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ÖZET 
Sarıgerme köyünde 17 Ekim 2013 Perşembe günü saat 11:30 civarında 
gerçekleşen hortum felaketi, köyde ciddi zarara yol açmıştır. Hortum sebebiyle 
beş tekne batmış, birçok ağaç zarar görmüş, bir otelin çatı kaplama malzemesi 
uçmuştur. Hortumun oluşma koşullarını, süresini ve yarattığı hasarı yerinde, 
hemen incelemek ve belgelemek amacıyla ODTÜ İnşaat Mühendisliği Kıyı ve 
Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve 
Araş. Gör. Hasan Gökhan Güler 19 Ekim 2013 Cumartesi günü bölgede 
çalışma yapmışlardır. 
Saha çalışmalarına ek olarak, ECMWF’ten (The European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts; Avrupa Orta Mesafe Hava Tahmin Merkezi) ve 
bölgeye yakın uzaklıkta bulunan Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris 
Meteoroloji İstasyonlarından alınan rüzgâr hızı verileri incelenerek fırtınanın 
ilerleyişi ve büyüklüğü ortaya konulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Sarıgerme, hortum, fırtına, ECMWF, meteoroloji 
istasyonu 
 
TORNADO FORMED IN SARIGERME REGION ON OCTOBER, 17, 
2013 and ITS EFFECTS IN THE LOCAL AREA 
ABSTRACT 
Tornado formed at Sarıgerme village around 11:30 in October, 17, 2013, 
caused severe damage in the region. Five boats were sunk, a lot of trees were 
damaged, roof covering material of a hotel was lost. To investigate and 
document formation conditions of tornado, duration of tornado and the 
damage caused by tornado immediately, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner and 
Res. Asst. Hasan Gökhan Güler from METU Department of Civil Engineering 
Ocean Engineering Research Center went to the region on October, 19, 2013. 
In addition to site investigation, wind speed data obtained from ECMWF (The 
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) and Meteorological 
Stations located at Dalaman, Fethiye, Köyceğiz and Marmaris were examined. 
Using this data, movement and magnitude of storm was presented. 
Keywords: Sarıgerme, tornado, storm, ECMWF, meteorological station 
 



 
1. GİRİŞ 
Sarıgerme, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı, bölgede turizmin gelişmesi ile 
birlikte ağırlıklı geçim kaynağı turizm olarak dönüşmüş bir tatil köyüdür. 
Yaklaşık 7 km uzunluğundaki mavi bayraklı plajıyla önemli bir cazibe merkezi 
haline gelmiş köyde, birçok otel ve pansiyon da yer almaktadır.  
17 Ekim 2013 Perşembe günü saat 11.30 civarında Sarıgerme Köyü’nde 
gerçekleşen hortum olayı sebebiyle ciddi maddi zarar meydana gelmiştir. Yine 
aynı bölgede 11 Mayıs 2014 Pazar günü saat 03.00 sularında bir başka 
hortum meydana gelmiş, bir öncekine oranla daha küçük sayılabilecek bir 
maddi zarar ortaya çıkmıştır. 2013 yılında gözlenen hortum olayları göz önüne 
alındığında Türkiye’nin Avrupa’da en çok hortum olayı kaydedilen üçüncü 
ülke olması (Ersoy, 2014), Haziran 2014 – Ağustos 2014 ayları arasında 
Marmara Denizi’nde meydana gelen hortumlar ile yine aynı aylarda 
Karadeniz’de gözlenen hortumlar düşünüldüğünde; bu doğa olayının Türkiye 
için önemli bir afet türü olduğu görülmektedir. Şiddeti ve oluşma sıklığı artan 
bu doğal afetin (Della-Marta vd., 2007) oluşma koşullarını, yarattığı hasarı 
yerinde ve hemen incelemek ve bu olayı belgelemek amacıyla ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi’nden Prof. 
Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve Araş. Gör. Hasan Gökhan Güler’den oluşan ekip 
19 Ekim 2013 Cumartesi günü bölgeye hareket etmişlerdir. Bu çalışma, olayın 
gerçekleştiği yöreye yakın meteoroloji ölçüm istasyonlarından elde edilen 
rüzgâr hızı verisi incelemelerinin ve bölgede yapılan saha araştırmalarının 
sonuçlarından oluşmaktadır. 
Çalışmanın ilk kısmında, ECMWF (The European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts; Avrupa Orta Mesafe Hava Tahmin Merkezi) tarafından 
sunulan operasyonel arşiv verisinden yararlanılarak 17 Ekim 2013 Perşembe 
günü gerçekleşen fırtınanın ilerleyişi gösterilmiştir. Fırtınanın ilerleyişine ek 
olarak, Sarıgerme köyüne yakın olan Dalaman, Köyceğiz, Fethiye ve Marmaris 
Meteoroloji İstasyonları tarafından karada ölçülen rüzgâr hızları verileri, 17 
Ekim 2013 Perşembe günü için dakikalık olarak elde edilerek incelenmiştir. 
Bu inceleme kapsamında rüzgâr hızları deniz üzerine taşınmış, rüzgâr 
hızlarında meydana gelen ani yükselişler olarak tanımlanan “gust” hızlarının 
anlık en yüksek değerleri hesaplanarak sunulmuştur. Elde edilen gust hızları, 
ağaçların dallarının kırılmasına ve binaların çatılarının zarar görmesine yol 
açabilecek rüzgâr hızları göz önüne alınarak karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir.  
Çalışmanın ikinci kısmında, saha araştırmaları sırasında ortaya çıkan 
bulgular sunulmuştur. Bu bulgular kullanılarak, hortumun izlediği tahmini 
hat ortaya konulmuştur. 
 
2. YÖNTEM  
2.1. Yöreye İlişkin Rüzgâr Hızı Verilerinin İncelenmesi 
Çalışmanın bu bölümünde yöreye ilişkin elde edilen rüzgâr hızı verileri 
incelenmiştir. İlk olarak ECMWF (The European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts; Avrupa Orta Mesafe Hava Tahmin Merkezi) tarafından 
sunulan operasyonel arşiv verisinden köşe koordinatları 31º Kuzey 20º Doğu 



ve 38º Kuzey 35º Doğu olan dikdörtgen alan içerisinde kalan bölge için 
mekânsal olarak 0.1 derece, zamansal olarak 6 saat aralıklı rüzgar hızı ve 
yönü verileri elde edilmiş, bölgede 17 Ekim 2013 Perşembe günü gerçekleşen 
fırtınanın ilerleyişi Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’de verilen rüzgâr hızları ve 
yönleri, eşgüdümlü evrensel zaman sistemine (UTC) göre verilmiş olup, 
hortumun olduğu bölge kırmızı ok işaretiyle belirtilmiştir.  
 

  

  
Şekil 1: 17 Ekim 2013 günü Gerçekleşen Fırtınanın İlerleyişi 

 
ECMWF verisinin 6 saatlik aralıklarla verilmesi nedeniyle, hortumun oluştuğu 
anda bölgede oluşan rüzgâr hızlarını bu veri aracılığı ile tam olarak 
gözlemlemek mümkün olmamaktadır. Ancak, Şekil 1’de verilen grafikler 
aracılığıyla, fırtınanın 24 saat içerisinde Batı Akdeniz’den Doğu Akdeniz’e 
doğru ilerlemesi gözlenebilmektedir. Fırtınanın ilerlemesi boyunca rüzgâr 
hızları 15m/s mertebesine kadar ulaşmış, rüzgârın ise saat yönünün tersine 
doğru hareket ettiği belirlenmiştir. Hortumun oluştuğu saat olan 11.30 
civarında, ECMWF’in sunduğu herhangi bir veri bulunmamaktadır. Ancak, 
fırtınanın olduğu tarihte UTC+3 saat diliminde bulunan bölgedeki rüzgar 
hızları ve hareketi ECMWF tarafından verilen UTC, 06:00 (TSİ, 09:00) ve UTC, 
12:00 (TSİ, 15:00) saatlerine ait veriler daha yakından incelenerek 
anlaşılabilmektedir. Şekil 2’de UTC, 06:00 ve UTC, 12:00 saatlerine ait veriler, 
hortumun oluştuğu Sarıgerme yöresine odaklanılarak verilmiştir.  
Şekil 2’de gözlenebileceği üzere, olayın gerçekleştiği bölgede rüzgar hızları 15 
m/s mertebesine kadar ulaşmaktadır. Şekil 2’de verilen karadaki ve denizdeki 
rüzgar hızları karşılaştırıldığında, rüzgar hızının denizden karaya geçerken 
ciddi şekilde azaldığı gözlenmektedir. Bu düşüş, yüksek basınç sisteminden 
alçak basınç sistemine geçişin göstergesi olarak yorumlanabilir.  
 



  
Şekil 2: UTC, 06:00 ve UTC, 12:00 saatlerine ait Rüzgar Hızları ve Yönleri 

 
ECMWF verilerine ek olarak yöreye yakın meteoroloji istasyonlarından elde 
edilen veriler çalışmanın ilk kısmında incelenmiştir. Bu veriler Dalaman, 
Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris istasyonlarından 17 Ekim 2013 Perşembe günü 
için dakikalık olarak elde edilmiştir. Yukarıda sayılan meteoroloji 
istasyonlarının konumları ve rüzgâr gözlem için kullanılan yöntem Tablo 1’de 
verilmiştir.  

 
Tablo 1: Hortumun Oluştuğu Bölgeye Yakın Meteoroloji İstasyonlarının 

Özellikleri (DMİ, 2014a) 

İstasyon No İstasyon 
İsmi 

X (Boylam) 
Doğu 

Y (Enlem) 
Kuzey 

Rüzgâr Gözlem 
Türü 

17294 Dalaman 28.7986 36.7719 OMGİ* 
17296 Fethiye 29.1238 36.6266 OMGİ* 
17924 Köyceğiz 28.6869 36.9700 OMGİ* 
17298 Marmaris 28.2452 36.8395 OMGİ* 

* OMGİ: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu 
 
Meteoroloji istasyonlarından elde edilen dakikalık rüzgâr hızı verileri karada 
yapılan ölçümler sonucu elde edilmektedir. Sarıgerme bölgesinde oluşan 
hortumun denizde oluşarak karaya ilerlediği bilindiğinden, bu çalışmada 
kullanılan meteoroloji istasyonu rüzgâr verileri Hsu (1980) yaklaşımıyla denize 
taşınmıştır. Denklem 1’de verilen ifade kullanılarak denize taşınan rüzgâr 
hızları, yukarıda belirtilen 4 meteoroloji istasyonu için Şekil 3’te verilmektedir.  

 (Denklem 1) 
Bu formülde Udeniz deniz yüzeyinin 10 m üstündeki rüzgâr hızı olarak 
tanımlanırken, Ukara kara yüzeyinin 10 m üstündeki rüzgâr hızı olarak 
verilmektedir. 



 
Şekil 3: Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris Meteoroloji İstasyonlarından 

17 Ekim 2013 tarihi için elde edilen Rüzgâr Hızı verileri 
(Hortum 690. Dakika civarında gerçekleşmektedir.) 

 
Şekil 3’te verilen grafiklerde x-ekseni 17 Ekim 2013 TSİ, 00:00’dan başlayarak 
23:59’a kadar devam eden dakikaları gösterirken, y-ekseni rüzgar hızlarını 
göstermektedir. Şekil 3’e göre, yukarıda verilen bütün istasyonların 17 Ekim 
2013 günü için 13 m/s mertebesine kadar ulaşan rüzgâr hızlarını tespit ettiği 
görülmektedir. Bu çalışmada sunulan istasyonlardan hortum olayının 
gerçekleştiği bölgeye en yakın istasyon olan Dalaman Meteoroloji 
İstasyonunun ölçtüğü değerlerin, özellikle fırtınanın bölgede etkisini gösterdiği 
00:00-16.00 saatleri arasında diğer istasyonlara göre daha yüksek olduğu 
gözlenmiştir.  
Sarıgerme bölgesinde gerçekleşen hortum olayının kısa süreli bir olay olarak 
oluşmuş olmasından dolayı, rüzgâr hızlarında oluşabilecek kısa süreli ani 
yükselişler olarak tanımlanan “gust” hızları da bu çalışma kapsamında Hsu 
(2008) yaklaşımına göre tahmin edilerek sunulmuştur. Hsu (2008) anlık 
maksimum gust hızının, dakikalık rüzgâr hızları kullanılarak bulunmasını 
Denklem 2’de verildiği şekilde formülize etmektedir.  
U U p= +maks 1-dak (1 3 )  (Denklem 2) 
Bu formülde Umaks, anlık maksimum gust hızı, U1-dak dakikalık rüzgâr hızı ve p 
üstel rüzgâr profili katsayısı olarak verilmektedir. Bu çalışmada, p katsayısı 
Irwin (1979) tarafından kırsal bölgeler için verilen 0.15 değeri olarak 
alınmıştır. Anlık maksimum gust hızları, yöreye yakınlığı sebebiyle sadece 
Dalaman Meteoroloji İstasyonu için hesaplanmış ve elde edilen hesaplamalar 
Şekil 4’te verilmiştir.  
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Şekil 4: Dalaman Meteoroloji İstasyonlarından 17 Ekim 2013 tarihi için elde 

edilen Gust Hızları 
(Hortum 690. Dakika civarında gerçekleşmektedir.) 

 
Şekil 4’te verilen grafiklerde x-ekseni 17 Ekim 2013 TSİ, 00:00’dan başlayarak 
23:59’a kadar devam eden dakikaları gösterirken, y-ekseni gust hızlarını 
göstermektedir. Şekil 4’ten görülebileceği üzere, Dalaman İstasyonu’nda 
ölçülen dakikalık rüzgâr ölçümü verileri kullanılarak tahmin edilen anlık 
maksimum gust hızları 19 m/s mertebesine kadar ulaşabilmektedir. Beaufort 
tarafından 1805 yılında verilen ve rüzgar şiddetini gösteren ölçeğe göre (DMİ, 
2014b), bu mertebe 12 (kasırga) üzerinden 8 olarak derecelendirilmektedir. Bu 
ölçeğe göre, 8 kuvvetindeki rüzgar ağaç dallarını kırar ve çatı malzemesine 
zarar verebilir. 
Rüzgâr hızları verilerinin incelenmesiyle ilgili son olarak yörede hortumun yol 
açtığı hasarın göz önüne alındığı bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın 
ikinci kısmında ayrıntılarıyla ortaya koyulduğu üzere, hortumun izlediği hat 
boyunca birçok ağaç dallarından veya gövdesinden kırılmış, bir otelin çatısını 
oluşturan kiremitler uçmuştur. McDonald vd. (2006) tarafından fırtına sonucu 
ağaçların ve binaların zarar görmesine sebep olabilecek rüzgâr hızlarının 
verildiği çalışma ile bu hasar karşılaştırarak, yörede gerçekleşen hortumun 
ulaştığı hızlar belirlenmeye çalışılmış ve bu hızlar rüzgâr ölçümleri ile 
karşılaştırılmıştır. Tablo 2’de, McDonald vd. (2006) tarafından sunulan 
çalışmadan, hortum sonucunda yörede meydana gelen hasarla ilgili olan 
kısımlar alınarak verilmiştir.  
Tablo 2’de görüldüğü üzere her iki hasar tipine de benzer rüzgâr hızları sebep 
olmaktadır. Belirtilen hasarlara yol açabilecek rüzgâr hızlarının alt limitleri göz 
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önüne alındığında dahi yukarıda sunulan rüzgâr ve gust hızlarından oldukça 
büyük değerlerin hasara yol açabileceği görülmektedir.  

Tablo 2: Yörede Meydana Gelen Hasara Yol Açabilecek Rüzgâr Hızları 

Durum Rüzgâr Hızları (mil/saat) 
Beklenen Alt Limit Üst Limit 

Yumuşak Ağaç Kerestesi için 
Birçok Dal Kırığı ve Gövdede 
Zedelenmeler 

75 62 88 

Çatı Kaplama Malzemesinin 
Uçması 79 63 97 

Durum Rüzgâr Hızları (m/s) 
Beklenen Alt Limit Üst Limit 

Yumuşak Ağaç Kerestesi için 
Birçok Dal Kırığı ve Gövdede 
Zedelenmeler 

33.53 27.71 39.34 

Çatı Kaplama Malzemesinin 
Uçması 35.31 28.16 43.36 

 
Sonuç olarak, meteoroloji istasyonlarından elde edilen verilerin hortum hızını 
tespit etmekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu durum, hortumun fiziksel 
özellikleri sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Günümüzdeki teknolojiyle hortum 
hızının tespit edilebilmesi için, hortumun ölçüm cihazının üzerinden geçmesi 
gerekmektedir. Öte yandan, yukarıda verilen rüzgâr hızı incelemeleri fırtınanın 
ilerleyişini ve büyüklüğünü ortaya koyabilmektedir. Bu incelemeler 
sonucunda, 17 Ekim 2013 tarihinde Güney Batı kıyılarımızda ölçülen 
fırtınanın etkili bir fırtına olduğu, yerel olarak da Sarıgerme bölgesinde kısa 
süreli ancak çok şiddetli olduğu görülebilmektedir. 
  
2.2. Saha İncelemeleri 
17 Ekim 2013 Perşembe günü Sarıgerme köyünde gerçekleşen hortum olayını 
incelemek üzere Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve Araş. Gör. Hasan Gökhan 
Güler’den oluşan ekip 19 Ekim 2013 Cumartesi günü bölgeye hareket 
etmişlerdir. Araştırma ekibi bölgede gün boyunca hasar gören yerleri ziyaret 
etmiş, çok sayıda fotoğraf çekmiş, yerel halkla görüşmüş ve GPS ile 
konumlama yaparak hortumun izlediği yolu belirlemeye çalışmıştır. Araştırma 
ekibinin çektiği fotoğraflara ek olarak, hortum esnasında bir turist tarafından 
çekilen video ile Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri tarafından çekilen 
görüntülerden yararlanılmıştır. Çalışmanın bu kısmında, olay ile ilgili saha 
incelemelerinin sonuçları sunulmaktadır. 
Araştırma ekibimiz yöreye ulaştığında öncelikli olarak köyün sahil kısmını 
incelemiştir. Sahil şeridinde en çok zarar gören alanların başında gelen 
Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından işletilen plaj alanının 
hemen açığında başlayan hortum olayının 11:30 civarında gerçekleştiği, 45 
saniye civarında sürdüğü ve olay esnasında fırtınanın ve şiddetli yağmurun 
sürüyor olması nedeniyle dışarıda insan bulunmamasının muhtemel can 
kaybının önüne geçtiği öğrenilmiştir. SARÇED Plajının hemen karşısında 
bulunan Baba Ada’nın kuzeyde yer alan koyuna bağlı bulunan 5 tekne 



hortum sebebiyle batmış; tekne içerisinde bulunan insanlar helikopter 
yardımıyla kurtarılabilmiştir. SARÇED Plajının ve adanın konumu ile 
helikopter ile teknede mahsur kalan insanların kurtarılma anı Şekil 5 ve 6’da 
verilmektedir. Hortum sırasında plaj boyunca yerleştirilmiş bulunan birçok 
masa, sandalye, şezlong ve şemsiye zarar görmüş (Şekil 7a); turistleri 
gezdirmek amacıyla kullanılan traktör römorku belli bir düzeye kadar 
havalanarak yer değiştirmiş (Şekil 7b) ve birçok ağaç dallarından ve/veya 
gövdelerinden kırılmıştır (Şekil 8a ve 8b). 
 

 
Şekil 5: SARÇED plajı ve Teknelerin Bağlı Olduğu Adanın Konumları 

 

 

Turistik Tesis 

SARÇED Plajı 

Baba Ada 



Şekil 6: Teknelerde Mahsur Kalan İnsanların Helikopter ile Kurtarılış Anı  
 

  
(a) (b) 

Şekil 7: SARÇED Plajı’nda Meydana Gelen Hasar 
 

  
(a) (b) 

Şekil 8: SARÇED Plajı’nda Meydana Gelen Hasar 
 

Hortum SARÇED Plajının ardından bir miktar içeriye ilerleyerek, plajın 
doğusunda kalan ve Şekil 5’te konumu gösterilen turistik tesisin üzerine 
doğru ilerlemiştir. Hortum turistik tesisin üzerinden geçerken çatı kaplama 
malzemesinin bir kısmını kaldırarak uçurmuştur (Şekil 9). Otel çevresinde yer 
alan bazı ağaçlar da hortumdan zarar görmüşlerdir.  
 



 
Şekil 9: Hortum Sonrası Turistik Tesis 

Hortum turistik tesisin üzerinden geçtikten sonra, otelin kuzeyinde yer alan 
tepenin muhtemel etkisiyle yönünü batıya çevirerek bir süre daha ilerlemiş ve 
birçok ağaca daha zarar verdikten sonra kaybolmuştur. 
Yukarıda verilen bilgiler yörede yaşayan yerel halk ile yapılan görüşmeler ile 
saha araştırmaları sırasında çekilen fotoğraflar ve alınan GPS ölçümleri 
yardımıyla elde edilmiştir. Bu bilgiler ışığında hortumun izlediği hat tahmin 
edilerek Şekil 10’da kroki olarak verilmiştir.  
 

 
Şekil 10: Hortumun İzlediği Tahmini Hat Krokisi 

 
3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Bu çalışmada, Sarıgerme köyünde 17 Ekim 2013 Perşembe günü gerçekleşen 
hortum felaketi, çeşitli rüzgâr hızı ölçümleri ve saha araştırması sonuçları 
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kullanılarak incelenmiştir. 17 Ekim 2013 Perşembe günü saat 11:30 civarında 
kısa süreli olarak gerçekleşen bu olay, bölgede büyük zarara yol açmıştır. 
Ülkemizde ve Dünya’da son yıllarda artış gösteren hortum felaketlerinin kayda 
geçirilmesinin ve araştırılmasının önemli oluşu sebebiyle, ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği Kıyı ve Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. 
Ahmet Cevdet Yalçıner ve Araş. Gör. Hasan Gökhan Güler olay yerine giderek 
çeşitli incelemelerde bulunmuşlar ve diğer yazarların katkılarıyla araştırmayı 
boyutlandırarak bu çalışmada sunmuşlardır.  
Çalışmanın ilk kısmında, ECMWF veri tabanından elde edilen rüzgâr hızı 
verileri yardımıyla fırtınanın ilerleyişi ortaya konulmuştur. Fırtınanın 
ilerleyişine ek olarak, olayın gerçekleştiği Sarıgerme köyüne yakın olan 
Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris meteoroloji istasyonlarından elde 
edilen, 17 Ekim 2013 tarihine ait dakikalık rüzgâr hızı verileri incelenmiştir. 
Bu inceleme kapsamında, rüzgâr hızları bütün istasyonlar için karadan denize 
taşınmış; ayrıca, Dalaman Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen veriler 
kullanılarak anlık maksimum gust hızları hesaplanarak incelenmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre, tüm istasyonlar fırtınanın olduğu gün 13 m/s 
mertebesine ulaşan rüzgâr hızları kaydetmiştir. Olay yerine yakınlığı sebebiyle 
Dalaman Meteoroloji İstasyonu verileri kullanılarak hesaplanan gust hızları 
değerlendirildiğinde ise, fırtına esnasında rüzgâr hızlarının anlık olarak 19 
m/s mertebesine ulaşabildiği görülmüştür. Bu mertebedeki rüzgâr hızları 
Beaufort tarafından verilen ölçeğe göre 12 üzerinden 8 olarak 
derecelendirilmektedir. Öte yandan, ağaç ve binaların zarar görmesine yol 
açılabilecek rüzgâr hızları, bölgede zarar gören ağaçların ve binaların özellikleri 
gözetilerek incelenmiş ve bu tip zarar için en az 28 m/s mertebesinde rüzgâr 
hızı gözlenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, rüzgâr 
ölçümlerinin fırtınanın genel ilerleyişini ve boyutlarını göstermesine rağmen, 
hortum sırasında oluşan rüzgar hızlarını göstermekte hortumun fiziksel 
özellikleri sebebiyle yetersiz kaldığı görülmüştür.  
Çalışmanın ikinci kısmında sahada yapılan incelemeler sunulmaktadır. 
Burada yerel halkla yapılan görüşmeler, çekilen fotoğraflar, elde edilen 
videolar ve alınan GPS ölçümleri yardımıyla hortumun verdiği zararın 
boyutları ortaya konulmuş ve hortumun izlediği hat tahmin edilmiştir.  
Sarıgerme köyünde gerçekleşen hortum felaketi ile ilgili yapılan bu çalışma, 
olayın kayda geçirilmesi ve elde edilebilen verilerin incelenerek olayın 
boyutlarının mümkün olduğunca ortaya konulması yönlerinden önem 
taşımaktadır. Bu tip çalışmaların artması, ülkemizde sıklığı gittikçe artan bu 
felaketin daha iyi anlaşılabilmesi için değerli bir zemin ortaya koymaktadır. 
Aynı zamanda, sıklığı gittikçe artan bu tür felaketlerin, kıyı yapılarının 
tasarımı için hazırlanmış şartnamelerde yer alması gerekliliği de ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin, İngiliz Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan kıyı 
yapıları ile ilgili şartnamenin, bağlama yapıları ve yüzer yapılar ile ilgili olan 
bölümünde (BSI, 1989) gust hızları tasarımda göz önüne alınmaktadır. Anlık 
olarak yaşanan bu tip felaketlerin sık gözlendiği yöreler için, gust hızlarının 
tasarım şartnamelerinde yer alması, olası hasarları önlemek adına bir adım 
olacaktır. 
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