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9. Rüzgar 



Rüzgar - Tanım 

■ Havanın yatay ve/veya 

dikey hareketi rüzgar 

olarak tanımlanır.  

 

 

 

 

■ Rüzgar vektörel bir 

büyüklüktür. 

■ Rüzgar, şiddet ve yön 

bilgisi ile beraber verilir. 

 



Rüzgar - Tanım 

■ Rüzgar yönü: 0o-359o ile 

ifade edilir. 

■ Kuzeyli Rüzgar ? 

■ Doğulu rüzgar ? 

 

 

 
 

■ Rüzgar şiddeti: knot, m/sn 

ile belirtilir. 

 1knot=0.514m/s. 

 



Rüzgar - Tanım 



Rüzgar neden oluşur? 

■ Başınç gradyanı(PGF), hava kütlesinin hareketini 

tetikleyen kuvvettir. 

■ PGF, havanın yüksek basınçtan, alçak basınca doğru 

hareket etmesine sebep olur. 



Rüzgar - Tanım 

■ Rüzgarların izobarlara dik olması gerekiyor. Fakat 

gözlemler paralel olduğunu gösteriyor! Neden? 

 



Coriolis kuvvet 



Coriolis kuvvet 
■ Dünyanın dönmesinden dolayı meydana gelen 

kuvvettir. 

■ Coriolis kuvveti, hareket halindeki nesnelerin sağa 

doğru sapmasına neden olur. 

■ Güney yarım küre için ise tam tersi(sola doğru) olur. 



Coriolis kuvvet 

■ Bu saptırıcı kuvvetin şiddeti özellikle  "enlem 

derecesi" ve "hız" a bağlıdır. 

■ Coriolis kuvveti ekvatorda sıfırdır ve kutuplara 

doğru gidildikçe artarak, kutuplarda 

maksimum değerini bulur.  

■ Yeryüzünün herhangi bir noktasındaki 

hareketsiz cisim için coriolis kuvveti sıfırdır.  
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Geostrofik rüzgar 

■ Yalnız basınç gradyanı ile koriolis kuvvetini 

dikkate alarak, elde edilen teorik rüzgardır.  

■ Sürtünme kuvveti ihmal edilmektedir. 

■ Gerçek rüzgar ile arasında az bir fark vardır! 



Gözlenen & Geostrofik rüzgar 
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Gözlenen rüzgar 



Gözlenen & Geostrofik rüzgar 

■ Karalar üzerinde, Rüzgar yönünde 25-30 derece 

beking yapar, hızında da % 50 azalış olur. 



Gözlenen & Geostrofik rüzgar 

■ Denizler üzerinde, rüzgar yönünde 10-15 derece 

beking yapar, hızında da % 30 azalış olur. 



Rüzgar 
 Kuzey yarım kürede rüzgarı arkamıza aldığımızda; 

  Alçak basınç merkezi solunuzda kalır. 

  Yüksek basınç merkezi sağımızda kalır. 

  Güney yarım kürede ise tam tersi olur. 

 



Rüzgar - 500 mb 



Yukarı seviye rüzgarı(JET) 

■ Kuvvetli dikey ve yatay rüzgar 

Shear’ları ile karakterize edilen, 

Tropopoz yakınında görülen 

kuvvetli ve dar hava akımına 

“JET STREAM” denir. 

■ Jet rüzgarları kabaca, 50 Knot’ın 
üzerindeki rüzgarların 
bulunduğu dar bir şerit olarak 
tarif edilebilir. 

■ Kalınlığı 2-5 km’yi bulur.   

■ Polar Jet:7-12km SubJ:10-16km 

■ Genellikle jet rüzgarı, hakim 
rüzgar sirkülasyonu içinde 
hareket eder.  



Yukarı seviye rüzgarı(JET) 



Yukarı seviye rüzgarı(JET) 

■ Jet kanalı içinde rüzgar hızının en yüksek 
değere ulaştığı yer “JET ÇEKİRDEĞİ” (Jet 
Cord’u) denir. Ve bu da jet merkezinin 
etrafına çizilen ilk İzoteks hattı ile belirtilir.       

 



Yukarı seviye rüzgarı(JET) 

■  Bulutlar JET akış istikameti hakkında 

bilgiler verebilir.  

■ Jet rüzgarının merkezi seviyesinde 

hava, genellikle açık olmasına 

rağmen, bu seviyenin altında çoğu 

zaman  bulutludur.  

■ Kuvvetli rüzgarların bulunduğu 

bölgede teşekkül eden bulutlar, 

genellikle rüzgar istikametinde jet 

rüzgarının uzunluk eksenine paralel 

kesik kesik şeritler halinde uzanır. 



Yerel Rüzgarlar(Meltemler) 

■ Bu rüzgarlar güneşli 
bir günde veya açık 
bir gecede, ısınma 
farklılıklarından 
kaynaklanan düşük 
basınç garadyanı 
nedeniyle görülen 
küçük ölçekli 
atmosfer olaylarıdır.  

 



Deniz Meltemi 
■ Denizden karaya doğru esen 

rüzgardır. 

■ Gece ve gündüz boyunca 
kara ve denizlerin farklı 
ısınmaları sonucu olur.  

■ Gündüz karalar denizlerden 
daha çabuk ve daha fazla 
ısındığından, kara üzerindeki 
havanın yoğunluğu azalır 

■ Böylece deniz üzerindeki 
hava kara üzerindekinden 
daha  yoğun olur. 

■ Denizden karaya doğru 
oluşan yatay yoğunluk 
gradyanının etkisiyle rüzgar 
denizden karaya doğru eser . 

 



Deniz Meltemi 

■ Deniz meltemi gündüz 
esen bir rüzgardır. 

■ Öğle saatlerinden sonra 
hızı maksimuma ulaşır.  

■ Güneşli ve sıcak bir günde 
deniz melteminin etkisi 
karadan içeri doğru 30-35 
km kadar hissedilebilir.  

■ 200-300 m kalınlığında bir 
tabakada etkili olurlar.  

■ Genelde 10-15 knot bir hız 
ile eser. 



■ Gece karalar denizlerden 
daha çabuk ve daha fazla 
soğur. 

■ Kara üzerinde hava deniz 
üzerindekine göre daha 
yoğun olur.  

■ Böylece karadan denize 
doğru bir yoğunluk 
gradyanı meydana gelir.  

■ Bu gradyan karadan 
denize doğru hava 
hareketine neden olur. 

■ Kara meltemi gece esen 
bir rüzgardır.  

Kara Meltemi 



■ Kara meltemi, deniz 
meltemine göre daha 
zayıftır.  

■ Genellikle 3-5 knot hıza 
sahiptirler.  

■ 100-150 m kalınlığında bir 
tabakada etkili olurlar. 

■  Kara meltemleri sadece 
kararlı tip havalarda 
oluşur.  

■ Yüzey konturlarının etkisi 
altında kalırlar. 

Kara Meltemi 



Deniz ve kara melteminin 
opersayonel etkileri 

■ Deniz kıyısında bulunan bir hava alanında pist kıyı 
şeridine dik olarak konumlandırılmış ise iniş ve kalkış 
yönleri (landing/take-of) gece ve gündüz değişecektir. 

 



Deniz ve kara melteminin 
opersayonel etkileri 

■ Eğer pist kıyı şeridine paralel ise 
deniz ve kara meltemi yan rüzgar 
olarak etki yapabilir. 

■ Kıyı (adveksiyon) sisleri oluştuğu 
zaman gün boyunca karaya doğru 
sürüklenebilir ve kıyıda bulunan hava 
alanında görüşün azalmasına sebep 
olabilir.  

■ Deniz meltemi sebebi ile kara 
üzerine taşınan nemli havanın 
yükselmesi sonucu kümülüs bulutları 
teşekkül edebilir.(pilota kıyı şeridinin 
teşhisinde yardımcı olur.)   

 


