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Meteoroloji, atmosfer ve hava koşullarını 
inceleyen bilim dalına verilen isimdir.  
Bu atmosfer ve hava koşullarının nasıl 
oluştuğunu inceledikten sonra bu 
gözlemlere dayanarak gelecek olayların 
istatistiki tahmini yapılır. 
Yunanca “gökyüzünde yüksekte” anlamına 
gelen metéōros ve -logia kelimelerinden 
türemiştir.

Meteoroloji Nedir?



Yelken, doğa koşullarına oldukça 
bağlı bir spordur. Rüzgar, akıntı, 
dalga, gel-git vb. koşulları hesaba 
katmadan yapacağımız yelkencilik 
oldukça tehlikeli olabilir.  

İdeal bir seyir için etrafımızı 
anlamamız ve doğanın bize verdiği 
mesajları görebilmemiz için bu 
bilgileri bir refleks haline getirmemiz 
büyük önem taşımaktadır. 

Meteoroloji Neden Önemlidir?



 Hava ve su gibi akışkanların 
ısınınca, yoğunlukları azalır ve 
yükselirler, soğuyan akışkanlar ise 
yoğunlukları artınca çöker.  

 Akışkanlar yüksek basınçtan 
alçak basınca doğru hareket eder.  

 Atmosferimizde görünen 
olayların genel hatları bu iki 
prensip sayesinde kolayca 
açıklanabilmektedir ve bu 
prensiplerin bilinmesi büyük  

önem taşımaktadır.

Havanın Fiziksel 
Özellikleri



Rüzgar

 Sıcaklığın etkisiyle yükselen hava bir alçak basınç 
alanı oluşturur. Soğuyarak çöken havanın bulunduğu 
yüksek basınç alanından, buradaki alçak basınç alanına 
doğru oluşan hava hareketine denir. 

 Diğer bir deyişle rüzgar, hava kütlesinin yüksek 
basınçtan alçak basınca doğru hareket etmesidir. 



Rüzgarın Hızını Etkileyen Faktörler

 Rüzgarın hızı basınç alanları birbirine yaklaştıkça artar. 

 Alanlar arasındaki basınç farkı arttıkça artar.  

 Aynı zamanda dünyanın dönüşü ve sürtünme de 
rüzgar hızı üzerinde etkilidir. 



Rüzgarın  
Oluşumu

 Güneş, geliş açısından dolayı Dünyayı Ekvator etrafında çok ısıtırken, 

kutup tarafında ise o kadar fazla ısıtmaz.  

 Bunun sonucu olarak soğuyan ve alçalan havanın bulunduğu kutuplarda 

yüksek basınç, yükselen havanın bulunduğu Ekvator’da ise alçak basınç 
alanları oluşur.  

 Ancak dünyanın dönmesi sonucu oluşan “Corriolis” kuvveti sebebiyle 

hava akımları, Kuzey yarımkürede saat yönünde, Güney yarımkürede ise 

saat yönünün tersine sapar.  

 Ekvator ile kutuplar arasında birden fazla basınç alanı oluşur. Bu basınç 

alanları arasında da rüzgarlar oluşur.



Rüzgar İsimleri
 Rüzgarlar estikleri yöne 

göre Rüzgargülünde 
isimlendirilirler. 

 Örneğin poyraz, 
kuzeydoğudan güneybatı 
yönüne esen rüzgara 
denir. Aynı şekilde karadan 
denize esen rüzgara da 
kara meltemi denir.



Sürekli (Yıllık) Rüzgarlar

 Dünya üzerindeki, alçak ve yüksek 
basınç alanları arasında sürekli esen 
rüzgarlardır.  

Bunlara örnek olarak; 

 Alize rüzgarları (30 derece enlemi 
ile Ekvator arasında),  

 Batı rüzgarları (30-60 derece 
enlemleri arasında) ve  

 Kutup rüzgarları (Kutuplar ile 60 
derece enlemleri arasında) verilebilir. 



Mevsimlik Rüzgarlar

 Kıtalar ve okyanuslar 
arasındaki ısınma ve sıcaklık 
farkları sonucu meydana gelen 
rüzgarlardır. 

Yazın karalar okyanuslardan 
fazla ısınır ve üzerlerinde bir 
alçak basınç alanı oluşur. Bu 
sebeple rüzgarlar okyanustan 
karaya doğru eser. 

Kışın ise karalar çabuk soğur 
ve yavaş soğuyan okyanuslar 
karalara göre sıcak kalır 
(üzerlerinde alçak basınç alanı 
oluşur).  

Mevsimlik rüzgarların en 
bilinenleri Muson rüzgarlarıdır. 



Karalar denizlere oranla gündüz çabuk ısınır, gece ise çabuk 
soğur. 

Denizler ise karalara göre daha geç ısınıp daha geç soğur. 

Gündüzleri, 
Karalar termik alçak basınç alanı, 
Denizler yüksek basınç alanı haline gelir.  
Böylece, rüzgar gündüz denizden karaya doğru eser. 

Geceleri,  
Karalar termik yüksek basınç alanı,  
Deniz alçak basınç alanı haline gelir. 
Rüzgar karadan denize doğru bir yön alır.  

Aradaki basınç farkı giderilene kadar, kısa süreli eserler.  
Rüzgarın yönü denizden olduğunda deniz meltemi, karadan 

olduğunda kara meltemi olarak adlandırılır. 
Deniz meltemi en şiddetli olarak karaların en fazla ısındığı 

öğleden sonra saatlerinde görülür. 
Kara meltemi en şiddetli olarak sabaha karşı karalar en soğuk 

hale gelmişken görülür. 

Yerel Rüzgarlar

Meltemlerin etkisi, baskın rüzgarın 
yönüne ve şiddetine göre değişir, 
bu sebeple her zaman denizden 

karaya ya da karadan denize 
esen bir rüzgar beklenmemelidir! 



Rüzgar Birimleri

Anemometre: Rüzgarın hızını ve yönünü 
gösteren alete denir. 

Rüzgarın hızı knot birimindedir. Bu birim bir 
deniz mil/saate eşittir. Knot aynı zamanda 
tekne hızı için de kullanılmaktadır. (Parakete) 
Termometre: Sıcaklığı ölçen alettir. 

Higrometre: Nemi ölçen alete denir. 

Barometre: Basıncı ölçen alettir.  

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


Hava ve Basınç  
Arasındaki İlişki

Eğer elinizde bir barometre varsa, hava 
şartlarını çok daha rahatlıkla tahmin 
edebiliriz. Özellikle hava basıncını, basınç 

değişimini ve rüzgarın yönünü kontrol 
ederek hayli isabetli hava tahminleri 
yapabiliriz.



Bofor Çizelgesi

Bofor (Beaufort): Rüzgarın 
kuvvetini göstermek için 
kullanılan birime denir. Bofor 
Çizelgesi, 1den 12ye kadar 
olan numaraları kullanarak 
esen rüzgarların şiddetini 
belirli bir aralığa yerleştirerek 
tanımlar.  Fırtınanın şiddeti 
basıncın ne kadar hızlı 
düştüğü ile ilgilidir.



Bofor Çizelgesi

•



Rüzgar Takvimleri

Bu takvimlerde, belli 
bölgelerdeki insanların uzun 
süreler boyunca yaptıkları 
gözlemler sonucu rüzgarların yıl 
boyunca tahmini esiş yönleri ve 
hızları belirtilir.  

Türkiye Sahilleri Fırtına 
Takviminde fırtına tarihi olarak 
belirtilen günler her sene 4-5 gün 
sapma ile olası bir fırtınayı ifade 
eder.



Sağanaklar
 Rüzgarın şiddetinin ve yönünün değiştiği, 

genelde deniz üstündeki çırpıntı, yansıma 
farkı ve/veya deniz üzerindeki karaltılardan 
anlaşılan lokal oluşumlardır.  

 Bir bölgedeki hakim rüzgarların, sadece 
seyir için gerekli manevraları hesaplamak için 
değil aynı zamanda konaklama yapılacak 
koyun seçilmesi için de önemi büyüktür. 
Teknenin demirlemesi, bölgede hakim olan 
rüzgar ve akıntı durumuyla yakından ilgilidir. 

 Rüzgarlar dalga oluşumuna sebep olurlar. 
Rüzgarın esiş yönü, oluşturduğu dalganın da 
salınım yönünü belirler. Rüzgarın sebep 
olabileceği akıntı da seyir sırasında hesaba 
katılmalıdır. 



Rüzgar Birimleri - Windbarb 
 Rüzgarın yönünü ve hızını kolayca anlamamıza yardımcı olan bir 

illüstrasyon yöntemidir.  



Bulutlar Nasıl Oluşur? 

 Bulutlar, su damlacıkları, buz kristalleri 
ya da bunların karışımlarından oluşan, 
toprağa değmeyen, gözle görülür 
kütlelerdir.  

 Diğer bir deyişle bulutlar gökyüzünde 
yoğunlaşan su buharıdır.  

 Bulutlar görünür tüm dalga boyutlarını 
yansıtır ve genellikle beyazdırlar fakat gri 
veya siyah olarak da görünebilirler. Siyah 
görünmelerinin sebebi, çok kalın veya 
yoğun olması ile Güneş ışığının 
geçmesine izin vermemelerinden 
dolayıdır.



Bulut Çeşitleri

 Bulutlar yerden yüksekliklerine göre 
gruplara ayrılırlar. Dünya üzerinde bugüne 
kadar tanımlanmış bulut çeşitlerinin sayısı 
100den fazladır. 

Bulutlar iki ana yapı tipi gösterir: dikine 
yığın halinde (Latince: Cumulus) veya 
tabakasal (Latince: Stratus).  

Kümülüsler konveksiyon sonucu, 
stratüsler de tabakasal soğuma sonucu 
oluşur. 

Bir de orografik (coğrafi şekillerin etkisiyle 
oluşan) bulutlar vardır. Bu bulutlar rüzgarla 
birlikte hareket etmezler.



Temel bulut isimlendirme sisteminde önce yüksekliği 
sonra yapısı belirtilir. (alçaktan yükseğe doğru: ek 
kullanılmaz/alto/cirro) 

Nimbo- eki ise “yağış” anlamına gelir ve bulutun 
bulunduğu yükseklikle ilgili değildir. 

 Yüksek Bulutlar 
◦ Sirrüs 

◦ Sirrokümülüs 

◦ Sirrostratüs 

 Orta Bulutlar 
◦Altokümülüs 

◦Altostratüs 

◦Nimbostratüs 

 Alçak Bulutlar 
◦ Stratüs 

◦ Stratokümülüs 

◦ Kümülüs 

◦ Kümülonimbus

Bulut Çeşitleri



Bulut Çeşitleri

Stratüs  
Yeryüzüne yakın, zaman 

zaman tüm gökyüzünü 
kaplayan gri renkli 
bulutlardır. Genelde kış 
aylarında rastlanırlar.

Sirrüs 
Genel olarak iyi hava bulutları olarak 

bilinmekle birlikte, zaman zaman 
beklenmedik bir fırtınanın habercisi olabilirler.  

Çok yüksekte ve genelde 0 derecenin 
altında oluşurlar. Bu koşullar sirrüs 
bulutlarının buz kristallerinden oluşmasına 
sebep olur.  

Karakteristik özelliği Güneş ve Ay etrafında 
oluşturdukları haledir. 

Şekil olarak, kaz tüylerine benzetilebilirler. 
Renkleri beyazdır.

 

 Kümülüs 
Güzel hava bulutları olarak bilinirler.  

Belirleyici özellikleri, düz tabanlı 
oluşları ve pamuk yumağına benzeyen 
şekilleridir.  

Tek tek veya sık bir şekilde yan yana 
dizilmiş olarak gözlenebilirler.  

Renkleri genelde parlak beyazdır.



Dalga

 Dalgalar; rüzgar, gelgit, akıntı ve depremlerin  
neden olduğu su kütlesi hareketleridir.  

 Bu hareket sırasında su, dalganın doğrultusu  
boyunca hareket ediyormuş gibi görünse de aslında  
sadece yukarı ve aşağı hareket eder. 

 Dalgalar, sığ yerlerde derin yerlere  
oranla daha yüksek olurlar. Bunun  
nedeni, aşağı yukarı hareket eden su  
kütlesinin derinliğin azalması nedeniyle  
hareketini tamamlayamayıp kırılmasıdır. 

 Su yüzeyindeki dalga hareketi, rüzgarın geliş yönünü anlamamız için 
bize yardımcı olabilir. Küçük dalgalar (bunlar farklı yönden gelen büyük 
dalgaların üzerinde de oluşabilir) rüzgarın geliş yönüne dik, birbirine 
paraleldirler.



Akıntı

 Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden, rüzgar, Ay ve 
Güneşin etkilerinden dolayı oluşan suların yer değiştirme 
olayına denir.  

Yeryüzünde yönü hiç değişmeyen sabit akıntılar vardır.  

 Akıntının yönü ve şiddetine dikkat edilmemesi durumunda, 
karaya oturma, çarpışma, yarış esnasında şamandırayı  

kaçırmak vb. gibi istenmeyen olayların görülmesi olasıdır.



Gelgit

 Dünya üzerindeki su tabakasının Ay ve 
Güneş tarafından çekilmesinden dolayı oluşur.  

 Mevsimlere göre farklı zamanlarda gelgit 
olayı ile karşılaşılabilir.  

 Ay, Dünya ve Güneşin konumu gelgitin 
zamanını etkiler.  

 Ay, Dünyaya yaklaştıkça gelgit daha şiddetli 
olur.  

 Gelgitin en önemli etkisi suyun çekilmesiyle 
birlikte tekne ve kayıkların karaya oturmasıdır.  

 Gelgit genelde kuzey enlemlerinde daha 
fazla gözlemlenir.



İstanbul

Rüzgar  

Yazları poyraz, kışları ise lodos eser. 
Yazın poyraz kuru ve soğuk hava getirir. Kümülüs oluşumu gözlenir.  
Kışın lodos sıcak ve nemli hava getirir. 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.  

İstanbul Boğazı'nda görülen, güçlü bir ters akıntı türüdür. 
Güneyden kuvvetli rüzgarların Marmara Denizinin sularını 
kuzeye yığmasından ötürü oluşur.



AccuWeather 

Wunderground 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Faydalı Linkler
Windy 

Windguru

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZgveo6P3sAhVii8MKHYGvDZUQFjAAegQIChAD&url=https://www.accuweather.com/tr/tr/istanbul/318251/weather-forecast/318251&usg=AOvVaw2tbxbxjw-qoQ5d2HJNQuPb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3r9ah6P3sAhVxx4sKHXGlC-8QFjAAegQIDBAD&url=https://www.wunderground.com/&usg=AOvVaw2DsgnhFVvEhyGLpU08muco
https://www.mgm.gov.tr
https://www.windy.com/?41.030,28.965,5
https://www.windguru.cz/35626


Gözleme Dayalı Hava Tahminleri
1- Bulutlara Göre Hava Tahmini 
2- Rüzgarlar ve Hava Basıncına Göre Hava Tahmini  

Doğudan esen rüzgarlar fırtına cephesinin yaklaştığını söyleyebilir, batıdan 
esenler güzel havaya işaret ederler. Sert rüzgarlar basınç farkının fazla 
olduğunu söyler, bu da artan fırtına cephelerine işaret eder.  
Barometre ile basınç değişimini kontrol ederek tahminde bulunabiliriz. 

3- Hayvanlara Bakarak Tahminlerde Bulunmak  

Eğer kuşlar yüksekten uçuyorsa muhtemelen hava fena olmayacaktır. 
Yaklaşan bir fırtınanın yarattığı basınç düşüşü kuşların kulaklarını rahatsız 
ettiğinden buna uyum sağlamak için daha alçaktan uçmaya başlarlar.  

Martılar genellikle yaklaşan bir fırtına varsa uçmayı bırakıp sahile sığınırlar. 
Yağmur yağmadan önce kuşlar bir anda sessizleşirler.  

Yunus balıklarının su üstünde görülmeleri, havanın 12 saat değişmeyeceğine 
yorumlanır. 



Gözleme Dayalı Hava Tahminleri
4- Gökcisimlerinden Hava Tahmini 

“Red sky at night, sailors' delight; red sky in the morning sailors take 
warning.”  
“Akşam kızartısı sabahı güz eder, sabah kızartısı akşamı kış eder.” 

Eğer günbatımında batıya doğru baktığınızda kırmızı bir gökyüzü 
görüyorsanız, orada kuru bir hava ve yüksek basınç sistemi mevcuttur, bu 
da havadaki toz parçalarının karışmasına ve gökyüzünü kırmızı görmenize 
sebep olur. Dünya üzerindeki hakim rüzgarlar ve hava sistemleri batıdan 
doğuya doğru olduğundan, kuru hava size doğru gelmektedir.  

Eğer ki gündoğumunda doğuda kırmızı bir gökyüzü görüyorsanız bu kuru 
havanın zaten sizden uzaklaştığını ve arkasından gelenin nem taşıyan bir 
alçak basınç alanı olduğunu anlarsınız.  

Bulutlar kuzey-güney doğrultusunda hareket ediyorsa doğru  
olmayabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=2Yig9Eh3IO8


Gözleme Dayalı Hava Tahminleri

Hale oluşumu 
Güneşin batışı 
Ayın durumu  

4- Havadaki Nemden Tahmini 
 Kokular nemli havada daha belirgindir, bu da yağmurlu havaya 
işaret eder.  

Gün doğarken çimenlere bakın, eğer kuruysa, bulutlara ve kuvvetli 
esintilere, yani yağmura işarettir. Eğer çimenler ıslaksa 
muhtemelen o gün yağmur yağmayacaktır.



 İyi Bir Havanın Belirtileri 
Sıcak gündüzler, serin geceler yaşanıyorsa,  

Sabah sisi Güneşle birlikte hemen dağılıyorsa,  

Rüzgar doğudan, kuzeydoğudan ya da kuzeybatıdan hafif esiyorsa,  

Kargalar sabahları öterek, çift olarak uçuyorlarsa,  

Ufuk çizgisindeki gemiler tüm ayrıntıları ile görülüyorsa 

Kötü Bir Havanın Belirtileri 
Her türlü koku aniden kesiliyorsa,  

Stratüs bulutlarının alçalıyorsa. Yağmur bulutları batıdan hızlıca ve çok yükseklerden  

gelir. Kenarları saçaklı ve beyaz renklidir. Zamanla alçalırlar; uzun ince şekil alırken 

renkleri giderek koyulaşır.  

Denizin siyah veya yeşil bir renkte görülmesi, rüzgar çıkacağına ve sertleşeceğine.  

Romatizma vb. ağrılarının şiddetini arttırıyorsa 



Denizde Hava Durumu Tahmini 

Teknolojiyi kullanmadan hava durumu tahmini 
yapmak 

Bulutlar ve Gözleme Dayalı Hava Tahmin Yöntemleri 
Makale

https://www.youtube.com/watch?v=KlJ6srbBFIQ
https://www.youtube.com/watch?v=5WARxLVpiQA
https://www.youtube.com/watch?v=5WARxLVpiQA
https://www.youtube.com/watch?v=5WARxLVpiQA
http://sailing.test.boun.edu.tr/wp-content/uploads/Bulutlar-ve-G%C3%B6zleme-Dayal%C4%B1-Hava-Tahmin-Y%C3%B6ntemleri-Z%C3%BClal-Akarsu.pdf
http://sailing.test.boun.edu.tr/wp-content/uploads/Bulutlar-ve-G%C3%B6zleme-Dayal%C4%B1-Hava-Tahmin-Y%C3%B6ntemleri-Z%C3%BClal-Akarsu.pdf
http://sailing.test.boun.edu.tr/wp-content/uploads/Bulutlar-ve-G%C3%B6zleme-Dayal%C4%B1-Hava-Tahmin-Y%C3%B6ntemleri-Z%C3%BClal-Akarsu.pdf


“Pruvanız neta, rüzgarınız kolayınıza olsun.”


