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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. 

 



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, potansiyel olarak aşağıdaki 
problemleri barındırırlar: 

1. Türbülans 
2. Zayıf görüş 
3. Yağış/dolu 
4. Buzlanma 

 



Bulutlar - Tanım 
■ Latin terimleri kullanarak 

bulutların sınıflandırılmasını 

ilk öneren Luke Howard 

(1803) dır. 

■ Uluslar arası Bulut 

Atlası’nda tanımlı bulunan 

140’ın üzerinde bulut çeşidi 

vardır. 

 



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 ölçüt, 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. 

■ içerik: buz kristalleri 

■ yağış: yok(yere ulaşan) 

■ türbulans : yok 

■ buzlanma: yok 

a.) Cirrus (CI) : 

 



1.) Yüksek Bulutlar-Cirro* 

b.) CirroStratus(CS) : 

 



1.) Yüksek Bulutlar-Cirro* 

c.) CirroKümülüs Bulutları 

 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

■ Ekvatoral bölgede 2-8 km 

■ Orta enlemlerde 2-7 km 

■ Kutuplarda 2-4 km 
yüksekliklerdeki bulutlardır. 

■ içerik: su ve/veya buz kristalleri 

■ Yükseklik : 6.500 -23.000 ft.  

■ yağış: yağmur, dolu, kar 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

a.) Altostratus (AS): 

 ■ İnce, tabaka bulutlarıdır 

■ Gri veya bezasımsı reklidir 

■ içerik: su ve/veya buz kristalleri 

■ yağış: nadiren hafif yağmur, kar 

■ türbülans : hafif-orta 

■ buzlanma: hafif-orta 



2.) Orta Bulutlar-Alto* 

b.) Altocumulus (AC): 

 ■ Alt kısımları gri olabilir 

■ Pamuk topu şeklindedirler 

■ Gökyüzünün büyük bir kısmını 
kaplarlar 

■ içerik: genellikle su, bazen buz 
kristalleri 

■ yağış: nadiren hafif yağmur 

■ türbülans : hafif 

■ buzlanma: nadiren 



2.) Orta Bulutlar 

■ Yüksek zemin 

veya dağlar 

üzerinde 

görünürler 

■ Dağ dalgalarının 

açık delilidirler 

■ Kuvvetli 

türbülans 

içerirler.  

 

Altocumulus lenticularis: 

 



3.) Alçak Bulutlar 

■ 0-2 km yüksekliğinde bulunan 
bulutlardır. 

■ Yer sisleri de bu sınıfa girer. 

■ Yağış bırakan bulutlardır. 



3.) Alçak Bulutlar 

a.) Stratus (ST): 

 ■ Kalın ve grimsi renklidir 

■ Gökyüzünün neredeyse 
tamamını kaplarlar 

■ Yere inmemiş sis gibidirler 

■ içerik: su damlacıkları 

■ yağış: genellikle yok;  hafif 
çisenti, ve kar olası 

■ türbülans : hafif-orta 

■ buzlanma: hafif-orta 



3.) Alçak Bulutlar 

■ Daha fazla nem içeriğine sahip 
olduğu için stratus bulutlarına 
göre daha koyu renklidir. 

■ içerik: su damlacıkları, buz 
kristalleri, kar 

■ yağış: hafif ile şiddetli arasında 
değişen yağmur veya kar 

■ sürekli yağış gözlenebilir  

 

b.) Nimbostratus (NS): 

 



3.) Alçak Bulutlar 

■ İyi hava bulutu olarak güneşli 
günlerde görünürler 

■ Termal ısınma oluşumlarını 
tetikler 

■ içerik: su damlacıkları, donma 
seviyesi üzerinde buz kristalleri 

■ yağış: 10.000 ft üzerine çıkarsa 
yağmur veya kar sağanağı 
gözlenebilir.  

■ türbülans : muhtemel kuvvetli 
dikey hareketler 

■ buzlanma : hafif( orta olabilir)  

 

c.) Cumulus (CU): 

 



3.) Alçak Bulutlar 

■ Gökyüzünü süreksiz olarak 
kaplarlar 

■ içerik: su damlacıkları 

■ yağış: hafif yağmur (kalın SC 
durumlarında yağmur veya kar 
gözlenebilir) 

■ türbülans : hafif-orta derece 
(bulut içi ve altında) 

■ buzlanma : çok hafif - orta 

 

d.) Stratocumulus (SC) : 

 



4.) Dikey gelişmiş bulutlar 
KümülüNimbüs : 

■ 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.) Dikey gelişmiş bulutlar 
Cumulonimbus (CB) : 

■ Genellikle 10 - 20 dakikalık 

(bazen daha fazla) bir yaşam 

evreleri vardır. 

■ içerik: su damlacıkları, buz 

kristalleri(tepe bölgesinde) 

■ hadise: 
 Kuvvetli ve değişken rüzgar 

 Şiddetli yağış ve dolu 

 şimşek 

 tornado 

■ kalınlık: 2.000 - 39.000 ft 

■ görüş: çok az 

■ türbülans  & buzlanma: şiddetli 

 



DİKKAT ! 

■ Microburst :  

 CB alt kısmında ve 60 kt şiddete varan rüzgar hızına ulaşabilir. 

 5 km yatay alan ve 1-5 dakikalık yaşam evresine sahiptir 

 Ölümcül irtifa kaybına neden olabilir. 

 İki çeşittir : 1-) Islak  2-) Kuru 



Bulut 
Tipi 

Yükseklik 
103 ft 

İçerik Türbülans Buzlanma 
Görüş 

(m) 

CI / CS 16,5-45 buz kristali N/A N/A 1000 + 

CC 16,5-45 buz kristali hafif N/A 1000 + 

AC / AS 6,5-23 
su damlası & buz 

kristali 
hafif - orta hafif - orta 20 to 1000  

ST 0-6,5 su damlası  
çok hafif 

 
hafif - orta 10 to 30 

CU 10-25 
su damlası & buz 

kristali 
orta - şiddetli 

orta - 
şiddetli 

< 20 

SC 1-6,5 su damlası  hafif -orta hafif - orta 10 to 30 

NS 0-6,5 
su damlası;  

buz kristali (olası) 
orta - şiddetli 

orta - 
şiddetli 

10 to 20 

CB 1-45 
su damlası, buz 

kristali, dolu 
orta - şiddetli 

orta - 
şiddetli 

< 20 
 

Özet 


