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8. Bulutlar 



Bulutlar - Tanım 

■ Bulutlar havanın gökyüzündeki 

habercisidirler.  

■ Atmosferin içerdiği su buharını, 

görüşü ve kararlılığı gösterirler.  

■ Seviyeleri ve mevsimlere göre 

içerilerinde su damlacıkları, 

aşırı soğumuş su 

damlacıkları ve buz kristalleri 

içerebilirler. 

■ Dolayısıyla bulutlar, pilotların 

arkadaşı veya düşmanı haline 

gelirler.  

 



Bulutlar - Tanım 

■ Prensip olarak bulutlar, uçuş ekibine 

tanıtılırsa, potansiyel hava olayları 

hakkında görüş sahibi olurlar.  

■ Bulutlar, uçuşta muhtemel tehlikeli 

meteorolojik olayların tanınmasında 

pilotlara yardımcı olur. 

■ Bulutlar, Pilotlar için potansiyel olarak 
aşağıdaki problemleri barındırırlar: 

1. Türbülans 

2. Zayıf görüş 

3. Yağış 

4. Buzlanma 

 



Bulutlar - Tanım 



Bulutlar - Tanım 



Bulut sınıflandırması 
■ Bulutlar yapılarına göre 3 sınıfa ayrılırlar: 

1.Cirriform Bulutlar  

(tüy şeklinde, yüksek irtifa) 
 

 

 

2.Stratiform Bulutlar  

(Tabaka Bulutları, yatay gelişmeli) 
 

 

 

3.Cumuluform Bulutlar  

(Küme Bulutları, dikey gelişmeli) 



Bulutlar - Tanım 



Bulut sınıflandırması 

■ Bulut sınıflandırmasındaki ölçü bulutun görüntüsüdür. 

■ Bulutları tanımlamak için daha çok Latince sözcükler kullanılır. 

■ Kümülüs : “yığın”  

■ Stratus : “tabaka”  

■ Cirrus : “saç telleri” 

■ Nimbus: “yağış” anlamına gelir. 

 



Bulut sınıflandırması 
■ Bulutlar yükseklilerine göre 4 sınıfa 

ayrılırlar. 

1.Yüksek Bulutlar 

2.Orta Seviye Bulutları 

3.Alçak Bulutlar 

4.Dikey Gelişmiş Bulutlar 

■ Yüksek bulutlar  “cirro” öneki alır. 

■ Orta seviyedeki bulutlar “alto” öneki alır.  

■ Alçak bulutların adlarına özgü tek bir ek 

yoktur. Örneğin, stratokümülüs, iki farklı 

temel bulut biçiminin özelliklerini taşıyan 

bir alçak buluttur. 

■ Adında “nimbo” ya da “nimbus” geçen 

bulutlar, yağış bulutlarıdır. 

 



Bulutlar - Tanım 

Dikey gelişimli bulutlar Yüksek bulutlar 

Orta bulutlar 

Alçak bulutlar 



1.) Yüksek Bulutlar-Cirro* 

■ Ekvatoral bölgelerde 6-18 km, 

■ Orta enlemlerde 5-13 km, 

■ Kutuplarda 3-8 km 

yüksekliklerde oluşurlar. 

■ Troposferin üst sınırlarına 

yakın bulunurlar 

■  Cirruslerin hemen tamamı 

buz kristallerinden 

oluşmuştur. 

■ Cirruslerden yağış meydana 

gelmez. 



1.) Yüksek Bulutlar-Cirro* 

a.) CirroStratus Bulutları 

 



1.) Yüksek Bulutlar-Cirro* 

b.) CirroKümülüs Bulutları 

 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

■ Ekvatoral bölgede 2-8 km, 

■ Orta enlemlerde 2-7 km, 

■ Kutuplarda 2-4 km 

yüksekliklerdeki bulutlardır. 

■ Çoğunlukla su ve/veya buz 

kristallerinden 

oluşmuşlardır. 

■ Yağmur, dolu, kar gibi 

yağışlar gözlenir 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

a.) AltoStratus Bulutları 

 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

b.) AltoKümülüs Bulutları 

 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

c.) NimboStratus Bulutları 

 



3.) Alçak Bulutlar 

■ 0-2 km yüksekliğinde bulunan 

bulutlardır. 

■ Yer sisleri de bu sınıfa girer. 

■ Yağış bırakan bulutlardır. 



3.) Alçak Bulutlar 

a.) Kümülüs Bulutları 

 



3.) Alçak Bulutlar 

b.) KümülüNimbüs Bulutları 

 



3.) Alçak Bulutlar 

c.) Stratüs Bulutları 

 



3.) Alçak Bulutlar 

d.) StratoKümülüs Bulutları 

 



4.) Dikey gelişmiş bulutlar 
■ Bu sınıfta kümülüs ve 

KümülüNimbüs bulutları 

olarak iki sınıfa ayrılır.  

■ Taban yüksekliklerine göre 

alçak ve orta, tavan 

yüksekliklerine  göre de 

yüksek bulut sınıfına girer.  

■ Buzlanma seviyesine kadar 

su damlacıkları, bu 

seviyenin üstünde buz 

kristalleri ve bazen de aşırı 

soğumuş su damlacıkları 

içerirler.    



4. a) Kümülüs bulutları 

■ Doğrudan ışık alan yerleri, parlak beyaz, 

diğer kısımları gri veya siyahtır.  

■ Tabanları düz ve üzerleri yumrulaşmış 

kümülüsler güzel havayı işaret eder.  

■ Dikine gelişimli olanlar türbülans, 

buzlanma içerirler ve thunderstorm'un ilk 

safhasını oluşturur.  

■ Kar ve yağmur sağanağı yapabilirler.   

■ Hafiften şiddetliye kadar türbülans 

içermesine rağmen uçuş için yeterli irtifa 

vardır 

■ Bulut içindeki şiddetli türbülans, 

buzlanma ve zayıf görüş uçuşu tahdit 

eder.    

 



4. b) KümülüNimbüs bulutları 

■ Dikey gelişimli, üst tarafı örs 

biçimindedir.  

■ Uç kısmı buz kristallerinin 

oluşturduğu lifli bir görünüşe 

sahiptir. 

■ Örsün uzantısı, bulutun 

hareket yönünü gösterir.  

■ Bu tip bulut orajın özeliği olup sağanak gök gürültüsü, 

dolu, fırtına ve tornado’ya neden olur.  

■ Bulutun şekil, içindeki dikey cereyanlar nedeniyle devamlı 

değişir.    

■ Bir sıra halinde Cb'ler soğuk cephenin varlığını gösterirler 



Bulut-Yağış ilişkisi 


