
İKLİM VE HAVA OLAYLARI

HAVA OLAYLARI

Belirli bir bölgede kısa süreli meydana gelen hava
artlarına ............................denir.ş

Hava olayları .......................de meydana gelir.
Havanın bir gaz karı ımı oldu unu biliyorsunuzş ğ
Atmosferimiz çe itli gaz karı ımndan olu ur Bunlar :ş ş ş

%78..................... 
%21.................
%1...........................

Her zaman bulunan ve oranı de i enğ ş  gazlar hangileridir ?

Her zaman bulunan ve oranı   de i meyenğ ş   gazlar hangileridir?

Hava olaylarına beraber örnekler 
verelim.....................................................................................................
...........................................................................................
Hava olayları  dünyanın güne  ı ınlarını alma durumuna göre ve atmosferdeki gazlarınş ş
oranına ba lıdırğ
Hava olayları her gün ,  her an ,  her saat .........................
Hava olaylarının temel nedeni  .....................ve  ........................farkıdır.
Hava olayları ile ilgilenen bilim dalına ........................, hava olayları uzmanına 
ise ..........................denir. 

Hava olaylarını etkileyen de i kenlerğ ş
1-sıcaklık  :

2- Nem(su buharı) :

3-Hava basıncı :



-
Yağış çeşitleri :

Ya murğ  :  Havadaki nem yo u arak su damlacıklarını olu turur. Küçük suğ ş ş
damlacıkları bulutu olu turur. Bulutlarda bulunan su damlacıkları so uk hava ileş ğ
beraber birle erek büyük su damlalarına dönü ür. A ırla an su damlaları ya murş ş ğ ş ğ
olarak yeryüzüne iner.

Kar :  Bulut içerisindeki su damlacıkları so uk havanın etkisiyle ğ minik  buz tanelerine
dönü erek kar meydana gelir.ş

Dolu : Bulutlardaki su damlacıkları a ırı so uma nedeniyle aniden donar ve yeryüzüneş ğ
buz parçaları halinde iner. Adını buz topu koyalım unutmayalım .

Kıra ığ  :  Çok so uk havalarda görülür. Havanın aniden so umasıyla birlikte havadakiğ ğ
nem kıra ıla arak (gazdan katıya) kıra ı meydana gelir.ğ ş ğ

Çiy Havanın so umasıyla birlikte havadaki nem yo u arak su damlacıkları olu turur.ğ ğ ş ş
Buna çiy denir.   A aç dalları , çimen ....üzerinde görülür.ğ

Sis  : Yeryüzüne yakın yerde havadaki su buharının yo u arak küçük su damlacıklarığ ş
olu turması ile sis olu ur. ş ş Yer yüzü bulutlarıdır. Yo un sis görü   mesefesiniğ ş
azaltarak trafik akı ını etkileyebilir.ş

Hava durumu kimler için önemli   : 

 BASINÇ ALANLARI
Isınan hava genle ir ,tanecikler arası mesafe artar ,hava yo unlu u azalır.Böyleceş ğ ğ
bulundu u yüzeye daha az baskı yapar.Buğ
alanda .................................................Alanı olu ur.ş

So uyan hava büzülür , ısı kaybeden taneciklerin arasındaki mesafe azalır ,havağ
yo unlu u artar.Böylece bulundu u yüzeye daha fazla baskı yapar.Buğ ğ ğ
alanda .................................................Alanı olu ur.ş



ALÇAK BASINÇ ALANI(AB)  YÜKSEK BASINÇ ALANI(YB)

Hava ısınır

Isınan hava...............

Basınç........................

Bulut      oluşur

Hava ....................dır.

Yağış...................

Isınan hava yükseldiği 
için .....................................hava hareketi görülür.

Hava 
hareketi .................................................................
.............................doğrudur

Hava soğur

Soğuyan  hava...............

Basınç........................

Bulut     oluşmaz

Hava ......................tır.

Yağış...................

Soğuyan   hava alçaldığı  
için .............................................hava hareketi görülür.

Hava 
hareketi................................................................................
....................doğrudur.



Denizler geç ısınır geç soğur ,Kara parçası çabuk ısınır çabuk soğur. O zaman sizle bir 
çalışma yapalım. Deniz mi soğuk ? Kara parçası mı ?

Kara   deniz

Gündüz 

Gece

KARA MELTEMİ  (GECE MELTEMİ)      Kara geceler   

DENİZ MELTEMİ (GÜNDÜZ MELTEMİ) 



RÜZGARLAR

.....................Alanından ...........................Alanına do ru yatay yönde havağ
hareketidir.

 AB

So ukğ

Hava y unlu u .................... Hava yo unlu u....................ğ ğ ğ ğ

Sıcaklık farkı bacınç farklılı ına , basınç farklılı ı  da rüzgara neden olur.ğ ğ

Basınç farkı yoksa rüzgar da yok

Basınç farkı ne kadar fazla ise  rüzgar da o kadar iddetli olur.ş

Rüzgar çe itleri ş : Rüzgarın hızı çevreye verdi i etkilere ğ göre farklı isimler alır.Yel  ,
fırtına , hortum , kasırga , eytan kulesi , meltem.............ş
 Anemometre : Rüzgarın hızını, kuvvetini ve yönünü ölçmek için kullanılan alet
Higrometre    : Havanın nemini ölçmek için kullanılan alet
Barometre : Hava basıncını ölçer
Termometre : sıcaklık ölçer

Sıcak hava ile so uk havanın yere yakın bölgelerde yer de i tirmesi sonucu dönenğ ğ ş
rüzgarlar meydana gelir.  
Dönerek ilerleyen rüzgara hortum denilir. Hortumun küçü ü eytan kulesi, büyü üneğ ş ğ
ise kasırga denir. Kasırganın sürati saatte 118 km/h den fazladır. 

En küçü üne........................ğ
 Ortancasına...................
En büyü üne............................... denirğ



 2 soru çözelim



KL Mİ İ
Geni  bölge de  uzun zaman diliminde(30-35 yıl)  gözlemlenen hava olaylarınınş
ortalamasıdır

Bir yerin iklimi  o yerin  : 
Ekvatora olan uzaklı ınağ
 Bitki örtüsüne
Yeryüzü ekillerineş
 Kalıcı kar durumuna
Denize uzaklı ınağ
Denizden yüksekli ine ba lıdır.ğ ğ
klim hava olayları üzerinde etkilidir.İ

Karadeniz klimiİ Karasal iklim Akdeniz iklimi

-Her mevsim................
-Yaz ve kı  aylarış
arasındaki sıcaklık
farkı................dır.
Do al bitkiğ
örtüsü...........................

-Kı lar so uk ve kar ya ı lış ğ ğ ş
-Yazlar sıcak ve kurak
-Yaz ve kı  aylarış
arasındak  sıcaklıkş
farkı....................dır.
-Doal bitki
örtüsü .........................
...

-Kı ın ya ı lı ve ılıkş ğ ş
-Yaz sıcak ve kurak
Do al bitki örtüsü Makiğ

- klimi inceleyen bilim dalına............................................................... bilimİ
insanına ise ................................................................................denir.



KL M VE HAVA OLAYLARINI KAR ILA TIRALIM İ İ Ş Ş
KL Mİ İ  HAVA OLAYI

örnekler verelim  Hangisi iklim hangisi hava olayı

Konya’da yazlar sıcak ve kurak geçer

Ankara’da yarın 09:00n sis görülmesi bekleniyor

Salı günü Erzurumda iddetli kar ya ı ı bekleniyor.ş ğ ş
Erzurumda kı lar so uk ve ya ı lı geçerş ğ ğ ş

-Oldukça ......................bir bölgede 
etkilidir.
...........................yıllar boyunca 
etkilidir.

-Hava olaylarının ....................yıllık 
ortalamasıdır.

-Daha kesin bilgi içerir.

-Anlık de i mez. Fakat de i mezğ ş ğ ş
de ildir.Zamanla de i ebilirğ ğ ş

- lgili bilimİ
dalına.......................................
.
lgilenen bilimİ
insanına........................................
..
Not: Sorularda güne li, rüzgarlı, karlı,ş
bulutlu gibi anlık olayları
belirten ifadeler varsa hava olayıdır. 

-..................... alanda görülür

-Kısa süre içersinde de i ebilirğ ş

-Günlük yapılan gözlemler sonucu ile ortaya
çıkar.

-Tahminidir

-Anlık de i ebilir. De i klik fazladırğ ş ğ ş

- lgili bilim dalına.......................................İ
.
lgilenen bilim insanı.........................İ

Belirtirken; kurak, ya ı lı, so uk, sıcak gibiğ ş ğ
ifadeler kullanılır.



KL M DE KLİ İ ĞİŞİ İĞİ

-Atmosferde birikerek güne  ı ınlarının yeryüzünden uzaya yansımasını engelleyenş ş
gazlara ...............................gazları denir.
Bunlar :  CO2-CH4-H2O

Bu gazlar  yeryüzünden yansıyan güne  ı ınlarını tutarak Dünya’nın ısınmasına nedenş ş
olur.Bu etkiye ..........................etkisi denir.

-Atmosferdeki Sera gazlarının miktarı a ırı derecede arttı ında , Dünya çok fazlaş ğ
ısınır ve buna Küresel ısınma denir.

- Dünya genelinde ya anan küresel ısınma sonucunda  olu an iklim de i ikliklerineş ş ğ ş
küresel iklim de i ikli iğ ş ğ  denir.

KÜRESEL KL M DE KL N N NEDENLERİ İ ĞİŞİ İĞİ İ İ

NSANİ
Ormanların azalması 
Fosil yakıt tüketiminin artması   ( kömür, petrol, do algaz)ğ
Bilinçsiz Sanayile me §ş
Atmosferdeki sera gazlarının ( Karbondioksit, Metan…)  artması 
Nüfus artı ı….ş



KÜRESEL KL M DE KL N N SONUÇLARIİ İ ĞİŞİ İĞİ İ

- Uzun süreli kuraklık
- Meteorolojik afetler: Seller, iddetli kasırgalar...ş
-Kutuplarda buzulların erimesi
- Deniz seviyesindeki yükselme
- Beklenmedik fırtınalar
-Bitki ve hayvan neslinin azalması
- çilebilir su kaynaklarında azalmaİ
-Daha sıcak ve kurak iklim
- Tarıma ba lı ekonomik sorunlar….ğ

PEK  NELER YAPAB L R Z?İ İ İ İ

Uluslararası i  birlikleriş
-Karbondioksit salınımını azaltma
-§Yenilenemez enerji kaynakları (Kömür, petrol...)  yerine, rüzgar, güne  enerjisi gibiş
-yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma...
-§Ormanlar ve ye il alanlar korunmalı, arttırılmalış
- nsanlar bilinçlendirilmeliİ
-Geri dönü üme önem verilmeliş

ALI TIRMA YAPALIMŞ
Havanın yapısında ..................., ......................... ve ..................................
gibi gazlar bulunur.
• Yatay yönlü hava hareketlerine ........................ denir.
• ‘’Ankara’da yazlar sıcak ve kurak geçer.’’ ifadesi ………………örnektir.
• Yere yakın su buharının yo u masıyla ………….., ……………… ve ……… olu ur.ğ ş ş
• Alçalan hava hareketi ……………. basınç alanında olu ur.ş
• ‘’Yarın hava ya murlu olacak.’’ ifadesi ……..………….. örnektir.ğ
• Atmosferde %21 oranında …………….  gazı bulunur.
• Hava moleküllerin normalden daha sıkı ık oldu u alanlara…….. ……………………..ş ğ
denir.
• Rüzgarların hızını, kuvvetini ve yönünü ölçen aletlere  …………………… denir.
• Bulut ve ya mur olu umu ……….. basınç alanından görülürğ ş




