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Meteoroloji

 Meteoroloji, atmosferde meydana 
gelen fiziksel olayları inceleyen bilim 
dalıdır.

 Klimatoloji (iklim bilimi), sinoptik
meteoroloji ve deniz meteorolojisi gibi 
çeşitli dalları vardır.

 Yunanca «meteoron» kelimesinden 
adını almıştır ve gökyüzünde olan 
olaylar anlamına gelmektedir.

 Aristo’nun meteorolojinin babası 
olduğuna inanılmaktadır.



Neden önemli?

 Denizdeyken nasıl bir hava ve deniz koşuluyla karşılaşacağımızı 
bilmek rotamızı, teknemizi ve kendimizi ona göre hazırlayarak 
karşılaşabileceğimiz olumsuzluklara karşı önceden önlem 
almamızı sağlar.



Meteorolojik 
Elemanlar

Rüzgar Bulut

Akıntı Dalga

Gelgit



Rüzgar

 Rüzgar, hava kütlesinin yüksek basınçtan alçak basınca 
doğru yaptığı yatay harekettir.

 Dalga ve akıntı oluşumunda etkilidir.



Rüzgarın 
Oluşumu

1. Isınan akışkanlar 
yoğunlukları azaldığı 
için yükselir.

2. Akışkanlar yüksek 
basınçtan alçak 
basınca doğru hareket 
eder.

Rüzgarın oluşumu bu iki 
prensibe dayanır. 
Isınarak yükselen hava 
alçak basınç alanı 
oluşturur. Soğuyarak 
çöken havanın 
oluşturduğu yüksek 
basınç alanından bu 
alçak basınç alanına 
doğru bir hava hareketi 
oluşmasıyla rüzgarlar 
meydana gelir.



Rüzgarın 
Oluşumu

Güneş ışınlarının ekvatora daha dik bir açıyla 
gelirken kutuplara daha eğik bir açıyla gelmesi 
sonucu ekvator tarafı kutuplara göre daha çok 
ısınır. Bunun sonucunda soğuyan ve alçalan 
havanın bulunduğu kutuplarda yüksek basınç, 
ısınan ve yükselen havanın bulunduğu ekvatorda 
ise alçak basınç alanı oluşur. Bu sıcaklık 
farkından dolayı oluşan basınç alanları termik 
basınç alanları olarak adlandırılır. 



Rüzgarın 
Oluşumu Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı dönme 

hareketi sonucu oluşan ve Coriolis kuvveti ekvator 
ve kutuplar arasındaki  hava akımlarını sapmaya 
uğratır. Bu sapma sonucu iki yarım kürede de 30 ve 
60 derece enlemlerinde dinamik basınç alanları 
oluşur. Rüzgarlar kuzey yarımkürede saat yönüne, 
Güney yarım kürede ise saat yönünün tersine 
tersine doğru sapar.

https://youtu.be/dt_XJp77-mk

https://youtu.be/dt_XJp77-mk


Rüzgarın Hızını 
Etkileyen 
Faktörler

 1. Yüksek ve alçak basınç alanları arasındaki basınç farkı. (Fark 
büyüdükçe rüzgar hızı da artar.)

 2. Yüksek ve alçak basınç alanları arasındaki uzaklık.( Uzaklık 
arttıkça rüzgar hızı düşer.)

 3. Dünya’nın dönüşü

 4. Sürtünme kuvveti 



Rüzgar 
Çeşitleri

 Sürekli (Yıllık) Rüzgarlar

 Dünyadaki alçak ve yüksek basınç alanları arasında sürekli esen 
rüzgarlardır.

➢ 0 – 30             Alize (Trade wind)

 30 – 60          Batı Rüzgarları

 60 – 90         Kutup Rüzgarları



Rüzgar 
Çeşitleri

Mevsimlik Rüzgarlar ( Musonlar)

 Karalar denizlere kıyasla daha çabuk ısınıp daha çabuk soğuması 
kara ve denizler arasında mevsimsel sıcaklık farklarına neden olur.

 Musonlar, bu sıcaklık farkları sonucu yaz ve kış aylarında deniz ve 
kara arasında esen rüzgarlardır.

 Musonların yönü kış aylarında karadan denize, yaz aylarında 
denizden karaya doğrudur.



Rüzgar 
Çeşitleri

 Günlük Rüzgarlar (Kara ve Deniz Meltemi)

Karalar ve denizler arasındaki günlük ısınma farkları sebebiyle 
oluşan rüzgarlardır. 

 Meltemler gündüzleri denizden karaya, geceleri ise karadan 
denize doğru eser.



Rüzgar 
Çeşitleri

 Yerel (Mahalli) Rüzgarlar

 Bir bölgede belli dönemlerde oluşan gezici alçak ve yüksek 
basınçların neden olduğu rüzgarlardır. 



Rüzgar 
Birimleri

 Rüzgarın yönünü ve hızını gösteren alete anemometre denir.

 Rüzgarın hızı knot birimindedir.

 1 knot = 1 deniz mili/saat = 1850 m/h

 https://www.youtube.com/watch?v=rNM2fVP4IcY

 Sıcaklığı ölçen alete termometre, nemi ölçen alete higrometre, 
basıncı ölçen alete ise barometre denir.

https://www.youtube.com/watch?v=rNM2fVP4IcY


Rüzgar 
Birimleri

Beaufort Skalası
Rüzgarın 
yarattığı etki 
dikkate 
alınarak 
hazırlanmıştır.

7 Beaufort
fırtına 
başlangıcı 
olarak kabul 
edilir. 5 
Beauforttan
itibaren 
önlem 
alınmaya 
başlanır.



Rüzgar 
Birimleri

Windbarb

 Rüzgarın yönünü ve hızını kolayca anlamamızı sağlayan bir 
illüstrasyon yöntemidir.



Sağanaklar

 Sağanak, rüzgarın şiddetinin arttığı ve yönünün değiştiği, genelde 
deniz üstündeki çırpıntı, yansıma farkı ve/veya deniz üzerindeki 
karaltılardan anlaşılan lokal oluşumlardır. 



Bulut

 Bulutlar, su damlacıkları, buz kristalleri ya da 
bunların karışımlarından oluşan, toprağa 
değmeyen, gözle görülür kütlelerdir. Diğer 
bir değişle bulutlar gökyüzünde yoğunlaşan 
su buharıdır. 

 Bulutlara bakarak havanın rüzgarlı olup 
olmadığı, havadaki yağmur olasılığı gibi 
bilgilere ulaşabiliriz.

Rüzgarsız 
hava 

Rüzgarlı 
hava

Çok rüzgarlı 
hava 



Yüksekliğine 
Göre Bulutlar

SİRRO

ALTO



Meydana Geliş 
Biçimlerine 
Göre Bulutlar

 Kümülüs: Düz tabanlı, pamuk yumağına benzeyen güzel hava 
bulutlarıdır. Yüksekliklerine kümülüs, altokümülüs ve sirrokümülüs
adlarını alırlar.

➢ Sirrüs: Çok yüksekte, 0 oC nin altında, buz kristallerinden 
oluşurlar. Kaz tüyü şeklindedirler. İyi hava bulutları olmalarına 
rağmen zaman zaman fırtına habercisi de olabilirler.

➢ Stratüs: Yeryüzüne yakın, zaman zaman tüm gökyüzünü 
kaplayan gri renkli bulutlardır. Genelde kış aylarında rastlanırlar. 
En alçakta olanları stratüs, orta yüksekliktekiler altostratüs, en 
yüksektekiler sirrostratüs olarak adlandırılır. 

Kümülüs Sirrüs Stratüs



Dalga 

 Dalgalar; rüzgârın, gelgitin, akıntıların ve depremlerin neden 
olduğu su kütlesi hareketleridir. 

 Dalga sırasında su horizontal değil sadece yukarı aşağı hareket 
eder. 

 Derinlik arttıkça dalga hızı artarken dalga yüksekliği azalır. 



Akıntı 

 Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, rüzgarlardan, ay 
ve güneşin etkilerinden dolayı oluşan suların yer değiştirme 
olayına akıntı denir.

 Yeryüzünde yönü hiç değişmeyen sabit akıntılar vardır.

 Akıntının yönü ve şiddetine dikkat edilmemesi durumunda, karaya 
oturmak, çarpışmak, yarış esnasında şamandırayı kaçırmak gibi 
istenmeyen olayların görülmesi olasıdır.



Gelgit 

 Gelgit olayı, dünya üzerindeki su tabakasının Ay ve Güneş 
tarafından çekilmesinden dolayı oluşur. 

 Bu çekilme olayında, Ay, Dünya’ya Güneş’ten daha yakın 
olduğundan daha etkilidir. 

 Ayın dünyaya yaklaşması ve uzaklaşması gelgitin şiddetini etkiler. 
Ay dünyaya yaklaştıkça gel-git daha şiddetli olur.

 Gel-gitin en önemli etkisi suyun çekilmesi olayıyla birlikte tekne ve 
kayıkların karaya oturmasıdır.

 Gel-git genelde daha fazla, kuzey enlemlerinde gözlenir; 
ülkemizde Lodos – Poyraz etkisi gel-gitten çok daha fazla 
hissedilmektedir. 



Bazı 
Meteoroloji 
Platformları

 Windguru

 Windy

 mgm.gov.tr 



İstanbul 

 Rüzgar
 Yazın poyraz, kışın lodos hakimdir.

 Yazın poyraz kuru ve soğuk bir hava getirir. Kümülüs bulutları 
gözlenir.

 Kışın lodosla sıcak ve nemli hava gelir. Stratüs oluşumu gözlenir.

 Akıntı
 Karadeniz’den Marmara’ya doğru sürekli bir yüzey akıntısı gözlenir.

 Marmara’dan Karadeniz’e doğru sürekli bir dip akıntısı vardır.

 Orkoz akıntıları boğazdaki akıntıları tersine çevirebilir.

 *Orkoz akıntıları İstanbul Boğazı’nda görülen güçlü bir ters akıntı 
türüdür. Başta lodos olmak üzere güneyden esen kuvvetli rüzgârların 
Marmara Denizi'nin sularını kuzeye yığmasından ötürü oluşur.



PRUVANIZ NETA, RÜZGARINIZ KOLAYINA OLSUN ☺


