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Meteoroloji

• Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir.

✓ Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır.

✓ Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve 

gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir.

Yunanlar için önemi:

1. Tarım
2. Denizcilik



Meteorolojinin Önemi

Denizdeyken nasıl bir hava ve deniz koşullarıyla karşılaşacağınızı bilmek,

➢ karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara önceden önlem almanızı sağlar.

Örneğin sert havada; 

• Fırtına floğu
• Kalın yelkenler
• Camadan



Meteoroloji 
ÖğeleriRüzgar

Bulut

Dalga

Akıntı Gelgit



1. Rüzgar

• Hava kütlesinin yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareketine denir. 

Rüzgar Hızını Etkileyen Temel Faktörler:

1. YBA ile ABA arasındaki uzaklık

2. YBA ile ABA arasındaki basınç farkı

3. Dünyanın dönüşü

4. Sürtünme kuvveti

✓ Rüzgarlar dalga ve akıntı oluşumunda etkilidir



Rüzgar Oluşumunda Etkili Temel Prensipler

• Isınan akışkan (hava, su vb.) 
yoğunluğunun azalmasıyla 
beraber yükselir

• Akışkanlar yüksek 
basınçtan alçak basınca 
doğru akar



Rüzgar Oluşumunda Etkili Temel Prensipler

• İlk iki temel prensibimizden hareketle;

-> Ekvator(ABA) – Kutuplar(YBA)

Ekvator’daki sıcak hava ısınıp yükselirken yerini kutuplardaki soğuk hava 
kütleleri doldurur.



Rüzgar Oluşumunda Etkili Temel Prensipler

Coriolis Etkisi

https://youtu.be/
dt_XJp77-mk

https://youtu.be/dt_XJp77-mk
https://youtu.be/dt_XJp77-mk


Rüzgar Çeşitleri

1-) 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

2-) Mevsimlik Rüzgarlar

➢ Mevsimlik karalar ve denizler arasındaki ısınma farkları sebebiyle oluşan rüzgarlardır. Karalar 
denizlere kıyasla daha hızlı ısınıp daha hızlı soğur.

➢ Yaz aylarında; 
Denizler(YB)  Karalar(AB)

➢ Kış aylarında; 
Karalar(YB)  Denizler(AB)

Muson 
Rüzgarları



Rüzgar Çeşitleri

3-) Lokal Rüzgarlar -> Kara ve Deniz Meltemi

➢ Günlük karalar ve denizler arasındaki ısınma farkları sebebiyle oluşan rüzgarlardır. Karalar 
denizlere kıyasla daha hızlı ısınıp daha hızlı soğur.

➢ Geceleri; 
Karalar(YB)  Denizler(AB)

➢ Gündüzleri; 
Denizler(YB)  Karalar(AB)



Türkiye’de Etkili Mahalli Rüzgarlar

➢ Estikleri (geldikleri) yöne 
göre isimlendirilirler

➢ Lodos denizciler için 
oldukça önemlidir. Hızı ve
hamlesi 40 ile 60 Knots’a
kadar ulaşarak etkili olur. 



Rüzgar Birimleri

➢ Rüzgarın hızı ve yönünü 
anemometre gösterir.

➢ Rüzgarın hızı knot birimindedir.
(1 knot= 1.852 km/saat)
(1 deniz mili=1.852 km)

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

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


Rüzgar Birimleri

Beaufort Skalası

➢ Beaufort skalasında
rüzgarın nicel bir
ölçümü yerine yarattığı
etki dikkate alınmıştır.

➢ Önlem alınmaya rüzgar 
5 beaufort estiğinde 
başlanır.

➢ 7 beaufort fırtına 
başlangıcı olarak kabul 
edilir.



Rüzgar Birimleri

Windbarb

✓ Wind barb bir rüzgar illüstrasyon
sistemidir.

✓ Rüzgarın yönü ve hızını kolayca
anlamamızı sağlar.

Örneğin;



Sağanaklar
Sağanak, rüzgarın şiddetinin artış gösterdiği veya yönünün 

değiştiği lokal oluşumlardır. Deniz üzerindeki çırpıntı ve 
karartılardan anlaşılabilirler.



2. Bulut

➢ Bulutlar atmosferdeki buğu, su damlacıkları ve buz taneciklerinin
yoğunlaşmasıyla oluşan, renkleri, biçimleri, yükseklikleri ve yol
açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan kümelerdir.

Bulutlara bakarak;

1. Havanın rüzgarlı olup olmadığını anlayabiliriz.

2. Yağmur olasılığı olup olmadığını anlayabiliriz.

Rüzgarsız 
Hava

Rüzgarlı 
Hava

Çok Rüzgarlı
Hava



YÜKSEKLİĞİNE GÖRE BULUTLAR

-

ALTO

SİRRO



Meydana Geliş Biçimine Göre Bulutlar

KÜMÜLÜS STRATÜS SİRRÜS

➢ Güzel hava bulutları.
➢ Pamuk yumağına benzerler. 

1. Kümülüs(alçakta) 
2. Altokümülüs(orta yükseklikte) 
3. Sirrokümülüs(en yüksekte)

➢ Genelde kış aylarında rastlarız
➢ Gökyüzünü çarşaf gibi kaplar.

1. Stratüs(alçakta) 
2. Altostratüs(orta yükseklikte) 
3. Sirrostratüs(en yüksekte)

➢ İyi hava bulutlarıdır
➢ Ancak fırtına habercisi olabilir
➢ Çok yüksekte, 0 oC nin altında 

oluşurlar. 
➢ Buz kristallerinden oluşan 

sirrüslar kaz tüyü şeklindedir.



3.Dalga

➢Rüzgar, akıntı, gelgit veya depremler sonucu oluşurlar.
➢ Dalga sırasında su horizontal değil sadece yukarı aşağı hareket eder. 
➢Derinden sığa(karaya yaklaştıkça) gittikçe dalgaların hızı azalır fakat

yükseklikleri artar.



4.Akıntı

➢ Deniz yüzeylerindeki suların, bulundukları yerlerden başka alanlara doğru 
taşınmasına akıntı denir.

➢ Akıntıların oluşumunda rüzgar, deniz sularında beliren yoğunluk ayrılığı, yer 
yuvarlağının dönmesi, kıyıların biçimi ve uzanışı, yer kabartılarının yönü etkilidir.

Dünya 
üzerindeki sabit 
akıntılar



Akıntının yönü ve şiddetine dikkat etmek önemlidir çünkü dikkat edilmediği takdirde:

➢ Karaya oturma

➢ Çarpışma

➢ Yarışta şamandıra kaçırma riskleri oluşabilir.



5.Gelgit

➢ Ay’ın ve Güneş’in çekim gücüne bağlı olarak okyanuslardaki su seviyesinde 
meydana gelen yükselme ve alçalmalara gel-git ya da med-cezir denir. 

➢ Ay Güneş’e göre Dünya’ya daha yakın olduğu için Ay’ın çekim gücü daha fazladır. 



Bazı Meteoroloji Platformları

Windguru Windy Meteoroloji.gov.tr

WINDGURU



Rüzgar

• Yazları poyraz, kışları lodos eser. 

• Yazın poyraz kuru ve soğuk hava getirir. Kümülüs oluşumu gözlenir.

• Kışın lodos sıcak ve nemli hava getirir. Stratüs oluşumu gözlenir.

İstanbul

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.




