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ATMOSFER VE IKLIM

AT MOS FER VE ÖZEL LİK LE Rİ
Do ğal or ta m baş lı ca dört kü re ye ay rıl mak ta dır. Bu kü re ler den en dış ta ola nı ha va kü re ya ni 

at mos fer dir. At mos fer yer yü zü nü çe pe çev re ku şa tan gaz küt le si dir. Yer  çe ki mi nin et ki si ile dün-
ya mız la bir lik te dö ner. Yer yü zün den yak la şık 10.000 km ka dar yük sek te so na erer. At mos fer can lı 
ya şa mı nı sağ la yan ve dü zen le yen bir ya pı dır.

AT	MOS	FE	RİN	BİLE	ŞİMİ	VE	YA	PI	SI

I.	Ora	nı	De	ğiş	me	yen	Gaz	lar

OO At mos fe rin bi le şi min de en bü yük pa ya azot gazı sa hip tir. At mos fe ri oluş tu ran gaz la rın % 
78’ini azot mey da na ge ti rir. Azot bit ki ler ta ra fın dan top rak ta tu tu lur.

OO İkin ci sı ra da % 21 ile ok si jen yer alır. Ok si jen ha ya tın var lı ğı için vaz ge çi le mez bir gaz dır. So-
lu num ve yan ma olay la rı nı dü zen ler.

OO Ar gon yak la şık % 1 oran la en önem li üçün cü gaz tü rü dür. At mos fer de en faz la bu lu nan soy 
gaz dır.

OO Di ğer gaz lar ise ya ni ne on, hel yum, hid ro jen ve kse non dur. An cak bun la rın at mos fer bi le şi-
mi üze rin de bü yük bir et ki si yok tur.

Gaz Kı salt ma Oran (yüz de %)
Azot (Nit ro jen) N2 78.08

Ok si jen O2 20.95
Ar gon Ar 0.93
Ne on Ne 0.002

Hel yum He 0.0005
Krip ton Kr 0.0001

Ze non (Xe non) Xe 0.000009
Hid ro jen H2 0.000005

Atmosferioluşturanbaşlıcagazlarınoransaldağılımı

II.	Ora	nı	De	ği	şen	Gaz	lar

At mos fer de sı cak lık, ba sınç ve kir li lik gi bi 
ko şul la ra bağ lı ola rak de ği şim gös te ren ba zı 
gaz lar bu lun mak ta dır. Bun lar dan en önem-
li si su bu ha rı dır. Su bu ha rı, ora nı az ol ma sı na 
rağ men ik lim olay la rı nın tü mü nün ya şan ma-
sın da önem li bir pa ya sa hip tir. Bir di ğer oranı 
de ğiş ken gaz ise kar bon di ok sit tir. At mos fer de 
sü rek li bu lu nan bir gaz ol ma sı na rağ men son 
200 yıl dır ar tan fo sil ya kıt tü ke ti mi so nu cun da 
at mos fer de ki ora nı art mış, bu ne den le Dün ya gi de rek ısın ma ya baş la mış tır.

Gaz Kı salt ma Oran (yüz de %)
Su bu ha rı H2O 0.25

Kar bon di ok sit CO2 0.038

Oranıdeğişkengazlarınatmosferdekioranları
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III.	 Atmosferde	Her	Zaman	Bulunmayan	Gazlar

Bazı gazlar atmosferde her zaman bulunmayabilir. Örneğin ozon yüksek atmosferdeki kim-
yasal süreçlerle ortaya çıktığından her yerde bulunmaz.

AT	MOS	FE	RİN	ET	Kİ	LE	Rİ
1.  Can lı ya şa mı için ge rek li olan gaz la rı sağ lar.

2.  İk lim olay la rı at mos fer için de ger çek le şir.

3.  Gü neş ten ge len za rar lı ışın la rın sü zül me si ni sağ lar.

4.  Uzay dan ge len gök  taş la rı nın par ça la na rak za rar sız hâle gel me si ni sağ lar.

5.  Gü neş ışın la rı nın da ğıl ma sı nı sağ la ya rak göl ge alan la rın da ay dın lık ol ma sı nı sağ lar.

6.  Dün ya’ nın aşı rı ısı nıp, aşı rı so ğu ma sı na en gel olur.

Günümüzden
50.000yılönce
ArizonaÇölüne
düşenbüyükbir

göktaşıBarringer
Çukuruadıveri
lendevbirkra

terinoluşmasına
yolaçmıştır.Eğer
atmosferolmasay
dıDünya’nınpek

çokyerindebu
türçukurluklar

oluşacaktı.

İK LİM VE HA VA DU RU MU
Her ak şam ha ber ler de ül ke mi zin fark lı yer le rin de ki sı cak lık ve ya ğış du ru mu ve ril mek te dir. 

Bun lar dar bir alan da gö rü len ha va du ru mu özel lik le ri dir. Ha va du ru mu birkaç gün için de bü yük 
de ği şik lik ler gös te re bil mek te dir. Ör ne ğin “An ka ra’da bu gün sı cak lık 23º C, öğ le den son ra ha fif par-
ça lı bu lut lu” ifa de si ha va du ru mu nu açık la mak ta dır.

İk lim ise tü müy le fark lı bir kav ram dır. Ha-
va du rum la rı nın çok uzun yıl lar bo yun ca in ce-
len me si so nu cun da bir böl ge ye ait at mos fe rik 
özel lik le rin tü mü nün bir den açık lan ma sı na ik lim 
de nir. Ör ne ğin “Ak de niz ik li mi ılı man dır. ” ifa de-
sin den o an ki sı cak lı ğa ve ya ya ğı şa da ir bir so nuç 
çı ka rı la maz. An cak Ak de niz ik li min de yaz la rın sı-
cak ve ku rak, kış la rın ise ılık ve ya ğış lı ol du ğu nu 
an la rız.

Kli ma to lo ji ile me te oro lo ji bir bir le rin den 
fark lı iki bi lim da lı dır. Me te oro lo ji at mos fer göz-
lem le ri ya pa rak bun la rın o an lık so nuç la rı nı in ce-
ler ken, bir coğ raf ya da lı olan kli ma to lo ji at mos-
fer olay la rı nın in san ya şa mı üze rin de ki et ki le ri ni 
bir bü tün ola rak ele alır.

Ekvatoral ve kutup kuşaklarında hava durumu iklimi yansıtırken orta kuşakta
havadurumuiklimiyansıtmaz.

HavatahminharitalarıülkemizdeMeteorolojiİşleriGenelMüdürlüğü
tarafındanhazırlanmaktadır.Sizlerdehttp://dmi.gov.tradresinegire

rekhavatahminharitalarınıinceleyebilirsiniz.
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AT	MOS	FER	GÖZ	LEM	LE	Rİ

İk lim ko şul la rı nın doğ ru ve gü ve ni lir bi çim de sı nıfl an dı rıl ma sı için sağ lık lı ra sat la ra ih ti yaç 
var dır. İk lim şart la rı sü rek li de ğiş ken ol du ğun dan, ra sat lar ne ka dar es ki ka yıt la rı içe ri yor sa o de-
re ce gü ve ni lir dir.

İs	tas	yon

Çe şit li me te oro lo jik araç la rın ve ka yıt ci haz la rı nın bu lun du ğu, ha va du ru mu tah min le ri nin 
ya pıl ma sı nı sağ la yan mer kez ler dir. Bun la rın için de bir bil gi sa yar var dır. Bu bil gi sa yar lar da top la-
nan ve ri ler ana bil gi sa ya ra gön de ri le rek ül ke için de ki ve ri ler tek mer kez de top la nı lır.

Si	nop	tik	Göz	lem	ler

Bü tün dün ya da ay nı an da (baş lan gıç me-
rid ye ni nin sa ati ne gö re) sa at 06.00 – 12.00 – 
18.00 – 24.00 sa at le rin de ya pı lan göz lem le re 
si nop tik göz lem adı ve ri lir. Tür ki ye’de 02.00 – 
08.00 – 14.00 – 20.00 sa at le rin de ya pı lır.

Kli	ma	to	lo	jik	Göz	lem	ler

Ye rel sa at ler dik ka te alı na rak ya pı lan göz-
lem ler dir. Bu göz lem ler 07.00–14.00–21.00 sa-
at le rin de ya pı lır. An cak her is tas yon ih ti yaç ve 
amaç la rı na gö re fark lı sa at ler de göz lem ler ya-
pa bil mek te dir.

Fe	no	lo	jik	Göz	lem	ler

Bit ki le rin ya şam dö nem le ri ile ol gun laş ma, 
çi çek aç ma, mey ve ver me gi bi sü reç le ri nin dik-
ka te alı na rak de ğer len di ril di ği ik lim araş tır ma 
yön tem le ri dir.

Uy	du	ve	Uzak	tan	Al	gı	la	ma	Yön	tem	le	ri

Gü nü müz de ik lim ve me te oro lo ji araş tır ma la rı, uy du lar ara cı lı ğı ile ger çek leş ti ril mek te dir. 
Yük sek tek no lo jik do na nı ma sa hip olan uy du lar at mos fer le il gi li bil gi le ri çok sü rat li ve gü ve ni lir 
bi çim de yer mer kez le ri ne ulaş tır mak ta, bu ve ri ler ik lim bi lim ci ler ce de ğer len di ri le rek ha ta ora nı 
çok dü şük tah min ler ya pıl mak ta dır.

AT MOS FE RİN KAT MAN LA RI
At mos fer çe şit li kat man lar dan oluş mak ta dır. Kim ya sal bi le şim ba kı mın dan at mos fer, ho-

mos fer ve he te ros fer ol mak üze re iki ana kat ma na ay rıl mak ta dır. At mos fe rin alt kıs mı nı oluş tu ran 
Ho mos fer kim ya sal bi le şim ba kı mın dan ben zer özel lik gös ter mek te dir. Bu ra da gaz lar ta ban dan 
ta va na doğ ru be lir gin bir sı ra lan ma özel li ği gös ter mek te dir. Üst te ki he te ros fer de ise gaz lar ın yo-
ğun lu ğu ve da ğı lı şı dü zen siz ve kar ma şık bir hâl al mak ta dır.

Sı cak lık ba kı mın dan at mos fer dört bö lüm de in ce len mek te dir. Bun lar “Tro pos fer, Stra tos fer, 
Me zos fer ve Ter mos fer” bö lüm le ri dir.

Fonk si yon la rı ba kı mın dan at mos fer “Tro pos fer, Ozo nos fer, İyo nos fer ve Eg zos fer” bö lüm le-
rin den oluş mak ta dır. Tro pos fer can lı ya şa mı için ge rek li gaz la rın bu lun du ğu en önem li kat man-
dır. Ozo nos fer, Gü neş ’ten ge len za rar lı ışın la rı sü zen kri tik öne me sa hip bir kat man dır. İyo nos
fer’de uzay dan Dün ya ya ula şan gök  taş la rı par ça la na rak da ğı lır. Eg zos fer de ise gaz mo le kül le ri 
da ğı nık ve par ça lan mış hâl de bu lu nur lar.

Meteorolojiaraştırmalarındageçmişteyergözlemistasyonlarıkulla
nılırkengünümüzdeuydularbuçalışmalariçinvazgeçilmezaraçlar

hâlinegelmiştir.
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AtmosferinKatmanları

A.	Sı	cak	lı	ğa	Gö	re	At	mos	fe	rin	Kat	la	rı

1.	TRO	POS	FER

Tro pos fer at mos fe rin en alt ta yer alan ve biz ler için en önem li ka tı dır. Ka lın lı ğı Ek va tor da 16 
km ku tup lar da 8 km civarındadır. Bu durumun nedeni; Ek va tor da ısı nan ha va nın yük sel me si, ku-
tup lar da al çal ma sı, Ek va tor da Dün ya’ nın dö nü şü ne bağ lı ola rak sav rul ma nın faz la ol ma sı ve yer 
 çe ki mi nin ku tup lar da faz la ol ma sıdır.

Baş lı ca özel lik le ri;

OO At mos fer de yer alan gaz la rın % 75’i bu kat ta bu lu nur.

OO At mos fer de ki su bu ha rı  bu ra da yer alır. Bu na bağ lı ola rak ik lim olay la rı tro pos fer de ya şa nır.

OO Isın ma ve so ğu ma ya bağ lı di key ve ya tay ha va ha re ket le ri en çok bu kat man da gö rü lür.
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OO Tro pos fer de sı cak lık de ğer le ri her 200 met re lik yük sel me de 1 °C aza lır. Çünkü atmosfer yer-
den yansıyan Güneş ışınları ile ısınmaktadır.

OO Tro pos fer de ya tay yön de de sı cak lık de ği şi mi var dır. Ku tup la ra doğ ru gi dil di ğin de sı cak lık 
de ğer le ri dü şer.

OO Can lı ya şa mı yal nız ca bu ta ba ka da gö rü lür.

2.	STRA	TOS	FER

OO At mos fe rin alttan ikin ci ka tı dır. 16-30 km’ler ara sın da yer alır.

OO İk lim olay la rı ve di key ha va ha re ket le ri yok tur. Yal nız ca ya tay ha va ha re ket le ri var dır.

OO Sı cak lık de ğer le ri ol duk ça dü şük tür.

OO Ozon ta ba ka sı bu bö lüm de baş la ya rak Me zos fe rin or ta ke sim le ri ne ka dar de vam eder. Ozon 
ta ba ka sı gü neş ten ge len za rar lı ışın la rın bir bö lü mü nün uza ya yan sı ma sı nı sağ lar.

3.	ME	ZOS	FER

30 ile 80 km ara sın da yer alan kat man dır. Yıl dız kay ma sı ola rak bi li nen me te or yan ma sı 
ola yı bu ta ba ka da ger çek le şir (İyonosferde). Ozon ta ba ka sı stra tos fer den baş la yıp me zos fe rin alt 
kı sım la rın da son bu lur. Kimyasal değişimlerin yaşandığı, bu katmanda büyük sıcaklık değişimleri 
yaşanır.

4.	TER	MOS	FER

OO At mos fe rin dış kı sım la rın dan bi ri olan bu ta ba ka sey rek gaz atom la rın dan olu şur. Gaz yo-
ğun lu ğu çok dü şük ol du ğun dan ik lim üze rin de her han gi bir et ki si yok tur.

OO Bu kat man da sı cak lık ol duk ça yük sek tir.

OO Au ro ra ışık la rı bu kat man da ger çek leş mek te dir.

Auroraışıklarıkuzeyvegüneykutbunayakınalanlardagörülenbirgeceışımasıdır.
Bulut,şeritveçizgilerşeklindegörülürler.Geneldeyanıpsönmeşeklindeortayaçıkarlar.
Auroraışımalarıatmosferin100ile1000kmarasındakienüstkesimindeoluşmaktadırlar.

AuroraışıklarıGüneştengelenrüzgârlardakiparçacıkların(özellikleGüneşpatlamalarıileuzaya
savrulanparçacıkların)Dünya’nınmanyetikalanınakapılarakçekilmesiileoluşurlar.
Parçacıklaryüksekatmosferdekigazmoleküllerineçarparakortayabirenerjiçıkar.

Buenerjigökyüzünde,parlakışıklarınyanıpsönmesinenedenolur.
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B.	Fonk	si	yon	la	rı	na	Gö	re	At	mos	fe	rin	Kat	la	rı

1.	Ozo	nos	fer

Stra tos fer ile Me zos fer ara sın da yer alan ozon (O3) mo le kül le ri nin yo ğun ol du ğu, Gü neş’ ten 
ge len ul tra vi yo le ışın la rı nın dün ya ya ulaş ma sı nı en gel le yen bö lüm dür. Can lı ya şa mı nın sü re bil-
me si için kri tik öne me sa hip olan bu bö lüm de 1930’lu yıl lar dan son ra birta kım bo zul ma lar baş-
la mış tır. Özel lik le klor içe rik li ha fif gaz lar (klo rofl o ro kar bon), Gü ney ve Ku zey ku tup la rın da ozon 
ta ba ka sı nın sey rel me si ne yol aç mış tır. Dün ya da cilt kan se ri va ka la rın da ki art ma nın ne de ni nin, 
ozon ta ba ka sı nın sey rel me si ol du ğu dü şü nül mek te dir.

2.	İyo	nos	fer

Gaz iyon la rı ve ser best elek tron la rın bu lun du ğu at mos fe rin yük sek bö lü mü dür. 70 km’den 
baş la yıp 500 km’ye ka dar ulaş mak ta dır. İyo nos fe rin en be lir gin özel li ği rad yo dal ga la rı nı mü kem-
mel yan sıt ma sı dır. Bu ra da sı cak lık de ğer le ri ol duk ça yük sek tir. Gök  ta şı yan ma sı bu ta ba ka da ger-
çek leş mek te dir (Me zos fe ri kap sar).

AT	MOS	FER	DE	SI	CAK	LIK	DEĞİŞİMİ

Dün ya mız, yer den yan sı yan Gü neş 
ışın la rı ile ısı nır. Bu ne den le Tro pos fe rin alt 
kıs mı, ya ni yer yü ze yi sı cak lık ba kı mın dan 
at mos fe rin üst bö lüm le rin den da ha avan-
taj lı dır. An cak yer yü ze yin den her 200 met-
re yük sel di ği miz de, sı cak lık de ğer le ri 1º C 
düşer. Bu yüz den dağ lar ın yük sek ke sim le-
rin de kar lar yıl bo yun ca eri mez. At mos fe rin 
alt kat ma nı olan Tro pos fer de ki bu özel lik 
bu ra da yer alan gaz la rın yo ğun lu ğu nun 
faz la ol ma sı ve özel lik le de kar bon di ok sit, 
me tan ve su bu ha rı nın bu bö lüm de bu lun-
ma sı ile il gi li dir.

At mos fe rin üst kat man la rın da ise sı-
cak lık de ğer le ri de ğiş ken lik gös te rir. Stra-
tos fe rin üst kıs mın da sı cak lık de ğer le ri  
-10ºC, Me zos fe rin üst kıs mın da ise -80ºC dir. Me zos fe rin üst ke sim le rin de sı cak lık de ğer le ri yük sek 
ol ma sı na rağ men uza ya doğ ru yak la şıl dı ğın da sı cak lık de ğer le ri düş me ye baş lar.

İK LİMİN ET KİLE Rİ
İklim doğal çevre, insan yaşamı ve ekonomik yapı üzerinde en fazla etkili olan faktördür. 

İklimin etkileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Atmosferdesıcaklıkdeğişimiheratmosfertabaka
sındafarklılıklargösterir.TroposferdeveMezosferde
yükseldikçeazalma,StratosferveTermosferdeyük

seldikçesıcaklıktaartmaeğilimigörülür.
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1.  – Oto mo bil ler den at mos fe re da ğı lan eg zoz gaz la rı
– Fab ri ka lar dan at mos fe re sa lı nan gaz lar.
– Can lı la rın fo to sen tez ve ener ji üre ti mi sı ra sın da 

at mos fe re yay dık la rı gaz lar
Yu ka rı da ba zı et ken le ri ve ri len olay lar aşa ğı da ki 
gaz lar dan han gi si nin en faz la art ma sı nı yol açar?

A) Kar bon di ok sit B) Ar gon
C) Me tan D) Hel yum

 E) Su bu ha rı

2.  At mos fe rin Dün ya üze rin de önem li et ki le ri var dır. 
Ör ne ğin, göl ge de ka lan yer le rin de ay dın lan ma sı bu 
özel lik ler den bi ri dir.
Yu ka rı da ve ri len du ru mun ne de ni aşa ğı da ki ler-
den han gi sin de doğ ru ola rak açık lan mış tır?

A) Tro pos fe rin ka lın lı ğı nın Ek va tor dan ku tup la ra gi-
dil dik çe art ma sı

B) Ozon ta ba ka sı nın za rar lı ışın la rı süz me si
C) Yük sel dik çe sı cak lık de ği şi mi ya şan ma sı
D) At mos fe rin bi le şi min de ki gaz la rın gü neş ışın la rı-

nı da ğıt ma sı
E) Ba sın cın yer yü ze yin de en faz la ol ma sı

3.  Tro pos fe rin özel lik le ri ile il gi li ola rak aşa ğı da ve-
ri len bil gi ler den han gi si yan lış tır?

A) At mos fer de ki gaz la rın bü yük bö lü mü bu ra da yer 
alır.

B) Dün ya’ya ula şan as tro id ler bu kat man da par ça-
la nır.

C) Ya tay ve di key ha va ha re ket le ri gö rü lür.
D) Ka lın lı ğı de ğiş ken dir.
E) İk lim olay la rı bu ta ba ka da ger çek le şir.

4.  At mos fer de bü yük mik tar da bu lu nan bu gaz, yan-
ma ola yı nı dü zen le di ğin den can lı ya şa mı için bü yük 
önem ta şı mak ta dır.
Yu ka rı da ba zı özel lik le ri ve ri len gaz tü rü aşa ğı-
da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Ok si jen B) Azot (Nit ro jen)
C) Ar gon D) Ne on

 E) Hel yum

5.  

Yu ka rı da ki şe kil de Tro pos fe rin ka lın lı ğın da ya şa nan 
de ği şim gös te ril miş tir.

Bu de ği şi min or ta ya çık ma sın da;

I. Dün ya’nın şek li
II. Dün ya’nın gün lük ha re ke ti
III. So ğu yan ha va nın alçalması
IV. Dün ya’nın yıl lık ha re ke ti
gi bi et ken ler den han gi le ri et ki li ol muş tur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve I I
 D) I, II ve III E) III ve IV

6.  At mos fer de aşa ğı da ve ri len soy gaz lar dan han gi-
si nin ora nı en faz la dır?

A) Ar gon B) Ne on C) Kse non
 D) Me tan E) Krip ton

7.  At mos fer de ki gaz la rın yo ğun lu ğu yeryü zün den yük-
sel dik çe azal mak ta dır.
Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da aşa ğı da ki ler den 
han gi si et ki li ol muş tur?

A) Yer  çe ki mi B) Sav rul ma
C) Isın ma ve so ğu ma D) Ta ba ka lan ma

 E) Ba sınç

8.  İk lim in san ya şa mı nı doğ ru dan et ki le yen fak tör ler-
den bi ri dir.
Aşa ğı da ve ri len ler den han gi si bu et ki nin so nuç-
la rın dan bi ri de ğil dir?

A) Ek va to ral böl ge de in san la rın ten ren gi nin ko yu 
ol ma sı

B) Vol ka nik fa ali yet le rin lev ha sı nır la rın da ger çek-
leş me si

C) Ko nut tip le ri nin fark lı lık lar gös ter me si
D) Or ta ku şak ta yıl bo yun ca giy si se çi mi nin de ğiş-

ken lik gös ter me si
E) Ilı man ku şak ta nü fus yo ğun lu ğu nun faz la ol ma sı
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9.  Yaz ay la rın da İzmir’den ha va la nan bir ha va ara cı sı-
cak lık de ği şi mi nin, aşa ğı da ki gra fik te gös te ril di ği gi bi 
ol du ğu nu gö rü yor.

Ha va ara cı nın göz le mi ne yol açan te mel fak tör 
aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril-
miş tir?

A) Yük sel ti art tık ça gaz la rın yo ğun lu ğu nun azal ma-
sı

B) Yü ze ye yak la şıl dık ça ba sın cın art ma sı
C) Yük sel ti art tık ça sı cak lı ğın art ma sı
D) Yer yü zü nün yer den yan sı yan ışın lar la ısın ma sı
E) Ya tay ha va ha re ket le ri nin et ki li ol ma sı

10.  Au ro ra bo rea lis adı ve ri len ku tup ışık la rı at mos-
fe rin han gi kat ma nın da oluş mak ta dır?

A) Tro pos fer B) Me zos fer C) Ozo nos fer
 D) Stra tos fer E) Termosfer

11.  

Yu ka rı da ki şe kil de bir nok ta nın yıl için de fark lı mev-
sim ler de Gü ne ş’i görme açı sı ve Gü ne ş’in ba zı ko-
num la rı gös te ril miş tir.

Ve ri len ko num lar dan han gi sin de Gü neş ışın la rı-
nın at mos fer de tu tul ma ora nı en faz la dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

12.  Aşa ğı da ve ri len at mos fer kat man la rın dan han gi-
si nin kim ya sal bi le şi min de ki de ği şim Dün ya’da 
kan ser va ka la rı nın art ma sın da di ğer le rin den da-
ha faz la et ki li ol mak ta dır?

A) Stra tos fer B) Eg zos fer C) İyo nos fer
 D) Ozonosfer E) He te ros fer

13.  “İbn-i Hal dun ik li min et ki le ri ni de ğer len di rir ken, top-
lum la rı ya şa dık la rı böl ge le rin ik lim ko şul la rı na gö re 
sı nıf lan dır mış tır. Ona gö re ik lim ko şul la rı huy, mi zaç 
ve ka rak te rin ya nı sı ra fiz yo lo jik özel lik le ri ve kül tür-
le ri de şe kil len dir mek te dir. ”
İbn-i Hal dun’un ik li me ba kı şı aşa ğı da ve ri len ler-
den han gi si ile ör tüş mek te dir?

A) İk lim in san ya şa mı na da ir bi le şen le rin ço ğun dan 
yok sun dur.

B) İk lim top lum la rın yal nız ca kül tür form la rı nı et ki ler.
C) Huy, mi zaç ve ka rak ter gi bi özel lik ler ik lim le açık-

la na ma ya cak ka dar çok bo yut lu dur.
D) İk lim sel ko şul lar in san do ğa sı nı pek çok yön den 

et ki le ye bi lir.
E) Sı cak ik lim ler de ya şam ko şul la rı da ha ko lay dır.

14.  “Uza ya gi den ilk in san Yu ri Ga ga rin’dir. Ga ga rin bu 
yol cu lu ğu nu ta mam lar ken bü yük teh li ke ler at lat mış-
tır. Bun lar dan en önem li si Vos tok kap sü lü nün Dün-
ya’ya doğ ru ini şe geç tik ten bir sü re son ra kon trol den 
çı ka rak düş me ye baş la ma sı dır. Bu kü çük uzay ara cı 
dü şer ken aşı rı de re ce de ısın mış, bu ne den le Ga ga-
rin bek le nen den çok da ha yük sek bir nok ta da araç-
tan at la mak zo run da kal mış tır. ”
Yu ka rı da an la tı lan olay da Vos tok ara cı nın aşı rı 
de re ce de ısın ma sı nın te mel ne de ni aşa ğı da ki ler-
den han gi si ile ben zer lik gös te rir?

A) Au ro ra ışık la rı nın göz len me siy le
B) Yük sek at mos fer de esen rüz gâr lar la
C) At mos fer de par ça la nan as tro id ler le
D) Yük se len ha va nın so ğu ma sıy la
E) Ter mos fer de sı cak lı ğın çok yük sek ol ma sıy la

12345678910
ADBADAABDE
11121314
BDDC



DOĞAL 
SİSTEMLER



1.
ÜNİTE

DOĞAL 
SİSTEMLER

9
. 

S
ın

ıf
5. 

BÖLÜM

Sıcaklık

O İK LİM VE İK LİM ELE MAN LA RI

O YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

O SICAKLIĞIN YERYÜZÜNDEKİ DAĞILIŞI

O SERA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA

KONULAR

5.2 
BÖLÜM



9
. 
S

ın
ıf

COĞRAFYA

konu anlatımlı

1. 
ÜNİTE

110110110

IKLIM ELEMANLARI - SICAKLIK

İK LİM VE İK LİM ELE MAN LA RI
Bir ye rin ha va olay la rı nı oluş tu ran 

fak tör le re ik lim ele man la rı de nir. Bun-
lar sı cak lık, ba sınç ve rüz gâr lar ile nem li-
lik ve ya ğış ola rak ni te len di ri lir. Bir ye rin 
ik li mi nin bi lin me si için ora ya da ir bü tün 
ve ri le rin bu lun ma sı ge rek mek te dir.

Isı	ile	Sı	cak	lık	Kav	ram	la	rı

Isı, ci sim ler de bu lu nan po tan si yel 
ener ji mik ta rı dır. Sı cak lık ise ci sim ler de-
ki po tan si yel ener ji nin ki ne tik ener ji ye 
dö nüş müş hali dir. Yan lış bir du rum ola-
rak ısı ve sı cak lık ay nı şey miş gi bi kul la-
nıl mak ta dır. Isı öl çü bi ri mi ka lo ri, sı cak-
lık öl çü bi ri mi ise san tig rat’tır.

Gü	neş	Sa	bi	te	si	(So	lar	Kons	tant)

Gü neş ten Dün ya mı zın dış yü ze yi-
ne bir sa ni ye de ula şan top lam ener ji 
mik ta rı na gü neş sa bi te si (so lar kons
tant) de nil mek te dir. Bu ener ji mik ta rı 
cm2 ye yak la şık 2 cal’dir. Bu ener ji nin 
da ğı lı mı ik lim için ha ya ti önem ta şı-
mak ta dır.

Gü	neş’ten	Gelen	Enerjinin	Dağılımı

% 25 - Bu lut lar ve at mos fer den uza ya ge ri yan sı r. (Refleksiyon)

% 25 - At mos fer için de da ğı lır. (Difüzyon)

% 15 - At mos fer de emi lir. (Absorbisyon)

% 8 - Yer den yan sı ya rak uza ya ka çar. (Albedo)

% 27 - Ye ri ısı tır.

% 100 Top lam

SI	CAK	LIK	ET	KEN	LE	Rİ

Dün ya üze rin de sı cak lık da ğı lı şı nı et ki le yen 
fak tör le re sı cak lık et ken le ri de nir. Yer yü zün de ki 
sı cak lık da ğı lı şı nın fark lı lık lar gös ter me si nin te me-
lin de sı cak lık et ken le ri ya tar. Bun lar dan bir kıs mı sı-
cak lık üze rin de bü yük et ki ye sa hip ken bir kıs mı nın 
et ki si ol duk ça az dır. Sı cak lık et ken le ri nin özel lik le ri 
dün ya üze rin de kü re sel ve böl ge sel sı cak lık fark lı lık-
la rı na yol açar ken ik lim ko şul la rı nın şe kil len me sin de 
de bü yük önem ta şır lar.

YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN DAĞILIŞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
A)	GÜ	NEŞ	IŞIN	LA	RI	NIN	GE	LİŞ	AÇI	SI

Gü neş ışın la rı nın ge liş açı sı yer yü zün de ki sı cak lık ko şul la rı nı en faz la et ki le yen fak tör dür. 
Gü neş ışın la rı bir nok ta ya ne ka dar dik açı ile ge li yor sa alı nan ener ji mik ta rı da o ka dar faz la olur.

DünyabüyükölçüdeyerdenyansıyanGüneş
ışınlarıileısınmaktadır.Buyüzdenatmosferde
yükseldikçesıcaklıkdeğerleridüşmektedir.
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Şekildeaynıboyuttakiikideliktendüzbiryüzeyeulaşangüneş
ışınlarınındağılımıgösterilmiştir.Işınlarındikeyolarakulaştı
ğı“A”yüzeyidahadardırvesantimetrekareyedüşenenerjimik
tarıdahafazladır.Bunabağlıolarak“B”yüzeyindeeğikgelen
ışınlargenişalanayayılmışalınanenerjimiktarıiseazalmıştır.

GÜ	NEŞ	IŞIN	LA	RI	NIN	GE	LİŞ	AÇI	SI	NA	ET	Kİ	EDEN	FAK	TÖR	LER

1)		Dün	ya’	nın	Şek	li	(En	lem	Etkisi)

Dün ya kü re sel bir şek le sa hip ol du ğun dan gü neş ışın-
la rı her ye re ay nı açı ile gel mez.

Ek va tor çev re si Dün ya’ nın şek li ne bağ lı ola rak ge nel-
lik le gü neş ışın la rı nı dik ve di ke ya kın açı lar la alır (A). An cak 
Ek va tor dan ku tup la ra gi dil dik çe gü neş ışın la rı nın ge liş açı sı 
da ra lır ve alı nan ener ji mik ta rı dü şer (B). So nuç ola rak Ek va-
tor dan ku tup la ra doğ ru sı cak lık de ğer le ri gi de rek aza lır. Bu 
du ru ma en lem et ki si de nir.

Sı cak lık da ğı lı mın da bü yük et ki ye sa hip olan en lem 
et ki si ku tup la ra yak la şıl dık ça et ki si ni da ha şid det li ola rak 
gös te rir. An cak en lem et ki si her za man sa bit bir de ğiş ken 
de ğil dir. Bu ola yı bo zan ba zı du rum lar var dır. Aşa ğı da en-
lem-sı cak lık iliş ki si ne ör nek ler ve ril miş tir.

OO Ek va tor da sı cak lı ğın, ku tup lar dan yük-
sek ol ma sı

OO An tal ya’nın Si nop’tan da ha sı cak ol ma sı

OO Ek va to ra ya kın de niz ler de tuzluluk ora-
nı nın faz la ol ma sı

OO Kalıcı kar sınırının Ekvatordan kutuplara 
gidildikçe azalması

2)		Ya	şa	nan	Mev	sim	(Yıllık	Hareket)

Dün ya’ nın ek sen eğik li ği nin bir so nu cu 
ola rak her mev sim de gü neş ışın la rı nın ge liş 
açı sı de ği şi me uğ rar. Bu du rum sı cak lık üze-
rin de önem li bir et ken dir.

Güneşışınlarınınhiçbirzamandikaçıylagel
mediğibirmerkezdegüneşışınlarınınyıliçinde
öğlevaktigösterdiğideğişim.Yıliçindegüneş
ışınlarınıngelişaçısısüreklideğiştiğiiçinsa
bitbircismingölgeboyu,yılboyuncadeğişime

uğrar.
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3)	Dün	ya’	nın	Gün	lük	Ha	re	ke	ti

Dün ya’ nın dö nü şü ve şek li ne de niy le gün 
için de gü neş ışın la rı fark lı açı lar la gel mek te dir. 
Sa bah ve ak şam sa at le rin de eğik açıy la ge len 
güneş ışın ları öğ le vak ti en dik açı ya ula şır lar. 
Bu nun so nu cun da gün lük sı cak lık fark la rı olu şur.

4)		Ba	kı	ve	Eğim

Yer yü zü nün eğim ko şul la rı ile gü ne şe dö-
nük ol ma du ru mu (ba kı) sı cak lık üze rin de doğ-
ru dan et ki li dir. Ku zey Ya rım kü re de gü ney ya-
maç la rın da ha sı cak ol ma sı ba kı et ki si nin bir 
so nu cu dur.

Bakı yönünde;

OO Kalıcı kar sınırı, orman üst sınırı, tarım üst 
sınırı daha yüksekten geçer.

OO Nüfus daha fazladır.

OO Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha 
kısadır.

Dönencelerarasındakibölgedebakıyönü
değişkendir.

B)	GÜ	NEŞ	IŞIN	LA	RI	NIN	 

					AT	MOS	FER	DE		AL	DIĞI	YOL

At mos fe re ulaşan ışın lar bu ra da da ğı la rak 
emil mek te dir. Bu yüz den Gü neş ışın la rı nın at-
mos fer de katet ti ği me sa fe de sı cak lık üze rin de 
doğ ru dan et ki li dir.

Ek va tor çev re sin de Gü neş ışın la rı kı sa yol-
dan yer yü zü ne ula şır ken, ku tup la ra gi dil dik çe 
kat edi len me sa fe ar tar. Bu na bağ lı ola rak da 
alı nan ener ji mik ta rı aza lır. Gün için de sa bah ve 
ak şam va kit le rin de, gü neş ışın la rı nın al dı ğı yol 
uzun, öğ le vak ti ise en kı sa dır. Bu du rum gün 
için de ki sı cak lık ko şul la rı nı da et ki ler.

C)	GÜ	NEŞ	LEN	ME	SÜ	RE	Sİ

Gü neş len me sü re si gü ne şin ufuk ta kal dı ğı ya ni Dün ya’ nın ay dın lık ol du ğu sü re dir. Bu ne-
den le ay dın lan ma sü re si ola rak da ad lan dı rı lır. Gü neş len me sü re si art tık ça sı cak lık de ğer le rin de 
de art ma gö rü lür.

Ör ne ğin; gü neş len me sü re si ne bağ lı ola rak en yük sek sı cak lık lar tam öğ le vak tin de de ğil, 
yak la şık iki sa at son ra ger çek le şir. Dün ya ya ge len ener ji mik ta rı nın en faz la ol du ğu gün 21 Ha zi-
ran ’dır. An cak en sı cak gün bu ta rih de ğil dir. Bu du ru mun te me lin de gü neş len me ye bağ lı ola rak 
ener ji bi ri ki mi nin de vam et me si ya tar. Di ğer ta raf tan en so ğuk saa tin ge ce 12 ol ma ma sı da ener ji 
kay bı nın bir so nu cu dur.

Dünya’nınkendiçevresindekidönüşünebağlı
olarakgüneşışınlarınıngüniçindekigeliş
açılarıdadeğişimeuğrar.Güneşışınlarıen
dikaçıylaöğlevaktindeyeryüzüneulaşır.

GüneşışınlarınınEkvatorda(A)yeryüzüne
ulaşmamesafesikutuplardan(C)çokdaha
kısaolduğundan,Ekvatordaalınanenerji

miktarıdahafazladır.

GüneşebakanyamaçlarGüneşenerjisinden
dahafazlayararlanmaktadır.Ayrıcayer
şekillerinineğimdeğerleriveyönleride

sıcaklıküzerindeetkilidir.
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Kutuplarda güneşlenme süresi oldukça uzundur. Ancak Güneş ışınlarının geliş açısı dar ol-
duğundan, sıcaklık artışı çok düşüktür.

D) YÜK SEL Tİ
At mos fe rin kat la rı bö lü mün de de be lir-

til di ği gi bi at mos fer de her 200 met re yük sel di-
ği miz de sı cak lık 1°C dü şer. Bu du ru mun or ta ya 
çık ma sın da Tro pos fe rin yer den yan sı yan ışın lar-
la ısın ma sı nın et ki li ol mak ta dır. Ay rı ca ısı yı ab-
sor be (emen) eden su bu ha rı mo le kül le ri nin de 
bü yük bö lü mü nün yer yü zü ne ya kın ol ma sı yük-
sek ke sim ler de sı cak lı ğın dü şük ol ma sı na ne den 
ol mak ta dır.

Yük sel ti Dün ya üze rin de sı cak lı ğın den ge-
li da ğıl ma sı nı en gel le yen en önem li fak tör dür. 
Ay nı en lem üze rin de yer alan iki nok ta dan yük-
sel ti si da ha faz la ola nın sı cak lık de ğe ri da ha dü-
şük tür. Yük sek yer ler de sı cak lı ğın dü şük ol ma sı, 
at mos fe rin dış tan içe doğ ru ısınmasının da bir 
gös ter ge si dir. Yüksek alan lar ışı ma ile daha çok 
ener ji kay be der ler.

SI CAK LI ĞIN DE NİZ SE Vİ YE Sİ NE İN DİR GEN ME Sİ
Her nok ta nın öl çü le bi len bir sı cak lık de ğe ri var dır. An cak bu sı cak lık de ğe ri nok ta nın bu lun du ğu 

yük sel ti nin de bir so nu cu dur. Eğer bah se di len nok ta nın de niz se vi ye sin de ol du ğu dü şü nü lür se sı cak lık 
de ğe ri faz la çı ka cak tır. Bu nun için aşa ğı da ki yol iz le nir.

1200 met re yük sel ti de ki A nok-
ta sı nın sı cak lı ğı 18º C ola rak öl-
çül müş tür. A nok ta sı nın de niz 
se vi ye si ne in dir gen miş sı cak
lı ğı kaç de re ce dir?

İndirgenmiş sıcaklık = 
ü

m
Y kselti
200  + Gerçek sıcaklık

Yük sel dik çe sı cak lık her 200 met re de 1°C aza lır. 
An cak so ru da aşa ğı ya doğ ru inil miş o hâl de bir ar
tış söz ko nu su ola cak tır.

1200 : 200 = 6 

        18 + 6 = 24° C dir.

BİLGİ 
NOTU

E) KA RA VE DE NİZ LE RİN DAĞI LI ŞI
Ka ra lar de niz le re gö re, çok da ha ça buk 

ısı nıp da ha ça buk so ğur. Bu ne den le ka ra lar 
üze rin de yer yü zü nün en yük sek ve en dü şük 
sı cak lık la rı ya şa nır. Ka ra lar ısı yı eme mez, an-
cak de niz ler ısı yı eme bil mek te dir. Ok ya nus 
akın tı la rı bu ener ji nin ta şın ma sı nı sağ lar. De-
niz ler gü neş ışın la rı nı faz la yan sıt mak ta dır. 
Ka ra ve de niz le rin öz gül ısı la rı fark lı ol du ğu 
için ısın ma hız la rı da fark lı dır. Tüm bu ne-
den ler le de niz ler de ve ka ra lar da fark lı ısın ma 
özel lik le ri göz len mek te dir. Ku zey Ya rım kü re-

Güneşlenmesüresinebağlıolarakgüniçin
deenyükseksıcaklıklaröğledensonra14.00’te
yaşanır.YıliçindeiseTemmuzayıenyüksek

sıcaklıklaraulaşılanaydır
(KuzeyYarımkürede).

Dünyakaralarının%71’iKuzeyYarımkürede
yeralır.BuyüzdenKuzeyYarımküre2ºC

dahasıcaktır.
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de ka ra la rın ge niş yer tut ma sı, Gü ney Ya rım kü re den 2º C da ha sı cak ol ma sı na ne den ol muş tur. 
Kuzey Yarımkürede sıcaklık farkları Güney Yarımküreden fazladır.

F)	AT	MOS	FER	DE	Kİ	NEM	ORA	NI

Tro pos fe rin yer yü zü ne ya kın her ye rin de az ve ya çok bir mik tar  su bu ha rı bu lun mak ta dır. 
At mos fer de bu lu nan su bu ha rı nem ola rak isim len di ri lir. Su bu ha rı gü neş ten ge len kı sa dal ga gü-
neş ışın la rı nın yer yü zü ne ulaş ma sı na izin ve rir. An cak ye re çarp tık tan son ra uzun dal ga ya dö nü-
şen gü neş ışın la rı nın uza ya kaç ma sı na en gel olur. Bu sa ye de nem ora nı nın yük sek ol du ğu alan-
lar da sı cak lık de ği şi mi az ken nem ora nı nın az  ol du ğu yer ler de sı cak lık de ği şi mi faz la dır. Ör ne ğin 
nem ora nı faz la olan Ek va to ral böl ge de sı cak lık de ği şi mi az ken nem ora nı nın çok dü şük ol du ğu 
çöl ler çev re sin de gün lük ve yıl lık sı cak lık fark la rı faz la dır.

Atmosferdeki nem oranı yerden yükseldikçe, Ekvatordan kutuplara gidildikçe ve kıyılardan 
kara içlerine doğru gidildikçe azalır. Bu durumlarda sıcaklık farklılıkları artar.

G)	OK	YA	NUS	AKIN	TI	LA	RI

NemlibölgelerdeGüneşışınlarısubuharı
tarafındanemildiğiiçinsıcaklıkdeğişi
mioldukçaazdır.Buralardagünlükve
yıllıksıcaklıkfarklılıklarıdüşüktür.Bu
durumdenizkıyılarındabelirginolarak

görüldüğüiçinde ni zel likadıverilir.Nem
oranınınçokdüşükolduğukaralarıniç

kesimlerindeyeryüzüçabukısınsadaışın
lartutulamadığındançabukısıkaybeder,
günlükveyıllıksıcaklıkfarklarıfazladır.
Budurumakaraiçlerinderastlandığıiçin

karasallıkadıverilir.

Eşsıcaklıkeğrilerineizotermdenir.Ocak
ayındaAtlasOkyanusu’nunortakesim
leriningösterildiğiharitada0°Cizoterm
eğrisinormaldedahagüneydengeçmesi
gerekirkenGulfStreamsıcaksuakıntısı
nınetkisiylekuzeyedoğrualanınıgenişlet
miştir.Busayedeİngiltere’deılımaniklim
koşullarıyaşanmaktadır.
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Ek va tor da ısı nan su küt le le ri, ku tup lar da so ğu yan su küt le le ri ile yer de ğiş ti rir. Di ğer ta raf tan yıl 
bo yun ca ay nı yön de esen rüz gâr lar su küt le le ri ni sü rük le ye rek akın tı la ra ne den olur. Bu  ola ya ok ya
nus akın tı sı adı ve ril mek te dir.

Ok ya nus akın tı la rı gel dik le ri en le min özel li ği ne gö re ısı tı cı ve ya so ğu tu cu et ki de bu lu na bil mek-

te dir ler. Ör ne ğin Golf Stre am akın tı sı İn gil te re’de sı cak lık de ğer le ri nin kış ay la rın da aşı rı düş me si ne 

en gel ola rak, bu ra da yıl bo yun ca ılı man ik lim ko şul la rı nın ya şan ma sı na ne den ol mak ta dır. Ok ya nus 

akın tı la rı nın bir di ğer öne mi de bol mik tar da ok si jen ve mik ro or ga niz ma ta şı ma la rı ne de niy le ba lık çı lık 

fa ali yet le ri ba kı mın dan bü yük önem ta şı ma la rı dır.

H)	RÜZ	GÂR	LAR

Yüksek basınç ile alçak basınç arasındaki yatay hava 

hareketine rüzgâr denir. Rüz gâr lar gel dik le ri ve geç tik le-

ri yer le rin sı cak lık özel lik le ri ni, ulaş tık la rı alan la ra ta şır lar.

En lem et ki si ne bağ lı ola rak Ek va to ral kö ken li rüz gâr-

lar sı cak lı ğı art tı rır ken ku tup sal kö ken li rüz gâr lar sı cak lı ğı 

dü şü rür. An cak bu olay ki mi yer ler de fark lı la şa bi lir. De niz-

ler da ha geç so ğu du ğu için ki mi dö nem ler de ka ra lar dan 

da ha sı cak tır lar. Bu ne den le de ni zin ka ra ya gö re ko nu mu 

da rüz gâ rın esiş yö nü ne bağ lı ola rak et ki si ni gös te rir.

Ör ne ğin Ka ra de niz Böl ge si’n de ku zey den esen rüz-

gâr lar ku tup yö nün den gel dik le ri hâl de her za man sı cak-

lı ğı dü şür mez. Çün kü de niz üze rin den ge çer ken nem alır 

ve ısı nır lar.

I)	BİT	Kİ	ÖR	TÜ	SÜ

Bit ki ör tü sü sı cak lık üze rin de en az et ki li olan fak tör lerden bi ri dir. Özel lik le bit ki ör tü sü nün sık ve 

or man ol du ğu alan lar da ısın ma ve so ğu ma özel lik le ri az da ol sa de niz le re ben zer lik gös te rir. Bu gi bi 

alan lar gün düz faz la ısın ma dık la rı gi bi ge ce le ri de faz la so ğu maz lar. Bu fark lı lık çıp lak ve bit ki ör tü sün-

den yok sun alan lar la kı yas lan dı ğın da da ha ra hat an la şı la bi lir.

J)	DİĞER	ET	KEN	LER

Sı cak lık da ğı lı şı na bah se di len fak tör le rin dı şın da da ha pek çok şey et ki eder. An cak bun la rın et ki 

güç le ri ve et ki alan la rı sı nır lı dır.

I. Kar Ör tü sü: Kar ör tü sü Gü neş ışın la rı nı tü müy le yan sıt tı ğı için üst yü zey le ri aşı rı de re ce de so-

ğuk tur. An cak kar ör tü sü top rak, bit ki ve to hum lar için bir yor gan va zi fe si gö rür. Ta rım için kri tik öne-

me sa hip tir.

II. Top rak Ne mi ve Ka yaç Tü rü: Nem li top rak geç ısı nıp geç so ğur. Ka ya nın ren gi, mat lı ğı ve ya 

par lak lı ğı ışın la rın yan sı ma sı üze rin de et ki li ol du ğun dan sı cak lı ğı et ki le mek te dir.

III. Bu lut lu luk Ora nı: Açık ha va lar da ışı ma faz la ola ca ğın dan ayaz olay la rı ya şa nır. An cak bu lut-

lu gün ler de sı cak lık de ğer le ri yük sel me se de faz la dü şüş gös ter mez.

Ekvatordanesenrüzgârlarsıcaklığı
arttırır,kutuplardanesenrüzgârlar

isesıcaklığıdüşürür.
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SI CAK LIĞIN YER YÜ ZÜN DE Kİ DAĞI LI ŞI

Sı cak lık da ğı lı şı izo term ha ri ta la rı ile gös te ri lir. İzo-
term ha ri ta la rı ay nı sı cak lık de ğe ri nin öl çül dü ğü nok ta la-
rın bir leş ti ril me siy le oluş tu ru lur. Ya ni izo term ke li me si eş 
sı cak lık eğ ri si an la mı na gel mek te dir. İzo term ha ri ta la rı 
uzun yıl lar ya pı lan göz lem le rin so nu cun da çi zi lir.

Ger	çek	İzo	term	Ha	ri	ta	la	rı
Ger çek izo term ha ri ta la rı öl çü len sı cak lık la rın esas 

alın ma sı ile çi zi lir. An cak bu ha ri ta lar da pek çok fak tör et ki-
li ol du ğu için sı cak lık da ğı lı mı bü yük de ğiş ken lik gös te rir.

İn	dir	gen	miş	İzo	term	Ha	ri	ta	la	rı
Ger çek izo term ha ri ta la rın da yük sel ti nin oluş tur du-

ğu fark lı laş ma nın önü ne ge çe bil mek için bü tün nok ta la rın 
sı cak lık de ğer le ri de niz se vi ye si ne in dir ge nir. Bu nok ta la-
rın bir leş ti ril me siy le in dir gen miş izo term ha ri ta la rı or ta ya 
çı kar.

BİLGİ 
NOTU

DÜN	YA	OCAK	AYI	OR	TA	LA	MA	SI	CAK	LIK	HA	RİTA	SI

Ocak	Ayı	Sı	cak	lık	Da	ğı	lı	şı

OO Ocak ayın da Ku zey Ya rım-
kü re de kış, Gü ney Ya rım kü-
re de yaz ya şan dı ğın dan en 
yük sek sı cak lık lar Gü ney Ya-
rım kü re de öl çü lür.

OO En dü şük sı cak lık lar Si bir-
ya’nın ku zey do ğu sun da ya-
şan mak ta dır. Bu du ru mun 
oluş ma sın da ka ra sal lık et ki li 
ol muş tur.

OO Sı cak lık la rın en yük sek ol du ğu yer Af ri ka’nın gü ne yi ile Avus tral ya kı ta sı nın or ta ke sim le ri dir.

OO İzo term eğ ri le ri nin uza nı şı in ce len di ğin de Ku zey Ya rım kü re de ka ra lar üze rin de gü ne ye 
doğ ru çı kın tı yap tı ğı gö rü lür. Bu du rum ka ra la rın da ha so ğuk ol du ğu nu gös te rir.

OO Ok ya nus la rın ba tı kı yı la rı do ğu kı yı la rı na gö re da ha sı cak tır. Bu du rum sı cak su akın tı la rı nın 
ve ba tı rüz gâr la rı nın bir so nu cu dur.

Tem	muz	Ayı	Sı	cak	lık	Da	ğı	lı	şı

OO Tem muz ayın da Ku zey Ya-
rım kü re de yaz Gü ney Ya rım-
kü re de kış ya şan dı ğın dan en 
yük sek sı cak lık lar Ku zey Ya-
rım kü re de ya şan mak ta dır.

OO Gü ney Ya rım kü re de en dü-
şük sı cak lı klar An tark ti ka’da 
gö rü lür.

OO İzo term eğ ri le ri Ku zey Ya-
rım kü re de ka ra lar üze rin de 
ku ze ye yö nel mek te dir. Bu du rum ka ra la rın de niz le re gö re da ha sı cak ol du ğu nu gös ter mek-
te dir.
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OO Gü ney Ya rım kü re de izo term le rin da ha dü zen li bir uza nış gös ter me si nin ne de ni de niz le rin 
ge niş yer kap la ma sı dır.

OO Ku zey Ya rım kü re de kış sı cak lık la rı Gü ney Ya rım kü re den da ha yük sek tir. Bu nun ne de ni ku-
zey de ka ra la rın ge niş yer tut ma sı dır.

Dün	ya	Or	ta	la	ma	Yıl	lık	Sı	cak	lık	Da	ğı	lı	şı

OO Dün ya’ nın şek li nin bir so nu cu ola rak sı cak lık de ğer le ri Ekva tor dan ku tup la ra gi dil dik çe aza-
lır.

OO Ku zey Ya rım kü re, Gü ney Ya rım kü re den da ha sı cak tır. Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da ka ra la-
rın Ku zey Ya rım kü re de ge niş yer tut ma sı et ki li ol muş tur.

OO Kı ta la rın, Ku zey Ya rım kü re’de ba tı kı yı la rı da ha sı cak tır. Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da sı cak 
su akın tı la rı ile ba tı rüz gâr la rı et ki li ol muş tur.

OO Ku zey Ya rım kü re de sı cak lık fark lı lık la rı da ha faz la, sı cak lık da ğı lı şı da ha den ge siz dir. Çün kü 
ka ra lar ge niş yer tut tu ğun dan bu ra da ka ra sal lık et ki li ol muş tur.

TER MİK EK VA TOR
Me rid yen le rin en yük sek sı cak lık de ğer le ri ni bir leş ti ren ha ya lî çiz gi ye, Ter mik ek va tor 

de nil mek te dir. Ter mik Ek va tor yer ek va to run dan fark lı ola rak ku ze ye ve gü ne ye doğ ru eğ-

ri ler çi zer. Ay nı za man da ter mik Ek va to run ko nu mu ek sen eğik li ği ne bağ lı ola rak mev sim sel 

de ği şim gös te rir.
BİLGİ 
NOTU

TermikEkvatoryazayların
dakuzeyedoğru,kışaylarında
isegüneyedoğrukaymaktadır.

Özelliklekaralarınüzerinegelen
kesimlerdetermikEkvatorun
güneyeveyakuzeyedahafazla
büküldüğügörülmektedir.Bu
durumunnedenikarasallık

nedeniylekaralarındahasıcak
olmasıdır.TermikEkvatordaki
budeğişimintemelnedenieksen
eğikliğivesıcaklığınyıliçindeki

değişimidir.
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OO Ku zey Kut bu’n da sı cak lık de ğer le ri nin dü şük ol ma sı da ka ra la rın bu ra da faz la alan kap la ma-
sı nın bir so nu cu dur.

SE	RA	ET	KİSİ	VE		KÜ	RE	SEL	ISIN	MA

Dün ya, yer den yan sı yan ışın lar sa ye sin de ısın mak ta dır. Isın ma yı sağ la yan fak tör ler den bi ri 
de at mos fer de ki gaz la rın gü neş ten ge len ener ji yi ab sor be et me si dir. Isı yı ab sor be eden bu gaz-
la ra “Se ra Gaz la rı” adı ve ri lir. Dün ya ya ula şan top lam ener ji nin % 46’sı yer yü zü nün ısın ma sı için 
ge re ken ener ji yi sağ lar ken ge ri ye ka lan bö lüm ge ri uza ya yan sı mak ta dır. Bu bö lü mün uza ya ge ri 
yan sı ma sı Dün ya mız için bü yük önem ta şır. An cak se ra gaz la rı uza ya yan sı ma sı ge re ken ener ji nin 
de bir bö lü mü nü tut mak ta dır.

Son 200 yıl dır ar tan sa na yi leş me ile bir lik te at mos fe re bı ra kı lan se ra ga zı ora nın da bü yük 
ar tış ya şan mış tır. Gü nü müz de in san lı ğı teh dit eden bu teh li ke nin te me lin de, uza ya çık ma sı ge re-
ken ener ji nin se ra gaz la rı yü zün den yer yü zün de ka la rak ısın ma yı art tır ma sı yat mak ta dır. Özel lik le 
at mos fer de ki kar bon di ok sit ve me tan ga zı mik ta rı nın art ma sı kü re sel ısın ma yı hız lan dır mak ta dır. 
Se ra et ki si nin önü ne ge çi le bil me si için fo sil ya kıt la rın ye ri ne ye ni ve te miz ener ji kay nak la rı nın 
bu lun ma sı ge rek mek te dir.

Se ra gaz la rı at mos fer de bir ta ba ka oluş tu ra rak nor mal de uza ya kaç ma sı ge re ken ener ji yi 

yer yü zün de tu tar lar. Bu nun so nu cun da yer yü zün de sı cak lık de ğer le ri gi de rek art mak ta dır. Son 

yıl lar da ar tan ik lim sel bo zul ma lar, ku-

rak lık, fır tı na ve sel fe la ket le ri kü re sel 

ısın ma nın bir et ki si ola rak gö rül mek-

te dir. Ör ne ğin 2007 yı lın da Tür ki ye’de 

bü yük çap lı bir ku rak lık ya şan mış, bu-

nun so nu cun da su la ma ve kul lan ma 

su yu sı kın tı sı baş gös ter miş tir. Kü re sel 

ısın ma nın bu et ki le ri ni en aza in dir ge-

ye bil mek için Ja pon ya’nın Kyo to ken-

tin de bir kon fe rans dü zen len miş ve 

bi lim insanları çok acil bir plan or ta ya koy muş lar dır. 2009 yılında Türkiye’de Kyoto Protokolü’nü 

imzalamıştır.

Kü re sel ısın ma nın ön le ne bil me si için Ja pon ya’nın Kyo to ken tin de Kyo to Pro toko lü an laş-

ma sı im za lan mış tır. An cak ABD’nin ba şı nı çek ti ği ba zı ge liş miş ül ke ler bu pro to ko lü im za la ma-

mış tır. İn sa noğ lu ka pı da ki fe la ke tin bi lin ce aci len var ma lı ve bir ta kım ön lem ler al ma lı dır.

1860’tangünümüzyaşanansıcaklıkartışı.
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ETKİNLİK - 1

OKYANUS AKINTILARI

BOŞLUKLARI	DOLDURALIM

ETKİNLİK - 2

İNDİRGENMİŞ SICAKLIK

 Aşağıdaki şekilde A noktası 200 metre yükseltide, sıcaklığı ise 11º C’dir. Buna göre A-B-C-D nok-
talarının indirgenmiş sıcaklığını hesaplayınız.

HESAPLAMA	YAPALIM
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ETKİNLİK - 3

SICAKLIK DEĞİŞİMİ

I. Aşağıda verilen soruları şekle göre cevaplayınız.

1. Güneş A-B-C konumlarındayken hangi tarihler yaşanmaktadır?

A: ……………………………………………

B: ……………………………………………

C: ……………………………………………

KISA	SORULAR	CEVAPLAYALIM

Aşağıdaki şekilde yengeç dönencesi üzerinde yer alan bir noktada farklı tarih ve saatlerde Güneş 
ışınlarının geliş açısı gösterilmiştir.

– Şekilde a-b-c ile Güneşi’n gün için-
de izlediği rotalar verilmiştir.

– a rotası merkezin yıl içinde Güneş 
ışınlarını en dar, c rotası en dik açıy-
la aldığı gün ve saatleri göstermek-
tedir.

– Güneş bu noktada yıl içinde iki kez 
b noktasındaki ile aynı yerde görü-
lebilmektedir.

Aşağıda verilen soruları bu şekilden yararlanarak cevaplandırınız.

a. Bu günlerde Güneş’ten alınan enerjisi miktarını sıralayınız.

 …………>…………>…………

b. Verilen noktalardan hangisinde oluşan gölge boyu en uzun, hangisinde en kısadır?

 En uzun: ……………….          En kısa: …………………

c. Aşağıda verilen rota ve noktalarda tarih ve yerel saati yazınız.

 c III: ………………………….      b IV: ……………………………       c V: …………………………
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1.  Ali ve ar ka daş la rı Er zu rum üze rin den Ri ze’ye doğ ru 
yap tık la rı yol cu luk ta Ku zey Ana do lu Dağ la rı nın gü-
ney ya maç la rın da kar ör tü sü eri miş ol ma sı na rağ-
men, ay nı yük sel ti de ki ku zey ya maç lar da kar ör tü sü-
nün he nüz eri me di ği gör müş ler dir.
Ali ve ar ka daş la rı nın gör dü ğü bu du rum aşa ğı da-
ki ler den han gi si ile açık la na bi lir?

A) En lem B) Ka ra sal lık C) Ba kı
 D) Bit ki ör tü sü E) Yük sel ti

2.  Her iki si de ay nı en lem üze rin de bu lu nan nok ta lar-
dan bi rin de sı cak lık de ğer le ri yıl bo yun ca yük sek 
iken di ğe rin de sı cak lık za man za man aşı rı de re ce de 
düş mek te dir.
İki nok ta ara sın da ki sı cak lık fark lı lı ğı nın ne de ni 
aşa ğı da ki ler den han gi si ola maz?

A) Yük sel ti
B) Ok ya nus akın tı la rı
C) Gü neş ışın la rı nın ge liş açı sı
D) Ka ra sal lık
E) Hâ kim rüz gâr yön le ri

3.  Ter mik Ek va tor yaz mev si min de ku zey ya rım kü re-
de ku ze ye doğ ru ka yar ken kış mev si min de gü ne ye 
doğ ru in mek te dir.
Bu du ru mun temel ne de ni aşa ğı da ki ler den han-
gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Ka ra sal lık
B) Ka ra ve de niz le rin da ğı lı şı
C) Ok ya nus akın tı la rı
D) En lem et ki si
E) Ek sen eğik li ği

4.  

Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len ok ya nus akın-
tı la rın dan han gi si nin sı cak lık de ğer le ri ni dü şü re-
ce ği ke sin ola rak söy le ne bi lir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

5.  Aşa ğı da ve ri len ler den han gi si at mos fer de ki ısı 
bi ri ki mi nin bir so nu cu dur?

A) Kı zıl de niz su la rı nın, Bal tık De ni zi su la rın dan da-
ha tuz lu ol ma sı

B) İtalya’da kış aylarında föhn rüzgârın etkili olması
C) New York’un yak la şık ay nı mik tar da ener ji al ma-

sı na rağ men Ey lül ayın da, Mart ayın dan da ha sı-
cak ol ma sı

D) Si bir ya’da yaz ay la rın da sı cak lık de ğer le ri nin art-
ma sı

E) Lon dra’da yıl bo yun ca ha va nın ka pa lı ve ya ğış lı 
ol ma sı

6.  Aşa ğı da ki şe kil de A ve B nok ta la rı nın bu lun du ğu ala-
nın pro fi li ve ril miş tir.

A ve B noktaları aynı yükseltide olduğuna göre, 
her iki nokta aşağıda verilenlerden hangisi bakı-
mından en fazla benzerlik gösterir?

A) Gerçek–indirgenmiş sıcaklık farkı
B) Ba sınç mik tar la rı
C) Hâ kim rüz gâr yön le ri
D) Ba kı du rum la rı
E) De niz le re gö re ko num la rı

7.  I. Yer şe kil le ri
II. En lem
III. Ba kı
IV. Ya şa nan mev sim
V. Yük sel ti
Yu ka rı ve ri len fak tör ler den han gi si bir nok ta da 
gü neş ışın la rı nın ge liş açı sı nı et ki le yen fak tör ler-
den bi ri de ğil dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

TEST 1



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

122122122

9
. 
S

ın
ıf

ÜNİTE
1.

8.  Aşa ğı da ki gra fik te beş fark lı mer ke zin sı cak lık da ğı-
lım la rı ve ril miş tir.

Gra fik te ve ri len mer kez ler den han gi sin de at mos-
fer de ki nem ora nı en az han gi sin de en faz la dır?

 En fazla En az
A)  I II
B)  II II I
C)  II I IV
D)  IV V
E)  V II

9.  Aşa ğı da ki gra fik te üç mer ke zin Ha zi ran ayın da ya-
şadığı gün lük sı cak lık de ğer le ri ve ril miş tir.

Ve ri len mer kez le rin tü mü ay nı en lem üze rin de 
yer al dı ğı na gö re, bu mer kez ler de ki sı cak lık far kı 
aşa ğı da ki ler den han gi si nin bir so nu cu ola maz?

A) Hâkim rüz gâr yö nü
B) Ok ya nus akın tı la rı
C) Gü neş ışın la rı nın at mos fer de tu tul ma ora nı
D) Ka ra sal lık
E) Yük sel ti

10.  Ku tup la ra ya kın alan lar da yı lın be lir li dö nem le-
rin de gün düz sü re si ol duk ça uzun ol ma sı na rağ-
men, sı cak lık de ğer le ri nin aşı rı de re ce de dü şük 
ol ma sı aşa ğı da ki ler den han gi si nin bir so nu cu-
dur?

A) Hâkim rüz gâr la rın çok so ğuk ol ma sı
B) Gü neş ışın la rı nın dar açı lar la ulaş ma sı
C) Ter mik yük sek ba sın cın et ki li ol ma sı
D) De niz et ki si ne uzak ol ma sı
E) Dün ya ek se ni nin ek lip tik düz le mi ne eğik ol ma sı

11.  Aşa ğı da ki Dün ya ha ri ta sın da Ocak ayı de niz se vi ye-
si ne in dir gen miş sı cak lık ha ri ta sı ve ril miş tir.

Ve ri len ha ri ta ya gö re aşa ğı da ki bil gi ler den;

I. En dü şük sı cak lık la rın Si bir ya’da gö rül me si en-
lem ve ka ra sal lı ğın so nu cu dur.

II. En yük sek sı cak lık la rın Gü ney Ya rım kü re ka ra la-
rı nın iç ke sim le rin de gö rül me si ba kı nın bir so nu-
cu dur.

III. Ku zey Ya rım kü re de At las Ok ya nu su üze rin de 
izo term le rin ku ze ye bü kül me si hâ kim rüz gâr la rın 
so nu cu dur.

han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

12.  En lem ile sı cak lık ara sın da ki iliş ki aşa ğı da ki ler-
den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?
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13. Ocak ayı izoterm haritasında 0° ve –10°C izoterm 
eğrilerinin Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarında, 
güneye, Kuzeybatı Avrupa kıyılarında ise kuzeye 
doğru belirgin bir şekilde kıvrılmasında aşağıda-
kilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Denizellik B) Enlem
C) Nemlilik D) Karasallık

 E) Okyanus akıntıları

14.  

Yu ka rı da ki gra fik te beş fark lı mer ke zin ger çek ve in-
dir gen miş sı cak lık la rı ve ril miş tir.

Bu na gö re han gi mer ke zin de niz se vi ye sin den 
yük sel ti si en faz la dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

15.  Bir ye rin gü ne şe gö re ko nu mu na ba kı adı ve ril mek-
te dir. Ba kı yö nü dai ma gü neş ener ji sin den da ha faz-
la fay da la nır.
Ve ri len bil gi ye gö re;

İzo hips ha ri ta sı üze rin de ko or di nat la rı ve ri len 
alan üze rin de gös te ri len nok ta lar dan han gi sin de 
ba kı ko şul la rı en uy gun dur?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

16. 

Bulutsuz ve rüzgârsız bir günde, saat 12.00’de öl-
çülen sıcaklığın en yüksek olması gereken nok-
ta, yukarıdaki izohips haritasında kaç numara ile 
gösterilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

17. Kemal: Ekvator’dan Yengeç Dönencesine kadar sı-
caklık yükselir. Buradan Kuzey Kutbu’na doğru sı-
caklık azalmaktadır.
Elif: Doğru, ancak dönenceler çevresinin Ekvator’dan 
daha sıcak olması ………….

Elif, konuşmasını aşağıdaki cümlelerden hangisi 
ile sürdürürse Kemal’e doğru bilgi vermiş olur?

A) Enlem sıcaklık ilişkisine ters düşer.
B) Okyanus akıntılarıyla ilgilidir.
C) Hâkim rüzgâr yönüyle ilgilidir.
D) Güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgilidir.
E) Yetiştirilen tarım ürünü çeşidini artırmıştır.
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1.  

At las Ok ya nu su’ nun ku zey ke sim le ri ni gös te ren ha-
ri ta üze rin de ki A-B nok ta la rı ara sın da ki sı cak lık far kı 
ol duk ça dü şük ol ma sı na rağ men, C-D ara sın da ki sı-
cak lık far kı ol duk ça faz la dır.

Bu du rum aşa ğı da ki ler den han gi si nin bir so nu-
cu dur?

A) Ok ya nus akın tı la rı B) Rüz gâr lar
C) En lem D) Ka ra sal lık

 E) Ka ra ve de niz le rin da ğı lı şı

2.  

Şe kil üze rin de gös te ri len A nok ta sı nın de niz se vi-
ye si ne in dir gen miş sı cak lı ğı 12ºC ol du ğu na gö re  
B nok ta sı nın ger çek sı cak lı ğı kaç de re ce dir?

A) 7° C B) 9° C C) 11° C
 D) 13° C E) 15° C

3.  Öğ ret me ni ders te Ali’yi tah ta ya kal dı ra rak bir so ru 
sor muş ve Ali aşa ğı da ki ce va bı ver miş tir.
“At mos fer can lı ya şa mı için ge rek li gaz la rı sağ lar (1). 
İk lim olay la rı at mos fer de ger çek le şir (2). At mos fer 
gü neş ten ge len za rar lı ışınları sü zer (3). At mos fe rin 
tü mün de ya tay ve di key ha re ket ler var dır (4). Gü neş 
ışın la rı nın da ğıl ma sı nı sağ la dı ğı için gün düz her yer 
ay dın lık olur (5).

Ali’nin ver di ği bu bil gi ler den han gi si yan lış tır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4.  At mos fer de ki gaz lar la il gi li ola rak;

I. Azot at mos fer de ki gaz la rın % 78’ini oluş tur mak-
ta dır.

II. Su bu ha rı, ora nı de ğiş ken gaz lar dan bi ri dir.
III. Ora nı de ğiş ken gaz la rın ik lim üze rin de hiçbir et-

ki si yok tur.
IV. Ok si jen can lı ya şa mı nın te mel da ya na ğı dır.
bil gi ler inden han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II I C) Yal nız IV
 D) I ve II E) II I ve IV

5.  Ku zey Ya rım kü re de ka ra la rın ba tı kı yı la rı, do ğu kı yı-
la rın dan da ha sı cak tır.
Bu du ru mun te mel ne de ni, aşa ğı da ki ler den han-
gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) En lem B)  Ka ra sal lık
C) Okyanus akıntıları D) Yük sel ti

 E) Gü ne şe gö re ko num

6.  

Yu ka rı da Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len 
mer kez ler den han gi sin de yıl için de gü neş ener-
ji sin den fay da lan ma im kâ nı di ğer le rin den da ha 
az dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

7.  Ha ri ta üze rin de 
gös te ri len doğ-
rul tu lar da esen 
rüz gâr lar dan 
han gi le ri sı cak-
lı ğı dü şü rü cü 
et ki de bu lu nur-
lar?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve IV
 D) IV ve V E) II ve V
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8, 9 ve 10. so ru la rı aşa ğı da ve ri len 
gra fi ğe ba ka rak ya nıt la yı nız.

8.  Gra fik te sı cak lık de ğer le ri ve ri len mer kez ler den 
han gi sin de ka ra sal lık en be lir gin şe kil de gö rül-
mek te dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

9.  Gra fik te sı cak lık de ğer le ri ve ri len mer kez ler den 
han gi si Gü ney Ya rım kü re’ de yer al mak ta dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

10.  Sı cak lık de ğer le ri ve ri len mer kez ler den han gi si 
Ek va tor üze rin de ve ya çok ya kı nın da yer al mak-
ta dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

11.  Gulf Stre am Dün ya’da ki önem li sı cak su akın tı la rın-
dan bi ri dir.

Ha ri ta üze rin de ve ri len alan lar dan han gi sin de 
Gulf Stre am sı cak su akın tı sı et ki li ol mak ta dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

12.  Aşa ğı da ve ri len çi zim de bir göz lem ci nin ha re ket et ti-
ği yol ve bu yo lun ba zı bö lüm le rin de ölç tü ğü sı cak lı-
ğın ge nel gra fi ği ve ril miş tir.

yol

Ve ri len gra fik göz lem ci nin geç ti ği alan lar dan 
han gi le rin de gö rül mek te dir?

A) I ve II B) II ve II I C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

13.  Mu rat öğ ret me ni ne “Eğer Dün ya’da ka ra lar düz bir 
yü zey ol say dı han gi du rum or ta ya çık maz dı?” so ru-
su nu yö nelt miş tir.

Öğ ret me ni Mu rat’a han gi ce va bı ver di ğin de so ru 
doğ ru ce vap lan mış olur?

A) Ok ya nus akın tı la rı B) Yamaç ya ğış ları
C) Ka ra sal lık D) En lem et ki si

 E) Rüz gâr lar

14.  

Dün ya ha ri ta sı üze rin de ve ri len nok ta lar dan han-
gi sin de ok ya nus akın tı la rı nın sı cak lık üze rin de ki 
et ki si en az dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V
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DOĞAL 
SİSTEMLER

15.  Ay nı gün bil gi sa yar da ile ti şim ku ran öğ ren ci ler den 
il ki ya şa dı ğı Lon dra’da sı cak lı ğın 16º C, ikin ci si ise 
Mos ko va’da 6º C ol du ğu nu söy lü yor.
Öğ ren ci le rin ya şa dı ğı mer kez ler ara sın da ki sı-
cak lık far kın da aşa ğı da ki ler den han gi si nin et ki si 
en az dır?

A) En lem B) Yük sel ti C) Ka ra sal lık
D) Ok ya nus Akın tı la rı  E) Bit ki ör tü sü

16.  Mer kez Sı cak lık Far kı

 I 10°
 II 17°
 II I 22°
 IV 15°
 V 28°

Yu ka rı da ki tab lo da beş mer kez de ki yıl lık sı cak lık 
fark la rı ve ril miş tir.

Bu na gö re mer kez ler den han gi si nin ik li mi üze-
rin de ka ra sal lı ğın en faz la et ki li ol du ğu söy le ne-
bi lir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

17.  Aşa ğı da ki şe kil de bir ki şi nin Dün ya üze rin de iz le di ği 
ro ta gös te ril miş tir.

Göz lem ci her iki doğ rul-
tu da da sı cak lı ğın de ğiş-
ti ği ni gör müş tür.

Sı cak lık de ği şi mi nin 
ne den le ri aşa ğı da ki ler-
den han gi sin de doğ ru 
ola rak açık lan mış tır?

  I II __________ ___________
A) Ka ra sal lık De ni zel lik
B) En lem Boy lam
C) De ni zel lik Ok ya nus akın tı la rı
D) Ka ra sal lık En lem
E) Bit ki ör tü sü Nem li lik

18.    • Edmund Hillary, Everest Dağı’na çıkarken not 
defterine

1. gün: Tibet yaylasında hava çok kuru, 
sıcaklık değerleri oldukça düşük.

2. gün: 6500 metredeyiz. Sıcaklık çok 
düşük nefes almak neredeyse 
imkansız.

3. gün: Dağın zirvesine ancak oksijen 
tüpü ile ulaşabildik. Ekipteki arka-
daşlarda sağlık problemleri var.

      şeklinde not düşmüştür.

 Dağcı Edmund Hillary’nin notlarından,

I. Yükseldikçe sıcaklığın azaldığı
II. Oksijenin yetersiz olduğu
III. Yatay hava hareketlerinin görüldüğü
gibi bilgilerden hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi yükseltinin sıcaklık üze-
rine etkilerine örnek olarak gösterilemez?

A) Rize’nin Erzurum’dan daha sıcak olması
B) İzmir’den Ankara’ya gidildikçe sıcaklığın azalma-

sı
C) Antalya’nın Sinop’tan daha sıcak olması
D) Rize’de yamaç boyunca yükselen havanın yağış 

bırakması
E) Yüksek yerlerde sıcaklık değerlerinin geç yüksel-

mesi
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Rüzgârlar

5.3 
BÖLÜM

 O BA SINÇ VE RÜZ GÂR LAR

 O TER MİK VE DİNA MİK BA SINÇ SİS TEM LE Rİ
 O RÜZ GÂR LAR

 O RÜZ GÂ RIN HI ZI NI ET KİLE YEN FAK TÖR LER
 O SÜ REK Lİ RÜZ GÂR LAR
 O MEV SİM LİK RÜZ GÂR LAR

 O BA SIN CI ET KİLE YEN FAK TÖR LER

 O DÜN YA DA BA SIN CIN DAĞI LI ŞI

 O RÜZ GÂ RIN HI ZI VE ŞİD DE Tİ
 O RÜZ GÂR ES ME SIK LIĞI
 O YE REL RÜZ GÂR LAR

KONULAR
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BASINÇ VE RÜZGÂRLAR

BA SINÇ VE RÜZ GÂR LAR
Yer  çe ki mi kuv ve ti sa ye sin de gaz lar yer yü zü üze rin de bir ağır lık oluş tu rur lar. Bu et ki ye “At

mos fer Ba sın cı” adı ve ril mek te dir. Ba sınç öl çü bi ri mi “milibar”, ba sınç öl çen araç ise ba ro met
re dir.

TO	RİÇEL	Lİ	DE	NE	Yİ

To ri çel li (İtal yan bi lim insanı) ha va nın da bir ağır lı ğı ol du ğu nu ve bu nun öl çü le bi le ce ği ni 
dü şün müş tür. To ri çel li bir met re bo yun da cam bir tü pün içi ne cı va ko ya rak bu nu cı va do lu baş ka 

bir ka ba ters bi çim de yer leş tir miş, cı va sü tu nu nun 
760 mm se vi ye sin de kal dı ğı nı gör müş tür. To ri çel-
li bu se vi ye yi nor mal ba sınç ka bul et miş tir. An cak 
gü nü müz de ba sınç; ba sınç mer kez le ri nin bir bi ri ne 
gö re ko nu mu na ba kı la rak de ğer len di ril di ği için bu 
ba sınç de ğe ri stan dart ba sınç ola rak ka bul edil-
mek te dir. Standart basınç 1013 milibardır.

Basıncı Etkileyen Faktörler

A)	YER		ÇE	KİMİ
Yer  çe ki mi bü tün ci sim le ri et ki le yen bir kuv-

vet tir. Dünya’nın şekline bağlı olarak yerçekimi Ek-
vatorda az, kutuplarda fazladır. Yer  çe ki mi ne bağ lı 
ba sınç ar tı şı faz la ol ma sa da ba sınç üze rin de et ki li 
bir fak tör dür. An cak ba sın cın Dün ya üze rin de ki da-
ğı lı mı yer çe ki mi ne pa ra lel lik gös ter mez. Çün kü ba-
sınç üze rin de baş ka pek çok fak tör et ki li dir.

B)	SI	CAK	LIK	(Ter	mik	Et	ken)

Isın ma ve ya so ğu ma ile olu şan ba sınç et ki si ne ter mik ba sınç adı ve ri lir. Isı nan ve so ğu yan 
mad de le rin hac mi ve yo ğun lu ğu de ği şi me uğ rar. Isı nan mad de ler de ha cim ar tar, yo ğun luk aza-
lır. Yo ğun lu ğu aza lan mad de le rin yer üze rin de uy gu la dık la rı kuv vet de aza lır. Sı cak lı ğın art tı ğı 
yer ler de yo ğun lu ğun azal ma sı na bağ lı ola rak al çak ba sınç mer kez le ri olu şur. Di ğer ta raf tan so-
ğu yan mad de nin yo ğun laş ma sıy la ya rat tı ğı et ki ar tar. So ğu yan ha va nın oluş tur du ğu ba sınç ise 
yük sek ba sınç tır.

To ri çel li de ne yi ni,

• Ometreyükseltidede
nizkenarında(Ölçüle
bilirsabitbiryükselti
olduğuiçin)

• 45°Kuzeyenleminde
(yerçekimiortadeğerde
olduğuiçin)

• 15°sıcaklıkta,sakin
birhavadayapmıştır.
(ortalamabirsıcaklık
olduğuiçin)

• 76cmyüksekliğindeki
civanınyereyaptığıba
sınç1033gramdır.

Soğuyanhava
yığılarakbasıncın
artmasınaneden

olur.Yükselenhava
iseyerdekibaskıyı
azaltacağındanba
sınçdüşer.Termik
basınçsistemleri
Ekvatorvekutup
lardaetkiliolur.

Ayağımızyerdeykenzeminüzerindekibaskıyaniba
sınçfazladır.Ancakayağımızıgiderekyerden

kaldırdığımızdabasınçazalacaktır.
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C)	YÜK	SEL	Tİ

At mos fer de ki gaz la rın % 75’i en alt ta ba ka olan Tro pos fer de yer al mak ta dır. Troposferin alt 
kesimlerinde yerçekimi fazla olduğundan su buharı ve oksijen gibi ağır gazlar burada yer alır. 
Bu na bağ lı ola rak at mos fer de yük sel dik çe ba sınç de ğer le ri dü şer. Tro pos fer de her 10 met re de 
ha va ba sın cı ortalama 1 mi li bar aza lır. Basınç yükseldikçe azaldığından, dağlık alanlarda basınç 
oldukça düşüktür.

Atmosferdeaşağıkesimlerdebasınçölçülürsemolekülmiktarıfazla
olduğundanbasınçmiktarıdayüksekolacaktır.Birazyükseldiğimizdeba
sınçbirmiktarazalacak,ancakçokyüksekbirseviyeyeçıkıldığındabasınç
tümüyleortadankalkacaktır.Basınçtakiazalmaaltkatmanlardahızlıdır.
Ancakyükseldikçebasınçdeğişimiazalır.

Yükseltiilebasınçarasındatersorantıvardır.Yandagösterilengrafik
teyükseltiarttıkçabasıncınazalmamiktarıverilmiştir.Bunagöreyerden
32kmyükseğeçıkıldığındaatmosferbasıncıoldukçadüşükbirdüzeyeiner.

İnsanyaşamıiçinbelirginbiryükseltisınırıvardır.Busınırınüzerine
özelcihazlarolmaksızınçıkılamaz.Buseviyeyaklaşık5600metrecivarın
dadır.Dağcılarçokyüksekzirvelereoksijentüpleriileçıkarlar.Bundahem
oksijenazlığıhemdebasınçdüşüklüğüetkiliolmaktadır.

KORİYOLİS (Sapma)
Oto mo bil de ve ya oto büs te gi der ken ani den fre ne ba sıl dı ğın da ile ri ye doğ ru fır la rız. Bu nun 

ne de ni ha re ket eden bir cis min dur mak is te me me si ya da du ran bir nes ne nin ha re ket et mek is te-
me me si dir. Dün ya mız, Ek va tor da sa at te 1670 km gi bi bü yük bir hız la dön mek te dir. An cak yer çe-
ki mi ne den li güç lü ol sa da her ci sim bel li oran da dı şa doğ ru sav rul mak ta dır. Sav rul ma dan bi zim 
gi bi, kü çük küt le ve hac me sa hip ci sim ler faz la et ki len mez. An cak rüz gâr lar ve ok ya nus akın tı la rı 
gi bi dün ya yı bir uç tan di ğer uca kateden küt le ler bü yük bir ener ji ile sav ru lur lar. Bu sav rul ma ya 
“Ko ri yo lis et ki si” de nir.

Ko ri yo lis et ki si ne de niy le rüz gâr lar is te dik le ri ye re ula şa maz lar. Ko ri yo lis, rüz gâr la rın en kı sa 
yol dan de ğil do la şa rak da ha uzun yol dan he defl e ri ne var ma la rı na ne den olur. Rüz gâr lar ki mi du-
rum lar da yı ğı lıp yük sek ba sınç mer kez le ri oluş tu rur, ba zen de yük se le rek al çak ba sınç sis tem le ri ni 
mey da na ge ti rir ler.

 Dünyayıtümüyledüz,yerçekimivedi
ğer faktörleri sıfır kabul ettiğimizde,
kutuptan savurduğumuz bir bowling
topu, düz bir yol izleyerek Ekvato
ra ulaşacaktı. Ancak gerçekte Dünya
döndüğü içinyolundanbiraz saparak
daha batıda bir noktaya ulaşacaktır.
Çünkü eylemsizlik kanununa göre ci
simlerhareketyönününtersiistikamet
tesavrulurlar.

BİLGİ 
NOTU
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D)	DİNA	MİK	ET	KEN	LER	(Dünya’nın	Dönüşü)

Dün ya ken di ekseni çev re sin de bü yük bir hız da dön mek te dir. Dün ya ’nın dö nü şü sı ra sın da 
ha va ve su küt le le ri bü yük bir ener ji ile sav rul mak ta dır lar. Bu nun so nu cun da ha va küt le le ri ba-
zı en lem ler de yı ğı la rak sı kı şır ken, ba zı yer ler de yük se le rek ge niş ler. Ek va tor dan ku tup la ra doğ ru 
esen Ters (üst) Ali ze ler ko ri yo lis et ki siy le al ça la rak 30º en lem le ri ne doğ ru yı ğı lır lar. Bu ra da Di na-
mik yük sek ba sınç ku şa ğı olu şur. Di ğer ta raf tan Ku tup ve Ba tı rüz gâr la rı 60º en lem le rin de kar şı la-
şa rak yük se lir. Bu alan da ise Di na mik Al çak ba sınç ku şa ğı or ta ya çı kar.

TER MİK VE DİNA MİK BA SINÇ SİS TEM LE Rİ
TER	MİK	BA	SINÇ

Sı cak lık ne de niy le or ta ya çı kan de ği şim-
ler ter mik de ği şim ler dir. Oda mı zı gö zü müz de 
can lan dı ra lım. So ba, sı cak lı ğı art tır dı ğın dan 
üze rin de yük se len bir ha va ha re ke ti var dır. 
Ha va yük sel di ği ne gö re bu ra da al çak ba sınç, 
sı cak lı ğa bağ lı ola rak yük sel di ği için ter mik 
al çak ba sınç var dır. Yük se len ha va ta va na çar-
pa rak yön de ğiş ti rir ve bir müd det son ra so-
ğur. So ğu yan ha va nın yo ğun lu ğu art tı ğın dan 
du var ta ra fın da aşa ğı ya doğ ru in me ye baş lar. 
Al ça lan ha va nın yer üze rin de ki bas kı sı art tı-
ğın dan bu ra da yük sek ba sınç var dır. Ba sın cı 
oluş tu ran et ken sı cak lık azal ma sı ol du ğun dan 
bu ra da ki ba sınç sis te mi nin adı ter mik yük sek ba sınç ola cak tır.

Dün ya ’nın özel lik le ri dü şü nül dü ğün de Ek va tor da yıl için de gü neş ışın la rı sü rek li dik açı lar la 
gel di ği için sı cak lık yük sek tir. Yük sek sı cak lık bu ra da “Ter mik Al çak Ba sınç” oluş ma sı nı sağ lar. Ku-
tup lar da ise gü neş ışın la rı nın ge liş açı sı na bağ lı ola rak sı cak lık yıl bo yun ca dü şük tür. Bu ra da da 
“Ter mik Yük sek Ba sınç Ala nı” olu şur.

DİNA	MİK	BA	SINÇ

Dünya’nın dönüşü nedeniyle hava kütleleri sapmaya uğrar. Ek va tor da ısı nıp yük se len ha va 
30º en lem le rin de sav ru la rak al çal ma ya baş lar ve bu ra lar da “Di na mik Yük sek Ba sınç” mer kez le ri 
olu şur. Di ğer ta raf tan ku tup lar dan ge len so ğuk ha va ise 60º en lem le rin de dönencelerden ge len 
ha va ile çar pı şa rak bu ha va küt le si nin yük sel me si ne ne den olur. Böy le ce bu ra da “Di na mik Al çak 
Ba sınç” sis tem le ri or ta ya çı kar.

Odamızdakisobanınodahavasıüzerindeki
etkisiyukarıdakigibidir.Atmosferdekibasınç
sistemleridebunabenzerbiryapıyasahiptir.

Basınçsistemlerininko
numuiklimözelliklerini
dedoğrudanetkiler.Yük
selicihavahareketlerinin
görüldüğüalanlarda,
yükselenhavasoğuyarak
yoğunlaşır.Yoğunlaşan
havayağışolarakyer
yüzünegeridöner.Diğer
taraftanalçalıcıhava
hareketlerininbulunduğu
yüksekbasınçmerkezle
rindealçalanhavanem
tutmakapasitesiniarttı
rırveyağışbırakmaz.

Ekvatorve60°enlemleriçevresiya
ğışmiktarınınfazlaolduğubölge
lerdir.Kutuplarve30°enlemleriise
yağışmiktarınınendüşükolduğu
alanlardır.
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BİLGİ 
NOTU

İZO BAR HA RİTA LA RI

İzo bar ha ri ta la rı ay nı ba sınç de ğe ri ne sa hip 
nok ta la rın bir leş ti ril me si ile oluş tu ru lur.

İzo bar la rın baş lı ca özel lik le ri şun lar dır:

OO İzo bar lar ara sın da ki ba sınç mik ta rı bir bi ri ne 
eşit tir.

OO İzo bar lar iç içe ka pa lı eğ ri ler dir.

OO İzo bar la rın bir bi ri ne yak laş tı ğı bö lüm ler de ba-
sınç far kı faz la, uzak laş tı ğı bö lüm ler de ba sınç 
far kı az dır.

OO Al çak ve yük sek ba sınç mer kez le ri ka pa lı da ire ler oluş tu rur lar.

Yukarıdaki ha ri ta da 5 Ocak 2007 ta ri hin de Av ru pa ve Ak de niz hav za sı ül ke le ri nin ba-
sınç ha ri ta sı ve ril miş tir.

DÜN	YA	OCAK	AYI	BA	SINÇ	DAĞI	LI	ŞI	HA	RİTA	SI

OO Ku zey Ya rım kü re de kış mev si mi nin ya şan mak ta ol ma sı ne de niy le yük sek ba sınç alan la rı 
et ki li dir. Ay rı ca ka ra la rın ge niş yer tut mak ta ol ma sı sı cak lık de ğer le ri nin ki mi yer ler de aşı-
rı dü şük ol ma sı na, ba sın cın faz la art ma sı na ne den ol muş tur. Ku zey Ya rım kü re de ka ra la rın 
üze rin de yük sek ba sınç mer kez le ri, de niz ler üze rin de ise al çak ba sınç mer kez le ri bu lun mak-
ta dır. Bu da ka ra ve de niz le rin ısın ma fark lı lı ğın dan kay nak lan mak ta dır.

OO Gü ney Ya rım kü re de ba sınç de ğer le ri nin yük sek ol du ğu alan lar dö nen ce ler çev re si dir. Fa kat 
yük sek ba sınç sis tem le ri özel lik le de niz ler üze rin de ke sin ti ye uğ rar. Çün kü ka ra lar yaz mev-
si mi ni ya şa dı ğın dan ter mik al çak ba sınç ala nı du ru mun da dır.

OO Ek va tor çev re si Ter mik Al çak Ba sınç mer ke zi dir. Ku tup da ire le ri çev re sin de ge nel lik le Di na-
mik Al çak Ba sınç alan la rı gö rül me si ne rağ men, Ku zey Ya rım kü re de ka ra lar üze rin de ke sin-
ti ye uğ rar lar. Di na mik Al çak Ba sınç sis tem le ri Ku zey Ya rım kü re de At las Ok ya nu su’ nun or ta 
ke sim le rin de İz lan da çev re sin de gö rül mek te dir.

OO At las Ok ya nu su’ nun or ta ke si min de yer alan Asor Yük sek Ba sınç sis te mi, çev re sin de ki ter mik 
yük sek ba sınç sis tem le ri nin et ki sin de ka la rak za yıfl a mış tır.
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TEM	MUZ	AYI	DÜN	YA	BA	SINÇ	DAĞI	LI	ŞI	HA	RİTA	SI

OO Tem muz ayın da en yük sek ba sınç de ğer le ri Gü ney Ya rım kü re de Oğ lak Dö nen ce si çev re sin de 
gö rül mek te dir. Bu nun ne de ni Di na mik yük sek ba sınç sis tem le ri nin bu ra da yo ğun laş ma sı dır.

OO Ku zey Ya rım kü re de yaz mev si mi ya şan dı ğı için ka ra lar üze rin de al çak ba sınç sis tem le ri bu-
lun mak ta dır. Özel lik le Bas ra ve Sah ra üze rin de sı cak ha va nın var lı ğı na bağ lı ola rak ge niş 
al çak ba sınç sis tem le ri yer al mak ta dır.

OO Ku zey Ya rım kü re de yük sek ba sınç sis tem le ri de niz ler üze rin de gö rü lür. At las Ok ya nu su ’nun 
or ta ke si min de ki Asor ada la rı ile Bü yük Ok ya nus’ ta ki Ha vaii ada la rı di na mik yük sek ba sınç 
sis tem le ri ku ze ye doğ ru kay mış lar dır.

OO Bu ay da ba sınç de ğer le ri özel lik le As ya kı ta sı nın iç ke sim le rin de ol duk ça dü şük tür. Bu nun 
te me lin de ka ra sal lı ğa bağ lı ola rak As ya’nın aşı rı ısın ma sı yat mak ta dır.

OO Hem ocak hem de tem muz ba sınç ha ri ta la rın da Gü ney Ya rım kü re de ba sınç sis tem le ri nin 
da ha dü zen li ol du ğu gö rü lür. Bu du rum de niz le rin ge niş yer tut ma sı nın bir so nu cu dur. Ay rı-
ca Gü ney Ya rım kü re de sı cak lık da ğı lı mı nın da dü zen li ol ma sı izo bar la rın ge nel lik le bir bi ri ne 
pa ra lel ve dü zen li ol ma sı nı sağ la mış tır.

RÜZ GÂR LAR
Yük sek ba sınç mer ke zin den al çak ba sınç mer ke zi ne doğ ru ger çek le şen ya tay ha va ha re ke-

ti ne rüz gâr de nir. Yük sek ba sın cın ol du ğu alan lar da al ça lı cı ha va ha re ke ti var dır. Al ça lan ha va 
ya yıl ma eği li mi ne gi rer. Al ça lı cı ha va ha re ke ti nin gö rül dü ğü yük sek ba sınç mer kez le ri ne an ti sik
lon adı ve ri lir. Al çak ba sınç mer kez le rin de ise ha va küt le le ri yük sel me eği li min de dir. Be lir li bir se-
vi ye ye ka dar yük se len ha va çev re ye doğ ru ya yı lır. Yük se li ci ha va ha re ket le ri nin gö rül dü ğü al çak 
ba sınç mer kez le ri sik lon ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Fark lı ba sınç özel lik le ri gös te ren alan lar bir-
bir le ri ne ha va trans fe ri ya pa rak sü rek li olarak at mos fer de ki ha va akı mı nı den ge le me ye ça lı şır lar.
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Di ğer ta raf tan so ğuk ha va ile sı cak ha va ara sın da ki yo ğun luk far kı rüz gâr olu şu mu için 
önem li bir et ken dir. So ğuk ha va nın mo le kü ler ya pı sı da ha sı kı şık, sı cak ha va nın ise da ha gev-
şek tir. Mo le kül ler ara sın da ki bu fark lı lık kar şı lık lı ola rak den ge len me ye ça lı şı lır. Bu sa ye de rüz gâr 
de di ği miz ha re ket li lik or ta ya çı kar.

RÜZ	GÂ	RIN	YÖ	NÜ	NÜ	ET	KİLE	YEN	FAK	TÖR	LER
A)	Ba	sınç	Mer	kez	le	ri	nin	Ko	nu	mu

Dün ya da rüz gâ rın esiş yö nü ön ce lik le ba sınç sis tem le ri nin bir bir le ri ne gö re ko num la rı nın 
bir so nu cu dur. Yük sek ba sınç mer kez le ri nin al çak ba sınç mer kez le ri ne gö re ko nu mu rüz gâr yö nü 
ve hı zı üze rin de et ki li dir. Ba sınç mer kez le ri nin yer de ğiş tir me si rüz gâ rın da yön de ğiş tir me si ne 
ne den olur.

B)	Yer	Şe	kil	le	ri

Ge niş düz lük le rin bu lun du ğu bir alan ile dağ lık ve yük sek bir alan da rüz gâr es me yön le ri 
ay nı ol ma ya cak tır. Çün kü dağ lar rüz gâ rın esiş yö nü nü ve hı zı nı olum suz yön de et ki le mek te dir. 
Rüz gâr lar yer şe kil le ri nin uy gun ko şul la ra sa hip ol du ğu ova, va di, bo ğaz ve ge çit gi bi alan la rın 
uza nış doğ rul tu su na gö re eser ler.

C)	Dün	ya	’nın	Dö	nü	şü

Dün ya ’nın ken di ek se nin de ki dö nü şü özel lik le rüz gâr la rın sa pa rak yön de ğiş tir me si ne ne-
den ol mak ta dır. Bu gü ce ko ri yo lis et ki si de nil mek te dir. Ko ri yo lis gü cü Ek va tor da az, ku tup lar da 
faz la dır. Bu ne den le ku tup la ra doğ ru rüz gâ rın sav rul ma mik ta rı ar tar. Rüz gâr iki ba sınç sis te mi 
ara sın da en uzun yo lu iz le mek te dir. Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da dün ya nın dö nü şü et ki li olur. 
Ku zey ve gü ney ya rım kü re ler de rüz gâr lar fark lı yön le re doğ ru sav ru lur lar.

Yüksekbasınçtanalçakbasıncadoğruesenrüzgâr,Dünya’nındönüşündendolayı(GünlükHareket)en
uzunyoluizler.YukarıdakiharitadaAsorveBasrabasınçlarıarasındakiilişkigösterilmiştir.HaritaTür

kiye’dekuzeyyönlürüzgârlarınetkiliolmasınıaçıklamaktadır.

Yandabirvadivebuvadi
niniçindeyeralanmete
orolojiistasyonununyeri
gösterilmiştir.Sağdaise
buistasyonunrüzgâresme
diyagramıverilmiştir.Va
dininuzanışyönüKuzeydo
ğuGüneybatıolduğuiçinyıl
içindeençokbuyönlerden
rüzgâresmiştir.
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Yukarıdagenelhavadolaşımıverüzgârların
sapmayönlerigösterilmiştir.ÖzellikleEkva
tordakisapmayabakılırsadurumdahakolay
anlaşılır.Dünya’nındönüşyönübatıdando
ğuyadoğrudur.Bununsonucundarüzgârlar
KuzeyYarımküredesağa,GüneyYarımkürede

soladoğrusaparlar.

Basınçsistemlerininbulunduklarıyarımküreye
görehareketyönleri.

Dünya’nındönüşünebağlıolaraksiklonlar
burgaçhareketiyaparlar.Rüzgârhızının

çokyüksekolmasıdurumundahortum
denilenoluşumlarortayaçıkar.Hortumlar
yüzeydekiherşeyibüyükbirenerjiilegök

yüzünedoğruçekerler.
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RÜZ	GÂ	RIN	HI	ZI	VE	ŞİD	DE	Tİ

Rüz gâ rın bi rim za man da al dı ğı yo la rüz gâr hı zı adı ve ril mek te dir. Rüz gâr hı zı 

ge nel lik le ki lo met re/sa at cin sin den ifa de edi lir. Rüz gâr hı zı “ane mo met re” de ni len 

alet le öl çü lür.

Rüz gâr hı zı ile şid de ti fark lı kav ram lar dır. Rüz gâr şid de ti “Bou fort Öl çe ği” ile 

ifa de edi lir. Bu öl çek te şid det, 0’dan 12’ye ka dar sa yı lar la ifa de edi lir. Ör ne ğin 0 dur-

gun, 3 za yıf, 6 kuv vet li, 9 fır tı na, 12 ise ka sır ga yı ifa de eder. Bou fort öl çe ği rüz gâ rın 

çev re de ki et ki sin den ya rar la na rak rüz gâ rın hı zı nı ölç me ye ya rar.

RÜZ	GÂ	RIN	HI	ZI	NI	ET	KİLE	YEN	FAK	TÖR	LER
A)	Ba	sınç	Far	kı

Ba sınç mer kez le ri ara sın da ki ba sınç far kı ne ka dar faz la ise rüz gâr hı zı o ka dar 
yük sek olur.

B)	Ba	sınç	Mer	kez	le	ri	Ara	sın	da	ki	Uzak	lık

Bir bi ri ne ya kın olan ba sınç mer kez le ri ara sın da rüz gâr hı zı yük sek, uzak olan mer kez ler ara-
sın da ise dü şük tür. Basınç merkezleri birbirine yakın olduğunda izobar yüzeylerinin eğimi fazla 
olacağından rüzgâr hızı fazla olacaktır.

Birtatilbeldesininfırtınadan
öncevesonraçekilmişfotoğ
raflarında,fırtınanınyıkıcıet
kilerinigörmekmümkündür.

Basınçmiktarıyük
sekolanmerkezden
esenrüzgâr(B),az
olandan(A)daha
hızlıdır.

Basınçsistemlerindenyakınolanyüksekbasınç
sisteminden(A)esenrüzgâruzakolandan(B)

dahahızlıdır.

Birizobarharitasındabasınçmerkezleriarasındakibasınç
farkınekadarfazlaveizobararalığınekadardariserüzgâr

hızıokadarfazladır.
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C)	Dün	ya’	nın	Dö	nü	şü

Sav rul ma nın et ki siy le rüz gâr lar sap ma ya 
uğ ra ya rak en uzun yo lu ta kip eder ler. Bu nun 
so nu cun da rüz gâ rın ener ji si bir sü re son ra 
aza lır ve hı zı dü şer.

D)	Sür	tün	me

Rüz gâr hı zı ze mi ne ya kın yer ler de az, 
yük sek ler de ise faz la dır. Çün kü sür tün me et ki-
siy le rüz gâr hı zı yü zey de aza lır. Yer şe kil le ri nin 
en ge be li ol du ğu ara zi ler de rüz gâr hı zı dü şük-
tür. Ay rı ca dağ lık alan lar la çev ri li yö re ler de 
rüz gâr es me sık lı ğı ve hı zı az dır.

RÜZ GÂR ES ME SIK LIĞI
Rüz gâ rın bir yön den es me sa yı sı na rüz gâr es me sa yı sı (fre kan sı) de nir. Rüz gâr es me sa yı-

la rı nı gös ter mek ama cıy la rüz gâr gül le ri (di yag ram la rı) ha zır lan mak ta dır. Rüz gâr gü lü çiz mek için 
bir is tas yo nun yıl için de rüz gâr es me sa yı la rı nı ve yön le ri ni bil mek ye ter li dir.

Rüz gâr es me sık lı ğı nın öğ re nil me sin de amaç, ha va küt le le rin yıl içe ri sin de ki ha re ket yön le-
ri ni bil mek te dir. Rüz gâr gül le ri, ay rı ca is tas yo nun bu lun du ğu ala nın yer şe kil le ri nin uza nış doğ rul-
tu su hak kın da bil gi ve rir. Rüz gâr  gül le ri fark lı şe kil ler de çi zi le bi lir.

RÜZ GÂR TÜR LE Rİ
SÜ	REK	Lİ	RÜZ	GÂR	LAR

Ek va to ral al çak ba sınç 

ile kut bi yük sek ba sınç ara sın-

da dur mak sı zın ha re ket eden 

ha va küt le le ri sü rek li rüz

gâr lar ola rak ni te le nir. An cak 

Dün ya’nın dönüşü ne de niy le 

bu ha re ket doğ ru dan Ek va tor 

ve ku tup lar ara sın da ger çek-

leş mez. Dün ya’ nın dö nü şü 

ne de niy le or ta ya çı kan di na-

mik ba sınç sis tem le ri sü rek li 

rüz gâr la rın fark lı laş ma sı na 
ne den ol muş tur.

Yerşekillerirüzgârhızınıetkileyenfaktörler
denbiridir.Engebeliarazilerderüzgârhızı

düşük,düzvedüzeyakınarazilerde
rüzgârhızıfazladır.
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Sü rek li rüz gâr lar üç bü yük sis te me ay rı lır. Bun lar; Ali ze ler, Ba tı rüz gâr la rı ve Ku tup rüz
gâr la rı dır.

A)	ALİZE	LER

30° En lem le rin de yer alan Di na mik yük sek ba sınç ala nın dan Ek va to ra doğ ru esen rüz gâr la ra 
ali ze adı ve ri lir. Bun lar ko ri yo lis gü cü ile sap tık la rı için Ku zey Ya rım kü re de ku zey do ğu dan, Gü ney 
Ya rım kü re de gü ney do ğu dan eser ler. Sü rek li ay nı yön den sa at te 15–40 km hız la esen rüz gâr lar-
dır. Yel ken li ge mi le rin ra hat ha re ket et me le ri ni sağ la dık la rı için bu rüz gâr la ra “Ti ca ret rüz gâr la
rı” de nil miş tir. Tropikal kuşakta karaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar.

B)	BA	TI	RÜZ	GÂR	LA	RI

30° En lem le rin de yer alan Di na mik yük sek ba sınç alan la rın dan 60° Di na mik al çak ba sınç 
alan la rı na doğ ru esen rüz gâr lar dır. Da ha ba sit bir ifa de ile 30° en lem le rin den ku tup la ra doğ ru 
esen rüz gâr la ra Ba tı rüz gâr la rı adı ve ril miş tir.

Ku zey Ya rım kü re de gü ney ba tı dan, Gü ney Ya rım kü re de ku zey ba tı dan eser ler. Ok ya nus lar 
üze rin de al dı ğı ne mi kı ta la rın ba tı kı yı la rı na bı ra kır lar. Özel lik le Av ru pa ve Ame ri ka’nın ba tı kı yı la-
rın da ılı man or tam ko şul la rı oluş ma sın da et ki li olur lar. Dün ya da sü rek li li ği en az olan ve yö nü en 
faz la de ği şen rüz gâr lar dır.

C)	KU	TUP	RÜZ	GÂR	LA	RI

Ku tup lar da ki ter mik yük sek ba sınç alan la rın dan 60° en lem le rin de ki di na mik al çak ba sınç 
alan la rı na doğ ru esen so ğuk rüz gâr lar dır. Çok so ğuk ol duk la rı için ya ğış ge tir mez ler.

MEV	SİM	LİK	RÜZ	GÂR	LAR

MU	SON	LAR

Mev sim lik ola rak ni te le nen bu rüz gâr lar Dün ya’nın 
pek çok ye rin de gö rü lür ler. Ka ra la rın ve de niz le rin fark lı 
ısın ma özel lik le ri bu ra lar da ba sınç sis tem le ri nin mev sim-
sel ola rak de ğiş me si ne ne den olur. Bu de ği şim fark lı mev-
sim ler de fark lı yön ler den dü zen li ola rak her se ne esen rüz-
gâr la rın oluş ma sı nı sağ la mış tır. Bun la rın en gü zel ör ne ği 
mu son rüz gâr la rı dır. Mu son böl ge si Do ğu-Gü ney do ğu ve 
Gü ney As ya’dır.
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Yaz ve kış mu son la rı ola rak ni te le nen iki tür mu son 
rüz gâ rı var dır. Kı şın As ya kı ta sı çok so ğur (ge niş ol ma sı 
ve ka ra sal lık). Bü yük Ok ya nu su ve Hint Ok ya nu su ise da-
ha ılık tır. As ya üze rin de so ğuk ha va ya bağ lı ola rak yük sek 
ba sınç de niz ler de ise al çak ba sınç olu şur. Bu nun so nu cun-
da ya zın ka ra dan de ni ze doğ ru esen kış mu son la rı or ta ya 
çı kar. Ya zın ise As ya çok ısı nır, ok ya nus lar se rin ka lır. Bu 
du rum da yük sek ba sınç mer ke zi oluş tu ran, de niz ler den 
ka ra ya doğ ru yaz mu son la rı eser. Yaz mu son la rı böl ge ye 
bol mik tar da ya ğış bı rak mak ta dır.

YE	REL	RÜZ	GÂR	LAR

Ge nel ha va do la şı mın dan ba ğım sız ola rak be lir li böl ge ler de, o böl ge le rin ye rel ko şul la rı so-
nu cun da or ta ya çı kan rüz gâr lar dır. Et ki alan la rı sı nır lı ol mak la be ra ber, kı sa sü re li ba sınç ve sı cak-
lık fark lı lık la rı so nu cun da olu şur lar.

A)	MEL	TEM	LER

I. Kara ve Deniz Meltemi

Dün ya’ nın gün lük ha re ke ti ne bağ lı ola rak gün içer isin de sı cak lık de ği şi mi ya şan mak ta dır. 
Ya şa nan sı cak lık de ği şi mi gün için de fark lı ba sınç ku şak la rı nın oluş ma sı na yol açar. Olu şan ba sınç 
mer kez le ri ara sın da esen rüz gâr la ra mel tem adı ve ri lir. Özel lik le de niz le rin kı yı böl ge le rin de, 
gün düz de niz se rin, ka ra ise sı cak tır. Bu fark lı lık ka ra üze rin de al çak, de niz üze rin de yük sek ba sınç 
oluş ma sı na yol açar. Bu sa ye de sa bah tan öğ le ye ka dar de niz den se rin bir rüz gâr eser. Bu rüz gâ ra 
de niz mel te mi adı ve ri lir. Ak şam ise de niz ka ra ya gö re da ha sı cak, ka ra ise se rin dir. Bu nun so nu-
cun da da sa ba ha ka dar ka ra dan de ni ze bir rüz gâr eser. Bu na da ka ra mel te mi de nil mek te dir.

II. Vadi ve Dağ Meltemi

Ka ra la rın iç ke sim le rin de özel lik le ova ve va di ler de de ben zer bir du rum ya şa nır. Dağ la rın 
yük sek ke sim le ri gün düz ani den ısı na rak al çak ba sınç mer ke zi hâline ge lir ler. Va di ler ise da ha 
al çak ta ol ma la rı na rağ men bu den li hız lı ısın maz ve yük sek ba sınç ala nı na dö nü şür ler. Bu iki alan 
ara sın da olu şan rüz gâ ra va di mel te mi adı ve ri lir. Ge ce ise dağ lar aşı rı so ğur va di ler ise da ha ılık 
bir du rum da ka lır. Bu kez de dağ lar dan va di ye doğ ru so ğuk bir rüz gâr eser ki bu na da dağ mel
te mi adı ve ri lir.

B)	SI	CAK	YE	REL	RÜZ	GÂR	LAR

Dün ya üze rin de çe şit li böl ge le rin ken di ne gö re ik lim özel lik le ri var dır. Rüz gâr lar gel dik le ri 
böl ge nin özel lik le ri ni baş ka alan la ra ta şır lar. Sı cak ye rel rüz gâr lar kay na ğı nı sı cak alan lar dan alan 
rüz gâr lar dır. Sı cak ol duk la rı için nem ba kı mın dan fa kir dir ler. An cak de niz üze rin den geç tik le rin de 
ya ğış ge ti rir ler.
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Dö nen ce ler çev re sin de ki çöl ler den kay na ğı nı alan rüz gâr lar ol duk ça sı cak ve ku rak et ki ler 
ta şır lar. Bun lar dan çöl ler üze rin den ge len ler ül ke le re gö re fark lı isim ler al mış tır.

Ce za yir / Tu nus   Si rok ko

Mı sır / Lib ya  Ham sin

Su ri ye / Irak   Sa mum

Tür ki ye   Sam  ye li

Akdenizçevresindegörülen
başlıcasıcakvesoğukyerelrüzgârlar

FÖHN RÜZGÂRI

Dağ lık alan lar da, da ğa doğ ru 

iler le yen ha va küt le si, da ğa çar pa rak 

yük se lir. Bu nun so nu cun da her 200 

met re de sı cak lık -1º C dü şer. Dü şen 

sı cak lık la bir lik te ha va için de ta şı dı-

ğı ne mi bı ra kır ve bu ra da yo ğun bir 

ya ğış ger çek le şir. Ay nı ha va küt le-

si dağ lık ala nı aş tı ğın da ise bu se fer 

al çal ma ya baş lar ve sı cak lı ğı iki kat 

ar tar. Dağ dan aşa ğı  doğ ru eserken 

ısı nan bu rüz gâ ra föhn rüzgârı adı ve ri lir. Alçalan havanın ısınması sürtünmenin ve sıkışmanın bir 

sonucudur.

Föhn olu şu mu al ça lan ha va nın ısın ma sı so nu cun da gerçekleşmektedir. Bu sa ye de et ki li ol-

du ğu alan lar da sı cak lık de ğer le ri nin yük selmesini sağ lar lar.

BİLGİ 
NOTU
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C)	SOĞUK	YE	REL	RÜZ	GÂR	LAR

Kış mev si min de ve ki mi yer ler de ilk ba har ay la rın da yük sek alan lar da ki so ğuk ha va küt le le ri 

ova ve de niz ke nar la rı na doğ ru in mek te dir. Ge nel lik le ye rel ba sınç fark lı lık la rı so nu cun da olu şur-

lar. Ak de niz hav za sı ül ke le rin de her bi ri fark lı isim ler le anıl mak ta dır.

Fran sa  Mis tral

Ro man ya  Kri vetz

Hır va tis tan  Bo ra

Tür ki ye  Ka ra  yel / Yıl dız ve Poy raz

TRO	PİKAL	RÜZ	GÂR	LAR

Özel lik le Ek va tor çev re sin de (tro pi kal ku şak) gö rü len yük sek ba sınç far kın dan kay nak lı, çok 
yük sek hız da esen ve çev re sini tah rip eden rüz gâr lar dır. Es tik le ri yer ler de bü yük yı kım la ra ne den 
olur lar. Fark lı böl ge ler de fark lı isim ler le anı lır lar.

At las Ok ya nu su  Hur ri ca ne

Bü yük / Hint Ok ya nu su  Tay fun

Af ri ka  Tor na do

Avus tral ya  Willy Wily

GüneyYarıküredebirtornadonun
uydudançekilmiş,fotoğraf.

TropikalfırtınalarözellikleDoğuveGüneyAsyaileAmerikakıtasınınortakesimlerinde
etkiliolmaktadır.Saattekihızlarıyüzlercekilometreyeulaşanbufırtınalaryüzbinlercein

sanınyaşamınıyitirmesineveevsizkalmasınanedenolmaktadır.
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ETKİNLİK - 1

YER ŞEKİLLERİ VE RÜZGÂR ESME YÖNÜ

Aşağıdaki haritada bir bölgenin başlıca yeryüzü şekilleri ile bölgede bulunan beş merkezin yıllık 
rüzgâr frekans gülleri verilmiştir. Rüzgâr ile yer şekilleri arasındaki ilişkiyi düşünerek merkezlerle, 
rüzgâr güllerini eşleştiriniz.

EŞLEŞTİRME

1.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18.

2.

3.16.

17.

ETKİNLİK - 2

BOŞLUKLARI	DOLDURALIM
Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

I II III IV V
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Şekilde gösterilen sürekli rüzgârları bulunuz. Daha sonra aşağıda verilen tabloda bu rüzgârların 
özelliklerini açıklayınız.

1. 2. 3.

4.

5.

ETKİNLİK - 4

ŞEMALARI	TAMAMLAYALIM

RÜZGÂRLARIN SAPMASI

Aşağıdaki şekil üzerinde rüzgârların sapma yönlerini çiziniz.

Rüzgâr esme yönlerinin gösterildiği aşağıdaki şekillerin altına basınç tipini ve bulunduğu yarım-
küreyi yazınız.

ETKİNLİK - 3

BOŞLUKLARI	DOLDURALIM
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Yanda verilen basınç haritasına göre;

1. Rüzgâr hangi iki merkez arasında en hızlı eser?

 ………………………………………………

2. Bu iki nokta arasında rüzgâr hızının yüksek 

olmasının nedenleri nelerdir?

 …………………………………………………

I

IV

VII

X

II

V

VIII

XI

III

VI

IX

ETKİNLİK - 9

ORAN  ORANTI

Aşağıda verilen unsurlar arasındaki ilişkileri grafiklerde gösteriniz. 

ORAN	-	ORANTI	BULALIM

ETKİNLİK - 5

BOŞLUKLARI	DOLDURALIM



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

144144144

9
. 
S

ın
ıf

ÜNİTE
TEST1. 1

1.  Aşa ğı da ki gra fik te ba sın cın di key de ği şi mi gös te ril-
miş tir.
Bu gra fik le il gi li ola rak;

I. Yük sel ti ile ba sınç 
ara sın da ters oran tı 
var dır.

II. Dağ lık alan lar da ba-
sınç faz la dır.

III. Ba sınç azal ma sı 
gaz la rın yo ğun lu-
ğun da ki azal ma nın 
bir so nu cu dur.

gi bi bil gi ler den han gi-
le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

2.       

Dün ya ha ri ta sı üze rin de ve ri len nok ta lar dan han-
gi sin de yıl için de sı cak lık de ği şi mi nin faz la lı ğı 
ne de niy le ba sınç de ği şi mi de en faz la dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

3.  Yük se li ci ha va ha re ket le ri nin gö rül dü ğü alan lar da 
ya ğış mik ta rı faz la dır.
  

Bu na gö re at mos fer ke si ti üze rin de gös te ri len 
ba sınç sis tem le rin den han gi le ri nin yıl lık ya ğış 
mik ta rı ol duk ça az dır?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve IV
 D) IV ve V E) II ve IV

4.  Rüz gâr lar yük sek ba sınç tan al çak ba sın ca doğ ru 
ger çek le şen ha va ha re ke ti ile olu şur lar. An cak ba zı 
rüz gâr la rın olu şu mun da yer şe kil le ri de et ki li dir.
Aşa ğı da ve ri len rüz gâr lar dan han gi si bu du ru ma 
ör nek ola rak gös te ri le bi lir?

A) Ali ze ler B) Mu son lar
C) Ba tı rüzgâr la rı D) Mel tem ler

 E) Föhn rüz gârı

5.  Rüz gâr la rın sı cak lık özel lik le ri üze rin de en lem ol duk-
ça et ki li dir.
     

 

Ha ri ta üze rin de gös te ri len rüz gâr lar dan han gi si-
nin sı cak lı ğı art tır ma sın da yer şekilleri etkili ol-
muştur?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

6.  Yandaki şe kil de gös te-
ri len bir ha va ha re ke ti 
için aşa ğı da ki ler den 
han gi si söy le ne mez?

A) Ya ğış için uy gun ko şul lar var dır.
B) Ba sınç değeri yük sek tir.
C) Ku zey ya rım kü re de yer al mak ta dır.
D) Ha va nın nem açı ğı art mış tır.
E) Kış aylarında Asya’nın iç kesimlerinde görülür.
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7.  Ku zey Ya rım kü re de yer alan bir al çak ba sınç sis-
te mi aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru ola rak 
ve ril miş tir?

8.  Aşa ğı da bir mer ke zin rüzgâr fre kans gra fi ği ve ril miş tir.

Bu gra fik ten yo la çı ka rak;

I. Yer şe kil le ri nin uza nış yö nü
II. Rüz gâr hı zı
III. Rüz gâr şid de ti
IV. Hâ kim rüzgâr yö nü
gi bi bil gi ler den han gi le ri ne ula şı la bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II I C) II ve II I
 D) I ve IV E) II ve IV

9.  Dün ya ha ri ta sı 
üze rin de gös te ri-
len mer kez ler den 
han gi si yıl bo yun-
ca dai ma ter mik 
al çak ba sınç mer-
ke zi dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

10.  İlk şe kil de mo dern gö rü şe gö re ha va do la şı mı ikin-
ci sin de kla sik gö rü şe gö re ha va do la şı mı ve ril miş tir.

Dün ya’da ki ha va do la şı mı nın kla sik gö rü şün 
açık la dı ğı şek le dö nü şe bil me si için aşa ğı da ki ler-
den han gi si ge rek li dir?

A) Yer yü zü nün tü müy le düz ol ma sı
B) Yer  çe ki mi nin or ta dan kalk ma sı
C) Ek sen eğik li ği nin oluş ma ma sı
D) Dün ya’ nın gün lük ha re ke ti nin so na er me si
E) Dün ya’ nın yö rün ge hı zı nın sa bit len me si

11. Basınç merkezleri arasın-
daki mesafe ile bu mer-
kezler arasında esecek 
olan rüzgârların hızı birbir-
leriyle ters orantılıdır.
Yandaki eşbasınç ha-
ritası verilen yörede, 
numaralı oklar yönünde 
esecek rüzgârlardan 
hangisinin hızı en fazla 
olacaktır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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12.    

Yukarıdaki şekilde numaralarla gösterilen alan-
larda etkili olan sürekli rüzgârlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

      I II III _____     ______   _____
A) Alize Kutup Batı
B) Kutup Alize Batı
C) Batı Kutup Alize
D) Batı Alize Kutup
E) Kutup Batı Alize

13. Deniz seviyesinden havalanan bir balonun geçtiği 
yükselti seviyeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu balonun hareketlendiği ve takip ettiği yol bo-
yunca sıcaklık ve basınç durumları ile ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerin hangisi doğru olamaz?

A) I’den III’e kadar basınç değerleri düşer.
B) II’de fön rüzgârı oluşur.
C) En büyük sıcaklık değişimi III’te yaşanır.
D) II’de 6°C’lik sıcaklık artışı yaşanır.
E) Basıncın en fazla olduğu nokta balonun hareke-

te başladığı noktadır.

14.  Aşa ğı da ki şe kil de bir me te oro lo ji is tas yo nun (A) ko-
nu mu gös te ril miş tir.
     

Bu na gö re aşa ğı da ki rüzgâr gül le rin den han gi si 
bu is tas yo na ait ola bi lir?

12345678910
BDEEBAADAD
11121314
EBAA
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TEST 2

1.  Çöl ler ge nel lik le al ça lı cı ha va ha re ke ti nin bu lun du ğu 
alan lar da oluş mak ta dır.

Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len çöl ler den 
han gi sinin olu şu mun da yu ka rı da ve ri len açık la-
ma et ki li ol ma mış tır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

2.  

Yu ka rı da ki şek ler de gös te ri len üç ba sınç sis te mi 
ile il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len bil gi ler den han gi si 
kesin olarak söylenemez?

A) I. Şe kil de ya ğış ol ma ih ti ma li yük sek tir.
B) II. Şe kil Ku zey Ya rım kü re de yaz mev si min de ka-

ra lar üze rin de olu şa bil mek te dir.
C) III. Şe kil de Ku zey Ya rım kü re de bir yük sek ba sınç 

mer ke zi gös te ril miş tir.
D) I. Şe kil de Gü ney Ya rım kü re de al çak ba sınç mer-

ke zi nin ha va ha re ke ti gös te ril miş tir.
E) III. Şe kil de gös te ri len ba sınç mer ke zi nin olu şu-

mun da ter mik et ken ler et ki li ol muş tur.

3.  Yaz ay la rın da aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi-
sin de ter mik kö ken li al çak ba sınç oluş ma ola sı lı-
ğı di ğer le rin den faz la dır?

A) Bas ra Kör fe zi B) İz lan da
C) Or ta As ya D) Ku zey Kut bu çev re si

 E) Avus tral ya’nın or ta ke sim le ri

4.  Aşa ğı da ve ri len ler den han gi si mu son rüz gâr la rı 
ile mel tem rüz gâr la rı nın or tak özel lik le rin den bi ri 
de ğil dir?

A) Ka ra ve de niz ısın ma fark lı lı ğı so nu cun da olu-
şur lar.

B) Sü rek li li ği ol ma yan rüz gâr lar dır.
C) Gün lük ve yıl lık sı cak lık de ği şim le ri ne bağ lı ola-

rak yön de ğiş ti rir ler.
D) Dai ma ılı man laş tı rı cı et ki le ri var dır.
E) Nem ka zan dık la rın da ya ğış bı ra ka bi lir ler.

5.  Aşa ğı da ki gra fik te Dün ya’da ba sın cın da ğı lı şı gös-
te ril miş tir.

Gra fik üze rin de nu ma ra lan dı rıl mış ola rak gös te-
ri len alan lar dan han gi le rin de ter mik kö ken li ba-
sınç sis tem le ri yer al mak ta dır?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve IV
 D) IV ve V E) I ve II I

6.  “Ha va nın ısı na rak yük sel me si so nu cun da ………, 
so ğu yan ha va nın al çal ma sı so nu cun da ise 
…………………… ba sınç sis tem le ri olu şur. ”
Yu ka rı da ki cüm le de boş bı ra kı lan alan lar aşa ğı-
da ve ri len ler den han gi le ri ile dol du rul du ğun da 
cüm le doğ ru bir an lam ka za nır?

A) Ter mik - Di na mik B) Di na mik-Ter mik
C) Ko ri yo lis-Al çak D) Al çak- Yük sek

 E) Yük sel ti-Ya ğış
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7.  Yandaki Dün ya 
ha ri ta sı üze rin de 
gös te ri len alan lar-
dan han gi si dina-
mik alçak basınç 
alanıdır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

8.    Böl ge Sı cak lık
 I  30
 II  12
 II I 15
 IV 4
 V  24
Yu ka rı da ki tab lo da beş mer ke zin sı cak lık de ğer le ri 
ve ril miş tir.

Sı cak lık ile rüzgâr ara sın da ki iliş ki dü şü nül dü-
ğün de han gi iki mer kez ara sın da esen rüzgâr 
şid de ti nin da ha faz la ol ma sı bek le nir?

A) I – II B) II – II I C) II I – IV
 D) IV – V E) I – IV

9.  Gök yü zü ne bı ra kı lan bir ba lon ba sınç la il gi li öl çüm ler 
ya pı yor.
           

Yu ka rı da ba lo nun yap tı ğı göz lem ler so nu cun da or ta-
ya çı kan ba sınç de ği şi mi ve ril miş tir. 

Gra fi ğe gö re ba lon na sıl bir yol iz le miş tir?

A) Bir sü re al çal mış son ra tek rar yük sel miş tir.
B) Ba lon sa bit bir yük sel ti de kal mış an cak sı cak lık 

de ğiş miş tir.
C) Ba lo nun göz lem le di ği ba sınç de ği şi mi sı cak lık 

azal ma sı nın bir so nu cu dur.
D) Ba lon bir sü re yük sel dik ten son ra al çal mış, da ha 

son ra yük sel ti si ni sa bit le miş tir. 
E) Ba lon sü rek li al çal mış tır.

10.  I. 0° – 10° – Batı Rüzgârları
 II. 30° – 0° – Alizeler
 II I.  30° – 60° – Batı Rüzgârları
 IV.  60°– 30° – Kutup Rüzgârları

Dünyada sürekli rüzgârlar ve bunların etkili oldu-
ğu, enlem değerleri ile ilgili olarak yapılan eşleş-
tirmelerden hangileri doğrudur?

A) I –II B) II – II I C) II I – IV
 D) I – III E) II – IV

11.  Ka ra ve de niz ler de gün lük sı cak lık fark la rı na bağ lı 
ola rak fark lı ısın ma ve so ğu ma özel lik le ri gö rül mek-
te dir.
Aşa ğı da adı ge çen rüz gâr lar dan han gi si bu du ru-
mun bir so nu cu ola rak olu şur?

A) Mu son Rüz gâr la rı B) Ali ze Rüz gâr la rı

C) Ba tı Rüz gâr la rı D) Mel tem Rüz gâr la rı

 E) Ku tup Rüz gâr la rı

12.  Aşa ğı da ki şe kil ler den il kin de Ku zey Ya rım kü re de bir 
al çak ba sınç mer ke zi gös te ril miş tir.
     

Aşa ğı da ki ler den han gi si bu ba sınç sis te mi nin 
ikinci şekildeki gi bi ol ma sı için ge rek li dir?

A) Rüz gâ rın hı zı nın azal ma sı
B) Dün ya’ nın yö rün ge ha re ke ti nin so na er me si
C) Dün ya’ nın gün lük ha re ke ti nin so na er me si
D) Sür tün me et ki si nin or ta dan kalk ma sı
E) Rüz gâr hı zı nın art ma sı

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR
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13.     

Ha ri ta üze rin de nu ma ra lan dı rıl mış ola rak gös te-
ri len rüzgâr lar aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru 
ola rak ve ril miş tir?

      I         II      II I _______         _________        _________
A) Sam  ye li Ka ra  yel Poy raz
B) Si roc co Ham sin Sa mum 
C) Bo ra Etez yen Kri vetz
D) Yıl dız Föhn Mis tral
E) Kıb le Lo dos Poy raz

14. Nemin az olduğu yerlerde gün içerisinde ısı değişi-
mi daha fazla olacağı için günlük basınç değişimi de 
fazladır.

Yukarıdaki haritada verilen merkezlerin hangisin-
de günlük basınç değişimlerinin daha az olması 
beklenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

15. 

Atmosfer basıncı, sadece yükseltiye bağlı olarak 
değişseydi, grafikte verilen merkezlerin hangi-
sinde yükseltinin en az olduğu söylenebilirdi?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Aşağıda bir bölgenin topoğrafya haritası verilmiştir.

 
 

Basınç üzerinde sadece yükselti etkili olsaydı, 
yukarıdaki haritada belirtilen noktaların hangi-
sinde basınç daha düşük olurdu?

A) I B) II C) III D) IV E) V

17. Bir bölgenin yer şekilleri, o bölgede esen rüzgârlara 
yön veren etkenlerden biridir.

 

Yapılan açıklama dikkate alındığında, izohips ha-
ritasında verilen P noktasında rüzgârın en fazla 
hangi yönlerden esmesi beklenir?

A) Kuzey - Güney 
B) Doğu - Batı 
C) Kuzeydoğu - Güneybatı 
D) Kuzeybatı - Güneydoğu
E) Güneybatı - Kuzey

18.        

Yu ka rı da ve ri len ba sınç ha ri ta sın da gös te ri len 
doğ rul tu lar dan han gi sin de rüzgâr es me hı zı di-
ğer le rin den da ha faz la dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

12345678910
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NEM LİLİK VE YAĞIŞ
Su, can lı ya şa mı nın te me li ve onun vaz ge çil mez bir par ça sı dır. Ka tı, sı vı ve gaz ola rak bu lu-

na bi len su, belirli sıcaklıklarda bu har la şa rak ne me dö nü şe bil mek te dir. Atmosferdeki su buharına 
nem denir. Su moleküllerinin doğ ru dan at mos fe re ka rış ma sı na “süb li mas yon” adı ve ril mek te dir. 
Süb li mas yon sa ye sin de her sı cak lık ta ve ik lim böl ge sin de at mos fer için de su bu ha rı bu lu na bil-
mek te dir.

A)	MUT	LAK	NEM

1 m3 ha va nın için de bu lu nan ne min gram cin sin den ağır lı ğı na mut lak nem de nil mek te dir. 
Sı cak lık ve ba sınç ko şul la rı fark lı ol sa da ha va için de ki mut lak nem ora nı % 4’ü ge çe mez.

Nem	Mik	ta	rı	nı	Et	ki	le	yen	Fak	tör	ler

Sı cak lık: Sıcaklık su moleküllerinin hareketliliğini arttırdığından sıcaklık arttıkça nem artar. 
Sıcaklık ilk nem arasında doğru orantı vardır.

Or tam da ki su mik ta rı: Ortamdaki su miktarı mutlak nem oranını etkilemektedir.

Bu har laş ma yü ze yi nin ge niş li ği: Buharlaşma yüzeyi genişledikçe, mutlak nem miktarı ar-
tar. Örneğin deniz ve göl yüzeylerinde buharlaşma fazladır.

B)	MAK	SİMUM	NEM

Be lir li bir sı cak lık ta 1 m3 ha va nın için de bu lun du ra bi le ce ği top lam su mik ta rı na maksimum 
nem de nir. Sı cak lık ile mak si mum nem ara sın da doğ ru oran tı var dır. Ya ni sı cak lık art tık ça ha va nın 
tu ta bi le ce ği nem ora nı da ar tar.

C)	BAĞIL	NEM

Ha va da bu lu nan nem ora nı nın yüz de cin sin den de ğe ri ne ba ğıl nem de nil mek te dir. Ya da 
di ğer bir ifa de ile ha va için de bu lu nan mut lak ne min, ha va nın tu ta bi le ce ği en yük sek su mik ta rı na 
ora nı ba ğıl ne mi ifa de eder. Ba ğıl nem “hig ro met re” isim li araç la öl çü lür. Ba ğıl nem şu for mül le 
bu lu nur.

Bağıl Nem = 
maksimumnem
mutlak nem

100#

1 m3 içinde 5 gram su bulunmaktadır. 
10°C sıcaklıkta havanın su tutma po-
tansiyeli 9.42 gram olduğuna göre bağıl 
nem yüzde kaçtır? 

BN
9,42
500

100

BN %53,07 olur.

=

=

#

“Sabahınerkensaatlerindenbaşlayaraksaat
04.00’tesıcaklık5ºC’dirvehavanınbağılnemi%

100’dür.Yanihavadoymuşturveherhangibirilâve
subuharıtutamaz.Saat10.00’dasıcaklık16ºC

’yeyükselmiştir,bağılnem%50’yedüşmüştür,ha
vadakisubuharıaynıkaldığıhâlde,saat15.00’te,
havagüneştarafındanısıtılmışvesıcaklık32ºC

olmuştur.Bağılnem%20’yedüşmüştür,havaçok
kurudur.Aynımiktardasubuharıhavadamevcut
turfakathavanınkapasitesisubuharıtutmakiçin
büyükölçüdeartmıştır.Akşamvaktihavasıcaklığı
düştüğüiçinbağılnemtekraryükselirvedönüşüm

kendikendinetekrarlanır.”
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Sı cak lık ile ba ğıl nem ara sın da ters oran tı var dır. Ya ni sı cak lık art tık ça ba ğıl nem aza
lır. Bir ör nek le açık lar sak;

Ha va nın su tu ta bil me ka pa si te si sı cak lı ğa 
bağ lı ola rak ar tar. Bu ka pa si te ye doy ma mik ta rı 
ve ya doy ma nok ta sı da de nil mek te dir. Yandaki 
tab lo da 1 m3 ha va nın be lir li sı cak lık lar da tu ta bi-
le ce ği su mik tar la rı ve ril miş tir. Ger çek te ha va da-
ki ba ğıl nem üze rin de bu lun du ğu top rak ve ya 
su yun sı cak lı ğı na bağ lı dır. Alt ta ki su sı cak sa su 
mo le kül le ri ara sın da ki bağ za yıf ola ca ğın dan bu-
har laş ma ar tar ve ha va da ki mut lak nem ve bağıl 
nem de ar tış gö rü lür.

Yağışoluşabilmesiiçin, 1.Havadayeterlimiktardanemolması,

 2.Havanınsoğuması,

 3.Bağılnemin%100’üaşmasıgerekmektedir.

Ba ğıl nem üç du ru mu gös te rir. Bun lar;

OO Ha va nın nem açı ğı nı,

OO Ha va nın doy ma nok ta sı na olan uzak lı ğı nı,

OO Ha va nın ya ğış bı rak ma ola sı lı ğı dır.

Havay›birbardakveiçindebirmiktarsu
gibidüşünelim.Bardağ›nalabileceğien
yükseksumiktar›maksimumnem,bardak
tabulunansumutlaknem,bardağ›niçinde
kisuyunal›nabilecektoplamsumiktar›na
oran›nabağ›lnemdenilmektedir.

Sıcaklıkmaksimumnemilişkisişekil
dekigibidir.Sıcaklıkarttıkçahavanın

nemkapasitesiartmaktadır.

Bardakörneğinedönersekbardağıntümümaksimum
nemi,bardağındolukısmımutlaknemisimgeler.
Yandakişekildeyükselenbirhavakütlesinindeğişimi
gösterilmiştir.Bunagörebaşlangıçtakihavasıcak
lığı20ºC,bağılnemiise%50’dir.Havayükseldikçe
ısıkaybedervesututabilmekapasitesiazalır.Buna
bağlıolarak15ºCsıcaklıktabağılnem%67,10ºC
sıcaklıktaise%91’eulaşır.Havasıcaklığı6ºC’yein
diğindeyağışbaşlar.Sıcaklıkdüşüşünün0ºC’yeka
dardevamettiğidüşünülürsehavaneminin%70’ini
yağışolarakbırakır.
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Eğer ha va küt le si nin ba ğıl ne mi % 100’e ulaş mış sa bu ra da doy ma nok ta sı na ula şıl mış de-
mek tir. Ba ğıl ne min aşıl ma sı ise ya ğı şın or ta ya çık ma sı nı sağ lar. Ya ğı şın olu şa bil me si için; ha va nın 
so ğu ya rak su tut ma ka pa si te si nin azal ma sı ge rek li dir. Bu hâl de ya ğış or ta ya çı kar.

DÜN	YA	DA	BAĞIL	NEM	DAĞI	LI	ŞI

Ba ğıl nem özel lik le Ek va tor çev re sin de çok 
yük sek tir. Çün kü yıl bo yun ca sı cak lık de ğer le ri nin 
yük sek ol du ğu bu alan da, bu har laş ma ve ya ğış 
ol duk ça fazladır. Her iki ya rım kü re nin dö nen ce-
ler çev re sin de ba ğıl nem, sı cak lık yük sek ol ma sı na 
rağ men dü şük tür. Bu ra lar da ba ğıl ne min dü şük 
ol ma sı al ça lan ha va nın nem al ma ka pa si te si nin 
art ma sı na rağ men, nem ala bi le ce ği kay nak la rın 
bu lun ma ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Bu ne-
den le dö nen ce ler çev re sin de ge niş çöl ler bu lun-
mak ta dır. Ku tup la ra gi dil dik çe ba ğıl ne min art ma-
sı ise sı cak lı ğın düş me si ile iliş ki li dir.

YOĞUN LAŞ MA
Bağıl nemin %100 olması, havanın doyma noktasına ulaştığını 

gösterir. Ba ğıl nem % 100 ol du ğun da ha va ar tık su buharı ile doy-

muş de mek tir. Doy ma nok ta sı aşıl dı ğın da ha va, içi ne bu lu nan su-

yun bir bö lü mü nü bı rak mak zo run da dır. Bu du ru ma ya ğış denilir. 

An cak % 100 ile ifa de et ti ği miz doy ma nok ta sı ay nı za man da yo ğun laş ma nok ta sı dır. Yo ğun-

laş ma, ha va nın için de bu lu nan ne min çe şit li ne den ler le su zer re cik le ri ve buz kris tal le ri hâline 

dö nüş me si dir.

Yo ğun laş ma oluştukları yere göre iki şe kil de ger çek le şir. Yo ğun laş ma ola yı sı cak lık de ğer le-

ri nin azal ma sı ile ger çek le şir. Sı cak lık dü şü şüy le bir lik te ha va nın tu ta bi le ce ği nem aza lır. Böy le ce 

ha va gi de rek yo ğun la şır ve sı cak lık düş tük çe su tut ma ka pa si te si dü şer.

A)	BU	LUT	LAR

At mos fer de, yer den be lir li bir yük sel ti de kü çük su zer re cik le ri ile buz ta ne cik le ri nin bir ara ya 
gel me siy le olu şan yo ğun laş ma ya bu lut adı ve ri lir. Bu lut lar şe kil le ri ne gö re kü mü lüs ve stra tus 
ol mak üze re iki ye ay rı lır lar. Yük sel ti le ri ne gö re or ta bu lut lar al to, yük sek bu lut lar ise cir ro ta kı sı 
alır lar.

Al çak Bu lut lar: Bu tip bu-
lut la r stra tus ve kü mü lüs ler dir. 
Ge nel lik le yer yü zün den 2100 
met re ye ka dar olan yük sek lik-
ler de gö rü lür ler. Genellikle ya-
ğış bı ra kır lar.

Or ta Bu lut lar: Al to bu lut-
lar ola rak bi li nir ler. 2100–6000 
met re ara sın da yer alır lar. Ta-
ban la rı ge nel lik le düz dür. Bu-
nun ne de ni yo ğun laş ma nın be-
lir li bir se vi ye den baş la ma sı dır. 
Ge nel lik le bol ya ğış bı ra kır lar. Kümülüsleryastıkvekümeşeklindekibulutlardır.
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Yük sek Bu lut lar: 6000 met re den da ha yük sek te ki bu lut lar dır. Ge nel lik le tüy şek lin de da ğı-
nık ola rak gö rü lür ler. Sir rus ola rak ad lan dı rı lır lar. Ya ğış bı rak maz lar an cak at mos fer ko şul la rı nın 
de ğiş ti ği ni, ya ğış gel di ği ni gös te rir ler.

Ay rı ca bu lut lar yal nız bir se vi ye de yeral ma yabi lir ler. Ör ne ğin; kü mü lo nim bus bu lut la rı alt 
se vi ye ler den baş la yıp 12 km yük se ğe ka dar ula şa bi lir ler. Ya ni tüm bu lut lar için mut la ka stan dart 
bir yük sel ti yok tur. En faz la ya ğış ge ti ren bu lut ti pi kü mü lo nim bus tur.

B)	SİS

Yer yü zü ne çok ya kın yükseltide oluş muş 
yoğuşma ürünlerine sis adı ve ri lir. Sı cak ve nem 
yük lü ha va küt le si nin so ğuk bir ha va ve ya yü zey le 
te mas et me si du ru mun da sis olu şur.

OO Ilık de niz den se rin ka ra ya rüz gâr es ti ğin de,

OO Sı cak de niz den so ğuk de ni ze rüz gâr es ti ğin-
de,

OO Sı cak ka ra dan so ğuk de ni ze rüz gâr es ti ğin-
de,

OO Se rin de niz ler üze rin de al ça lı cı ha va ha re ke ti 
ol du ğun da,

OO Ye re ya kın yük sel ti ler de ger çek le şen yo ğun-
laş ma lar da sis or ta ya çı kar.

Sisler genellikle sabah saatlerinde oluşur. 

Tüyşeklindekibulutlarcirrusolarak
adlandırılmaktadır.Troposferinyüksek
kesimlerindegörülenyağışbırakmayan

bulutlardır.

Kümülonimbusbu
lutlarıenfazlayağış
bırakanbulutlardır.
Troposferinaltsevi
yelerindenbaşlayıp
üstkesimlerekadar
uzanırlar.Şiddetli
sağanakyağışların
oluşumundaetkili
dirler.

Sisoluşumunanedenolanfaktörlerdenbiri
deatmosferdekikirligazoranınınartması
dır.Butipsislergenelliklebüyükkentlerde
oluşmaktadır.Sisolayıulaşımfaaliyetleri

niolumsuzyöndeetkiler.
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Hava ısınmaya başlayınca ortadan kalkar.

Sıcakvesoğukhavakütlelerininetkisine
açıkalanlardasisdahafazlagörülür.
Bununülkemizdekiengüzelörneği

İstanbulBoğazı’dır.

Sıcaklıkterselmeleridesisoluşumunayol
açmaktadır.Özellikledağlıkalanlardaki
vadilerdesıcaklıkterselmesinedeniylesis

oluşumugözlenmektedir.

YAĞIŞ VE YAĞIŞ ÇE ŞİT LE Rİ
Ha va da bu lu nan ne min doy ma nok ta sı nı aşıp, ka tı ve ya sı vı hâl de yer yü zü ne ulaş ma sı na 

ya ğış adı ve ril mek te dir. Ya ğış lar m2’ye dü şen top lam ya ğı şın mi li met re cin sin den ifa de si ile be lir-
ti lir. Ya ğış öl çen ara ca plüvy omet re de nil mek te dir. Ya ğış lar olu şum ye ri ne gö re iki gru ba ay rı lır.

A. Yük sek te olu şan ya ğış lar: Yağ mur, Kar ve Do lu

B. Yü zey de olu şan ya ğış lar: Çiy, Kı ra ğı ve Kırç

Ya	ğış	Olu	şu	mu

Ya ğış olu şu mu için ha va nın doy ma nok ta sı nı aşması ge rek mek te dir. Bağıl nem (doy ma nok-
ta sı) sı cak lık ile ters oran tı lı ol du ğun dan, sı cak lık azal dık ça ha va doy ma nok ta sı na yak la şır. At mos-
fer de ha va nın sı cak lı ğı nın azal ma sı yük se li ci ha re ket ler le ger çek le şir. Ha va nın ani den ısı na rak 
yük sel me si (kon vek si yon), ha va nın bir cep he bo yun ca yük sel me si (fron tal) ve ya dağ ya
ma cı bo yun ca yük sel me si (orog ra fi) ya ğış olu şu mu için ge re ken ko şul la rı sağ lar. An cak bu 
ko şul lar da ha va nın ya ğış bı rak ma sı için içe ri sin de be lir li mik tar da nem bu lun ma sı ge re kir.

Birdağyamacıboyuncayükselen
havanınönceliklesıcaklığıazalır.
Sıcaklıkazalmasınormalkoşullarda200
metrede1ºC’dir.Sıcaklığınazalmasıile
birliktehavanıntaşıyabileceğinemoranı
yanimaksimumnemazalır.Böylecedağ
yamacıboyuncabağılnemoranıartar.
Sıcaklıkdüşüşününbellibirseviyesinden
itibarenhavaiçindekinemitaşıyamaz
hâlegelirveyağışortayaçıkar.Yamaç
boyuncayağışbırakarakyükselenhava
kütlesi,dağıaşıpalçalmayabaşladığında
yağışsonaerer.Çünküalçalanhava100
metrede1ºCısınırvehavanınnemtutma
kapasitesiartar.Artankapasiteyerağmen
havanıniçindeçokaznemkalmıştır.
Bunedenlebağılnemoldukçadüşüktür.
Yamaçtaninenhavadoymanoktasından
hızlauzaklaştığındankuruvesıcaktır.
Havakütlesiçevredekurutucuve
sıcaklığıarttırıcıetkiyapar.
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YAĞIŞ ÇEŞİTLERİ

1.	YAĞMUR:

Bu lu tu oluş tu ran su ta ne cik le ri nin yer yü zü-
ne ulaş ma sı dır. Bu lut la rı oluş tu ran zer re cik le rin 
mer ke zin de bir yo ğun laş ma çe kir de ği var dır. Bu 
çe kir dek ler uy gun ko şul lar da bir bir le ri ni çe ke rek 
bir le şir ler ve bü yük ta ne cik ler oluş tu rur lar. Bu ta-
ne cik ler ha va da ası lı ka la maz ve düş me ye baş lar lar. 
Sı vı hâl de ye re ula şan bü tün ya ğış lar yağ mur ola rak 
ad lan dı rı lır.

2.	KAR

Ha va sı cak lı ğı 0º C’nin al tın da ol du ğun da sı vı 
zer re cik ler ka tı buz kris tal le ri hâli ni alır lar. Ka tı buz 
kris tal le ri ne kar adı ve ril mek te dir.

3.	DO	LU

Ani sı cak lık de ği şim le ri nin ya şan dı ğı, hız lı 
yük se li ci ha va ha re ket le ri nin bu lun du ğu yer ler de 
su dam la la rı bü yük buz par ça la rı hâline ge lir. Bu 
buz ta ne le ri ne do lu adı ve ri lir. Yük sel me nin şid de-
ti ne bağ lı ola rak do lu ta ne le ri bir kaç mi li met re den, 
ce viz bü yük lü ğü ne ka dar de ği şim gös ter mek te dir. 
Do lu ya ğış la rı ba zı dö nem ler de ta rı mı olum suz 
yön de et ki ler.

4.	ÇİY

Nem li ha va küt le si nin so ğuk bir yü zey den ge çer ken su ta ne cik le ri nin ze min de oluş ma sı na 
çiy de nir. Ge nel lik le ilk ba har ay la rın da gö rü lür. Bitkiler açısından olumlu bir yağış türüdür.

Yağmurdünyadaençokveenyayg›n
alanlardagörülenyağ›ştürüdür.

Karkristalleridaimafarklışekillerdedir.
Milyarlarcakartanesindenhiçbiri,bir

diğerinebenzemez.

Çiytaneciklerisabahsaat
lerindebitkilerinüzerinde
damlacıklarhâlindegörül

mektedir.

Dolutaneciklerininboyutugenelliklebirkaçmilimet
redenleblebibüyüklüğünekadardır.Ancaksıcaklık
değişimininfazlaolduğukoşullardaçokbüyükdolu

taneciklerininoluştuğudagörülebilmektedir.
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5.	KI	RAĞI

Olu şu mu çiy ile ay nı dır. 
Genellikle sonbahar ayların-
da, sıcaklıklığın 0°C’nin altına 
düşmesi sonucunda, yüzeyde 
oluşan buz tanecikleridir.

6.	KIRÇ

Ha va da ki su bu ha rı nın 
so ğuk ağaç, tel, yap rak ve oto-
mo bil gi bi ci sim le rin üze rin de 
yo ğun laş ma sı ile olu şan buz 
ör tü sü ne kırç adı ve ri lir.

HA VA KÜT LE LE Rİ VE CEP HE LER
At mos fer de ay nı sı cak lık ve nem özel lik le ri ni ta şı yan ge niş ha va par ça la rı na ha va küt le si 

adı ve ril mek te dir. Ha va küt le le ri oluş tuk la rı ve geç tik le ri ye rin özel lik le ri ni ta şır lar ve bu özel lik le-
ri ne gö re isim len di ri lir ler. An cak kı salt ma la rın da ay nı ke li me le rin İn gi liz ce harfl e ri kul la nı lır.

Ek va tor:   Tro pi kal (T)

Ku tup lar:   Kut bi (ku tup sal) (P)

De niz kö ken li:   De ni zel (m)

Kı ta sal (ka ra) kö ken li:   Ka ra sal (c)

Ör ne ğin; Tür ki ye kış mev si min de kut bi ka ra sal ha va küt le le ri nin et ki sin de dir. 

CEP	HE	KAV	RA	MI

Sı cak ve so ğuk ha va küt le le ri yo ğun luk ve ha cim ba kı mın dan fark lı özel lik le re sa hip tir. Bu 
iki ha va küt le si kar şı laş ma alan la rın da bir bir le ri ne doğ ru dan ka rış maz lar. İki ha va küt le si ni bir bi-
rin den ayı ran sı nı ra cep he adı ve ri lir. An cak cep he ler ke sin sı nır lar ol ma yıp de ğiş ken dir. Cep he ler 
bo yun ca ya ğış ve sis gi bi ik lim olay la rı ger çek le şir.

Nemlihavanınsoğukyüzeylerdengeçerkenyoğunlaşmasıile
oluşankırağı,sivribuzkristallerişeklindedir.Boyutlarıgenel

liklebirkaçmilimetreyigeçmez.
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YAĞIŞ	TİP	LE	Rİ

Kon	vek	si	yo	nel	(Yük	se	lim)	Ya	ğış	la	rı

Özel lik le ilk ba har ve yaz baş la rın da 
gün düz ani den ısı nan ha va küt le le ri nin yük-
se le rek yo ğun laş ma sı so nu cun da olu şan 
ya ğış lar dır. Yük se len ha va so ğu ya rak yo ğun-
laş tı ğı için için de ki ne mi bı rak mak zo run da 
ka lır.

Özel lik le Ek va tor çev re sin de yıl bo yun-
ca sü rek li yük se lim ya ğış la rı gö rü lür. Ay rı ca 
ka ra la rın iç ke sim le rin de ba har ve yaz ay la-
rın da ya şa nan ya ğış lar  da kon vek si yo nel kö-
ken li dir.

Orog	ra	fik	(Ya	maç)	Ya	ğış	la	rı

Dağ la rın ge niş yer tut tu ğu böl ge ler de, 
dağ la ra doğ ru ha re ket eden nem li ha va küt-
le le ri, ya maç bo yun ca yük se le rek yo ğun la şır. 
Bu gi bi böl ge le re bol ya ğış bı ra kır. Ha va küt-
le si be lir li bir yük sel ti ye ka dar ya ğış bı rak tık-
tan son ra ne mi ni kay be de rek ku ru bir ha va 
küt le si hâli ni alır. Bu ne den le dağ la rın etek 
ke sim le ri da ha faz la ya ğış al mak ta dır. Hi ma-
la ya dağ la rı nın etek le rin de yer alan Çe ra pu-
ni çi, bu ya ğış tü rü nün en faz la ger çek leş ti ği 
ve dün ya nın en faz la ya ğış alan mer ke zi dir 
(11.000 mm). Tür ki ye’de Do ğu Ka ra de niz 
Bö lü mü’ nün yıl bo yu bol ya ğış al ma sında ya-
maç ya ğış la rıda etkilidir.

Fron	tal	(Cep	he)	Ya	ğış	la	rı

Fark lı sı cak lık ve nem özel lik le ri ne sa-
hip ha va küt le le ri nin kar şı laş ma alan la rın da 
cep he ya ğış la rı olu şur. So ğuk ve yo ğun ha va 
alt ta ka lır ken, sı cak ve nem li ha va yük se lir. 
Hem yük sel me hem de so ğuk bir ha va ile te-
mas et me nin so nu cun da sı cak ha va yo ğun-
la şa rak ya ğış bı ra kır. Or ta ku şak ta kış bo yun-
ca gö rü len ya ğış lar cep he sel dir. Tür ki ye’de 
de yıllık ya ğı şların bü yük bö lü mü cep he ya-
ğış la rı ola rak ger çek le şir.

Konveksiyonel(Yükselim)Yağış

Orografik(Yamaç)Yağış

Frontal(Cephe)Yağış
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NEMLILIK VE YAĞIŞ

YAĞIŞ	LA	RIN	DÜN	YA	DA	Kİ	DAĞI	LI	ŞI

Ya ğış mik ta rı ik lim tip le ri ne gö re fark lı lık lar gös te rir. Özel lik le Ek va to ral böl ge dün ya da en 
faz la ya ğış alan böl ge dir. Ay rı ca Mu son As ya sı ile kı ta la rın ba tı kı yı la rı bol ya ğış alan alan lar dır. Dö-
nen ce ler ve çev re si ise ya ğış az lı ğı nın en faz la ol du ğu yö re ler dir. Al ça lı cı ha va ha re ket le ri Ku zey 
Af ri ka ve As ya’nın iç ke sim le rin de bü yük çöl le rin oluş ma sı na ne den ol muş tur. Ku tup böl ge le ri de 
ya ğış mik ta rı nın az ol du ğu alan lar dır.

DünyaYağışDağılışıHaritası

I.	Dünyada	Yağışın	Fazla	Olduğu	Alanlar

OO Ekvatoral Bölge (Amazon ve Kongo Havzaları)

Okyanusya Adaları, Gine, Endonezya

OO Orta kuşak karalarının batı kıyıları

(Batı Avrupa, ABD’nin batı kıyıları)

OO Muson Asyası

(Çin, Japonya, Hindistan)

Yıllıkyağışmiktarının200mm’denazolduğuyerlereçöldenir.

II.	Dünyada	Yağışın	Az	Olduğu	Alanlar

OO Kutup çevreleri

OO Dönenceler çevresi

OO Orta kuşak karalarının iç kesimleri
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ETKİNLİK - 2

ORANORANTI

Aşağıda verilen kavramlar arasındaki oran-orantı ilişkisini çizerek gösteriniz.

ORAN	-	ORANTI

BULMACA	ÇÖZELİM

1. Havadaki nem miktarının, havanın taşıyabileceği en yüksek seviyeye ulaşması.

2. (Yatay) En fazla yağış bırakan bulut türü.
 (Dikey) Yükselici hava hareketi.

3. İklim elemanı, atmosferde su buharının neden olduğu iklim olaylarının ana başlığı.

4. Yastık veya küme bulutlara verilen genel ad.

5. Ani sıcaklık değişimleri sonucunda ortaya çıkan katı yağış türü.

6. Bir metre küp havanın içindeki nem miktarının havanın taşıyabileceği nem miktarına oranı.

7. Bahar aylarında soğuk yüzeylere temas eden havanın bıraktığı su zerrecikleri.

8. Sıcak hava ile soğuk hava arasındaki sınır.

9. Bir metreküp havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarı

10. Yüzeyde gerçekleşen yoğunlaşma olayı.

11. Sonbaharda yere temas eden nemli havanın soğuk cisimler üzerinde bıraktığı buz kristalleri.

12. Dünyada en fazla yağış alan yer (Hindistan).

13. Bir metre küp havanın içindeki ölçülen nem miktarı.

ETKİNLİK - 1

I III VII IV VI
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1.  Aşa ğı da bir ha va küt le si nin be lir li sa at ler de ba ğıl 
nem ora nın da ki de ği şim le ri ve ril miş tir.

12.00: % 75 12.30: % 90
13.00: % 100 13.00 – 13.30: ya ğış

Bu ha va küt le si ile il gi li ola rak;

I. Ha va yük se le rek doy ma nok ta sı na ulaş mış tır.
II. Ha va al ça la rak doy ma nok ta sı na yak laş mış tır.
III. Ha va dağ lık bir ala na çar pa rak yük sel miş tir.
IV. Ha va ani den ısı na rak yük sel miş ve doy ma nok-

ta sın dan uzak laş mış tır.
gi bi bil gi ler den han gi le ri doğ ru ola bi lir?

A) I ve II B) I ve II I C) I I ve III
 D) III ve IV E) I, III ve IV

2.       

Üst te ki şe kil de gös te ri len ya ğış olu şum şek li 
Dün ya ha ri ta sı üze rin de ki alan lar dan han gi sin de 
en faz la gö rül mek te dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

3.  Al ça lan ha va küt le le ri nin, ısın dık la rı için nem açık-
la rı ar tar.
    

Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len alan lar dan 
han gi sin de al ça lı cı ha va ha re ke ti ne bağ lı ola rak 
nem açı ğı yıl bo yun ca faz la dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

4.  Ba ğıl nem ile sı cak lık ara sın da ters oran tı var dır.
Bu na gö re aşa ğı da sı cak lı ğı ve ri len mer kez ler-
den han gi sin de ba ğıl nem ora nı en yük sek tir?

(Mer kez le rin tü mü de niz ke na rın da ka bul edi le cek.)

A) 10° C B) 15° C C) 17° C
 D) 20° C E) 25° C

5.  Aşa ğı da ve ri len ya ğış tür le rin den;
I. Kar
II. Do lu
III. Sis
IV. Çiy
V. Yağ mur
han gi le ri Oº C’nin al tın da ki sı cak lık lar da oluş-
mak ta dır?

A) I ve II B) II ve II I C) III ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

6.  Aşa ğı da ki gra fik te üç fark lı ha va küt le sin de ya şa nan 
ba ğıl nem de ği şi mi gös te ril miş tir.
     

Gra fi ğe gö re aşa ğı da ve ri len bil gi ler den han gi si 
yan lış tır?

A) I. ha va küt le si doy ma nok ta sın dan uzak laş mış tır.
B) II. ha va küt le sin de sı cak lık düş müş tür.
C) III. ha va küt le si bir sü re ya ğış bı rak mış tır.
D) I. ha va küt le si nin ya ğış bı rak ma ola sı lı ğı en az-

dır.
E) III. ha va küt le si nin nem açı ğı yok tur.

TEST 1
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7.  Aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi sin de yıl bo yun-
ca mut lak nem en yük sek tir?

A) Ku tup lar B) Si bir ya
C) Ek va to ral ku şak D) Ana do lu ya rı ma da sı

 E) Or ta As ya

8.  Tür ki ye gi bi or ta ku şak ül ke le rin de en faz la gö rü-
len ya ğış tü rü aşa ğı da ki ler den han gi sin de doğ ru 
ola rak ve ril miş tir?

A) Yük se lim ya ğı şı B) Cep he ya ğı şı
C) Ya maç ya ğı şı D) Kar ya ğı şı

 E) Yü zey sel ya ğış

9.  Sü rek li al çak ba sınç alan la rın da yıl bo yun ca bol ya-
ğış gö rü lür.

Bu na gö re Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len 
alan lar dan han gi le rin de yıl bo yu bol ya ğış gö rül-
mek te dir?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve V
 D) II ve IV E) I ve V

10.  

Yu ka rı da ki Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len 
alan lar dan han gi si bol ya ğış alan böl ge ler ara-
sın da gös te ri le mez?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

11.  Bir yıl için de dü şen ya ğı şın, % 95’inin kar ola rak 
düş tü ğü bir yer için aşa ğı da ki ler den han gi si ke-
sin ola rak söy le ne bi lir?

A) Yıl bo yu di na mik yük sek ba sınç mer ke zi dir.
B) Al ça lı cı ha va ha re ket le ri faz la dır.
C) Ha va sı cak lı ğı ya ğış lı dö nem de 0º C’nin al tın da-

dır.
D) Mut lak nem ora nı dai ma yük sek tir.
E) De niz üze rin den ge len nem li ha va küt le le ri nin et-

ki si al tın da dır.

12.  Aşa ğı da ki gra fik te beş fark lı mer ke zin yıl lık top lam 
ya ğış mik tar la rı ve ril miş tir.

Ya ğış mik tar la rı ve ri len mer kez ler den han gi si ha-
ri ta üze rin de yan lış gös te ril miş tir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

13.  Sı cak ve so ğuk ha va küt le le ri nin kar şı laş ma sa ha la rı 
bol ya ğış alır.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi si nin 
bol ya ğış al ma sı bu du ru mun bir so nu cu de ğil-
dir?

A) İz lan da B) Ku zey ba tı Av ru pa
C) Ka na da D) Ama zon Hav za sı

 E) Ye ni Ze lan da

NEMLILIK VE YAĞIŞ
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14.  Aşa ğı da ki gra fik te bir mer kez de gün için de ya şa nan 
sı cak lık ve ba ğıl nem de ği şi mi ve ril miş tir.
   

Bu na gö re ba ğıl nem le il gi li ola rak;

I. Sı cak lık ile ba ğıl nem ara sın da ters oran tı var dır.
II. Ba ğıl nem sı cak lık tan ba ğım sız bir özel lik tir.
III. Nem kay na ğın da ki ar tış ba ğıl ne mi de art tır mış-

tır.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) Yal nız II I
 D) I ve II E) II ve II I

15.  Bir ha va küt le si nin mak si mum nem mik ta rı hız la 
azal mış tır.
Bu na gö re;

I. Ha va so ğu muş tur.
II. Ba ğıl nem art mış tır.
III. Mut lak nem azal mış tır.
IV. Ha va yük sel miş tir.
gi bi du rum lar dan han gi le ri ger çek le şe mez?

A) Yal nız I B) Yal nız II I C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

16.  Sü rek li ısı nan ha va yük se lim ha re ke ti içi ne gi rer. 
Yük se len ha va yo ğun la şa rak ya ğış bı ra kır.

Dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len alan lar dan 
han gi si bu dur uma ör nek tir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

17.     

Dün ya ya ğış da ğı lı şı nın gös te ril di ği ha ri ta ya gö-
re aşa ğı da ve ri len bil gi ler den han gi si yan lış tır?

A) Ya ğış da ğı lı şı en lem den ba ğım sız dır.
B) Ya ğış da ğı lı şın da özel ko num da ha faz la et ki li ol

muş tur.
C) Al ça lı cı ha va ha re ket le ri nin gö rül dü ğü alan lar da 

ya ğış mik ta rı az dır.
D) As ya’nın iç ke sim le rin de ya ğış az lı ğı al ça lı cı ha va 

ha re ket le ri nin bir so nu cu dur.
E) Ek va tor çev re sin de ya ğış mik ta rı faz la dır.

18.   

Yu ka rı da ki to poğ raf ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri-
len doğ rul tu lar dan han gi sin de esen rüzgârın şid-
det li ya ğış bı rak ma ih ti ma li en faz la dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

12345678910
BABAAECBCB
1112131415161718
CBDEBDDE

NEMLILIK VE YAĞIŞ
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1.     

Sı cak lık ile ba ğıl nem ara sın da ters oran tı ol du-
ğu na gö re yu ka rı da ki gra fik te mut lak ve ba ğıl 
nem le ri ve ri len mer kez ler den han gi sin de sı cak-
lık en az dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

2.  Sis sı cak-nem li ve so ğuk ha va küt le le ri nin kar şı laş-
ma alan la rın da gö rü len yo ğun laş ma tü rü dür.
Aşa ğı da ve ri len du rum lar dan han gi si bu tip sis-
le re ör nek ola rak gös te ri le mez?

A) Va di bo yun ca sa bah sa at le rin de gö rü len sis ler
B) Ya maç bo yun ca yük se len sis ler
C) De niz kı yı sın da gö rü len sis ler
D) Kent le rin üze rin de olu şan sis ler
E) Nem li ha va nın ka ra ya so kul du ğu alan lar da gö rü

len sis ler

3.  

Şe kil de de niz üze rin den ge len bir ha va küt le si nin 
yük sel di ği ya maç üze rin de ba zı nok ta lar gös te ril miş-
tir. A nok ta sın da ya ğış mik ta rı az, B’de çok yük sek, 
C’de ise az dır. D nok ta sı na ise hiç ya ğış düş me mek-
te dir.

Yu ka rı da açık la nan du ru mun ne de ni aşa ğı da ki-
ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Ha va nın al çal ma eği li mi ne gir me si
B) Yük se len ha va nın ne mi ni bü yük öl çü de kay bet-

me si
C) Gaz yo ğun lu ğu nun azal ma sı
D) Sı cak lık de ğe ri nin düş me si
E) De niz et ki sin den uzak la şıl ma sı

4.  

Üst te ki şe kil de gös te ri len ya ğış tü rü dün ya ha-
ri ta sı üze rin de gös te ri len alan lar dan han gi sin de 
en faz la gö rül mek te dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

5.  Sis ola yı nın ge nel lik le sa ba hın er ken sa at le rin de 
et ki li ol ma sın da;

I. Sı cak lı ğın dü şük ol ma sı
II. Ba ğıl ne min yük sek ol ma sı
III. Mak si mum ne min yük sek ol ma sı
IV. Bu har laş ma nın şid det li ol ma sı
gi bi fak tör ler den han gi le ri et ki li ol muş tur?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

6.  Sı cak lık de ği şi mi nin faz la ol du ğu böl ge ler de ya ğış 
tür le ri de çe şit li lik gös te rir.
Bu na gö re aşa ğı da ve ri len ül ke ler den han gi sin-
de ya ğış çe şit li li ği nin da ha faz la ol ma sı bek le nir?

A) Bre zil ya B) Al man ya C) İn gil te re
 D) Tür ki ye E) Ni jer ya

TEST 2



Ev
re

ns
el

 İl
eti

şim
 Y

ay
ın

la
rı

166166166

9
. 
S

ın
ıf

ÜNİTE
1.

7.        

Yu ka rı da şe kil de gös te ri len ya ğış tü rü nün et ki li 
ol du ğu bir ül ke ile il gi li ola rak aşağıda ve ri len bil-
gi ler den han gi si ke sin ola rak yan lış tır?

A) Ge zi ci ya ğış lar et ki li dir.
B) Or ta ku şak ta yer al mak ta dır.
C) Al ça lı cı ha va ha re ket le ri et ki li ol mak ta dır.
D) Ya ğış la rın olu şu mun da en lem de et ki li dir.
E) Ya ğış tü rü sı cak lı ğa bağ lı ola rak de ği şe bi lir.

8.         

Yu ka rı da ha va ha re ke ti nin gösterildiği şe kil üze-
rin de ki nok ta lar dan han gi si ne doğ ru esen rüz gâr 
nem açı ğı nı di ğer le ri ne gö re da ha faz la art tı rır? 
(di ğer ko şul lar yok sa yı lır sa)

A) I B) II C) II I D) IV E) V

9.  Aşa ğı da ve ri len bu lut tür le rin den han gi si en faz la 
ya ğış bı ra kır?

A) Kü mü lüs B) Al to kü mü lüs
C) Kümülonimbus D) Sir rüs

 E) Stratüs

10.        

Üst te ki gra fik te ha re ket eden bir ha va küt le sin de 
gö rü len mak si mum ve mut lak nem de ği şi mi gös te-
ril miş tir.

Bu gra fik to poğraf ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len 
doğ rul tu lar dan han gi si ne ait tir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

11.  

Yu ka rı da ki şe kil de gös te ri len ha va ha re ket le ri ile 
il gi li ola rak ve ri len bil gi ler den;

I.  A şek lin de ya ğış ol ma ola sı lı ğı dü şük tür.
II. B şek lin de ha va doy ma nok ta sı na yak la şır.
III. B şek lin de sı cak lık aza lır.
IV. A şek lin de ha va nın doy ma ka pa si te si aza lır.
han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız II B) Yal nız IV C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

12.  İlk ba har ay la rın da se rin yer yü zü ile te mas eden 
nem li ha va küt le si nin bı rak tı ğı su zer re cik le ri ne 
ne ad ve ri lir?

A) Kı ra ğı B) Kırç C) Çiy
 D) Do lu E) Yağ mur

NEMLILIK VE YAĞIŞ
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13.  Aşa ğı da ki gra fik te beş fark lı mer ke zin sı cak lık gra fi ği 
ve ril miş tir.

Bu mer kez ler den han gi sin de kar ya ğış lı gün sa-
yı sı nın di ğer le rin den faz la ol ma sı bek le nir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

14.  

Yu ka rı da ve ri len ba sınç sis tem le rin den han gi le ri 
Ku zey Ya rım kü re de ya ğış bı rak ma ola sı lı ğı bu lu-
nan bir yer ola bi lir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II
 D) II ve II I E) II I ve IV

15. 

Yukarıdaki haritada numaralanmış taralı alanlara be-
lirtilen yönlerde nemli rüzgârlar esmektedir.

Buna göre, rüzgârların işaretlenmiş olanlardan 
hangisine yağış bırakma ihtimali en azdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Aşağıdaki grafikte, Kuzey Yarımküre’de bulunan üç 
merkezin, yılın ilk altı ayına ait yağış dağılımı gös-
terilmiştir.

Buna göre, verilen merkezlerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) I. merkez yaz aylarında en fazla yağış almıştır.
B) Altı aylık periyotta bütün merkezlerin yağış rejim-

leri düzensizdir.
C) Mart ayında en fazla yağış III. merkeze düşmüş-

tür.
D) Yıllık yağış miktarı en az II. merkezdedir.
E) III. Merkez sıcaklıkların en düşük olduğu dönem-

de en fazla yağış almıştır.

17. Yeryüzünde nemin ve yağışın dağılışı dengeli de-
ğildir. Bazı bölgeler yıl boyunca nemli ve bol yağışlı 
şartlara sahipken, bazı yerlerde ise oldukça sıcak ve 
kurak şartlar hakimdir.
Aşağıdaki yerlerden hangisi nemlilik ve yağış 
özellikleri yönüyle diğerlerinden farklı bir ko-
numdadır?

A) Kuzey Afrika
B) Kanada’nın batı kıyıları 
C) Kuzeybatı Avrupa 
D) Endonezya Adaları
E) Muson Asyası

12345678910
CDBECDCECB
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NEMLILIK VE YAĞIŞ
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BÜ YÜK İK LİM TİP LE Rİ
Dün ya’ nın şek li ve ha re ket le ri ile sı cak lık da ğı lı mın da ki den ge siz lik ler, ba sınç, rüz gâr lar ile 

nem li lik ve ya ğış özel lik le ri nin fark lı ol ma sı, Dün ya ’da birçok ik lim ti pi nin oluş ma sı na ne den ol-
muş tur.

İk lim tip le ri sı cak lık de ğer le ri ne gö re üç gru ba ay rıl mak ta dır. İk lim ler için bu şe kil de bir sı nıf-
lan dır ma ya gi dil me si nin ne de ni sı cak lık de ğer le ri nin Dün ya üze rin de ge nel de en le me bağ lı bir 
de ği şim gös ter me si dir. Bu yüz den Ek va tor çev re si ne sı cak ku şak, dö nen ce ler ile ku tup çem ber le ri 
ara sı na ise ılı man ku şak de nil mek te dir.

Her ik lim ti pi nin ken di ne öz gü bir ta kım bit ki top lu luk la rı var dır. Bun la ra do ğal bit ki ör tü sü 
de nil mek te dir. Ör ne ğin Ak de niz ik li min de zey tin, ko ca ye miş, zak kum gi bi bit ki le rin oluş tur du ğu 
“Ma ki” bit ki ai le si nin üye le ri yay gın ola rak gö rül mek te dir.

Her ik lim ti pi nin bit ki ör tü sü bu lun du ğu gi bi ik lim, sı cak lık ve bit ki ör tü sü ne bağ lı ola rak 
or ta ya çı kan top rak tip le ri de bu lun mak ta dır. Ak de niz ik li min de ter ra-ros sa lar yer alır ken sert ka-
ra sal ik lim ler de çer nez yom lar gö rü lür.

Di ğer ta raf tan ik lim böl ge le ri sı nır la rı ül ke sı nır la rı gi bi ke sin ola rak çi zil miş vaz ge çi le mez 
sı nır lar de ğil dir. Çe şit li ko şul la rın de ğiş me siy le bu sı nır lar de ği şe bi lir.

Ya ğış-sı cak lık gra fik le ri bir böl ge-
nin ik li mi hak kın da çok önem li bil gi ler 
ve rir ler. Bu gra fik ler de;

OO Ya ğış top la mı 

OO Ya ğış lı mev sim

OO En sı cak ay 

OO Sı cak lık far kı

OO 0°C’nin al tın da ki ay sa yı sı

dik kat li ce in ce len me si ge re ken özel lik ler dir. Bu nok ta la ra ba kı la rak mer ke zin ik lim ti pi tes pit 
edi le bi lir.

BİLGİ 
NOTU

A) SI CAK İK LİM LER

I. EK VA TO RAL İK LİM

Ek va tor çev re sin de 10° Ku zey ve 10° Gü ney en lem le ri ara sın da et ki li olan ik lim ti pi dir. Ama-
zon ve Kon go hav za la rı ile Ma lez ya, Endonezya ve Ye ni Gi ne ada la rı bu ik lim ti pi nin gö rül dü ğü 
alan lar dır. Yıl lık sı cak lık or ta la ma sı 25º C’dir. Sı cak lık de ğer le rin de bü yük de ği şim ler gö rül mez. 
Çün kü bu böl ge gü neş ışın la rı nı yıl bo yun ca dik ve di ke ya kın açı lar la al mak ta dır.

Ya ğış mik ta rı ge nel lik le 2000 mm’den faz la dır ve her mev sim ya ğış lı ge çer. Ya ğış lar bü yük 
öl çü de kon vek si yon ya ğı şı şek lin de dir. Ek va to ral ik lim de en ya ğış lı mevsimden bah se di le mez. 
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Çün kü bü tün mev sim ler ol duk ça ya ğış lı dır. Ekinoks tarihlerine denk gelen Mart–Eylül aylarında 
yağış miktarı artar.

Gü neş ışın la rı yıl da iki kez tam dik gel di ği için sı cak lık eğ ri si iki kez en yük sek de ğe re ula şır. 
Ek va to ral ik lim de sı cak lık ile ya ğış ara sın da doğ ru oran tı var dır.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ

Ek va to ral ik lim de bit ki ör tü sü yıl bo yun ca ye şil ka lan 
yağ mur or man la rın dan oluş mak ta dır. Yağ mur or man la rı, 
dev bo yut lu bü yük ağaç lar ile ol duk ça uzun boy lu or man 
al tı bit ki le ri dir. Bit ki ve hay van tü rü ba kı mın dan Dün ya’-
nın di ğer böl ge le ri ile kı yas la na ma ya cak öl çü de zen gin 
bir ya pı ya sa hip tir.

II. YA ZI YAĞIŞ LI SUB TRO PİKAL (SA VAN) İK LİM

10°-30° En lem le ri ara sın da gö rü len ik lim tü rü dür. Ek-
va to ral ik lim ko şul la rı nın ya şan dı ğı alan la rın çev re sin de 
ve özel lik le de yük sek ke sim ler de gö rül mek te dir. Bre zil ya 
Pla to la rı, Gi ne Kör fe zi ’nin ku ze yi, Ve ne zü el la, Hin dis tan’ın 
yük sek ke sim le ri ile Avus tral ya ve Vi et nam’da gö rü lür.

İk lim ko şul la rın da ki de ği şim be lir gin ol ma sa da gü neş ışın la rı nın ge liş açı sı na bağ lı ola rak 
yaz lar be lir gin le şir. Sı cak lık de ğer le ri 20° C’nin al tı na düş mez. Gü neş ışın la rı yıl da iki kez dik gel-
di ğin den sı cak lık eğ ri si iki kez en yük sek de ğe re ula şır. Ya ğış mik ta rı 1000–1500 mm arasındadır. 
Ya ğı şın çok bü yük bir bö lü mü yaz mev si min de düş mek te dir.

Ekvatoralyağmurormanlarıkar
bondioksitdengesinikoruduğu

içinDünyaekolojiksistemindeçok
önemlibiryeresahiptir.
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BİT Kİ ÖR TÜ SÜ:  SA VAN LAR

Yağ mur or man la rı ile çöl ler ara sın da yer 

alan, ge nel lik le uzun boylu ot ve ça lı lar dan olu-

şan, ku rak lı ğa da ya nık lı bit ki top lu luk la rı na sa van 

de nil mek te dir. Yağ mur or man la rı ka dar faz la ve 

dü zen li yağ mur al ma dık la rı için da ha sey rek kı sa 

ağaç ve ça yır top lu luk la rı or ta ya çık mış tır. Sa van-

lar çöl le re yak la şıl dık ça step le re dö nü şür ler.

Ku rak sa van böl ge le ri nin akar su boy la rın da 

dar ve uzun şe rit ler hâlinde or man la ra rast la nır. 

Ge nel lik le pal mi ye ve şem si ye ağaç la rın dan olu-

şan bu or man la ra ga le ri ve park or man la rı de nil mek te dir.

III. MU SON İK LİMİ

Her mev si mi sı cak, kış mev si mi ku rak, yaz mev si mi aşı rı ya ğış lı ik lim ti pi dir. Özel lik le Gü ney 
ve Gü ney ba tı As ya’da gö rü len bu ik lim ti pi nin olu şu mun da Mu son rüz gâr la rı et ki li ol mak ta dır. 
Yaz mev si min de Hint ve Bü yük Ok ya nus üze rin den ge len nem li Mu son rüz gâr la rı böl ge nin bol 
ya ğış al ma sı na ne den olur ken kış mev si min de As ya üze rin den ge len so ğuk ve ku ru ha va küt le le ri 
ya ğış olu şu mu nu en gel le mek te dir.

Ya ğış mik ta rı 2000 mm ci va rın da ol sa da ba zı yer ler de ya ğış mik ta rı çok bü yük bo yut la ra 
ulaş mak ta dır. Hi ma la ya Dağ la rı nın etek le rin de ki Çe ra pu ni çi 11.000 mm ya ğış ile dün ya nın en faz-
la ya ğış alan mer ke zi dir.

Sı cak lık de ğer le ri 10° C’nin al tı na düş me se de, mev sim ler ara sı de ği şim ol duk ça faz la dır. Bu 
du rum mu son rüzgâr la rı nın bir so nu cu dur.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ:  MU SON OR MAN LA RI

Kı şın yap ra ğı nı dö ken ge niş yap rak lı ağaç 
tür le rin den olu şan or man la ra mu son or ma nı 
adı ve ri lir. Boy la rı 20-30 met re ara sın da de ği şen 
bu or man lar ol duk ça sık tır. Ge nel lik le bam bu gi-
bi ağaç tür le ri ne rast la nır. Her ne ka dar or man 
ör tü sü gür se de bit ki çe şit li li ği Ek va to ral yağ mur 
or man la rı ka dar faz la de ğil dir. İç ke sim ler de mu-
son lar yer le ri ni sa van la ra bı ra kır lar.

Savanottopluluklarıboyutolarakoldukça
büyüktür(Antilobunboyuylakıyaslayınız.)
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IV. SI CAK ÇÖL İK LİMİ

Yıl lık or ta la ma ya ğış mik ta rı nın 200 mm’den az ol du ğu, bit ki yö nün den çok za yıf alan la ra 
çöl de nil mek te dir. Ku tup böl ge le ri de az ya ğış al dı ğın dan çöl ola rak ni te len di ril mek te dir. Bu ba-
kım dan çöl ler sı cak ve so ğuk çöl ler ol mak üze re iki ye ay rı lır.

Sı cak çöl ler ge nel lik le 30° en lem le ri ne yer alan di na mik yük sek ba sınç sis tem le ri nin çev re-
sin de oluş muş tur. Al ça lan ha va küt le le ri ısı na rak böl ge nin ya ğış al ma sı nı en gel ler, bu ne den le 
çöl ler de ya ğış mik ta rı son de re ce de dü şük tür. Bu nun en gü zel ör ne ği Sah ra ve Bü yük Avus tral ya 
çöl le ri dir. Sı cak çöl le rin di ğer bir gru bu da kı ta la rın iç ke sim le rin de de niz et ki si nin so ku la ma dı ğı 
alan lar dır. Bu ra lar ge nel lik le yük sek dağ lık alan lar ca çev ril miş çu kur hav za lar dır. Ör ne ğin Ka ya lık 
dağ la rın ar dın da ki Ne va da Çö lü ile As ya’nın iç ke si min de ki Go bi Çö lü bun la ra ör nek tir.

Çöl ler de sı cak lık de ğer le ri gün düz çok yük se lir (40° -50°C) an cak nem az lı ğı ne de niy le ge ce-
le ri sı cak lık de ğer le ri sı fı rın al tı na dü şer.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ

Çöl or tam la rı fark lı özel lik le ri ne de niy le 
can lı ya şa mı na son de re ce el ve riş siz or tam ko-
şul la rı na sa hip tir. Uzun yıl lar yağ mur düş me yen 
bu alan lar da an cak ku rak lı ğa da ya na bi len bit ki-
ler ve ot lar ya şa ya bi lir. Çöl bit ki le ri nin en ti pik 
ör ne ği kak tüs tür. Göv de sin de su yu mu ha fa za 
et me ve uzun yıl lar su suz ya şa ya bil me özel li ği-
ne sa hip olan kak tüs ler çöl or ta mı nın vaz ge çil-
mez un sur la rı dır. An cak kak tüs ler yal nız ca Ku zey 
Ame ri ka çöl le rin de gö rül mek te dir.

B) ILI MAN İK LİM LER

I. AK DE NİZ İK LİMİ

30°-40° en lem le ri ara sın da kıyı kesimlerde gö rü len ik lim ti pi dir. En ti pik Ak de niz ik li mi ko-
şul la rı Ak de niz’e kı yı sı olan ül ke ler de gö rü lür. Bu nun dı şın da her iki ya rım kü re de Or ta Şi li, Kap 
Böl ge si, Gü ney Avus tral ya ve Ame ri ka’nın Ka li for ni ya eya le tin de gö rü lür.

Yaz la rı sı cak ve ku rak, kış ay la rı ise bol ya ğış lı dır. Yaz-kış ya ğış far kı ol duk ça faz la dır. Kış sı cak-
lık la rı 0° C’nin al tı na düş mez. Or ta la ma sı cak lık la rı 15° C–20°C arasındadır.
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Ya ğış mik ta rı de ğiş ken lik gös ter se de 800-1000 mm ci va rın da dır. Kış mev si mi ya ğış la rın 
yak la şık % 40-50’si ni kar şı lar. Ya ğış lar ge nel lik le yağ mur ola rak ger çek le şir. Or ta ku şak ik li mi ol-
du ğun dan ya ğış lar cep he ya ğı şı şek lin de oluş mak ta dır. Yaz la rın aşı rı sı cak geç me sin de çöl ler üze-
rin den ge len ha va küt le le ri nin yaz mev si min de böl ge yi et ki si al tı na al ma sı ne den ol mak ta dır.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ: KI ZIL ÇAM VE MA Kİ

Ak de niz ik lim böl ge si nin ana bit ki ör tü sü 
Kı zıl çam or man la rı dır. Kı zıl çam lar uzun yaz ku-
rak lık la rı na da ya na bi len ve kış ılık lı ğı is te yen, ka-
lın göv de li ve iğ ne yap rak lı bir ağaç tü rü dür. Bü-
tün Ak de niz ik lim le rin de gö rül me si ne rağ men 
bü yük bir bö lü mü tah rip edil miş tir. Kı zıl çam la rın 
or ta dan kalk ma sıy la olu şan kı sa boy lu ağaç çık 
ve ça lı top lu luk la rı na ma ki adı ve ri lir. Ma ki ler 
zey tin, def ne, ko ca ye miş, zak kum gi bi tür ler den 
oluş mak ta dır. Ma ki ler özel lik le kış mev si min de yap ra ğı nı dök me yen ve ye şil ka lan bit ki ler dir. İn-
san tah ri ba tı ma ki le rin de yer yer or ta dan kalk ma sı na ne den ol muş tur. Bu ra lar da da ha da kı sa 
boy lu ça lı lar ya ni ga rig ler or ta ya çık mış tır.

II. ILI MAN OK YA NU SAL İK LİM
Ilı man ku şak ka ra la rı nın ba tı kı yı la rın da ılı man ok ya nu sal ik lim et ki li dir. En ti pik şe kil de Ba tı 

Av ru pa kı yı la rın da gö rü lür. İn gil te re, Fran sa, Al man ya, Kuzey Batı Amerika, Gü ney Avus tral ya, Ye-
ni Ze lan da ile Gü ney Şi li’de et ki li ol mak ta dır.

Yaz lar se rin kış la rı ılık her mev sim ya ğış lı ge çen bir ik lim tü rü dür. Kış la rı sı cak lık de ğer le ri 
0° C’nin al tı na düş mez. Ya zın da 25° C’nin üze ri ne çık maz. Nem ora nı yük sek ol du ğun dan sı cak lık 
fark lı lık la rı ol duk ça az dır.

Bu ik lim ti pi nin oluş ma sın da et ki li olan fak tör ler, baş ta ba tı rüz gâr la rı ol mak üze re ok ya nus 
akın tı la rı dır. Yıl bo yun ca ok ya nus üze rin den ge tir di ği nem li ve ılık ha va yı böl ge ye ta şı yan ba tı 
rüz gâr la rı, böl ge nin bu lun du ğu yük sek en le me rağ men ılı man ko şul lar ya şa ma sı nı sağ lar.

Tür ki ye’de Ka ra de niz kı yı la rın da ya şa nan ik lim, ılı man ok ya nus ik li mi ne ben zer özel lik ler 
gös ter mek te dir.
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BİT Kİ ÖR TÜ SÜ: KA RI ŞIK YAP RAK LI OR MAN LAR

Ilı man ok ya nus ik li mi nin bit ki ör tü sü 
yük sel ti ye bağ lı ola rak de ği şim gös te rir. Kı yı 
ke sim ler de ge niş yap rak lı ağaç la rın oluş tur du-
ğu or man lar ye ri ni iç ke sim ler de ön ce ka rı şık 
yap rak lı or man la ra ve en yük sek ke sim ler de de 
iğ ne yap rak lı çam tür le ri ne bı ra kır. Fark lı ağaç 
tür le ri nin bir ara da gö rül dü ğü or man ti pi ne 
ka rı şık yap rak lı or man lar adı ve ri lir.

Bu or man lar ya ğış mik ta rı nın 1000 mm’nin 
al tı na düş me di ği alan lar da gö rül mek te dir. Ge-
niş yap rak lı ağaç la rın bu lun du ğu alt se vi ye ler 
zen gin bir bit ki çe şit li li ği ni ba rın dır mak ta dır. 
An cak bu or man lar bo yut ve çe şit li lik ba kı mın dan Ek va to ral or man la rın ol duk ça ge ri sin de dir.

Tür ki ye’de Ka ra de niz or man la rı ka rı şık yap rak lı or man lar ola rak de ğer len di ril mek te dir.

III. ILI MAN KA RA SAL (STEP) İK LİM

Step ik li mi hem sı cak ku şak ta hem de ılı man ku şak ta et ki li olan bir ik lim tü rü dür. Özel lik le 
As ya ve Ame ri ka’nın iç ke sim le ri ile Ana do lu’da gö rü lür. As lın da ka ra la rın iç ke sim le rin de ki ge çiş 
ku şak la rın da en yay gın ala na sa hip ik lim tü rü dür.

Step ik li min de sı cak lık lar kış ay la rın da sı fı rın al tı na dü şer. Yaz ay la rın da ise ol duk ça yük se lir. 
Ya ğış mik ta rı 250 - 350 mm ara sın da de ğiş ken lik gös te rir. Ya ğı şın bü yük bö lü mü ilk ba har ay la rın-
da düş mek te dir. Ge nel lik le yağ mur ola rak dü şen ya ğı şın olu şum şek li kon vek si yo nel dir.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ: STEP LER

Step ik li min de ya ğış mik ta rı ol duk ça dü şük-
tür. Dü şük ya ğış mik ta rı or man olu şu mu na izin ver-
mez. Bu ne den le step böl ge le rin de yıl için de yal nız 
bir ve ya iki mev sim ye şil ka la bi len ot top lu luk la rı 
gö rü lür. Bu ot top lu luk la rı na step adı ve ril mek te-
dir.

Step top lu luk la rı ge nel lik le ol duk ça kü çük, 
yaz ay la rın da sa ra ran, to hum lu bit ki ler dir. Ge-
ven, yav şan otu, üzer lik, ço ban yas tı ğı ve ke kik en 
önem li tür le ri dir.



9
. 
S

ın
ıf

COĞRAFYA

konu anlatımlı

1. 
ÜNİTE

176176176

BÜYÜK IKLIM TIPLERI

IV. SERT KA RA SAL İK LİM
Ka ra la rın iç ke sim le rin de et ki li olan ka ra sal lık yıl bo yun ca se rin ola rak ni te len di ri le bi le cek 

or tam ko şul la rı nın oluş ma sı na ne den ol mak ta dır. Özel lik le Ku zey Ame ri ka, As ya’nın ku zey iç ke-
sim le ri ile İs kan di nav ya’da gö rü len ka ra sal ik lim ti pi, gün lük ve yıl lık sı cak lık far kı nın faz la lı ğı ile 
dik kat çe ker.

Ya ğış mik ta rı step ik li min den faz la dır. An cak kış mev si mi çok uzun ve kar lı geç ti ği için ısın-
ma sü re ci geç baş lar. Bu nun so nu cun da kon vek si yo nel ya ğış lar yaz or ta la rı na ka dar sar kar. Ya ğış-
la rın bü yük bö lü mü kar ola rak ger çek le şir. Yal nız ca yaz ya ğış la rı yağ mur şek lin de dir. Yıllık ortala-
ma sıcaklık 0°–10°C arasındadır. Sıcaklık farkı ise 40° ye kadar ulaşabilmektedir.

Uy gun yük sel ti ko şul la rın da ka ra la rın iç ke sim le rin de de gö rü le bi lir. Tür ki ye’de Er zu rum-
Kars Pla to su bu du ru mun gü zel bir ör ne ği dir.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ: ÇA YIR VE TAY GA
Sert ka ra sal ik lim de ana bit ki ör tü sü nü ça yır lar oluş tu rur. Ça yır la rın step ten far kı, bu bit ki 

ör tü sü nün geç ye şer me si ve bo yut la rı nın step bit ki le ri ne gö re da ha uzun ol ma sı dır. Ça yır lar yal-
nız ca sert ka ra sal ik lim de de ğil ay nı za man da yük sek dağ ik lim böl ge le rin de de gö rü lür .

Ça yır la rın dı şın da ka ra sal ik lim böl ge le rin-
de kış sı cak lık la rı nın dü şük ol ma sı na da ya na-
bi len ağaç tür le ri ye tiş mek te dir. Özel lik le çam 
tür le ri nin gö rül dü ğü bu böl ge ler de ki or man la ra 
“Tay ga” adı ve ril mek te dir. Bu ağaç tür le ri ko ni-
fer gö rü nüm lü ve ol duk ça da ya nık lı dır. Kâ ğıt ve 
ke res te ya pı mın da ki de ğer le rin den do la yı eko-
no mik ge ti ri le ri yük sek tir. İs kan di nav ya ve Si bir-
ya’da ge niş alan lar kap lar lar.

SOĞUK İK LİM LER
I. TUN DRA İK LİMİ

Ku tup da ire le ri nin çev re si ile Ku zey Ya rım-
kü re de kı ta la rın ku zey ke sim le rin de gö rü len ik lim ti pi dir. Sibirya, Kanada ve İskandinavya’nın ku-
zeyi bu iklim tipinin belirgin olarak görüldüğü yerlerdir. Yıl bo yun ca sı cak lık de ğer le ri ol duk ça 
dü şük tür. 

Sertkarasaliklimkoşullarındauzunboylu
çayırtopluluklarıveiğneyapraklıçamor

manlarıbiraradagörülürler.
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Yal nız ca bir kaç ay sı cak lık lar 0° C’nin üs tü ne çık mak ta dır. Yaz ay la rın da sı cak lık yük se le ne 
ka dar top rak lar bü yük öl çü de don muş hâl de dir. 
Yaz ısın ma sıy la bir lik te top rak ör tü sü çö zü le rek 
ba tak lı ğa dö nü şür.

Ya ğış mik ta rı ol duk ça az olup, ge nel lik le 
kar şek lin de dü şer. Kar ör tü sü uzun sü re yer de 
ka lır. Can lı ya şa mı için ol duk ça sı nır lan dı rı cı ko-
şul lar var sa da çok bü yük bir hay van var lı ğı nı 
ba rın dır mak ta dır.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ: TUN DRA LAR

Aşı rı so ğu ğa kar şı da ya nık lı ot top lu luk la-
rı dır. Yı lın bir kaç ayı ha yat bu la bil mek te dir ler. Yaz mev si min de ye şe ren bu ot lar kış ay la rın da 
or ta dan kal kar. Ağaç tü rü bit ki ler bu böl ge de ye tiş mez.

II. YÜK SEK DAĞ İK LİMİ

Dün ya da yük sel ti si en lem 
de ğe ri ne gö re fark lı lık gös ter se 
de ge nel ola rak 2500-3000 met-
re yi ge çen alan lar da gö rü len 
ik lim tü rü dür. Yük sel ti ye bağ lı 
ola rak or ta ya çık tı ğı için ge nel bir 
gra fik ti pi gö rül mez. Yük sel dik-
çe sı cak lık de ğer le ri dü şer, ya ğış 
mik ta rı nis pe ten ar tar. Gün lük ve 
yıl lık sı cak lık fark lı lık la rı ol duk ça 
faz la dır. Çün kü gün için de yük sek ışı ma so nu cun da ısı nan 
dağ lık alan lar ge ce, yük sek ısı kay bı ne de niy le aşı rı de re ce de 
so ğur lar. Her ik lim böl ge si nin için de ada lar hâlinde gö rü lür-
ler. Tür ki ye yük sel ti si faz la olan bir ül ke ol du ğu için yük sek 
dağ lık alan lar da bu ik lim ti pi gö rü lür.

BİT Kİ ÖR TÜ SÜ: AL PİN ÇA YIR LAR

Dağ lık alan lar da bit ki ler sı cak lık ve kar ör tü sü ne de niy-
le uzun sü re var lık gös te re mez ler. Yal nız ca yaz ay la rın da bu 
alan lar da ça yır top lu luk la rı or ta ya çı kar. Bu bit ki le re “Al pin 
ça yır lar” ve ya “dağ ça yır la rı” de nil mek te dir.

III. KU TUP İK LİMİ

Ku tup da ire le ri nin iç ke si min de gö rü len ik lim tü rü dür. 
Gü ney ku tup da ire si nin ta ma mın da, Ku zey ku tup da ire sin de 
yer alan Grön land, Si bir ya ve Ka na da’nın bir bö lü mü ile No va ya  
Zemlya gi bi ada lar da gö rü lür.

Sı cak lık lar yıl bo yun ca sı fı rın al tın da dır. 6 ay sü ren gün-
düz pe ri yo dun da sı cak lık lar 0° C’ye ka dar çık sa da bu sı cak lı-
ğı aş maz. Bu har laş ma çok dü şük tür. Ya ğış tü müy le kar ola rak 
dü şer.

Kar lar bin ler ce yıl dır bi ri ke rek bu zul ör tü sü ne dö nüş-
müş tür. Her han gi bir bit ki ve ya in san ya şa mı yok tur. Sa de ce Ku zey Ku tup da ire si çev re sin de yı lın 
be lir li dö nem le rin de can lı ya şa mı na rast la nır.

Dağiklimlerininbulunduğu
alanlareğerçokyükseksebelirli
birseviyedensonraormanörtüsü
görülmez.Buseviyeye“orman

üstsınırı”denilmektedir.Orman
örtüsününortadankalkmasının
sebebiaşırıyükseltidendolayısı
caklıkveoksijenyetersizliğidir.



9
. 
S

ın
ıf

COĞRAFYA

konu anlatımlı

1. 
ÜNİTE

178178178

BÜYÜK IKLIM TIPLERI

Kutupikliminin
görüldüğümer
kezleriningrafiği
verilmiştir.Bu
istasyonlardan
sıcaklıkdeğerien
düşükolanAntark
tika’nınmerkezinde
yeralanVostokis
tasyonudur.Vostok
istasyonudünyada
endüşüksıcaklık
değerlerininölçül
düğümerkezdir.Kutuplardabitkiörtüsübulunmamaktadır.

GE NEL İK LİM SI NIF LAN DIR MA SI

Dün ya’da ik lim le rin da ğı lı mı ha ya lî bir tek 
kı ta üze rin de gös te ril mek te dir. Bu kı ta nın bü yük 
bö lü mü Ku zey Ya rım kü re de yer al mak ta dır. İk-
lim le rin da ğı lı mı nın ku zey ve gü ney de fark lı lık lar 
gös ter me si te mel de ka ra ve de niz le rin da ğı lı mı-
nın fark lı ol ma sı nın bir so nu cu dur. Ay rı ca her ik-
li min olu şu mun da et ki li olan fak tör le rin Dün ya 
üze rin de dü zen siz bi çim de da ğıl ma sı baş lı ca ik-
lim tip le ri nin de fark lı laş ma sı na yol aç mış tır.

Sıcaklıkveyağışözelliklerine
görebüyükiklimlerinana

sınıflandırılması.
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EŞLEŞTİRME YAPALIM
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ETKİNLİK - 2

ETKİNLİK - 3

İKLİM TİPLERİ

Dünya haritası üzerinde bazı merkezler verilmiştir. Bu merkezlerin sıcaklık, yağış ve bitki örtüleri 
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Tablodaki bilgilerden yararlanarak, hangi merkezlere ait olduğu-
nu yazınız.

EŞLEŞTİRME YAPALIM

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.
9.

EŞLEŞTİRME YAPALIM
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ETKİNLİK - 4

BULMACA ÇÖZELİM

1. Muson ormanlarında görülen yaprağını döken, simetrik dairesel gövdeli, genellikle mobilya deko-
rasyon işlerinde kullanılan ağaç türü.

2. Antarktika’da Ruslara ait büyük gözlem istasyonu, Dünya’da en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü yer.

3. Kısa boylu ot toplulukları.

4. Akdeniz iklim kuşağında görülen genellikle bodur ağaç topluluklarından oluşan bitki formasyonu.

5. (Yatay) Kara ve denizlerin farklı ısınma ve soğuma özellikleri sonucunda ortaya çıkan yazı yağışlı 
kışları kurak iklim türü. 

5. (Dikey) Savan toplulukları içinde yer yer rastlanan ormanları

6. Kuzey Yarımküre’de 40, Güney Yarım Küre’de 30º Enlemlerinde görülen kışları yağışlı, yazları kurak 
iklim türü.

7. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin güney uç yöresi.

8. (Yatay) Tropikal üstü bölge, Akdeniz iklim kuşağı. 

8. (Dikey) Şiddetli yaz yağışları ile yeşeren uzun boylu ot toplulukları.

9. Kuzey Yarımkürede sert karasal iklim koşullarının hüküm sürdüğü alanlarda görülen iğne yapraklı 
orman topluluklarının genel adı.

10. ABD’de yer alan ve Kaktüslerin görüldüğü büyük çöl bölgesi.

11.  Yıl boyu donmuş toprağın, kısa bir süre çözülmesi ile oluşan çok kısa ot ve yosun toplulukları.

12. Ekvatoral iklimin görüldüğü Güney Amerika’daki akarsu havzası
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1.  Ja mes Co ok ge mi si nin se yir def te ri ne şu not la rı düş-
müş tür “Bu gün yaz mev si min de ol ma mı za rağ men 
ha va ol duk ça se rin, de ni zin üze rin de yü zen buz par-
ça la rı var. Ka ra da bu zul la rın ört me di ği yü zey ler de 
kü çük ot top lu luk la rı ve adı nı bil me di ği miz ba zı hay-
van lar gö rü nü yor. Ba ro met re de ba sınç çok yük sek 
gö rü lü yor.”
Kâ şif Ja mes Co ok’un git ti ği yer de gö rü len ik lim 
tü rü aşa ğı da ki ler den han gi si ola bi lir?

A) Ku tup İk li mi B) Tun dra İk li mi
C) Step İk li mi D) Sert Ka ra sal İk lim

 E) Ilı man Ka ra sal İk lim

2.  Aşa ğı da ve ri lenlerden han gi si hem sa van hem 
de mu son ik lim le ri nin or tak özel li ği dir?

A) Her iki sin de de ge zi ci al çak ba sınç la rın et ki li ol-
ma sı

B) Kış ay la rın da ay nı mik tar da ya ğış düş me si
C) Bit ki top lu luk la rı nın ben zer ol ma sı
D) Sı cak lı ğın art tı ğı dö nem de ya ğı şın da art ma sı
E) Dört mev si min be lir gin ola rak ya şan ma sı

3.      

Üst te ve ri len sı cak lık ve ya ğış gra fi ği aşa ğı da ki 
mer kez ler den han gi si ne ait tir?

A) New York B) Cid de C) Bom bay
 D) Ca pe Town E) Ba kü

4.  I. Sert Ka ra sal İk lim
II. Tun dra ik li mi
III. Ek va to ral ik lim
IV. Sa van ik li mi
V. Ak de niz İk li mi
Yu ka rı da ve ri len ik lim tip le rin den han gi sin de yıl-
lık sı cak lık fark la rı en az dır?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

5.  Ba tı kı yı la rı nın ılı man ik li mi ola rak ad lan dı rı lan bu 
ik lim tü rü İn gil te re, İs kan di nav ya, ABD’nin ba tı ke-
sim le ri ve Gü ney Ya rım kü re’de Ye ni Ze lan da’da et ki li 
ol mak ta dır. Yıl bo yu bol ya ğış gö rü len ik lim tü rün de 
sı cak lık fark lı lık la rı dü şük tür.
Yu ka rı da özel lik le ri ve ri len ik lim tü rü aşa ğı da ki-
ler den han gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Ilı man Ok ya nu sal İk lim
B) Ilı man Ka ra sal İk lim
C) Sert Ka ra sal İk lim
D) Mu son İk li mi
E) Ak de niz İk li mi

6.  

Yu ka rı da bir mer ke zin ya ğış ve sı cak lık gra fi ği ve-
ril miş tir.

Bu mer kez le il gi li ola rak;

I. Don lu gün sa yı sı faz la dır.
II. Bit ki ör tü sü mu son or ma nı dır.
III. Ya ğış mik ta rı 1000 mm’den faz la dır.
IV. Sü rek li rüzgâr la rın et ki si ile oluş muş tur.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) I ve II C) II ve II I
 D) II I ve IV E) I ve IV
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7.  Sa van ik li mi ile il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len bil gi-
ler den han gi si yan lış tır?

A) Yo ğun bir me me li top lu lu ğu na ev sa hip li ği ya par.
B) Kış ay la rın da ya ğış mik ta rı azdır.
C) Or man olu şu mu için ye ter li ya ğış ko şul la rı bu-

lun ma dı ğın dan sa van adı ve ri len ot top lu luk la rı 
gö rü lür.

D) Yıl lık sı cak lık fark la rı faz la dır.
E) Af ri ka’nın iç ke sim le ri, Hin dis tan ve Uzak Do-

ğu’da gö rül mek te dir.

8.  Ter ra-ros sa tü rü top rak lar Ak de niz ik li mi ko şul la rı nın 
ya şan dı ğı böl ge ler de uy gun ana ka ya üze rin de oluş-
mak ta dır.
Ve ri len bil gi ye gö re aşa ğı da ki gra fik ler den han gi-
sin de ter ra-ros sa top rak la rı nın olu şu mu için uy-
gun ko şul lar bu lun mak ta dır?

9.  Di na mik kö ken li al ça lı cı ha va ha re ket le ri nin gö-
rül dü ğü böl ge ler de aşa ğı da ve ri len ik lim tür le rin-
den han gi si nin ya yı lım ala nı di ğer le rin den da ha 
ge niş tir?

A) Sa van B) Ak de niz C) Mu son
 D) Tundra E) Çöl

10.  

Sı cak ku şak ik lim le ri nin sı nıf lan dı rıl dı ğı tab lo da 
A har fi nin ol du ğu bö lü me han gi ik lim tü rü ge ti ril-
di ğin de tab lo doğ ru ola rak ta mam lan mış olur?
A) Tun dra B) Sert Ka ra sal C) Ak de niz

 D) Çöl E) Ok ya nu sal

11.  Aşa ğı da Lib ya’nın Bin ga zi ken ti ne ait ya ğış ve sı cak-
lık gra fi ği ve ril miş tir.
       

Gra fi ğe ba kıl dı ğın da Bin ga zi ile il gi li ola rak ve-
ri len bil gi ler den han gi si nin doğ ru ol du ğu söy le-
ne mez?

A) Sı cak lık de ğer le ri dai ma 10 C’den yük sek tir.
B) Yaz ay la rın da şid det li ku rak lık ya şa nır.
C) Bit ki ör tü sü ma ki ler dir.
D) Ak de niz ik li mi ko şul la rı ya şan mak ta dır.
E) Ya ğış ile sı cak lık ara sın da doğ ru oran tı var dır.

12.  Dün ya’da ya ğı şın da ğı lı şı dü şü nül dü ğün de aşa-
ğı da ve ri len alan lar dan han gi si, faz la ya ğış alan 
böl ge le re ör nek ola rak gös te ri le mez?

A) Ama zon Hav za sı B) Gü ney do ğu As ya
C) Kon go Hav za sı D) Grön land Kı yı la rı

 E) Or ta Ame ri ka

BÜYÜK IKLIM TIPLERI
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13.  Aşa ğı da beş fark lı mer ke zin yıl lık sı cak lık ve ya ğış 
or ta la ma la rı ve ril miş tir.
      

Bu mer kez ler den han gi sin de bit ki ör tü sü nü yıl 
bo yun ca yap ra ğı nı dök me yen ağaç lar oluş tu rur?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

14.  Şe kil de gös te ri len ba-
sınç sis te mi aşa ğı da 
ve ri len ik lim ler den han-
gi si nin olu şu mun da ki lit 
önem ta şı mak ta dır?

A) Ak de niz İk li mi B) Ka ra sal İk lim
C) Sub tro pi kal çöl ik li mi D) Sa van İk li mi

 E) Mu son İk li mi

15.  Aşa ğı da ve ri len ha ri ta da Ak de niz hav za sı çev re sin-
de ki ba zı alan lar gös te ril miş tir.

Bu alan lar da gö rü len ik lim tür le ri ne da ir ya pı lan 
eş leş tir me ler den han gi si yan lış tır?

A) I. Ak de niz İk li mi
B) II. Ilı man Ok ya nu sal İk lim
C) III. Çöl İk li mi
D) IV. Step İk li mi
E) V. Ilı man Ka ra sal İk lim

16.  Me rid yen ler üze rin den ge çen en sı cak nok ta la rın bir-
leş ti ril di ği çiz gi ye ter mik Ek va tor adı ve ri lir. Aşa ğı da ki 
ha ri ta da Tem muz ayı ter mik Ek va to ru gös te ril miş tir.

Bu na gö re Tem muz ayı ter mik Ek va to ru aşa ğı da 
ve ri len ik lim böl ge le rin den han gi si nin üze rin den 
geç mez?

A) Sub tro pi kal Çöl İk li mi B) Ak de niz İk li mi
C) Sa van İk li mi D) Ek va to ral İk li mi

 E) Mu son İk li mi

17.  Aşa ğı da ve ri len ik lim tür le rin den han gi si nin olu-
şu mun da dağ la rın de ni ze gö re ko nu mu en faz la 
be lir le yi ci olan et ken dir?

A) Tun dra İk li mi B) Ek va to ral İk lim
C) Mu son İk li mi D) Sert Ka ra sal İk lim

 E) Step İk lim

18.  Ani den ısı nan ha va nın yük se le rek ya ğış bı rak ma sı 
kon vek si yo nel ya ğış ola rak ad lan dı rı lır.

Ve ri len bil gi ye gö re dün ya ha ri ta sı üze rin de gös-
te ri len alan lar dan han gi sin de kon vek si yo nel ya-
ğış lar en faz la gö rül mek te dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

12345678910
BDBCAEDDED
1112131415161718
EDECEBCB

BÜYÜK IKLIM TIPLERI
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1.  Aşa ğı da ve ri len alan lar dan han gi si ku tup lar dan 
ge len so ğuk ha va ile dö nen ce ler den ge len sı cak 
ha va nın kar şı laş ma sa ha sın da ol du ğun dan bol 
mik tar da cep he sel ya ğış alır?

A) Ni jer ya B) Tür ki ye C) İz lan da
 D) Ja pon ya E) Avus tral ya

2.  

Yu ka rı da iki mer ke zin sı cak lık ve ya ğış gra fik le ri ve-
ril miş tir.

Bu mer kez ler le il gi li ola rak aşa ğı da ve ri len özel-
lik ler den han gi si ay nı dır?

A) Bit ki ör tü sü
B) Or ta la ma sı cak lık de ğer le ri
C) Ya ğış tu ta rı
D) Bu lun duk la rı ya rım kü re
E) İk lim tip le ri

3.  Aşa ğı da ve ri len ik lim tip le rin den han gi sin de ka-
lı cı kar sı nı rı di ğer le rin den da ha al çak bir yük sel-
ti den ge çer?

A) Sert Ka ra sal ik lim
B) Ilı man Ka ra sal İk lim
C) Tun dra İk li mi
D) Ilı man Ok ya nu sal İk lim
E) Sa van İk li mi

4.  Dün yada ana ik lim tür le ri nin ya yı lı mı dü şü nül dü-
ğün de aşa ğı da ve ri len bit ki top lu luk la rın dan han-
gi si nin ya yı lım ala nı nın di ğer le rin den da ha ge niş 
ol du ğu söy le ne bi lir?

A)  Tay ga Or ma nı
B)  Step ler
C)  Sa van lar 
D)  Ek va to ral Yağ mur Or man la rı
E)  Tun dra lar

5.  Mu son ik li min de or man ör tü sü gö rü lür ken, sa van ik-
li min de or man la ra na di ren rast la nır.
Bu du ru mun te mel ne de ni aşa ğı da ki ler den han-
gi sin de doğ ru ola rak ve ril miş tir?

A) Sa van ik li min de al ça lı cı ha va ha re ke ti nin yıl bo-
yu et ki li ol ma sı

B) Mu son ik li min de ya ğı şın dü zen li da ğıl ma sı
C) Sa van ik li min de sı cak lık de ğer le ri nin yük sek ol-

ma sı
D) Mu son ik li mi nin ok ya nu sa kı yı sı olan yer ler de et-

ki li ol ma sı
E) Sa van ik li min de kış ya ğış la rı nın çok dü şük ol ma-

sı

6.  Ka ra ve de niz le rin fark lı ısın ma ve so ğu ma özel lik le ri 
ik lim tip le ri nin olu şu mun da önem li dir.
Aşa ğı da ve ri len ik lim tür le rin den han gi si nin olu-
şu mun da bu du rum en faz la et ki li dir?

A) Sa van İk li mi B) Ilı man Ka ra sal İk lim
C) Sert Ka ra sal İk lim D) Mu son İk li mi

 E) Tun dra ik li mi

TEST 2
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7.   

Dün ya ha ri ta sı üze rin de ve ri len alan lar dan han gi 
iki sin de ay nı tür bit ki for mas yon la rı nın gö rül me-
si bek le nir?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve IV
 D) IV ve V E) II ve V

8.  I. Mu son ik li mi
II. Sert Ka ra sal İk lim
III. Step İk li mi
IV. Sa van İk li mi
V. Tun dra İk li mi
Yu ka rı da ba zı ik lim tür le ri ve ril miş tir.

Yukarıdaki grafikte bir merkezde yağışın aylara da-
ğılışı verilmiştir.

Ya ğış de ğer le ri in ce len di ğin de bu mer kez yu ka rı-
da ki ik lim tür le rin den han gi le ri nin gö rül dü ğü bir 
yer ola bi lir?

A) I ve II B) II ve II I C) II I ve IV
 D) II ve V E) I ve IV

9.  Aşa ğı da ki dün ya ha ri ta sın da bir ik lim tü rü nün ya yı-
lım alan la rı ve ril miş tir.

Ya yı lım ala nı ve ri len ik lim tü rü aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

A) Çöl B) Step C) Mu son
 D) Tun dra E) Ak de niz

10.  — Yaz la rı sı cak ve ku rak ge çen bir ik lim tü rü dür.
— Kış ay la rın da sı cak lık sı fı rın al tı na düş mez.
Yu ka rı da bir ik lim tü rü nün ba zı özel lik le ri ve ril miş tir.

Yu ka rı da ik lim özel lik le ri ve ri len böl ge de ye tiş ti-
ri len bir ta rım ürü nü ha ri ta da ve ri len alan lar dan 
han gi sin de ye tiş ti ri le mez?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

11.  Sı cak lık de ğer le ri nin 25° C’nin al tı na düş me di ği, 
ya ğış mik ta rı nın ise 2000 mm’nin üze rin de ol du-
ğu bir mer kez le il gi li ola rak;

I. Ek va to ral ik lim gö rül mek te dir.
II. Top rak lar da ki kim ya sal ay rış ma çok yük sek tir.
III. Bit ki ör tü sü nü kar ma or man lar oluş tu rur.
IV. En ya ğış lı mev sim yaz mev si mi dir.
gi bi bil gi ler den han gi le ri yan lış tır?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II
 D) II I ve IV E) II ve II I

BÜYÜK IKLIM TIPLERI
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12, 13, 14 ve 15. so ru la rı  
aşa ğı da ki tab lo ya gö re ce vap la yı nız.

Yağışın Mevsimlere Dağılışı Miktar (mm)

Kış İlkbahar Yaz Sonbahar

I 52 24 3 21 800

II 21 28 22 29 2400

III 2 8 72 18 1600

IV 6 12 62 20 4500

V 34 42 4 22 450

12.  Yukarıdaki tab lo da beş mer kez de ya ğı şın mev sim le-
re da ğı lı mı ve top lam ya ğış mik tar la rı gös te ril miş tir.
Tab lo ya gö re ve ri len de ğer ler den han gi si step ik-
li mi ko şul la rı nın ya şan dı ğı bir ye re ait tir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

13.  Tab lo da ve ri len bil gi le re gö re dün ya ha ri ta sı üze rin-
de ba zı mer kez ler gös te ril miş tir.

Ve ri len bil gi le re gö re nok ta lar dan han gi si yan lış 
eş leş ti ril miş tir?

A) I - Y B) II - M C) I II - Z
 D) IV - X E) V - T

14.  Tab lo da ve ri len bil gi ler den ya rar la nı la rak ha zır la-
nan bit ki ör tü sü lis te sin de aşa ğı da ve ri len bit ki 
top lu luk la rın dan han gi si yer al maz?

A)  Step
B)  Tay ga Or ma nı
C)  Ma ki
D)  Ek va to ral Yağ mur Or ma nı
E)  Mu son Or ma nı

15.  Or ta ku şak ılı man ik lim le rin de aşa ğı da ve ri len 
bit ki top lu luk la rın dan han gisi gö rül mez?

A) Ça yır B) Step   C) Ma ki
 D) Kar ma Or man      E) Tundra

16, 17 ve 18. so ru la rı  
aşa ğı da ve ri len gra fik ten ya rar la na rak  

ce vap la yı nız.

16.  Yukarıdaki gra fik te beş fark lı mer ke zin sı cak lık de-
ğer le ri gös te ril miş tir.
Gra fik le il gi li ola rak ve ri len bil gi ler den han gi si 
söy le ne mez?

A) I. Mer kez de sı cak lık lar dai ma 20° C’den yük sek-
tir.

B) II. Mer kez Gü ney Ya rım kü re de yer al mak ta dır.
C) III. Mer kez de sı cak lık fark la rı az dır.
D) IV. Mer kez de kar ma yap rak lı or man lar gö rü lür.
E) V. Mer kez de fi zik sel ay rış ma faz la dır.

17.  Sı cak lık özel lik le ri ve ri len mer kez ler den han gi-
sin de step ik li mi ko şul la rı gö rül mek te dir?

A) I B) II C) II I D) IV E) V

18.  Gra fik te III nu ma ra ile gös te ri len mer kez aşa ğı da-
ki dün ya ha ri ta sı üze rin de gös te ri len mer kez ler-
den han gi si dir?

A) M B) Y C) Z D) X E) T

12345678910
CDCBEDEEAC
1112131415161718
DEEBEDDC

BÜYÜK IKLIM TIPLERI



DOĞAL 
SİSTEMLER




