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ÖRNEK 1 :

Afla¤›daki haritada, Kuzey Yar›mküre’de, deniz
yüzeyindeki bir bölgede ölçülen bas›nç de¤erleri,
eflbas›nç e¤rileri ile gösterilmifltir.

Bu haritadan, ölçümün yap›ld›¤› zamanla ilgi-
li olarak afla¤›daki bilgilerden hangisi elde
edilemez?

A) Bölgenin hangi kesimlerinin yüksek ya da al-
çak bas›nç etkisinde bulundu¤u

B) Bölgedeki en yüksek bas›nc›n hangi de¤erler
aras›nda olabilece¤i

C) Bölgedeki bas›nç merkezlerinin say›s›

D) Bölgede en fliddetli rüzgâr›n hangi yönden
esece¤i

E) Bas›nç merkezlerindeki s›cakl›k de¤erleri

(ÖSS 1999)

Çözüm: 

Ayn› bas›nca sahip noktalar›n birlefltirilmesiyle el-
de edilen e¤rilere izobar (eflbas›nç) e¤rileri denir.
Bir izobar haritas›nda A, B, C seçeneklerindeki bil-
giler elde edilebilir.

Rüzgar, bas›nç fark› sonucu oluflan yatay hava
ak›m›d›r. Yüksek bas›nç ile alçak bas›nç merkezi
aras›ndaki bas›nç fark› artt›kça rüzgar›n fliddeti de
artar. ‹zobar haritas›nda bas›nç merkezleri ve bu
bas›nç merkezlerindeki bas›nç de¤erleri gösteril-
di¤ine göre en fliddetli rüzgar›n hangi yönden ese-
ce¤i de bulunabilir.

‹zobar haritalar›ndan bas›nç merkezlerindeki “s›-
cakl›k de¤erleri” ile ilgili bilgi elde edilemez. S›cakl›k
de¤erlerini gösteren haritalar izoterm haritalar›d›r.

Yan›t: E

ÖRNEK 2 :

fiekilde gösterilen merkezlerin hangisinde,
Dünya’n›n flekline ba¤l› olarak sürekli termik
bas›nç kuflaklar› oluflmufltur?

A) 1, 2 ve 3 B) 1, 4 ve 7

C) 2, 3, 5 ve 6 D) 4, 5, 6 ve 7

E) 2, 4, 6 ve 7

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Herhangi bir yerde havan›n ›s›nmas› ile atmosfer
bas›nc› azal›r, havan›n so¤umas› ile atmosfer ba-
s›nc› artar. Is›nma ve so¤umaya ba¤l› olarak olu-
flan bas›nç merkezlerine termik bas›nç merkezle-
ri denir.

Ekvator’da, günefl ›fl›nlar›n› y›l boyunca büyük
aç›larla ald›¤› için s›cakl›k ortalamas› fazlad›r. Do-
lay›s›yla Ekvator y›l boyunca “Termek Alçak Ba-
s›nç” konumundad›r. Kutuplar ise günefl ›fl›nlar›n›
y›l boyunca küçük aç›larla ald›¤› için s›cakl›k orta-
lamas› azd›r. Dolay›s›yla kutuplar y›l boyunca
“Termik Yüksek Bas›nç” konumundad›r.

Ekvator’un s›cak kutuplar›n so¤uk olmas› Dün-
ya’n›n flekli ile ilgili oldu¤una göre;

Yan›t: B
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ÖRNEK 3 :

Afla¤›daki sürekli bas›nç merkezlerinden han-
gisi Güney Yar›mküre’deki bir alçak bas›nç
alan›n› göstermektedir?

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Rüzgar yüksek bas›nç alan›ndan alçak bas›nç
alan›na do¤ru hareket eden yatay hava hareketi-
dir. Rüzgarlar merkeze geliyor ise merkez alçak
bas›nç, rüzgarlar merkezden çevreye do¤ru hare-
ket ediyor ise, merkez yüksek bas›nç alan›d›r.

A ve C seçeneklerinde verilen bas›nç merkezleri
yüksek bas›nç merkezleridir.

E seçene¤inde rüzgarlar sapmadan esti¤i göste-
rilmifltirki, bu yanl›fl bir durumdur. Dünya’n›n ekse-
ni etraf›nda dönmesine ba¤l› olarak rüzgar yönle-
rinde sapmalar oluflur.

Bir bas›nç alan›n›n hangi yar›mkürede yer ald›¤›-
n› bulmak için, pratik bir yol olarak, sa¤daki rüzga-
r› gösteren okun bonbesine bak›l›r. Sa¤ ok yukar›
bonbe yapm›fl ise merkez Kuzey Yar›mküre’de,
güneye bonbe yapm›fl ise merkez Güney Yar›m-
küre’dedir.

Yan›t: B

ÖRNEK 4 :

Yerflekillerinin uzan›fl yönünün rüzgar yönü-
nü etkiledi¤i düflünülürse, afla¤›da y›ll›k orta-
lama rüzgar gülü grafikleri verilen bölgelerin
hangisinde yerflekillerinin daha sade oldu¤u
söylenebilir?

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Rüzgar gülü grafikleri merkeze hangi yönden ne
kadar rüzgar›n geldi¤ini gösterir. Rüzgar›n en çok
geldi¤i yön en uzun, en az geldi¤i yön ise en k›sa
çizilir. Yerflekillerinin uzan›fl do¤rultusu, o bölgede
esen rüzgarlar›n esifl yönü üzerinde etki eder.
Yerflekillerinin uzan›fl yönü ile rüzgar gülü grafik-
leri benzerlik gösterir.
Yerflekillerinin sade oldu¤u yörelerde rüzgar› her
yönden yaklafl›k ayn› esme s›kl›¤› ile gelece¤i
söylenebilir.

Yan›t: D
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ÖRNEK 5 :

K›fl musonu ya¤›fl getirmez.

Bu durumun nedeni afla¤›dakilerden hangisi-
dir?

A) Karadan denize do¤ru esmesi

B) Denizden karaya do¤ru esmesi

C) Rüzgâr›n vadileri izlemesi

D) Dinamik yüksek bas›nç alan›ndan kaynaklan-
mas›

E) Genifl alanlarda etkili olmas›

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Hint Okyanusu ile Güneydo¤u Asya aras›nda alt›
ay aral›kla ters yönlerde esen rüzgarlara muson
rüzgarlar› denir.

Yaz musonu; Hint Okyanusu’ndan Güneydo¤u
Asya’ya do¤ru esen muson rüzgar›d›r. Denizden
karaya do¤ru esti¤i için Güneydo¤u Asya k›y›lar›-
na bol miktarda ya¤›fl b›rak›r.

K›fl musonu ise, Güneydo¤u Asya’dan Hint Okya-
nusu’na do¤ru esen muson rüzgar›d›r. K›fl muso-
nu karadan denize do¤ru esti¤i için Güneydo¤u
Asya k›y›lar›na ya¤›fl getirmez.

Yan›t: A

ÖRNEK 6 :

Yukar›daki izobar haritas›nda, hangi ok yö-
nünde esen rüzgar›n fliddeti en fazlad›r?

A) I B) II C) III

D) IV E) V

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

‹zobarlar›n s›k oldu¤u do¤rultuda esen rüzgar›n
fliddeti fazlad›r.

Yan›t: A
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ÖRNEK 17 :

Afla¤›daki rüzgârlardan hangisi etkili oldu¤u
bölgelerde hava s›cakl›¤›n› yükseltir?

A) Y›ld›z B) Bora C) K›ble
D) Karayel E) Poyraz

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Ekvator yönlü rüzgarlar s›cak, kutup yönlü rüzgar-
lar ise so¤uk rüzgarlard›r. Bu durum s›cakl›k en-
lem iliflkisine bir örnektir.
Afla¤›da Türkiye’deki s›cak ve so¤uk yerel rüzgar-
lar›n adlar› verilmifltir.

Kuzey Afrika’dan Akdeniz’e do¤ru esen Hamsin
ve Sirokko s›cak, Avrupa’dan Akdeniz’e do¤ru
esen Mistral ve Bora so¤uk yerel rüzgarlardand›r.

Yan›t: C
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