitli bölgelerine taşınabilen volkanik faaliyetler 
sonucunda atmosfere karışan toz, parçacık veya duman kütlesi. 

volkanik toz perdesi (Alm. volkanischer Staubschleier, f; Fr. voile de poussière, f; İng. dust veil; volcanic dust 
veil) meteo. Volkanik patlamalar sonucu stratosferde birkaç haftadan daha uzun sürede kalan kül, çok miktarlarda 
toz, kül ve sülfür dioksit. 

vortisiti bkz. meteo. burgaçlanma. 

Walker hücresi (Alm. Walkerzirkulation, f; Fr. cellule de Walker, f; circulation de Walker, f; İng. Walker cell; 
Walker circulation) meteo. Deniz yüzey suyu sıcak olan Batı Pasifik Okyanusunda havanın yükselmesi ve su 
yüzey sıcaklığı nispeten daha soğuk olan Doğu Pasifik Okyanusunda çökmesi şeklinde gerçekleşen termik, 
enlemsel ve düşey tropikal hava sirkülasyonu; eşanlam: Walker dolaşımı. 

Werenskiold diyagramı (Alm. Werenskiold-Diagramm, n; Fr. diagramme de Werenskiold, m; İng. Werenskiold 
diagram) meteo. Atmosferin bir parçasının veya bir hava kütlesinin termodinamik durumunu basınç, sıcaklık, nem 
gibi meteorolojik değişkenler ile açıklamak ve kısa dönem fırtına tahmini yapmak için kullanılan, bir koordinatında 
potansiyel sıcaklık, diğer koordinatında pk (p = basınç, k = havanın gaz sabiti/sabit basınçta havanın özgül ısısı) 
değişkenlerinin gösterildiği termodinamik diyagram. 

WINTEM (Alm. WINTEM; Fr. WINTEM; prévision du vent et de la température en altitude pour l'aviation, f; İng. 
forecast upper wind and temperature for aviation; WINTEM) meteo. Havacılık için belirli noktalarda üst seviye 

rüzgâr ve sıcaklık tahmini. 

Wien yasası (Alm. wiensches Verschiebungsgesetz, n; Fr. loi de Wien, f; loi du déplacement de Wien, f; İng. 
Wien law; Wien radiation law; Wien's displacement law) meteo. Kara cisim ışımasında, ışıma yeğinliğinin, ışıma 
yapan cismin mutlak sıcaklığı ve dalga boyu arasındaki ters orantıda maksimuma ulaştığını ifade eden yasa. 

http://www.tubaterim.gov.tr/ATS/index.php/szl_anasayfa/detayli_arama/abc/-1/1/0/1/burga%C3%A7lanma


X bandı (Alm. X-Band, n; Fr. bande X, f; İng. x-band) meteo. 5,77 ila 2,75 cm dalga boyuna sahip, gerek uydu ve 

kara teleiletişim sistemlerinde kullanılan, gerekse meteorolojide yağış ölçümünde yararlanılan bir radar frekans 
bandı. 

X ışın lazeri (Alm. Röntgenlaser, m; Fr. laser à rayons X, m; İng. X-ray laser; Xaser) meteo. Plazmaların ve 

malzemelerin yüzey araştırmalarında kullanılan, X bandındaki, birkaç on nanometrelik dalga boyuna sahip 
elektromanyetik ışınları üreten ya da bu tür ışın salımlarını kuvvetlendirmekte kullanılan aygıt. 

X ışını patlaması (Alm. Röntgenstrahlblitz, m; Fr. sursaut de rayons x, m; İng. x-ray blip; x-ray 
burst) meteo. Güneş'ten kaynaklanan x ışınları salımının geçici olarak kuvvetlenmesi. 

yağış (Alm. Niederschlag, m; Fr. précipitation, f; İng. precipitation) meteo. Su buharının yoğuşması ve/veya 

donması ile atmosferik nemin, yağmur, kar gibi sıvı veya katı bir halde yeryüzüne düşmesi. 

yağış dağılımı (Alm. Regensverteilung, f; Fr. répartition de la pluie, f; İng. rainfall distribution) meteo. 1. Yağış 

şiddetinin bir boranın seyri içindeki değişimi. 2. Yağmurun yeryüzünde bulunulan konuma ve takvim zamanına 
göre değişimi. 

yağış değişkenlik indeksi (Alm. Niederschlagsveränderlichkeitsindex, m; Fr. indice de variabilité de pluviosité, 
m; İng. rainfall variability index) meteo. Yağış miktarlarının ay, yıl gibi bir zaman bazında incelenmesinde 
değişkenliklerini belirtmek için kullanılan, Shannon indeksi, kuru ay yüzdesi, değişim katsayısı gibi ölçülerden biri. 

yağış elektriği (Alm. Niederschlag Strom, m; Niederschlagsstrom, m; Fr. courant de précipitation, m; İng. 

electricity of precipitation; precipitation current) meteo. Elektrik ile yüklenmiş yağmur ya da diğer hidrometeor ile 
yeryüzüne taşınan elektrik yükü; eşanlam: yağışla taşınan elektrik akımı. 

yağış faktörü (Alm. Regenfaktor nach Lang, m; Fr. facteur de pluie de Lang, m; indice de Lang, m; İng. Lang's 
rain factor; precipitation factor; rain factor) meteo. Hava sıcaklığı ve nemin humus oluşumuna etkisini belirlemek 

için bir bölgenin yıllık toplam yağış miktarının (mm), aynı bölgenin yıllık ortalama sıcaklık derecesine bölünmesi ile 
elde edilen değer. 

yağış fazlası (Alm. Nettosturmregen, m; Regenüberschuß, m; Fr. pluie excédentaire, f; pluie nette, f; pluie 
ruisselée, f; İng. net storm rain; rainfall excess) meteo. Toplam yağışın bitkiler tarafından tutulan kısmı ile 
buharlaşma ve sızma kayıplarından sonra geriye kalan ve doğrudan yüzey akışına katkı sağlayan yağış bölümü. 

yağış hamlesi (Alm. Wolkenbruch, m; Fr. averse torrentielle, f; pluie torrentielle sous orage, f; İng. cloudburst; 
rain gush; rain gust) meteo. Sınırlı bir bölgede etkili, sellere de neden olabilecek kadar şiddetli, göreli olarak kısa 
süreli, dolu ve gök gürültüsü eşliğinde de görülebilen, genellikle saatte 100 mm veya daha fazla olan yağış. 

yağış hücresi (Alm. Niederschlagszelle, f; Fr. cellule de precipitation, f; İng. precipitation cell) meteo. Bir yağış 

bölgesi içinde nispeten daha birörnek ve daha yüksek yağış miktarına sahip küçük bölge. 

yağış indeksi (Alm. Regen-Index, m; Fr. indice pluvial, m; İng. pluvial index) meteo. Ancak bir yüzyıl içinde 

tekrarlanma olasılığı olan, belirli bir yerde bir gün ya da belirtilen başka bir süre içinde düşen yağış miktarı. 

yağış istasyonu (Alm. Niederschlagstation, f; Regenstation, f; Fr. station d'observation pluviométrique, f; station 

pluviométrique, f; İng. pluviometric station; precipitation station; rainfall station) meteo. Sadece düşen yağış 
miktarını ölçmek için kurulan meteoroloji istasyonu. 

yağış katkısı (Alm. Abfluß, m; Fr. écoulement total; ruissellement, m; İng. run-off; runoff) meteo. Karların 

ergimesi ya da yağışlar sonucunda taban akışının ve doğrudan yüzey akışının ulaştığı göl ve akarsulara kattıkları 
toplam su miktarı. 

yağış olasılığı (Alm. Niederschlagswahrscheinlichkeit, f; Fr. probabilité de précipitation, f; İng. likelihood of 
precipitation; precipitation probability; probability of precipitation) meteo. Hava öngörülerinde, belli bir zaman 
aralığında, belli bir tahmin alanı içinde, belli bir noktada meydana gelebilecek yağışın olabilirliğinin yüzde olarak 
ifadesi. 

yağış rejimi (Alm. Niederschlagsregime, n; Niederschläge Regime, n; Fr. régime de précipitation, m; régime des 
pluies, m; régime pluviométrique, m; İng. precipitation regime; rainfall regime) meteo. Yeryüzündeki bir noktada 
yağışın zamana bağlı olarak miktar, süre, tür ve şiddetinin dağılımı. 

yağış sisi (Fr. brouillard de pluie, m; İng. precipitation fog; rain fog; rain induced fog) meteo. Nispeten daha sıcak 

olan yağmur damlalarının daha soğuk bir havanın içine düştüğünde önce buharlaşması ve sonra da buharlaşan 
suyun yoğuşarak oluşturduğu sis; eşanlam: yağmur sisi. 



yağış suyu (Alm. Regenwasser, n; Fr. eau pluviale, f; İng. stormwater) meteo. Doğal ya da yapay bir akarsu 

yatağı ve taşıma sisteminde biriken yağmur ya da kar suyu. 

yağış süresi (Alm. Niederschlagsdauer, f; Fr. durée de précipitation, f; İng. precipitation 
duration) meteo. Herhangi bir şekildeki yağışın belirli bir noktada veya belirli bir alanda aralıksız gözlendiği veya 
oluştuğu süre. 

yağış şiddeti (Alm. Niederschlagsintensität, f; Niederschlagsstärke, f; Fr. intensité de la précipitation, f; intensité 
des précipitations, f; İng. precipitation intensity) meteo. Birim zamanda birim alana düşen yağış miktarı; eşanlam: 
yağış yeğinliği. 

yağış şiddeti-süre-sıklık eğrisi (Alm. Intensität-Dauer-Häufigkeit-Kurve, f; Fr. courbe intensité-durée-fréquence, 

f; İng. intensity-duration-frequency curve) meteo. Belirli bir yerde, çeşitli yağış süreleri için değişik yağış 
şiddetlerinin olasılıklarını gösteren eğri. 

yağış terselmesi (Alm. Niederschlagsinversion, f; Fr. inversion de précipitation, f; İng. inversion of precipitation; 
precipitation inversion; rainfall inversion; zone of maximum precipitation) meteo. Yağış düşerken buharlaştığından 

yağış miktarının belli bir yükseltiye kadar artış, daha yukarıda ise düşüş gösterdiği dağlık alanlarda yaşanan olay. 

yağış tükenmesi (İng. rain-out) meteo. Kümülonimbüs bulutunun bitiş aşamasında yağış olarak düşen büyük 

hidrometeorların yerini yağış olarak havada düşemeyen küçük buz kristalleri gibi bulut bileşenlerine bırakması. 

yağış uzantısı (Alm. Praecipitatio, f; Fr. praecipitatio, m; İng. praecipitatio) meteo. Altostratüs, nimbostratüs, 

stratokümülüs, stratüs, kümülüs ve kümülonimbüs türü bulutlardan yağmur, çisenti, kar, dolu vb. bir yağışın 
bulutun bir parçasıymış, bulut yeryüzüne ulaşıyormuş gibi görüntü oluşturması. 

yağış yüksekliği (Alm. Niederschlagsmenge, f; Regenfall, m; Fr. hauteur de pluie, f; hauteur pluviométrique, f; 
profondeur de précipitations, f; quantité de pluie, f; İng. amount of rainfall; depth of precipitation; rainfall; rainfall 
amount; rainfall depth) meteo. Yatay bir yüzeye düşen ve düştüğü yerde kalarak biriktiği kabul edilen her türlü 
yağışın yol açtığı ve su eşdeğeri olarak hesaplanan su sütununun genellikle 1 metre karelik alanda belli bir zaman 
aralığında mm ya da kg cinsinden hesaplanan yüksekliği; eşanlam: yağış miktarı. 

yağışa geçebilir su (Alm. niederschlagsfähiges Wasser, n; Fr. eau précipitable, f; vapeur d'eau précipitable, f; 
İng. precipitable water; precipitable water vapor) meteo. Birim yatay kesit alanına sahip belirli bir atmosferik 

sütunda bulunan su buharının tamamının yoğuşması ve yağması durumunda elde edilecek su miktarının derinlik 
veya kütle olarak ifadesi. 

yağışla arınma (Alm. Ausregnen, n; Fr. balayage par les précipitations, m; lavage par les précipitations, m; 
lessivage de l’air, m; İng. below-cloud scavenging; precipitation scavenging; rain scavenging; rain washout; 
scavenging by precipitation; sweep-out due to precipitation; wash-out; wash-out by precipitation; 
washout) meteo. 1. Bulut içinde ve dışında düşmekte olan katı veya sıvı yağışın havadaki toz, aerosol ve gaz gibi 
maddeleri havadan uzaklaştırması. 2. Havadaki radyoaktif maddelerin yağışla yere indirilmesi, yağışla yıkanma. 

yağışlı dönem (Alm. Pluvialperiode, f; Fr. période pluviaire, f; İng. pluvial period) meteo. 1. Klimatolojide bir 

bölgede yaşanan uzun süreli yağışlı dönem. 2. Nemli iklimle göze çarpan jeolojik zaman aralığı. 

yağışlı gün (Alm. Niederschlagstag, m; Regentag, m; regnerischer Tag, m; Fr. jour de pluie, m; jour de 
précipitation, m; İng. precipitation day; rain day; wet day) meteo. İstatistiksel amaçlı olarak kullanılmak üzere, 
09:00 GMT'den başlayan 24 saat içerisinde 0,1 mm veya daha fazla yağış kaydedilen dönem (1 gün) için 
kullanılan terim. 

yağışlı hava modu (İng. precipitation mode) meteo. Meteoroloji radarının yağışlı ve fırtınalı havalarda, toz 

bulutları, kuş sürüleri, sıcaklık terselmesi gibi yağıştan farklı özelliklerin belirlenmemesi için hassasiyeti 
düşürülmüş hızlı dönme hareketi ile atmosferin kaba bir şekilde taranması. 

yağışlı iklim (Alm. regnerischjes Klima, n; Fr. climat pluvieux; İng. rainy climate) meteo. Köppen iklim 

sınıflandırmasına göre kuru olmayan, kutuplar dışındaki, ağaçların da yetiştiği herhangi bir iklim. 

yağışlı mevsim (Alm. Feuchzeit, f; Regenzeit, f; Fr. saison des pluies, f; İng. rainy season; wet 
season) meteo. Yağışlarda geniş aralıkta mevsimsel değişimlerin görüldüğü iklimlerde yıllık periyodik olarak 

tekrarlanan, bol yağışlı, tipik olarak birkaç ay süreli dönem. 

yağışlı mikro hava patlaması (Fr. micro-rafale mouillée, f; İng. wet microburst) meteo. Şiddetli boranda yağış ve 

yağmur ayağı ile birlikte görülen, çapı 4 kilometreyi aşmayan aşağı yönde ve kısa süreli hava patlaması. 



yağışölçer (meteo. plüviyometre) (Alm. Niederschlagsmesser, m; Regenmesser, m; Pluviometer, n; Fr. capteur de 

precipitation, m; pluviomètre, m; İng. pluviometer; precipitation gage; precipitation gauge; rain gage; rain gauge; 
raingauge) meteo. Belirli bir alana belirli bir zaman diliminde düşen toplam yağış miktarını ölçmeye yarayan aygıt. 

yağlı buz (Alm. Eisbrei, m; Fr. glace pâteuse, f; İng. grease ice; ice fat; ice slush; lard ice) meteo. Bir birine 

tutunan çok ince ve sulu cüruf buz katmanının deniz yüzeyinde yüzen bir yağ tabakası gibi görünmesi. 

yağmur (Alm. Regen, m; Fr. pluie, f; İng. rain) meteo. 0,5 milimetreden daha büyük sıvı su damlaları şeklindeki 

yağış. 

yağmur alanı (Alm. Regengebiet, n; Fr. aire d'une pluie, f; champ de pluie, m; İng. rain field; rainfall 
area) meteo. Bir yağmurun büyük ölçekte coğrafi ya da küçük ölçekteki yeryüzü üzerindeki dağılımı. 

yağmur ayağı (İng. rain foot) meteo. Yağışla birlikte görülen havadaki mikro-patlamaların yere ulaştığında yağış 

sütunundaki yatay yönde, şişkin ve ayak şeklini andıran, yerden sekip yukarı dönerek ilerleyen hava akımı. 

yağmur bandı (Alm. Regenband, n; Fr. bande de pluie, f; İng. rain band; rainband) meteo. Bir doğrultu 

belirlenebilecek kadar yeterince uzunlamasına gelişmiş, genellikle bir tropikal siklon ile ilişkili spiral şekilli yağış ve 
bulut yapıları. 

yağmur benzetimcisi (Alm. Regensimulator, m; Fr. simulateur de pluie, m; İng. rain simulator; sprinkler 
infiltrometer) meteo. Yağış ve akış ile oluşan toprak aşınmasını ve toprağa sızmayı incelemek için kullanılan 
aygıt; eşanlam: yağmur simülatörü. 

yağmur bulutu (Alm. Regenwolke, f; Fr. nuage de pluie, m; İng. rain cloud) meteo. Yağmur şeklindeki yağışa 

neden olan her türlü bulut. 

yağmur damlası (Alm. Regentropfen, m; Fr. goutte de pluie, f; İng. raindrop) meteo. Atmosferden düşen 0,5 mm 

veya daha fazla çapa sahip, genellikle altı düz üstü kubbe şekilli sıvı su halindeki yağış damlası. 

yağmur durumu (Alm. Regenneigung, f; Fr. pluviosité, f; İng. raininess) meteo. Belirli bir dönemde toplam yağış 

miktarının o dönemdeki yağışlı güne bölünmesiyle elde edilen her bir yağışlı gün için ortalama yağış miktarı. 

yağmur fırtınası (Alm. Regensturm, m; Fr. tempête de pluie, f; İng. rainstorm) meteo. Şiddetli yağmur ile 

karakterize edilen meteorolojik fırtına. 

yağmur gölgesi (Alm. Niederschlagsschatten, m; Regenschatten, m; Fr. ombre de la pluie, f; ombre 

pluviométrique, f; İng. rain shadow) meteo. Yağış bırakan rüzgârların aksi yönünde olduğundan az yağış alan 
veya hiç yağış almayan dağ yamaçları; eşanlam: yağmur altı. 

yağmur grafiği (Alm. Regenmengenkurve, f; Fr. courbe ombrique, f; İng. rainfall diagram) meteo. Ortalama yağış 

miktarını aylara gösteren çubuk grafik. 

yağmur kabuğu (Alm. Regenkruste, f; Fr. croûte de pluie, f; İng. rain crust) meteo. Karın üzerine yağan 

yağmurun içe sızması ve donması ile kar örtüsünün üzerinde oluşan buzsu kabuk. 

yağmur örüntüsü (Alm. Niederschlagsmuster, m; Fr. configuration des pluies, f; İng. rainfall pattern) meteo. 1. 

Bir fırtına gözlem süresi boyunca yağışın yersel değişimi. 2. İklimbilimde, yağmurların yörelere, zamana ve 
mevsimlere göre dağılımı. 

yağmur perdesi (Fr. rideau de pluie, m; İng. rain shield) meteo. Harikan ve tayfun gibi şiddetli tropikal fırtınalarda 

fırtınanın gözü yaklaştıkça yağışın, perde gibi bir cepheyi andıran en şiddetli olduğu hat. 

yağmur süresi (Alm. Regendauer, f; Fr. durée de la pluie, f; İng. rainfall duration) meteo. Belli bir alandaki belli 

bir noktada yağmurun aralıksız devam ettiği süre. 

yağmur şiddeti (Alm. Regenintensität, f; Regenrate, f; Regenstärke, f; Fr. intensité de pluie, f; İng. rainfall 
intensity; rainfall rate) meteo. Birim zamanda birim alana düşen yağmur miktarı. 

yağmur şiddeti yinelge periyodu (Alm. Häufigkeit der Regenintensität, f; Fr. fréquence d'une intensité de pluie 

donnée, f; İng. rainfall intensity frequency; rainfall intensity return period; rainfall recurrence interval) meteo. Bir 
dönem boyunca belli bir şiddet aralığında oluşan yağış gözlemleri sayısı; eşanlam: yağmur şiddet sıklığı. 



yağmur yıkıntısı (Alm. Abschwemmung durch Regen, f; Fr. dégravoiement, m; emportement par les eaux, m; 

İng. rain-wash) meteo. Sel sularının sürüklediği çamur, taş, toprak ya da sel sularının oyup götürdüğü yol, köprü 
parçası ya da menfezlerdeki moloz birikimi. 

yağmurölçer siperi (Alm. Regenmesser-Schutz, m; Fr. écran pluviométrique, m; İng. raingauge shield; wind 
shield) meteo. Yağmurölçer kabının ağzı civarında rüzgârla oluşan çevrintilerin, kaba giren yağmur miktarını 

etkilememesi amacıyla kullanılan siper. 

yağmursuz bulut tabanı (İng. rain-free base; updraft base) meteo. Boranlardaki yukarı doğru hava akışına işaret 

eden, bulut altında yağışın görülmediği, koyu, yatay kümülonimbüs tabanı. 

yakın kızılötesi ışınım (Alm. Strahlung im nahen Infrarot, f; Fr. rayonnement dans le proche infrarouge, m; İng. 

near-infrared radiation) meteo. 750 ila 2500 nanometre arasında dalga boyuna sahip olan ışımalar. 

yakın kutup yörüngeli uydu (Alm. polarnah umlaufender Satellit, m; Fr. satellite météorologique à défilement 
quasi-polaire, m; satellite à orbite quasi-polaire, m; İng. near-polar orbiting satellite) meteo. Tüm Dünya’nın bir 
günde en az iki kez gözlenebilmesi için yüksekliği 600 ila 1500 km arasında, yaklaşık olarak dairesel ve 
neredeyse kutup yörüngeye sahip olan bir tür meteoroloji uydusu. 

yakınsama alanı (Alm. Konvergenzzone, f; Fr. zone de convergence, f; İng. convergence zone) meteo. 1. Bir 

cismin veya akışkanın, yön, biçim değişikliği, dönme ve yerdeğişim içermeyen fakat dış bölgeden içeriye doğru 
alan daraltan bir vektör akış alanı. 2. Yeryüzünde oluştuğunda havanın yükselici hareketine ve yer seviyesinde 
kütle azalmasına, yukarı seviyede oluştuğunda yeryüzü seviyesine doğru alçalıcı harekete ve yer seviyesinde 
kütle artışına neden olabilen havanın yatay ve içe doğru net yığılımının olduğu alan. 

yakınsama kuşağı (Alm. Konvergenzlinie, f; Konvergenzzone, f; Fr. ligne de convergence, f; zone de 
convergence, f; İng. convergence line; convergence zone) meteo. Genellikle aşağı seviyelerde iki ya da daha 

fazla farklı hava akımının birbirine karışarak önce kendine özgü yeni bir hava kütlesi oluşturduğu, sonra bu 
kütlenin yükselerek meydana getirdiği, bulut ve yağışa yol açan uzunlamasına ve dar enli atmosfer bölgesi; 
eşanlam: yakınsama bölgesi. 

yalancı ay (Alm. Nebenmond, m; Scheinmond, m; Fr. fausse lune, f; İng. mock moon; moon dog; moondog; 
paraselenae; paraselene) meteo. 1. Ayla aynı yükseltide, ayın 22°, 44°, 46° veya 90°-120° uzağında sirus veya 

sirostratüs bulutlarındaki buz kristallerinden geçerken ay ışınlarının kırılımından dolayı oluşan parlak ve renkli 
hale veya haleler. 2. Gerçek ayın etrafında ayın şekline benzer ama renk ve ışık olarak ondan daha sönük olan ay 
görüntüsü. 

yalancı güneş (Alm. Nebensonne, f; Scheinsonne, f; Sonnenhund, m; Fr. faux soleil, m; parhélie, m; İng. mock 

sun; parhelion; phantom sun; sun dog; sundog) meteo. Genellikle kış aylarında, orta enlemlerde havada sirus 
bulutları olduğu zaman güneşle aynı yükseltide 22°, 44°, 46° veya 90°-120° uzağında gökyüzündeki buz 
kristallerinden geçen güneş ışınlarının kırılımından dolayı oluşan, en az güneş kadar parlak ve renkli olan hale 
veya haleler. 

yalancı güneş çemberi (Alm. parhelischer Kreis, m; Fr. cercle parhélique, m; İng. parhelic circle) meteo. Güneş 

diskinden geçen ve ufka paralel, nadiren 360 derecelik, çoğunlukla daha kısa yay ya da yay parçaları halinde 
görünen,  hafif beyaz bir daire şeklindeki hale; eşanlam: parıltılı daire. 

yalancı soğuk cephe (Alm. Pseudofront, m; Pseudokaltfront, m; Fr. pseudo-front, m; pseudo-front froid, m; İng. 

pseudo cold front; pseudo front) meteo. 1. Boranda yağmurun soğuttuğu hava ile çevresindeki sıcak hava 
arasında oluşan, cephenin birçok özelliklerini taşımasına rağmen tam ve belirgin bir hava kütlesi süreksizliği 
göstermeyen küçük ölçekli cephe; eşanlam: sözde soğuk cephe. 2. Yeryüzündeki bazı özelliklerin değişmesi 
sonucu aşağı atmosferde sıcaklık gibi meteorolojik parametrelerin farklılaşması ve bir hat ya da yüzey şeklindeki 
süreksizliğin meydana gelmesi. 

yamaç aşağı rüzgâr (Alm. Fallwind, m; Fr. vent descendant; İng. downslope wind) meteo. Alplerdeki fön 

rüzgârları, Adriyatik'teki bora örneklerinde olduğu gibi, dik dağ yamaçlarından, bazen fırtına şiddetine varan güçte 
esen, oluşum süreci bakımından katabatik rüzgârlardan ayrılan rüzgârlar; eşanlam: yamaç aşağı yel. 

yamaç sisi (Alm. Bergnebel, m; Hangnebel, m; orographischer Nebel, m; Fr. brouillard de montagne, m; 
brouillard de pente, m; brouillard de versant, m; brouillard orographique, m; İng. expansion fog; hill fog; mountain 
fog; orographic fog; upslope fog) meteo. Sıcak ve nemli hava parselinin bir dağın yamacı boyunca tırmanarak 
yükselirken içindeki su buharının adyabatik soğuma sonucunda yoğuşmasıyla oluşan ve yüksek bir araziyi 
kaplayan sis. 



Yanai dalgası (Alm. Yanai-Welle, f; Fr. ondes de gravité-Rossby, pl; İng. mixed planetary–gravity wave; mixed 

Rossby-gravity wave; Yanai wave) meteo. Ekvatoryal dalga denkleminin çözümünde en düşük mertebe dalga. 

yanal kırılım (Alm. Seitenrefraktion, f; Fr. réfraction latérale, f; İng. lateral refraction) meteo. Yatay yönde 

yoğunluk farklılıkları (gradyan) bulunan bir atmosferde ışığın kırılmaya uğraması sonucu uzaktaki bir nesnenin 
görüntüsünün, gerçek konumuna göre yana kayması. 

yanardöner bulutlar (Alm. irisierende Wolken, pl; Fr. nuage irisé, m; İng. iridescent clouds) meteo. Güneşin 

ufukla 30° veya daha fazla açı yapması durumunda izlendiğinde altokümülüs, sirostratüs ve sirokümülüs 
bulutlarından veya bulut kenarlarından yayılan özellikle kırmızı ve yeşil renkli parlak renkli noktalar ve saçaklar; 
eşanlam: gökkuşağı bulutları, alkım bulutları. 

yanardönerlik (Alm. Irideszense, f; Irisieren, n; Schillern, n; Fr. iridescence, f; irisation, f; İng. iridescence; 
irisation) meteo. Güneşten yaklaşık 30º yukarıda genellikle ince bulutlarda kırımızı ve yeşil renkte görülen küçük 
ve parlak benekler. 

yanık dumanı (Alm. Brandgase, pl; Fr. fumées, pl; İng. fumes) meteo. Genellikle yanma sonucu oluşan, insanı 

rahatsız eden gaz, buhar ve duman etkisi. 

yankı tepesi (Alm. Reflektivitätsobergrenze, f; Fr. plafond d’échos, m; İng. echo top) meteo. 18 dBZ’dan daha 

büyük yansıtabilirliğin bulunabildiği en yüksek yükselme içeren tarama veya eğiklik kullanan radar ışını merkezinin 
yer üzerindeki yüksekliği. 

yanma kaynaklı yoğuşma çekirdeği (Alm. Kondensationskern aus einem Verbrennungsteilchen, m; Fr. noyau 
de combustion, m; İng. combustion nucleus) meteo. Endüstriyel veya doğal yanma süreçleri sonucunda oluşup 
havadaki su buharını yoğuşturan parçacık. 

yansıma geribeslemesi (Alm. Eis- und Schnee-Albedo-Rückkopplung, f; Eis-Albedo-Rückkopplung, f; Fr. 

rétroaction glace-albédo, f; İng. ice-albedo feedback; ice albedo temperature feedback; snow-albedo 
feedback) meteo. Yeryüzünün soğuması sonucu buz ve kar tabakalarının oluşması ve dolayısıyla yansırlığın 
artması ile yeterince ısı biriktirememesi ve daha da soğumasına yol açan geribesleme süreci; eşanlam: albedo 
geribeslemesi. 

yansıma yağış debisi ilişkisi (Alm. Z-R Verhältnis, n; Fr. relation Z-R, f; İng. reflectivity-rainfall rate relation; Z-R 

relation) meteo. Radara yansıyan işaretin gücü ile yağış miktarını ilişkilendiren, damla boyunu hesaba katarak 
yağışı kestirmeyi amaçlayan matematiksel bağıntı. 

yansımalı nefoskop (Alm. Reflexionsnephoskop, m; Fr. néphoscope à miroir, m; néphoscope à reflection, m; 
İng. cloud mirror; mirror nephoscope; reflecting nephoscope; reflection nephoscope) meteo. Gözlenen Bulutların 

hareketinin bir ayna görüntüsünde izlendiği nefoskop. 

yansıyan ışınım (Alm. reflektierte Globalstrahlung, f; reflektierte Solarstrahlung, f; Fr. rayonnement global 
réfléchi, m; rayonnement solaire réfléchi, m; İng. reflected global radiation; reflected solar 
radiation) meteo. Dünya yüzeyinden ve atmosferden yansıyarak dağınık olarak gelen güneş ışınımı; eşanlam: 

yansıyan Güneş ışınımı. 

yapay oda iklimi (Alm. künstliches Raumklima, m; Fr. climat conditionné, m; İng. conditioned 
climate) meteo. Kapalı bir mekânda, havalandırma, soğutma ve benzeri mekanizmalarla yaratılan iklim koşulları. 

yapay yankı (Alm. Phantomecho, n; Fr. faux écho; écho parasite, m; İng. false echoe) meteo. Yağışı saptamaya 

ayarlı bir meteoroloji radarında, kuşlar, binalar, uçaklar ve benzeri cisimler tarafından yansıtılan, ancak yağışla 
ilgili olmayan yankılar; eşanlam: sahte yankı. 

yaprak alan indeksi (Alm. Blattflächenindex, m; Fr. indice de surface foliaire, m; indice foliare, m; İng. leaf area 
index) 1. meteo. Bitkilerdeki terleme etkisini göstermek için kullanılan, yerel iklim koşulları ve bitkilerin yaprak 
alanlarına bağlı değişen bir gösterge. 2. orm. Ağaçların yeşil yapraklarının tek yönlü olarak hesaplanan 

alanlarının zemindeki izdüşüm alanına oranı. 

yaprak kubbe tutağı yağış (Alm. Interzeptionsspeicherung, f; Fr. interception de canopée, f; İng. canopy 
interception) meteo. Yağışların bitki yaprakları tarafından tutulan ve buradan buharlaşarak atmosfere geri 

verilmesiyle toprağa erişemeyen kısmı; eşanlam: yaprak kubbenin tuttuğu yağış. 

yarı durağan tedirgeme (Alm. quasi-stationäre Störung, f; Fr. perturbation quasi stationnaire, f; İng. quasi-
stationary perturbation) meteo. Durağanlık süresi haftalar mertebesinde olan, atmosfer fiziğindeki enlem 
ortalamalarından sapmalar. 



yarı jeostrofik yaklaşım (Alm. quasi-geostrophische Approximation, f; Fr. approximation quasi géostrophique, f; 

İng. quasi-geostrophic approximation) meteo. Jeostrofik rüzgâra çok yaklaştığı varsayılan büyük ölçekli hava 
hareketleri için sayısal hava tahmin modellerinde hareketin küçük ölçekli özelliklerini ihmal eden kabul. 

yarı kurak iklim (Alm. halbtrockenes Klima, n; Fr. climat semi-aride, m; İng. semi-arid climate; subarid 
climate) meteo. Yağış miktarının kurak ikliminkinden biraz daha fazla, 250-500 mm arasında gerçekleştiği, bitki 

örtüsünün, ağaçsız ve çalısız, otlardan oluştuğu iklimin niteliği. 

yarıgölge (Alm. Penumbra, f; Fr. pénombre, f; İng. penumbra) meteo. Noktasal olmayan bir ışık kaynağı 

önündeki opak bir engelin yol açtığı karanlık koninin çevresindeki loş alan. 

yarıntı rüzgârı (Alm. Schluchtwind, m; Fr. vent de ravin, m; İng. ravine wind) meteo. Derin bir vadi boyunca, 

vadinin iki uca arasındaki basınç farkından dolayı esen rüzgâr. 

yarısaydam bulut (Alm. Translucidus, m; Fr. translucidus, m; İng. translucidus) meteo. Donuk bulutlar kadar ışık 

geçirmez olmayan, arkalarındaki güneş ya da ayın bulunduğu yerin belli olacağı kadar yarısaydam olan, tüm 
gökyüzüne yayılı bulutlar ve bulut parçalarından oluşan, stratüs, stratokümülüs, altostratüs ve altokümülüslerde 
rastlanan bulut katmanı. 

yassı kümülüs bulutu (Alm. Schönwetterwolke, f; Fr. cumulus humilis, m; İng. cumulus humilis 
cloud) meteo. Dikey yönde çok az gelişim göstermiş, kısa boylu, genellikle yassı görünümlü kümülüs bulutu; 
eşanlam: kümülüs humilis bulutu. 

yatay adveksiyon (Alm. horizontale Advektion, f; Fr. advection horizontale, f; İng. horizontal 
advection) meteo. Atmosferin ısı, nem gibi belirli bir ya da birkaç özelliğinin yatay yönde hava hareketleri ile 
taşınması. 

yatay duman sorgucu (Fr. panache en éventail, f; İng. fanning plume) meteo. Bacanın çok üzerindeki bir 

seviyede kuvvetli sıcak terselmesi bulunan kararlı bir yapıdaki atmosfer içerisinde düşey yönde hava hareketi 
olmadığında, duman sorgucunun hep yatay seviyede kalarak dağılmadan bir boru gibi uzaması. 

yatay görüş uzaklığı (Alm. horizontale Sichtbarkeit, f; horizontale Sichtweite, f; Fr. visibilité horizontale, f; İng. 
horizontal range; horizontal visibility) meteo. Bir kişinin ayakta durduğu yerden yatay olarak ufka doğru baktığında 
çıplak gözle gündüz belirgin kara renkli nesneleri, gece ise aydınlatılmış nesneler türünden görüş uzaklığı 
nişanlarını görüp tanıyabileceği en büyük uzaklık; eşanlam: yatay görüş erimi. 

yatay karışma (Alm. horizontale Durchmischung, f; horizontale Vermischung, f; Fr. circulation horizontale, f; 
mélange horizontal, m; İng. horizontal mixing; lateral mixing) meteo. Atmosferik sınır katmanında hava 
kütlelerinin, denizlerde ise su kütlelerinin bazı fiziksel özelliklerindeki yatay gradyanlar ve/veya dış kuvvetlerin 
etkisi altında yatay yönde hareketleri sonucu oluşan karışma. 

yatay katman bulut (Alm. Schichtwolke, f; İng. layered cloud) meteo. Göreceli olarak kararlı bir havada görülen, 

sirüs, sirokümülüs, sirostratüs, altokümülüs, altostratüs, nimbostratüs, stratüs ve stratokümülüs gibi boyları 
enlerine oranla çok daha geniş olan bulutlar. 

yatay yakınsama (Alm. horizontale Konvergenz, f; Fr. convergence horizontale, f; İng. horizontal 
convergence) meteo. Rüzgârların yeryüzündeki alçak basınç alanı gibi belirli bir bölgeye hava yığması, havanın 
yükselmeye zorlanması ve genleşme sonucunda soğuması. 

yavaş gelişen afet (Alm. schleichende Katastrophe, f; Fr. catastrophe à évolution lente, f; İng. creeping disaster; 

slow onset disaster) meteo. Küresel iklim değişikliği, kuraklık, erozyon, çölleşme gibi olumsuz sonuçları aniden 
değil de zamanla ve giderek ağırlaşan boyutlarda ortaya çıkan afetler. 

yavaş gelişen sel (Alm. schleichende Flut, f; Fr. crue d’apparition lente, f; crue à évolution lente, f; İng. slow-
onset flood) meteo. Birkaç günlük şiddetli yağışla gelişip etkisi birkaç hafta ya da ay sürebilen ve genellikle büyük 

akarsu havzalarında ve alanlarda her yıl görülebilen sel. 

yay biçimli yankı (Alm. Bogenecho, n; Fr. grain en arc, m; écho en arc, m; İng. bow echo) meteo. Meteoroloji 

radarında kuvvetli bir boran hattı boyunca orta ölçekli konvektif hareketlerin yol açtığı, hareket yönüne dışbükey 
olan ve bir yay şeklini andıran görüntüsü. 

yay eğrisi hareketi (Alm. Rückkrümmung, f; Umbiegen, n; Fr. recourbement; İng. recurvature) meteo. Tropikal 

fırtınaların kendi normal güzergâhı olan batı yönünden yüksek basınç sirkülasyonu etkisiyle ayrılarak önce 
kutuplara doğru yönelmesi sonra da doğuya hareketiyle ortaya çıkan çan eğrisi şeklindeki hareketi. 



yayınık atmosferik cephe (Alm. diffuse Wetterfront, f; Front mit diffusem Charakter, f; Fr. front diffus, m; İng. 

diffuse front) meteo. Meteorolojik değişkenlerin analizi ile yeryüzü sinoptik haritasında belirlenmesi zor olan çok 
yayınık ve zayıf atmosferik cephe. 

yayınık aydınlık (Alm. diffuse Beleuchtung, f; Fr. éclairement diffus, m; éclairement lumineux diffuse, m; İng. 
diffuse illuminance; diffuse illumination) meteo. Doğrudan gelen güneş ışınlarının bir katkısının olmadığı, güneş 

ışınlarının atmosferik parçacıklar tarafından saçılması sonucu yeryüzünde oluşan aydınlık. 

yayınık ışık (Alm. diffuses Licht, n; Fr. lumière diffuse, f; İng. diffused light) meteo. Bir ortamdan geçerken 

saçılmaya uğrayan ışınımın gözle algılanabilen bölümü. 

yayınım (kim. difüzyon) (Alm. Diffusion, f; Fr. diffusion, f; İng. diffusion) 1. meteo. Moleküler hareketler (moleküler 

difüzyon) ya da burgaçlanma hareketleri (çevrinti veya türbülans difüzyon) ile korunumlu bir atmosferik özelliğin 
ya da bir yerde yoğunlaşmış bir maddenin atmosferde yayılması. 2. müh. Bir ortamdaki bir parçacık türünün veya 

yük ve enerji gibi özelliklerin atomların veya moleküllerin veya söz konusu parçacıkların rasgele hareketleri 
sonucu daha derişik bulundukları bölgelerden daha az derişik bulundukları bölgelere doğru ortalama hareketi. 

yayınım dengesi (Alm. Diffusionsgleichgewicht, n; Fr. équilibre diffusif, m; İng. diffusive equilibrium) meteo. Hafif 

gazların içeriği yüzde olarak yükseklikle artarken daha ağır olan gazların azalması şeklinde atmosferdeki gazların 
dağılımı; eşanlam: difüzyon dengesi. 

yayınım modeli (Alm. Diffusionsmodell, n; Fr. modèle de diffusion, m; İng. diffusion model) meteo. Bir atmosferik 

özelliğin veya havadaki bir maddenin kaynağından itibaren etrafa yayılmasını tanımlayan diferansiyel 
denklem(ler); eşanlam: difüzyon modeli. 

yayınırlık (Alm. Diffusivität, f; Fr. diffusivité, f; İng. diffusivity) 1. kim. Akışkan molekül ya da iyonlarının ya da 

ısının sürekli ortamda derişim gradyanı ile orantılı olan yayınabilme yatkınlığı, ortama dağılma 
hızı. 2. meteo. Çevrinti hareketlerinin (çevrinti yayınırlığının) moleküler hareketlerden çok daha büyük olduğu 

atmosferde bir atmosferik özelliğin veya havadaki bir maddenin yayınım hızı. 

yaz gündönümü (Alm. Sommersonnenwende, f; Fr. solstice d'été, m; İng. summer solstice) meteo. Güneş’in 

Dünya’nın ekvator düzlemine göre en kuzeyde bulunduğu, güneş ışınlarının yengeç dönencesinin ufuk düzlemine 
dik geldiği, 20 veya 21 Haziran günlerinden birisi içerisinde gerçekleşen, kuzey yarımkürede en uzun gündüz, 
güney yarım kürede en uzun gecenin yaşandığı an; eşanlam: haziran gündönümü, kuzey gündönümü. 

yedek havaalanı tahmini (Alm. Ausweichflugplatzvorhersage, f; Fr. prévision d'aérodrome de dégagement, f; 
İng. alternate forecast) meteo. Havacılıkta inilmesi planlanan hava meydanına inmek için hava şartları gibi 
nedenlerin uygun olmadığı takdirde, uçağın inişi için kullanılacak seçenek bir havaalanı için yapılan hava tahmini; 
eşanlam: yedek havaalanı hava tahmini. 

yelken bulut (Alm. Velum; Fr. vel, m; velum, m; İng. vel; velum) meteo. Gemi yelkenine benzeyen ve oldukça 

büyük bir yatay uzantıya sahip, kümülüs ya da kümülonimbüs tipi bulutun tepesi civarında veya ona bitişik olan 
bulut oluşumu. 

yelle ilgili 1. (Alm. äolisch; Fr. éolien; İng. aeolian) enj. Yelden etkilenen ya da üretilen enerjinin 
niteliği. 2. meteo. Rüzgâr etkisiyle veya rüzgâr hareketiyle ilgili olan, rüzgârla taşınan. 

Yengeç Dönencesi (Alm. Wendekreis des Krebses, m; Fr. Tropique du Cancer, m; İng. Northern Tropic; Tropic 
of Cancer) meteo. Kuzey Yarımküre’nin 23° 27'lik enleminden geçtiği varsayılan, güneş ışınlarının 21 Haziranda, 

öğle üzeri yeryüzüne dik olarak vurduğu en güneydeki çember; eşanlam: Kuzey Dönencesi. 

yeni kar (Alm. Neuschnee, f; Fr. neige freîche, f; İng. fresh fallen snow; fresh snow) 1. meteo. Kar kristallerinin 
orijinal formunun tanınabileceği şekilde başkalaşıma uğramamış yeni yağmış kar. 2. orm. Halen yağmakta olan 

veya en son yağıştan sonra dönüşüme uğramamış, yoğunlaşmamış, sıkışmamış ve oturmamış kar. 

yeniden buzullanma (Alm. Neuvergletscherung, f; Fr. néoglaciation, f; İng. neoglaciation) meteo. Son buzul 

çağından sonra başlayan Holosen Devresi'nin ilk evresinde küçülen buzulların, özellikle dağlık bölgelerde tekrar 
büyümeye başlaması. 

yenilenebilir enerji sabit fiyat garantisi (Alm. Einspeisetarif, m; Fr. tarif de subventionnement, m; İng. advanced 

renewable tariff; feed‐in-tariff; feed‐in tariff; renewable energy payments) meteo. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 

benimsenmesini teşvik etmek ve şebeke eşitliğine doğru geçişi hızlandırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir 
politik mekanizma; eşanlam: sabit fiyat garantisi. 



yer donu (Alm. Bodenfrost, m; Fr. gelée de sol, f; gel de sol, m; İng. frozen ground; ground frost) meteo. Çimle 

kaplı bir alanda dış havaya açık bırakılmış bir minimum termometrenin ölçtüğü sıcaklığın -1° C veya daha aşağı 
düştüğü zaman oluşan ve sebze ve meyve bitkilerinin köklerine de zarar veren don. 

yer ısı akısı (Alm. Bodenwärmestrom, m; İng. ground heat flux) meteo. Isı enerjisinin yeryüzünden iletim ile 

yeraltına aktarılması. 

yer sisi (Alm. Bodennebel, m; Strahlungsnebel, m; Fr. brouillard au sol, m; brouillard de rayonnement, m; İng. 
ground fog; radiation fog; valley fog) meteo. Açık, sakin ve nemli gecelerde ışınımla ısı kaybına uğrayan 
yeryüzüne üzerindeki hava katmanının çiy noktasına kadar soğuduğunda havadaki su buharının yoğuşması 
sonucu genellikle sabahın erken saatlerinde görülen sığ bir sis. 

Yer’e düşürülen küre (Alm. Fallkugel, f; Fr. catasphère, f; İng. falling sphere) meteo. Üst atmosferde, bir 

roketten fırlatıldıktan sonra şişirilen ve Yer’e düşerken hava yoğunluğunu ve üst seviye rüzgârlarını ölçmek için 
hareketleri izlenen aygıt. 

yeraltı buzu (Alm. Untergrund Eis, n; Fr. glace sous-terrain, m; İng. stone ice; subsoil ice; subterranean ice; 

underground ice) meteo. Genellikle sürekli don toprağı gibi donmuş toprakta bulunan oldukça yaşlı şeffaf buz 
kütlesi. 

yerçekimi dalgası (Alm. Gravitationswelle, f; Schwerewelle, f; Fr. onde de gravité, f; İng. atmospheric gravity 
wave; buoyancy wave; gravitational wave) meteo. Kararlı, dolayısıyla katmanlaşmış bir atmosferde dikey yönde 

yer değiştiren bir hava parçasının kaldırma kuvvetlerinin etkisi ile salınıma girmesi ve her yükselişinde yoğuşma 
sonucu hemen hemen periyodik paralel çizgiler şeklinde bulutları oluşturduğu atmosfer olayı. 

yerçekimi düzeltmesi (Alm. Schwerekorrektur, f; Fr. correction de pesanteur, f; İng. gravity 
correction) meteo. Deniz seviyesinde kullanılmadığında barometre okumasında standarda gidilmesi amacıyla 

barometrelere, cıva seviyesinin bulunulan enlem ve yükseltiden etkilenmesini telafi etmek üzere için 45° kuzey ve 
45° güney enlemleri dışında kalan bölgelerde uygulanan düzeltme değeri. 

yerden buluta deşarj (Alm. Blitzschlag von der Erde zur Wolke, m; Fr. décharge sol-nuage, f; İng. ground-to-
cloud discharge) meteo. Özellikle yüksek yapılar gibi Yer üzerindeki bir cisimden yukarı doğru havada ilerleyen 
elektrik boşalımı. 

yerel konveksiyonsuz benzeşim (Alm. lokal freie Konvektion, f; lokale Ähnlichkeit, f; İng. local free-convection 
similarity; local similarity; z-less scaling) meteo. Statik kararlı sınır tabaka için Deardorf hızı, sınır tabakasının 
derinliği ve karışma tabakası sıcaklığı ölçeği kullanılarak boyutsuzlaştırılmış sınır tabaka değişkenleri arasında 
evrensel ilişkiler bulmak için kullanılan, statikçe kararsız yüzey katmanları için kullanılan ampirik bir yöntem. 

yerel rüzgâr (Alm. lokaler Wind, m; Lokalwind, m; Fr. vent local, m; İng. local wind) meteo. Farklı ısınmalardan 

dolayı bir bölgenin genel basınç dağılımına uygun olan genelde farklı yönde veya farklı hızda küçük bir alan 
üzerinde esen genellikle bölgedeki hâkim ve yerel bir adı olan rüzgârlar. 

yerel saat (Alm. Ortszeit, f; Fr. heure locale, f; İng. local time) meteo. Herhangi bir noktanın boylamı baz alınarak 

o noktadan güneşin gerçek geçiş zamanının hesaplanmasıyla belirlenen saat. 

yeryüzü doğrultulu toplam ışıma (Alm. Gesamtabwärtsstrahlung, f; Fr. rayonnement total descendant, m; İng. 
downward total radiation) meteo. Kısa ve uzun dalga boylarında gerçekleşen, sırasıyla, Güneş’ten ve 
atmosferden yeryüzüne gelen ışıma bileşenlerinin toplamı. 

yeryüzünden giden ışıma (İng. upwelling radiation) meteo. Atmosfer ve Yer’in uzaya doğru saldığı kızılötesi 

bantta düşük enerjili ışıma bileşeni. 

yeryüzüne gelen ışıma (İng. downwelling radiation) meteo. Atmosfer veya Güneş’ten Dünya’nın yüzeyine doğru 

gelen uzun dalga boylu ışıma bileşeni. 

yeşil parıltı (Alm. Grünerstrahl, f; grüner Blitz, m; Fr. rayon vert, m; éclat vert, m; İng. green flash; green 
ray) meteo. Gündoğumu veya günbatımı sırasında güneş ışığının ufukta kırınıma uğraması ve dağılması 
sonucunda bir anlık güneşin üst kısmında görünebilen yeşil ışık. 

yeşil su (Alm. grünes Wasser, n; Fr. eau verte, f; İng. green water) 1. meteo. Yüzeysel akışa geçmeyen veya 

yeraltı suyunu beslemeyen, toprakta depolanan veya geçici olarak toprak veya bitki örtüsünün üstünde kalan 
yağış suyu. 2. tar. Kabuklu ve yumuşakça larvası ve balık larva ve yavrularının yetiştiriciliğinde kullanılan, 

kaplarda veya havuzlarda üretilen fitoplankton. 



yetkin öngörü yöntemi (Alm. perfekte Vorhersagemethode, f; Fr. méthode de la prévision parfaite, f; İng. perfect 

prog; perfect prognosis method) meteo. Gözlemlenen yerel hava unsurları ile sayısal hava tahmin modelinin çıktı 
parametreleri arasında çok uzun bir süre gözlemler sonucu türetilen istatistiksel ilişkilere dayanan bir tahmin 
yöntemi. 

yıl (Alm. Jahr, f; Fr. année, f; an, m; İng. year) meteo. 1. Bir gezegenin ait olduğu yıldızın etrafında yörüngesini 

tamamladığı süre. 2. Dünya için Ocak tarihinde başlayıp 31 Aralık’ta biten 12 aya veya 365 ya da bazen 366 güne 
eşit olan düzenli bir takvim döngüsü. 

yıldan yıla basınç farkı (Alm. Interjärlichevariation der Druck, f; jährliche Druckdifferenz, f; Fr. variation 
interannuelle de la pression, f; İng. year-to-year pressure difference) meteo. Dünya’nın belirli bir yerinde, peş 

peşe iki yılın yıllık ortalama atmosferik basınç değerleri arasındaki mutlak fark. 

yıldan yıla sıcaklık farkı (Alm. interjärlichevariation der Temperatur, f; jährlicher Temperaturunterschied, m; Fr. 
variation interannuelle de la température, f; İng. year-to-year temperature difference) meteo. Dünya’nın belirli bir 
yerinde ölçülen, peş peşe iki yılın ortalama yıllık hava sıcaklıkları arasındaki mutlak fark. 

yıldırım (Alm. Erdblitz, m; Wolke-Erde-Blitz, m; Fr. décharge nuage-sol, m; éclair nuage-sol, m; İng. cloud-to-
ground discharge; cloud-to-ground lightning; thunderbolt) meteo. Genellikle bir kümülonimbüs bulutunun tabanı 
ile yeryüzü arasında, kırık çizgi ve/veya çatal biçimindeki, gök gürültülü ve ışıltılı elektrik boşalımı. 

yıldırım bastırma (Alm. Blitzunterdrückung, f; Fr. prévention de la foudre, f; İng. lightning suppression) meteo. Bir 

boran bulutunda yıldırım olaylarını azaltmak için bulut içindeki pozitif ve negatif elektrik yükü merkezleri arasındaki 
sızıntıyı düşürmeye yönelik olarak ilave korona akımına neden olacak maddelerin buluta atılması. 

yıldırım çarpması (Alm. Blitzeinschlag, m; Blitzunfall, m; Fr. coup de foudre, m; foudroiement, m; İng. lightning 
stroke; thunderstrike) meteo. 1. Atmosfer ile yeryüzündeki bir nesne arasında gerçekleşen elektrik boşalımı. 2. 

Canlı ya da cansız varlıkların yıldırıma maruz kalması. 

yıldırım hasarı (Alm. Blitzschaden, m; Fr. dommage causé par la foudre, m; İng. lightning 
damage) meteo. Yıldırımın, uçaklar, elektriksel iletişim sistemleri, aletler gibi insan yapısı nesnelere doğrudan 
verdiği zararlar ile birlikte yangın veya kazalar yüzünden oluşan dolaylı zararlar. 

yıldırım kanalı (Alm. Blitzkanal, m; Fr. canal de l’éclair, m; İng. lightning channel) meteo. Şimşek ya da yıldırımda 

elektrik yükü boşalması meydana gelirken, boşalmanın başlangıcından bitişine kadar havada görülen düzensiz ve 
birçok küçük parçanın birleşmesiyle oluşan düzensiz yol. 

yıldırım kolu (Alm. Blitzeinschlag, m; Fr. décharge de foudre, f; İng. lightning stroke) meteo. Ortak bir elektrik 

yükü boşalım kanalı üzerinde tekrarlanan ve izlenebilen şimşek ya da yıldırımlardan her biri. 

yıldırımın dönüş akımı (Alm. Rückschlag, m; Fr. décharge en retour, f; İng. return streamer; return 
stroke) meteo. Yıldırım düşmesi sonucu oluşan parlak bir ışıltıyla birlikte yerden buluta doğru ters yönde oluşan 
elektrik akımı; eşanlam: dönüş boşalımı. 

yıldız 1. (Alm. Nordwind, m; Fr. vent du nord, m; İng. north wind) meteo. Kutupsal yüksek basınç merkezlerinin 

güneye doğru hareketi sonucu kış boyunca Türkiye'de kuzeyden (360 derece, N) esen, yazın serin, kışın ise çok 
soğuk hava taşıyan rüzgâr. 2. (Alm. Dahlie, f; Georgine, f; Fr. dahlia, m; İng. dahlia; Lat. Dahlia 
spp.) tar. Papatyagiller (Asteraceae)’den anavatanı Meksika olan, tek yıllıkları tohumla, çok yıllıkları ise tohum ve 
yumru ile çoğalan, nemli, geçirgen toprakları ve güneşli mekânları seven, bahçe, saksı ve kesme çiçeği olarak 
kullanılabilen tek veya çok yıllık bir bitki; eşanlam: adalya, dalya. 

yıldız biçimli buz kristali (Alm. sternförmige Schneeflocke; Fr. cristal de neige étoilé, m; İng. ice star; star 
shaped snowflake) meteo. Yıldızlar gibi görünen, altı kollu örüntülü, daha çok -12° C ila -16°C arasındaki 
sıcaklıklarda görülen buz kristalleri. 

yıllık (Alm. jährlich; Fr. annuel; İng. annual) meteo. Her yıl veya yılda bir kez yapılan ya da yerine getirilen. 

yıllık aşılma serisi (Alm. jährliche Überschreitungsserie, f; Fr. série de valeurs annuelles de dépassement, f; İng. 
annual exceedance series) meteo. Yüzyıllık sel gibi bir referans değerin üzerinde seyreden yıllık olayların en 
yüksek değerlerinin oluşturduğu zaman serisi. 

yıllık dalga (Alm. jährliche Welle, f; Fr. onde annuelle, f; İng. annual wave) meteo. Belli bir yerde atmosferik 

basıncın yıllık değişimine uygulandığında Fourier analizinden elde edilen 365 gün periyotlu sinüs dalgası. 



yıllık ortalama hava sıcaklığı (Alm. Jahrsmitteltemperatur, f; Fr. moyenne des températures annuelles, f; İng. 

annual mean temperature; mean annual temperature) meteo. Bir yerde bir yıl boyunca gözlemlenen hava 
sıcaklıklarının ortalaması. 

yıllık sıcaklık çevrimi (Alm. Jahrestemperaturzyklus, m; Fr. cycle annuel de température, m; İng. annual cycle of 
temperature; annual temperature cycle) meteo. Dünya’nın Güneş etrafında hareketinden kaynaklanan, 

yeryüzünün herhangi bir noktasının maruz kaldığı güneş ışını süresi ve yeğinliğinin değişmesi sonucu on iki ay 
boyunca gözlemlenen sıcaklık değişimleri. 

yıllık sıcaklık erimi (Alm. Jahrestemperatrurbereich, m; Fr. amplitude des températures, f; İng. annual 
temperature range) meteo. Bir yıl içindeki en sıcak ve en soğuk aylık ortalama hava sıcaklığı değerlerinin 

arasındaki fark; eşanlam: yıllık sıcaklık aralığı. 

yinelge aralığı (yerb. yinelenme aralığı) (Alm. Wiederkehrzeit, f; Wiederkehrzeitabstand, n; Fr. période de retour, f; 
intervalle de récurrence, m; İng. recurrence interval; return period) 1. meteo. Bir meteorolojik değişkenin en 
yüksek ya da en düşük değerinin zamanda tekrarı için geçen süre; eşanlam: yinelenme aralığı. 2. yerb. Deprem, 

taşkın gibi tekrarlanan doğa kaynaklı olayların ortalama tekrarlama süresi. 

yoğun kar uyarısı (Alm. schwere Schneewarnung, f; Fr. avertissement de neige abondante, m; İng. heavy snow 
warning; heavy snowfall warning) meteo. Yoğun kar yağışı beklendiği zaman yayımlanan meteorolojik rapor. 

yoğun kar yağışı (Alm. schwerer Schneefall, m; starker Schneefall, m; Fr. grosse chute de neige, f; neige 

abondante, f; neige lourde, f; İng. heavy snowfall) meteo. Genellikle 12 saatte en azından 10 cm veya 24 saatte 
en azından 15 cm düşen ve görüş mesafesinin 500 metrenin altına indiği yağış. 

yoğun sis (Alm. dichter Nebel, m; Fr. purée de pois, f; brouillard dense, m; İng. dense fog; pea-soup fog; pea 
soup) meteo. Yatay görüş netliği 200 ila 50 metre olan sis. 

yoğunluk yüksekliği (Alm. Luftdichtenhöhe, f; Normluftdichtenhöhe, f; Fr. altitude-densité standard, f; altitude 
densité, f; altitude pycnique type, f; İng. density altitude; density height; standard density 
altitude) meteo. Havacılıkta pilotların uçağın kalkıştaki performansını belirlemek için istasyon basıncı ve sanal 
sıcaklıktan hesaplanan hava yoğunluğun standart atmosferdeki yüksekliği; eşanlam: standart yoğunluk yüksekliği. 

yoğuşma (Alm. Kondensation, f; Fr. condensation, f; İng. condensation) 1. kim. Bir maddenin gaz fazından sıvı 
faza geçişi. 2. meteo. 1. Belli bir sıcaklıkta bir yüzey üzerinden buharlaşan moleküllerin sayısının, o yüzey 

üzerinde yoğuşan moleküllerin sayısından daha az olması durumu. 2. Havadaki su buharının, hava sıcaklığının 
çiy noktası sıcaklığına kadar düşmesiyle ya da havadaki nem artışı sonucu bir yüzey veya yoğuşma çekirdeği 
üzerinde, sıvı su haline dönüşmesi. 

yoğuşma basıncı (Alm. adiabatischer Kondensationsdruck, m; Kondensationsdruck, m; Fr. pression de 
condensation, f; pression de condensation adiabatique, f; İng. adiabatic condensation pressure; adiabatic 
saturation pressure; condensation pressure) meteo. Nemli bir hava parçasının adyabatik genleşme sonucunda 
doygunluğa erişeceği basınç; eşanlam: adyabatik yoğuşma basıncı. 

yoğuşma çekirdeği sayacı (Alm. Kondensationskernzähler, m; Fr. compteur de noyaux, m; İng. dust counter; 
nuclei counter) meteo. Belli bir bulut vb. hacimde bulunan ve su buharı için yoğuşma çekirdeği olarak görev gören 
toz parçacıklarını saymakta kullanılan alet. 

yoğuşma hunisi (Alm. Rüsselwolke, f; Fr. tuba, m; İng. condensation funnel; pendant cloud) meteo. Bir fırtına 

bulutunun altında, yoğuşmuş su damlacıklarından oluşan hortum. 

yoğuşma izi (Alm. Kondensationsstreifen, m; Kondensstreifen, m; Fr. traînée blanche, f; traînée de 
condensation, f; traînée de condensation adiabatique, f; traînée de vapeur, f; İng. adiabatic trail; condensation 
trail; contrail; vapor trail) meteo. Açık, nemli ve soğuk havada uçan bir füze, uçak ya da benzeri bir hava aracının 

motoru egzozunda bulunan su buharının kırağılaşması sonucu ya da uçak kanatları ve pervane uçlarındaki 
burgaçların basıncı düşürmesiyle havadaki nemin buza dönüşmesi gibi aerodinamik nedenler sonucu meydana 
gelen buz parçacıklarından oluşan iz. 

yoğuşma sıcaklığı (Alm. adiabatische Kondensationstemperatur, f; Fr. température de condensation, f; 

température de condensation adiabatique, f; İng. adiabatic condensation temperature; condensation 
temperature) meteo. Doymamış nemli havanın sabit bir buhar basıncında kuru adyabatik genleşme ile doymuş 
hale ulaşabileceği sıcaklık; eşanlam: adyabatik yoğuşma sıcaklığı. 



yön değiştiren oklüzyon (Alm. retrograde Okklusion, f; Fr. occlusion rétrograde, f; İng. back-bent occlusion; 

bent-back occlusion) meteo. Bir oklüzyon cephesinin, önünde oluşan bir alçak basınç alanından (siklon) ötürü 
yönünü değiştirmesi. 

yönbağımlı türbülans (Alm. nicht-isotropische Turbulenz, f; Fr. turbulence non isotrope, f; İng. non-isotropic 
turbulence) meteo. Alanın istatistiksel özelliklerinin seçilen referans eksenlerinin yönüne bağlı olduğu bir 

akışkanın düzensiz hareket alanı. 

yönbağımsız ışıma (Alm. isotropische Strahlung, f; Fr. radiation isotropique, f; rayonnement isotrope, m; İng. 
isotropic radiation) meteo. Tüm yönlerde aynı yoğunlukta dağılan, yansıyan ışınım; eşanlam: izotropik radyasyon. 

yönsel rüzgâr makası (Alm. direktionale Windscherung, f; Fr. cisaillement de vent directionnel, m; İng. directional 

shear; directional wind shear) meteo. Boran ile birlikte hortum gelişimi ve havanın ısınıp soğuması gibi 
tahminlerde yararlanılan, rüzgâr yönünün yatay ve/veya düşeyde ani ya da hızlı değişmesi. 

yukarı atmosfer (Alm. Hochatmosphäre, f; obere Luftschicht, f; Fr. haute atmosphère, f; İng. upper 
atmosphere) meteo. Troposfer katmanı üzerinde atmosferin sınırına kadar uzanan atmosferin kısmı; eşanlam: üst 

atmosfer. 

yukarı atmosfer sırtı (Alm. Höhenrücken, m; Pressrücken am Hohe, m; Fr. crête de pression en altitude, f; İng. 
high-level ridge; ridge aloft; upper-air ridge; upper-level ridge; upper ridge) meteo. Sinoptik meteorolojide üst 
seviyelerde etrafında yüksek basınç sırtı ve bununla bağlantılı olarak rüzgâr yön değişikliği gözlemlenen, yeryüzü 
seviyesindeki atmosferik cephe ve basınç sırtı ile ilişkili olmayan, nispeten sıcak hava ile karakterize edilen eş 
jeopotansiyel yükseklik hattı. 

yukarı hava analizi (Alm. aerologische Analyse, f; Fr. analyse aérologique, f; İng. aerological 
analysis) meteo. Termodinamik diyagramlara işlenen düşey sondaj bilgileri ile atmosferin fiziksel durumunun 

incelenmesi. 

yukarı hava gözlem istasyonu (Alm. aerologische Station, f; Aufstiegstelle, f; Fr. station aérologique, f; station 
d'observation en altitude, f; station d’aérologie, f; station synoptique en altitude, f; İng. aerological station; upper-
air station; upper-air synoptic station) meteo. Radyosonda ile yukarı seviyelerde hava gözlemi yapmak için 
yeryüzünde konuşlandırılmış meteoroloji istasyonu. 

yukarı hava gözlemi (Alm. Höhenwetterbeobachtung, f; Fr. observation aérologique, f; observation en altitude, f; 
sondage en altitude, m; İng. aerological measurement; aerological observation; upper-air observation; upper-air 
sounding) meteo. Serbest atmosferin termodinamik ve kinematik özelliklerinin belirlenmesi için doğrudan ya da 
dolaylı olarak radyosonda, radar ve lidar gibi aygıtlar ile yapılan sinoptik gözlemler; eşanlam: yukarı seviye hava 
gözlemi. 

yukarı hava iklimi (Alm. Aerologischeklimkatologie, f; Fr. climatologie aérologique, f; İng. upper-air 
climatology) meteo. Atmosferin sınır tabakasının üzerinde bulunan atmosferin değişik katmanlarına ait iklimsel 
özelliklerinin yersel ve zamansal olarak belirlenmesi. 

yukarı hava seviyesi (Alm. Höhenwetter, n; Fr. haute altitude; İng. higher elevation; upper level) meteo. Aşağı 

troposferde, genellikle basıncın 850 mb’ın altına düştüğü atmosfer seviyesinin üzerinde kalan ve troposfere kadar 
uzanan, gözlem ve analiz yapılan atmosfer bölgesi. 

yukarı seviye antisiklonu (Alm. Antizyklon an hohe, m; Hochdruckgebiet an hohe, m; Fr. anticyclone en altitude, 

m; İng. high-level anticyclone; upper-level anticyclone; upper anticyclone; upper high) meteo. Yukarı seviye 
meteoroloji haritalarında görülen saat ibresi yönündeki hava dolaşımları. 

yukarı seviye düzensizliği (Alm. Störung an hohe, f; Fr. perturbation en haute altitude, f; İng. upper-air 
disturbance; upper level disturbance) meteo. Genelde yeryüzüne yakın katmanlardaki düzensizliklere göre daha 

kuvvetli olan, troposferin üst kısımlarında, diğer bir deyişle 850 mb ve üstü yüksekliklerde hava akımlarında 
genellikle bulut ve yağış ile ilişkili olan düzensizlikler. 

yukarı seviye hava oluğu (Alm. Hohetrog, m; Fr. creux barométrique en haute altitude, m; creux en altitude, m; 
thalweg d’altitude, m; İng. high level trough; upper-air trough; upper-level trough; upper trough) meteo. Sinoptik 

meteorolojide üst seviyelerde etrafında alçak jeopotansiyel değerlerinin oluşturduğu oluk ve bununla bağlantılı 
olarak gözlenen rüzgâr yön değişikliğine sahip, yeryüzü seviyesindeki atmosferik cephe ve basınç oluğu ile ilişkili 
olmayan ve nispeten soğuk hava ile karakterize edilen meteoroloji haritası üzerindeki çevritler. 

yukarı seviye havası (Alm. höhere Luftschicht, f; Fr. atmosphère libre en altitude, f; İng. aloft; upper 

air) meteo. 850 mbar (yaklaşık 1500 m) ila 200 mbar (12.000 m) arasındaki troposferik hava ve hava olayları. 



yukarı seviye meteoroloji haritası (Alm. Höhenwetterkarte, f; Fr. carte aérologique, f; carte de haute altitude, f; 

carte en altitude, f; İng. upper-air chart; upper-level chart) meteo. Uçurtma, pilot balon, radyosonda gibi aletlerden 
elde edilen hava gözlemlerinin üzerine işaretlendiği, 850, 700, 500, 300, 200 ve 100 mb gibi belli standart 
seviyelerin bilgilerini gösteren ve analiz edilmesinde kullanılan meteoroloji haritaları; eşanlam: yukarı seviye hava 
haritası. 

yukarı seviye sıcak hava oluğu (Alm. Trowal, n; Fr. langue d’air chaud en altitude, f; trowal, m; İng. trough of 
warm air aloft; trowal) meteo. Yeryüzünden yükselmiş, dolayısıyla yeryüzüyle hiç teması olmayan, oklüzyon 
sürecinde iki hava cephesi tarafından kıstırılmış sıcak havanın oluşturduğu ve bir dil şeklini andıran yukarı 
seviyelerdeki sıcak hava bölgesi. 

yukarı seviye siklonu (Alm. Zyklon am hohe Atmosphäre, m; Fr. cyclone en altitude, m; İng. high-level cyclone; 
low aloft; upper-air cyclone; upper-level cyclone; upper-level low; upper cyclone) meteo. Yukarı seviye 
meteoroloji haritalarında görülen saat ibresinin ters yönündeki hava dolaşımları. 

yukarı seviye soğuk cephesi (Alm. obere Kaltfront, f; Fr. front froid en altitude, m; İng. upper cold 

front) meteo. Genellikle yeryüzü ile temasta olmayan yukarı seviyede bulunan soğuk cephe. 

yukarı seviye yağışı (Alm. Niederschlag auf hoher Ebene, m; Fr. précipitation en altitude, f; İng. precipitation 
aloft) meteo. Düşey veya eğik hatlar boyunca düşmekte olan sıvı ya da katı su damlacıklarının bulutun altındaki 
kuru katmanda buharlaştığı için yere ulaşamayan yağış. 

yukarı seviye yağmur kuşağı (Fr. bande de pluie en haute altitude, f; İng. upper-level rainband) meteo. Sadece 

atmosferin yukarı seviyelerindeki hava olayları ile ilişkili olarak oluşan yağmur kuşağı. 

yumuşak kırç (Fr. givre mou, m; İng. soft rime) meteo. Bulutsuz ve rüzgârsız gecelerde nesneler üzerinde 

genellikle beyaz, içlerindeki az ya da çok miktarda hapsolmuş hava ile birbirlerinden ayrılmış ince dal ya da pul lar 
şekilde temasla oluşan kırılgan buz kristalleri. 

yumuşak rüzgâr (Alm. schwache Brise, Windstärke 3, f; Fr. petite brise, f; İng. gentle breeze) meteo. On 

dakikalık ortalamayla gözlenen hızı saatte 12-19 km/s (7-10 knot) olan ve 3 bofor kuvvetiyle deniz ve karada etkili 
olan rüzgâr; eşanlam: mutedil esinti. 

yüksek basınç merkezi (Alm. Antizyklon, m; Fr. anticyclone, m; İng. anticyclone; high pressure; high pressure 

area; high pressure system; high pressure zone) meteo. Meteorolojide, bağıl olarak yüksek barometrik basınca 
sahip, kapalı izorbarlar ile çevrili, rüzgârlar Kuzey Yarımküre’de etrafında saat (Güney Yarımküre’de saatin tersi) 
yönünde ve dışına doğru eserek dönen, havanın çöktüğü, yerde ıraksama ve genellikle açık havayı temsil eden 
alan; eşanlam: yüksek basınç bölgesi, antisiklon. 

yüksek enerji morötesi ışıma (Alm. extreme ultraviolette Strahlung, f; Extremultraviolettstrahlung, f; Fr. 
rayonnement dans l’extreme ultraviolet, m; İng. EUV; extreme ultraviolet radiation; high-energy ultraviolet 
radiation) meteo. Güneş’in tacından doğal olarak plazma ve elektron hızlandırıcı (senkroton) gibi ışınım 
kaynaklarından yapay olarak üretilen 124 nm ila 10 nm dalga boyu bölgesindeki kısa dalgalı ve yüksek enerjili 
morötesi ışınım. 

yüksek merkez (İng. geopotential high center; high center) meteo. Meteorolojide, bağıl olarak bir basınç 

seviyesine ait yüksek jeopotansiyel yüksekliğe sahip, kapalı konturlar ile çevrili, rüzgârlar Kuzey Yarımküre’de 
etrafında saat (Güney Yarımküre’de saatin tersi) yönünde konturlara paralel eserek dönen alan. 

yüksek seviye bulutu (Alm. hohe Wolke, f; Fr. nuage de l'étage supérieur, m; nuage élevé, m; İng. high-level 
cloud; high cloud) meteo. Tabanları 6.000 metre (20.000 fit) veya daha yukarıda olan, buz kristallerinden oluşan 
sirus, sirokümülüs gbi sirriform bulutlar. 

yüksek seviye cephesi (Alm. Höhenfront, f; Fr. front d'altitude, m; front supérieur, m; İng. front aloft; upper 

front) meteo. Atmosferin üst katmanlarında yer alan, ancak yeryüzü ile teması olmayan atmosferik cephe. 

yüksek seviye rüzgâr (Alm. Höhenwind, m; Fr. vent de la haute atmosphère, m; vent en altitude, m; İng. upper 
air wind; upper level wind; upper wind; wind aloft) meteo. Yeryüzüne bitişik, belirli seviyeden itibaren çeşitli 
yüksekliklerde bulunan rüzgârlar. 

yüksek seviye rüzgâr haritası (Alm. Höhenwind Karte, f; Fr. carte des vents en altitude, f; İng. upper wind 
chart) meteo. Atmosferin yeryüzüne bitişik olmayan, 850 mb seviyesinden itibaren çeşitli yüksekliklerde bulunan 
rüzgârların yönünü, şiddetini ya da her ikisini birden gösteren meteoroloji haritaları. 



yüksek seviye sıcaklık terselmesi (Alm. erhöhte Inversion, f; Fr. couche d'inversion élevée, f; İng. elevated 

inversion) meteo. Yeryüzü ile teması olmayan bir seviyeden başlayan ve yükseldikçe hava sıcaklığının arttığı, 
troposfer içindeki atmosfer tabakası. 

yükseklik açısı (Alm. Elevationswinkel, m; Erhebungswinkel, m; Fr. angle de site positif, m; angle d’élévation, m; 
İng. altitude angle; angle of elevation; angular elevation; elevation angle) 1. geom. Düşey bir düzlemde, yerel 

yatay ile bir gözlemciden bir nesneye olacak şekilde yükselen bir çizgi arasındaki açı; eşanlam: yükseliş 
açısı. 2. meteo. Belli bir noktadan ve o noktanın zenitinden geçen büyük daire boyunca ölçülen, göksel küredeki 

yerel ufkun yukarısındaki bir nokta ve ufuk arasındaki (derece cinsinden) açı. 

yükselen akım perdesi (Alm. Aufwind Vorhänge, f; Fr. rideau d'air ascendant, f; İng. microfront; updraft 

curtain) meteo. Isınan yeryüzünden yükselen ve üzerinde kısa mesafelerde sıcaklık değişimlerinin gözlemlendiği 
perde şeklindeki sıcak hava. 

yükselen cephe (Alm. Aufgleitfront, f; Anafront, m; Fr. anafront, m; front anabatique, m; İng. anabatic front; 
anafront) meteo. Atmosferdeki bir süreksizlik yüzeyi boyunca sıcak havanın yükseldiği cephe. 

yükselen duman sorgucu (Fr. panache turgescent, m; İng. lofting; lofting plume) meteo. Bacadan düz bir çizgi 

halinde yükselen dumanın bir kararsız hava tabakası içerisinde konvektif hareketlere rastlayarak dağılması, 
dolayısıyla yer seviyesinde hava kirliliğine hemen hemen yol açmaması durumu. 

yükselen sıcak hava akımı (Alm. aufsteigende Warmluftströmung, f; thermischer Auftrieb, m; thermischer 

Aufwind, m; Fr. courant ascendant thermique, m; ascendances, pl; thermiques, pl; İng. thermal updraft; 
thermals) meteo. Çevre havayla karşılaştırıldığında daha sıcak olduğu için yükselen, süzülme uçuşundaki hava 
taşıtlarının ve kuşların yararlandığı yerel hava akımı; eşanlam: termik. 

yükselim indeksi (Alm. Hebungsindex, m; Fr. indice de soulèvement, m; İng. lifted index) meteo. Yere yakın 

seviyede bulunan hava parçasının kuramsal olarak yüksek seviyelere çıkarılıp o seviyedeki hava parselinin 
gerçek sıcaklığı ile karşılaştırılması ile belirlenen yerel boran potansiyeli. 

yükseliş akımı (Alm. Aufgleitsströmung, f; Aufwind, m; Aufwärtsstrom, m; Fr. ascendance, f; courant ascendant, 
m; İng. up-current; updraft; updraught) meteo. Kümülüs ve kümülonimbüs bulutlarıyla ilişkili yükselen ve havada 
asılı olan bulut parçacıklarını tutan küçük ölçekli sıcak hava akımı; eşanlam: yükselen hava akımı. 

yüzde bir olasılıklı fırtına (Alm. Jahrhundertsturm, m; Fr. tempête centennaire, f; İng. 100-year storm; hundred 
year storm) meteo. Belirli bir yerde belirli bir yılda getireceği yağış miktarı olasılığı yüzde bir olan fırtına; eşanlam: 
yüz yıllık fırtına. 

yüzde bir olasılıklı sel (Alm. Jahrhunderthochwasser, n; Fr. crue centennale, f; İng. 100-year flood; base flood; 

hundred year flood) meteo. Bir nehrin etrafında yıllık oluşma olasılığı 1/100 olan sel. 

yüzde bir olasılıklı sel yüksekliği (Fr. hauteur de submersion de base, f; İng. base flood 
elevation) meteo. Herhangi bir yılda 100-yıllık selin oluşma ya da aşılma olasılığı gerçekleştiğinde akarsu 
yatağındaki suyun ulaşabileceği en büyük yükseklik; eşanlam: subasman yüksekliği. 

yüzen eşel (Alm. Schwimmerpegel, m; Fr. jauge à flotteur, m; limnimètre à flotteur, m; İng. float gage; float 
gauge) meteo. Bir sıvının yüzeyinde hareket eden, sıvıyla birlikte yükselip alçalan ve hareketleri kaydedici veya 
göstergeli bir aygıta iletilen bir şamandıradan oluşan eşel. 

yüzey akış katsayısı (Alm. Abflußbeiwert, m; Fr. coefficient d'écoulement, m; İng. runoff 

coefficient) meteo. Yüzey akışının milimetre olarak yüksekliğinin yağan yağışın milimetre olarak yüksekliğine 
oranı. 

yüzey akışı (Alm. Oberflächenabfluss, m; Regenwasseroberflächenabfluss, m; Fr. écoulement de surface, m; 
eaux de ruisellement, pl; İng. overland flow; sheet flow; stormwater runoff; surface flow; surface 
runoff) meteo. Yağmur, eriyen ya da ergiyen kar ya da diğer kaynaklardan gelen ve toprak ve bitkilerce 
tutulmayan, derine sızmayan, çukurlarda göllenmeyen, buharlaşmayan suyun yeryüzünde akışa geçen miktarı. 

yüzey sıcaklık terselmesi (Alm. Bodeninversion, f; bodennahe Temperaturinversion, f; Fr. inversion au sol, f; 
inversion en surface, f; inversion thermique au sol, f; İng. ground inversion; surface-based inversion; surface 
inversion) meteo. Genellik rüzgârsız ve kuru gecelerde havanın daha soğuk olan yeryüzü ile teması sonucu 
soğuması ve hava sıcaklığının daha üstlerde daha yüksek olması durumu; eşanlam: yüzey enverziyonu. 



yüzeyde tutma kapasitesi (Alm. Adsorptionsvermögen, n; Fr. capacité d’adsorption, f; İng. adsorption 

capacity) meteo. Doymuş bir çözelti içinde, alıcı maddenin en fazla yüzeyine tutunmasını kabul edebileceği 
çözünen miktarı; eşanlam: adsorpsiyon kapasitesi. 

zaman kesiti (Alm. Zeitabschnitt, m; Fr. coupe temps, f; İng. time cross section; time 
section) meteo. Meteorolojide, bir ekseni zaman, diğer ekseni bir noktadan uzaklık ya da yükseklik olan bir kesitte 

olayların grafik gösterimi; eşanlam: meteorolojik zaman kesiti. 

zaman sabiti (Alm. Zeitkonstante, f; Fr. constante de temps, f; İng. time constant) 1. meteo. Bir ölçme aletinin 

giriş sinyalindeki ani bir değişimi gerçek eğerin belirli bir yüzde yaklaşıklığı ile okuyabilmesi için gereken 
süre. 2. müh. Birinci dereceden, doğrusal zamanla değişmeyen dinamik bir sistemin üstel A.exp(-t/T) tepki 

ifadesindeki T sabiti. 

zayıf yankı bölgesi (Fr. région de faible écho, f; région d’écho faible, f; İng. weak echo region; 
WER) meteo. Meteorolojik radar görüntülerinde rastlanan, genellikle fırtınanın gözü gibi kuvvetli yükselici 
akışların olduğu bölgelerde gerçekleşen, buz ve su tanecikleri gibi yansıtıcıların yokluğundan ötürü radar 
yankısının zayıf olduğu alan. 

Zeeman olayı (Alm. Zeeman-Effekt, m; Fr. effet de Zeeman, m; effet Zeeman, m; İng. Zeeman effect; Zeeman 
splitting) meteo. Birçok spektroskopik ölçümde önemli kullanımları olan, statik bir manyetik alanın etkisinde, bir 
spektral çizginin birçok farklı spektral çizgiye bölünmesi; eşanlam: Zeeman yarılması. 

zenit yağmurları (Alm. Zenitalregen, m; Fr. pluie zénithale, f; İng. zenithal rain) meteo. Tropik ya da dönencealtı 

bölgelerde yarım yıl süreyle, güneşin yaklaşık olarak başucu noktasında olduğu saatlerde görülen yağışlı dönem. 

zikzak şimşek (Fr. éclaire en zig-zag, m; İng. zigzag lightning) meteo. Tek bir akım kanalına sahip, zikzaklı bir 

şekilde görünerek buluttan yere doğru akan elektrik boşalması. 

zonal ortalama taşınım (Fr. circulation zonale moyenne, f; İng. zonal mean transport) meteo. Zaman ve zonal 

ortalamalı rüzgârlar nedeniyle oluşan, bahar aylarında kutupsal alt stratosferdeki ozon oluşumundan sorumlu 
olan, iki boyutlu dönüştürülmüş Euler ortalama kalan çevrim denklemleri ile hesaplanan bir atmosferik dolaşım. 

zorunlu seviye (Alm. vorgeschriebenes Niveau, n; Fr. niveau obligatoire, m; İng. mandatory level) meteo. Üst 

hava sondajlarından elde edilen sıcaklık ve rüzgâr verilerinin bildirilmesi gereken (1000, 925, 850, 500, 400, 300, 
250, 100, 70, 50, 30, 20 ve 10 hPa gibi) standart basınç seviyesi. 

 


