
BİLİŞİM AJANDASI AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 2212015 OCAK220

Yıldırım tespit ve takip 
sistemi kuruluyor
Meteoroloji’nin kuracağı sistemle, yıldırım ve şimşek olayları 
önceden tespit edilerek, can ve mal kayıpları önüne geçilecek. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü (MGM) Türkiye 
için yeni bir yatırım olan “Yıldırım 

Tespit ve Takip Sistem- YTTS” projesinin 
kurulumunu gerçekleştiriyor. YTTS projesi, 
yıldırım ve şimşeğin yeri, tipi, polaritesi 
ve sinyal büyüklüğü ile şimşek yüksekliği 
verileri önceden belirleyecek. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak olan 
35 adet yıldırım tespit ve takip sisteminin biri 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 34 adedi 
de ülkemizin çeşitli illerinde tesis edilerek 
hizmete açılacak. Şu ana kadar 20 adedi 
kurulan sistem, 35 adet pasif algılayıcıdan 
oluşan bir ağı kapsayacak.
Pasif bir algılama sistemi olan YTTS, 
atmosferdeki yıldırım ve şimşek olaylarının 
tespiti, takibi ve kısa vadeli hava tahmini 

için gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü 
meteorolojik bilgi sağlayacak. Yıldırım ve 
şimşeğin yeri, yerden yüksekliği, akım 
şiddeti ve akımın yönünü tespit edecek 
sistem sayesinde yıldırım verisi ile uydu 
ve radar görüntüleri Otomatik Meteoroloji 
Gözlem İstasyonlarının verileriyle üst üste 
bindirilerek aynı görüntüde gösterilecek. 

YTTS’den elde edilecek verilerin 
kullanılması ile yıldırım olayı 
belirlenen bir alana önceden 
erken uyarı yapılarak ilgililerin ve 
vatandaşların gerekli önlemleri 
alması sağlanacak. Böylece can 
ve mal kaybının da önüne geçilmiş 
olacak. Havacılık sektörüne de 
yararlanılacak olan bu sistemle 
uçuş güzergâhları, iniş-kalkış 
süreci yıldırım ve şimşek alanlarına 
dair veriler elde edilerek uçuş 
emniyetine katkı sağlanacak. 
Ayrıca, meteoroloji radarlarının 
kapsama alanının dışında kalan 
bölgeler için kısa süreli tahmin 
yapılarak yaklaşık yağış miktarı 
tahminine ilişkin bilgiler de elde 
edilecek.

Sistemde gerçekleştirilecekler:
- Yıldırımın (Buluttan yere veya yerden buluta olan 
elektriksel aktivitenin) 200 m. doğrulukla yerini, akım 
şiddetini ve akım yönünü,
- Şimşeğin (Buluttan buluta, bulut içerisinde oluşan 
elektriksel aktivitenin) yerini, yerden yüksekliği ile 
akım şiddetini ve akımın yönünü,
- Yıldırım ve şimşeğin oluşturduğu elektriksel 
hücrenin (kuvvetli hava olayının) harita üzerinde 
gösterimi, 10’ar dakikalık periyotlarla 60 dakikalık 
tahmini hareket yönü ve hızı,
- Alarm alanları tanımlama ve cep telefonu veya 
e-mail adresine uyarılar gönderme,
- Yıldırım verisi ile uydu ve radar görüntüleri ile 
OMGİ verilerinin üst üste bindirilmesi, aynı görüntüde 
gösterilmesi,
- Yıldırım hücresinin oluşturabileceği yağış miktarı 
tahmini olarak gösterimi, alarmlar düzenlenmesi
- En son aşamada çok kuvvetli alanlar ve 
tecrübelerle dolu oluşabilecek alanların 
belirlenmesi işlemler yapılacak, görüntülenecek ve 
kaydedilecektir.
- YTTS verilerinin kullanılmasıyla: Can ve mal 
kaybına neden olan yıldırım hadisesini belirlenen 
bir alana önceden erken uyarı yapılmasıyla, kritik 
tesislerin uyarılması ve gerekli tedbirlerin önceden 
alınması sağlanacak,
- Havacılık sektöründe Uçuş güzergâhları için 
yıldırım ve şimşek alanlarının bildirilerek hava seyrü 
seferini emniyetli olarak yapılması sağlanacak,
- Hava alanlarında ve uçuş bölgelerinde, uçakların 
kalkış ve inişlerinde önem taşıyan elektriksel 
hava olaylarının alansal ve zamansal olarak tespit 
edilmesi ile güvenli iniş kalkış sağlanacaktır.
- Sigorta şirketlerine daha doğru ve güvenilir bilgiler 
sağlanacaktır.
- Meteoroloji radarlarının görüş alanın dışında kalan 
bölgeler için yıldırım ve şimşek kaynaklı tahmini 
yağış miktarı verisi sağlanmaktadır.

Yıldırım hücresinin 
oluşturabileceği yağış 
miktarının tahmini 
yapılabilecek böylece 
dolu oluşabilecek alanlar 
belirlenerek görüntüler 
kaydedilecek ve alarm 
alanları tanımlanarak 
cep telefonu veya 
e-mail adresine uyarılar 
gönderilebilecek.
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