
4. ders deftere yazılacaklar 

 HAVA OLAYLARI 
ATMOSFER ( HAVA KÜRE) : Dünya’yı dıştan saran hava katmanına atmosfer denir.  

Atmosferdeki gazlar ve bu gazların atmosferdeki oranları: 

                     
HAVA OLAYI : Belirli bir bölgede ve kısa sürede meydana gelen hava şartlarına hava olayı denir. Atmosferde 
gerçekleşir. 
Örnek: Kar, yağmur, dolu, sis, çiy,kırağı 
 
HAVA OLAYLARINI NELER ETKİLER? 

• Sıcaklık: Güneş ışınlarının Dünya’ya geliş açısı ile ilgili  
• Nem: Havadaki Su buharı miktarı  
• Hava basıncı: Hava taneciklerinin seyrek yada sık olması ile ilgili  

 

 

YAĞMUR 
• Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak 

yoğuşur ve küçük su damlacıkları hâline gelir.  
• Gökyüzünde birleşip büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner. Böylece yağmur oluşur. 

 

KAR: Bulutlardaki su damlacıkları, havanın sıcaklığı 0°C’nin altına düştüğünde minik buz kristallerine dönüşür. 
Bunlar birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde yeryüzüne iner. 
 
DOLU: Bulutlardaki su damlacıklarının aşırı soğuma nedeniyle aniden donar. Bunun sonucunda buz parçaları 
hâlinde yeryüzüne iner bu hava olayına dolu adı verilir. 
ÇÖN: YAĞMUR, KAR, DOLU bulutlarda yani atmosfere yakın yerlerde oluşmaktadır. 
 
ÇİY: Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde ( yaprak, çimen, ağaç dalları...) yoğunlaşması 
sonucu su damlacıkları oluşur. Bu olaya çiy denir. 
 



 
KIRAĞI: Çok soğuk gecelerde yeryüzüne yakın su buharının taş, toprak, arabanın üzerinde sıvı hâle geçmeden 
direkt buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan hava olayına kırağı denir. 
 
SİS: Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşması sonucu oluşan yeryüzü bulutlarıdır. 
ÇÖN: ÇİY, SİS, KIRAĞI hava olayları yer yüzüne yakın yerlerde oluşur. 
 

• Hava durumundan bilgi sahibi olması gereken meslekler; Pilot, Çiftçi, Kaptan, Balıkçılar… 
• Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.  

HAVA DURUMU: Belli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. 
 

BASINÇ ALANLARI 
 

• Atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı yeryüzüne basınç yapar. 
• Bu basınç bölgelere göre farklılık gösterir; Bazı yerlerde yüksek bazı yerlerde alçak basınç oluşur. 
• Bunun sebebi sıcaklık farklılığından kaynaklanır. 

 
ALÇAK BASINÇ ALANI 

 
 

YÜKSEK BASINÇ ALANI 

 

İPUCU: 

 

 



 

              

RÜZGAR 
Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yöndeki hava hareketine rüzgar denir. 

            

                

ÇÖN: Sıcaklık farklılığı basınç farklılığına; basınç farklılığı da rüzgar oluşumuna neden olur. 
• Basınç farkı yoksa rüzgar yoktur. 
• Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgar da o kadar şiddetli olur. 

RÜZGAR ÇEŞİTLERİ 
§ Rüzgarın hızına ve çevreye verdiği etkilere göre farklı isimler alır:  Yel, Meltem, Fırtına , Hortum, 

Kasırga... 
ANEMOMETRE: Rüzgarın HIZINI, KUVVETİNİ, VE YÖNÜNÜ ölçmekte kullanılan aletlere denir. 
HİGROMETRE: Havanın NEMİNİ ölçmek için higrometre kullanılır. 
BAROMETRE: Havanın BASINCINI ölçmek için barometre kullanılır. 
 

    İPUCU 

 

    İPUCU 

 



 
 

İKLİM 
Geniş bir bölgede, uzun yıllar boyunca ( 30-40 yıl) gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalamasıdır. 

ÜLKEMİZDEKİ İKLİM ÇEŞİTLERİ 

KARADENİZ İKLİMİ KARASAL İKLİM AKDENİZ İKLİMİ 
 

• Her mevsim yağış alır, 
• Yaz ve kış ayları arasındaki 

sıcaklık farkı AZdır, 
• Doğal bitki örtüsü: ORMAN 
 

• Ülkemizin büyük bir 
kesiminde etkilidir, 

• Kış: SOĞUK ve KAR yağışlı 
• Yaz: SICAK ve KURAK 
• Yaz ve kış ayları arasındaki 

sıcaklık farkı FAZLADIR. 
• Doğal bitki örtüsü: BOZKIR 

• Kış: YAĞIŞLI ve ILIK 
• Yaz: SICAK ve KURAK 
• Doğal bitki örtüsü: BODUR 

ağaç ve ÇALILARDAN oluşan 
MAKİLERDİR( 1-2 m) 

 

İKLİM VE HAVA OLAYLARI ARASINDAKİ FARKLAR 

 

 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

SERA ETKİSİ 
Atmosferde birikerek Güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları denir.  

• Karbondioksit ( CO2 ) 
• Metan ( CH4 ) 
• Su Buharı ( H2O )… 

Bu gazlar yer yüzünden yansıyan güneş ışınlarını tutarak Dünya’nın ısınmasına neden olur bu etkiye de sera 
etkisi denir. 
KÜRESEL ISINMA 

• Atmosferdeki sera gazlarının (Karbondioksit ,Metan…) miktarı aşırı derecede arttığında Dünya çok 
fazla ısınır ve  küresel ısınma meydana gelir. 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
§ Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma sonucunda oluşan iklim değişikliklerine küresel iklim 

değişikliği denir. 
 

 

 



 

 

 

 
 

PEKİ NELER YAPABİLİRİZ? 
 

§ Uluslararası iş birlikleri 
§ Karbondioksit salınımını azaltma 
§ Yenilenemez enerji kaynakları (Kömür, petrol...)  yerine, rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilenebilir 

enerji kaynaklarını kullanma... 
§ Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalı, arttırılmalı 
§ İnsanlar bilinçlendirilmeli 
§ Geri dönüşüme önem verilmeli… 

 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
SONUÇLARI 

 
§ Uzun süreli kuraklık 
§ Meteorolojik afetler: Seller, şiddetli 

kasırgalar... 
§ Kutuplarda buzulların erimesi 
§ Deniz seviyesindeki yükselme 
§ Beklenmedik fırtınalar 
§ Bitki ve hayvan neslinin azalması 
§ İçilebilir su kaynaklarında azalma 
§ Daha sıcak ve kurak iklim  
§ Tarıma bağlı ekonomik sorunlar…. 

 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN 
NEDENLERİ 

 
§ İNSAN 
§ Ormanların azalması 
§ Fosil yakıt tüketiminin artması  
§ ( kömür, petrol, doğalgaz) 
§ Bilinçsiz Sanayileşme 
§ Atmosferdeki sera gazlarının ( 

Karbondioksit, Metan…)  artması 
§ Nüfus artışı…. 

 


