


Günümüzde hava durumunu bilmek çok önemli bir durum almıştır.
Dışarı çıkarken üzerimize giyeceğimiz giysiden, kara, hava ve deniz 
ulaşımına, tarımsal faaliyetlere, su kaynaklarının kontrolüne kadar
pek çok konuda hava tahminlerinden yararlanılmaktadır.



Her an gelişebilecek sel, dolu, şiddetli fırtına olaylarını önceden 
tahmin edebilmek olası can ve mal kayıplarını önlemek için doğru 
hava tahminleri çok büyük önem taşımaktadır.



Hava tahminleri yapılırken modern teknolojilerden 
yararlanılmaktadır. Uzaydaki uydularla elde edilen görüntülerle hava 
kütlelerinin hareketleri izlenmekte, yeryüzündeki kara ve deniz 
istasyonlarından alınan verilerle desteklenerek hava tahmin 
raporları oluşturulmaktadır.



Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hava durumu izleme ve tahmin 
sistemlerinin değerleri kişi ve kuruluşların edinebileceği değerlere 
inmiştir. Bu cihazları edinen kişi ve kuruluşlar kendi yörelerinin 
mikro-iklimsel izleme, tahmin, erken uyarı ve istatistik çalışmalarını 
kendileri yürütebilmektedirler.



Gelişen internet ve yazılım teknolojileri ile birlikte elde edilen 
verilerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kamuoyu ile paylaşımı da 
son derece kolaylaşmıştır. Alanı içerisindeki bilgisayarlara veri 
aktaran ya da doğrudan internete veri aktaran cihazlar meteorolojik 
verileri ilgili kişi ve kurumlara sunmaktadır.



Makul fiyatlarda satın alınabilen meteorolojik istasyonların 
sunulmasıyla birlikte Amerika, Avrupa ve ülkemizde kişi ve 
kuruluşlar bunlardan yararlanmaya başlamışlardır. PWS (Personal
Weather Station-Kişisel Hava Gözlem İstasyonu) kavramı ortaya 
çıkmıştır.



Kişisel ve kurumsal meteoroloji istasyonlarından elde edilen veriler 
internet ortamında «weather network» – «hava ağı» adı verilen 
sitelerde paylaşılmaktadır. Bunlara bilgisayarlardan ve mobil 
cihazlardan ulaşmak mümkündür.



Merkezimizde özel bir firmanın hibe desteği ile sağlanan meteoroloji 
istasyonu kullanılarak bölgesel iklim izleme çalışmaları yapılmaya 
başlanmıştır.



Merkezimizin bahçesine kurulan istasyon kablosuz veri iletim 
özelliğine sahip olup 100 metre alan içerisinde ürettiği verileri kendi 
alıcı ünitesine göndermektedir.



30 dakika aralıklarla veri alışverişi yapan 2 ünite bulunmaktadır. Dış 
ölçüm cihazlarından gelen veriler, iç ünitede depolanmakta olup şu 
veriler elde edilmektedir: iç ve dış sıcaklık, nem, çiğ noktası, rüzgâr 
hızı, rüzgâr yönü, atmosferik basınç, yağış miktarı ve geleceğe dönük 
hava tahmini



Meteoroloji istasyonumuzun alıcı ünitesi 4080 ardaşık veriyi kayıt 
edebilmektedir. Alıcı ünitenin sıvı kristal ekranından veriler 
izlenebilmekte olup ayrıca usb kablo bağlantısı ile verilerin bilgisayar 
ortamına aktarılması mümkün olmaktadır.



Bilgisayar ortamına aktarılan veriler, yazılım ile analiz edilerek 
istenilen zaman dilimleri arasındaki veri değerleri analiz 
edilebilmekte, minimum ve maksimum değerler ile olağanüstü hava 
olayları için alarm oluşturulabilmektedir.



Ayrıca yazılım üzerinden bilgisayara bağlı alıcı üniteye ulaşan veriler 
on-line olarak aktarılabilmektedir. Sonraki süreçlerde verilerin 
incelenmesi ve kaydı yapılmaktadır.



Merkezimizin meteoroloji istasyonu verileri wunderground isimli 
sitede anlık olarak paylaşılmaktadır. İstasyonumuzun verilerine; 
http://www.wunderground.com/cgi-
bin/findweather/getForecast?query=tekirda%C4%9F ve   
http://www.wunderground.com/personal-weather-
station/dashboard?ID=ITEKIRDA10#history adresinden ulaşılabilir.

http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=tekirda%C4%9F


Projemizin genel amacı; Tekirdağ-Süleymanpaşa (Merkez İlçe) 
bazında oluşan atmosferik hava olaylarını izlemek ve kayıt altına 
almaktır.



Diğer Amaçlarımız:
• Öğrencilerimizin temel meteorolojik bilgileri edinmesini 

sağlamak.
• Öğrencilerimizin meteorolojik cihazları ve kullanım yöntemlerini 

tanımasını sağlamak.
• Öğrencilerimizin veri toplama, analiz, sentez, istatistik oluşturma 

ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek.
• Yıl bazında oluşan en sıcak, en soğuk, en nemli, en rüzgârlı vb. 

değerleri tespit etmek.
• Önemli ve tehlike oluşturabilecek hava olaylarını önceden tespit 

ederek önlem alınmasına katkıda bulunmak.


