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Hava küreyi oluşturan atmosferdeki gazların bir ağırlığı vardır. Yer çekiminin etkisiyle

atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvete atmosfer basıncı denir.

Atmosfer: 1 cm2’sine yaklaşık 1033g ağırlık uygular.
Bu yetişkin bir insan vücuduna yaklaşık 15 ton ağırlığın
yüklenmesi anlamına gelir.

Peki, biz insanlar bu ağırlığı nasıl taşıyoruz? Aynı şekilde
vücudumuzdan da dış ortama doğru kan basıncı
uygulanmaktadır. Vücut içerisindeki boşlukların havayla dolu
olması. Atmosfer basıncı ile kan basıncı birbirini
dengelemektedir.

Ölçen Alet: Basınç barometre ile ölçülür,

Ölçü Birimi: mb (milibar) veya Hpa (Hektopascal) ile ifade edilir.
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BASINCI ÖLÇEN İLKİ KİŞİ 
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Yükselti

Basınç değerleri yükseltinin artmasına

bağlı olarak azalır. Bu şekildeki azalmanın

temel sebebi, gazların yükseklerde

yoğunluğunun azalmasıdır. Genel olarak

her 11 metrede 1 mb basıncın azaldığı

kabul edilir.

Yükselti arttıkça basınç azalır.

Yükselti

Basınç



Sıcaklık 
Sıcaklık arttıkça gaz molekülleri başına düşen

enerji payı da artar. Bu nedenle sıcaklığın

fazla olduğu yerlerde ısınan hava kütlesinde

genleşme ve yükselme olur. Bu yükselme

hareketi zemine uygulanan basıncın

düşmesine neden olur. Soğuyan hava ağırlaşır

ve aşağıya doğru bir hareket başlar. Bu da

basıncın artmasına neden olur.

Sıcaklık arttıkça basınç azalır.

Basınç

Sıcaklık



Ekvator’da yıl

boyunca sıcaklık fazla

olduğu için ısınan

hava yükselir ve

sürekli alçak basınç

koşulları etkili olur.

Kutuplarda yıl boyunca

sıcaklık düşük

olduğundan soğuyan hava

alçalır ve sürekli yüksek

basınç koşulları etkilidir.



Atmosferde bulunan
gazların yoğunluğu

artarsa basınç da artar.
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Yer ÇekimiAtmosferi oluşturan gazların

yeryüzüne uyguladığı basınç yer

çekiminin etkisiyle oluşmaktadır.

Dünya’nın şeklinden dolayı

kutuplarda yer çekimi daha fazladır.

Dolayısıyla Ekvator’dan kutuplara ve

yüksek yerlerden alçak yerlere

gidildikçe yer çekimi artacağı için

basınç da artar.

Basınç

Yerçekimi



Dünya’nın Hareketleri
Dünya’nın hareketlerine bağlı olarak rüzgârlar yön değiştirir. Yön değiştiren rüzgârların 30° enlemlerinde

yığılmasıyla buralarda basınç artar. Farklı özellikteki hava kütlelerinin 60° enlemlerinde karşılaşmasıyla sıcak

hava, soğuk havanın üzerinde yükselir ve alçak basınç meydana gelir. Bu şekilde Dünya’nın günlük

hareketinin etkisiyle 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşmuştur.



Basınç Değeri 1013 mb’ın altında 1013 mb’ın üstündedir.

Yatay Hava Hareketi Çevreden merkeze Merkezden çevreye

Dikey Hava Hareketi Yükselici Alçalıcı

Gökyüzünün Durumu Kapalı (Bulutlu) Açık

Yağış İhtimali Yüksek Düşük 

Sapma Yönü Kuzey Yarım Küre’de sağa-Güney Yarım Küre’de sola

ALÇAK BASINÇ (SİKLON) YÜKSEK BASINÇ (ANTİSİKLON)BASINÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ



KUZEY YARIM KÜRE ALÇAK BASINÇ MERKEZİ

Yatay hava hareketinin yönü şekildeki

gibi çevreden merkeze doğru ise Alçak

Basınç (AB) alanıdır. Yani alçak basınç

çevresinden rüzgar alır.

Basınç merkezlerindeki sapmalar

şekildeki gibi "S" şeklinde ise

Kuzey Yarımküre yer alır.



GÜNEY YARIM KÜRE ALÇAK BASINÇ MERKEZİ

Yatay hava hareketinin yönü şekildeki

gibi çevreden merkeze doğru ise Alçak

Basınç (AB) alanıdır. Yani alçak basınç

çevresinden rüzgar alır.

Basınç merkezlerindeki sapmalar

şekildeki gibi "Ƨ" şeklinde ise

Güney Yarımküre yer alır.



KUZEY YARIM KÜRE YÜKSEK BASINÇ MERKEZİ

Yatay hava hareketinin yönü şekildeki

gibi merkezden çevreye doğru ise

Yüksek Basınç (YB) alanıdır. Yani yüksek

basınç çevresine rüzgar gönderir.

Basınç merkezlerindeki sapmalar

şekildeki gibi "S" şeklinde ise

Kuzey Yarımküre yer alır.



GÜNEY YARIM KÜRE YÜKSEK BASINÇ MERKEZİ

Yatay hava hareketinin yönü şekildeki

gibi merkezden çevreye doğru ise

Yüksek Basınç (YB) alanıdır.. Yani

yüksek basınç çevresine rüzgar

gönderir.

Basınç merkezlerindeki sapmalar

şekildeki gibi "Ƨ" şeklinde ise

Güney Yarımküre yer alır.



KYK Yüksek Basınç Ekvator Termik
Alçak Basınç

KYK Alçak Basınç GYK Yüksek Basınç Kutuplar Termik
Yüksek Basınç



YERYÜZÜNDEKİ SÜREKLİ BASINÇ MERKEZLERİ

TERMİK DİNAMİK

YB AB

SICAKLIK
(Dünyanın Şekli,

Güneş Işınlarının geliş açısı,
Enlem)

YB AB

GÜNLÜK HAREKET



90˚ KK

90˚ GK

EKVATOR 0˚
0o

Termik Alçak Basınç (TAB)

Ekvator ve çevresinde yıl boyu

etkili olan basınç kuşağıdır. Bu

alanların sürekli sıcak olması,

havanın yükselmesine ve yağışın

oluşmasına neden olmuştur.

Termik Yüksek Basınç 

(TYB)

Kutuplar çevresinde yıl

boyu görülen basınç

kuşağıdır. Bu alanlar soğuk

olduğu için hava

ağırlaşarak alçalır ve

termik yüksek basınç alanı

oluşur.

TYB

TYB

TAB



90˚ KK

90˚ GK

EKVATOR 0˚

Dinamik Alçak Basınç (DAB)

Kutuplardan ve 30° enlemlerinden

gelen hava kütleleri 60°

enlemlerinde karşılaşırlar. Sıcaklık

ve nem bakımından farklı olan bu

hava kütlelerinden sıcak olanı,

soğuk hava üzerinde yükselir.

Yükselici havaya bağlı olarak da bu

alanda sürekli dinamik alçak basınç

kuşağı oluşur ve bu alanlar yıl boyu

yağışlıdır.

Dinamik Yüksek Basınç (DYB)

Ekvatoral bölgeden ısınıp yükselen

hava kütleleri kutuplara doğru

hareket eder. 30° enlemi üzerine

geldiklerinde burada birikerek

alçalmaya başlarlar. Bu hava kütleleri

alçaldıkça ısınır ve kurutucu etki

yapar Bundan dolayı her iki

yarımkürede 30° enlemleri çevresinde

Dünya'nın en sıcak çölleri oluşmuştur.

30o

30o

60o

60o

DYB

DAB

DYB

DAB



Yeryüzünde aynı basınç değerine sahip olan noktaları birleştiren eğrilere izobar (eş basınç

eğrisi) denir. İzobar eğrileriyle çizilen haritalara izobar haritası adı verilir. Bu haritalar

özellikleri ve görünümleri izohips ya da izoterm haritalarına benzerlik gösterir.

İzobar (eş basınç eğrisi) 

ABYB

1030

1050

1010 1050
1030
1010





OCAK AYI

karadeniz

deniz
kara

Asya
Ocak ayında KYK’de kış mevsiminin yaşanması ve karaların erken soğumasıdır.

Alçak Basınç
Yüksek Basınç



TEMMUZ AYI

kara

kara

Alçak
temmuz  ayında KYK’de yaz mevsiminin yaşanması ve karaların erken ısınmasıdır.

Yüksek
Sıcaklığın Değişmesidir

deniz

deniz



Buna göre, bu basınç merkezinin;
I. bulunduğu yarım küre,
II. ortalama sıcaklık değeri,
III. kara ya da deniz üzerinde olma,
IV. yüksek ya da alçak basınç merkezi olma
özelliklerinden hangileri kesinlikle belirlenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV

2008-ÖSS

Aşağıdaki şekil, bir yerde, herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve
yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir.



Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bu hata giderilmiş olur?
A) Basınç değerini gösteren sayılar 1013 milibardan daha küçük olacak

şekilde değiştirilirse

B) Basıncı gösteren sayıların değeri merkezden çevreye doğru büyüyerek

yazılırsa

C) İzobar eğrilerinin sayısı artırılırsa

D) Rüzgârı gösteren oklar saat ibresinin dönüşü yönünde çizilirse

E) Rüzgârı gösteren oklar çevreden merkeze doğru çizilirse

2011-YGS

Kuzey Yarım Küre’deki bir yüksek basınç merkezine ait olan aşağıdaki şekilde
bir hata yapılmıştır.



Sürekli basınç merkezleri dinamik ve termik kökenli olmak üzere ikiye ayrılır.

Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinde dinamik basınç merkezi ve bu

merkezdeki hava hareketinin yönü doğru olarak gösterilmiştir?

2012-LYS4
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