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Atmosferin Yapısı 

 

•  Atmosferimizde en çok %78 ile en çok bulunan gaz Azot (N)'tur.  
•  Daha sonra %21 ile yaşam için temel solunum kaynağı olan Oksijen (O2) bulunur.  
•  İnsan faaliyetleri veya doğa olayları sebebi ile zamanla oranları değişebilen gazlar ise su buharı, 
argon, karbondioksit, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, ozon ve ksenon gibi 
elementlerdir. 

HAVA OLAYLARI 

Belirli bir bölgede ve kısa süreli atmosfer değişimlerine Hava Olayları denir. 

Hava Olaylarının Özellikleri 

• DAR BİR ALANI KAPSAR. (İzmir, Ankara, İstanbul, Alsancak, Konak…) 
• Kısa süreli değişimlerdir. (Haftalık, günlük, saatlik olarak değişebilir.) 
• KESİN DEĞİL. Tahminidir.  
• Değişkendir. (Gün içerisinde değişebilir.) 
• Sembollerle gösterilir. (Güneşli, yağmurlu, parçalı bulutlu) 
• İlgilenen bilim dalı METEOROLOJİ, 
• İlgilenen bilim insanı METEOROLOG 

Hava Durumu Sembolleri 

 
HAVA OLAYLARINA NEDEN OLAN DEĞİŞKENLER 

Hava olaylarını belirleyen 4 temel değişken vardır. 

1) Sıcaklık  2) Nem 3) Basınç (Alçak – Yüksek)     4) Rüzgar 

1) SICAKLIK: Madde taneciklerinin ortalama hareket enerjisidir. Hava 
olaylarını belirleyen en temel değişkendir.  

Termometre ile ölçülür. Birimi Celsius (°C)’tur. 

Bir ortamın sıcaklığı artıyorsa gaz moleküllerinin hızı artar. 

Bir ortamın sıcaklığı azalıyorsa gaz moleküllerinin hızı yavaşlar. 

2) NEM: Havadaki su buharı miktarına denir. 

Higrometre veya Psikrometre ile ölçülür. 

Deniz, göl ve su kenarlarındaki nem daha fazladır. 
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3) BASINÇ: Atmosferdeki gazların ağırlıklarından dolayı yeryüzüne yaptığı 
etkiye atmosfer basıncı denir. 

Manometre veya Barometre ile ölçülür. 

Atmosfer basıncı BAROMETRE, 

Kapalı kaplardaki basınç MANOMETRE ile ölçülür. 

Birimi bar veya milibardır. 

Yeryüzünde oluşan basınç SICAKLIK etkisi ile bulunduğumuz yere göre farklılık 
gösterir. Bazı alanlarda çok fazla miktarda atmosfer gazı vardır bazı alanlarda daha 
az atmosfer gazı vardır.  

Yeryüzünde gaz oranı fazla ise Yüksek Basınç Alanı, gaz oranı az ise Alçak Basınç 
Alanı olarak adlandırılır. 

 

Bir ortamın sıcaklığı yüksek ise oradaki atmosfer gazları yukarı doğru 
hareket eder. O ortamdaki gaz miktarı azalır. 

Bir ortamın sıcaklığı düşük ise oradaki atmosfer gazları aşağı doğru hareket 
eder. O ortamdaki gaz miktarı artar. 

 

Yüksek ve Alçak Basınç bölgelerinin özelliklerini aklınızda tutmakta zorlanıyorsanız. 

YÜKSEK BASINCIN yeryüzünde bulunan GAZ MİKTARI hariç tüm özellikleri ALÇAKTIR.  

ALÇAK BASINCIN yeryüzünde bulunan GAZ MİKTARI hariç tüm özellikleri YÜKSEKTİR. 
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4) RÜZGAR: Yatay yönlü hava hareketleridir. 

RÜZGAR - YÜKSEK BASINÇ ALANINDAN ALÇAK BASINÇ 
ALANINA DOĞRUDUR 

HAVA SICAKLIĞININ AZ (yüksek basınç alanı) olduğu yerden HAVA 
SICAKLIĞININ FAZLA (alçak basınç alanı) olduğu yere doğru eser. 

iki ortam arasındaki SICAKLIKLAR EŞİT ise RÜZGAR yok denecek 
kadar AZDIR. 

iki ortam arasındaki SICAKLIK FARKI ne kadar FAZLAYSA 
RÜZGAR ŞİDDETİ de o kadar FAZLADIR. 

iki ortam arasındaki BASINÇ FARKI NE KADAR FAZLAYSA 
RÜZGAR ŞİDDETİ de o kadar FAZLADIR. 

Rüzgar anemometre denilen bir alet ile ölçülür. Anemometre, rüzgarın bir 
pervaneyi döndürme hızından yararlanarak rüzgar hızını gösteren basit ölçü 
aletidir. Anemometrenin türkçe karşılığı yelölçerdir. 

 

 

a) En kuvvetli rüzgar basınç farkının en fazla olduğu şehirler arasında 
oluşur.  
 
B’den A’ya veya D’den A’ya 
 

b) Basınçların eşit olduğu iki şehir arasında rüzgar oluşmayabilir. 

B ve D arasında 
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DENİZ MELTEMİ 

Gündüzleri denizde oluşan YÜKSEK BASINÇ BÖLGESİNDEN karada oluşan ALÇAK 
BASINÇ bölgesine doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketi DENİZ 
MELTEMİNİ oluşturur. 

 

ATMOSFERDE GERÇEKLEŞEN HAVA OLAYLARI 
YAĞMUR: atmosferdeki su buharının(gaz) yoğunlaşarak/yoğuşarak yeniden 
sıvı hale gelerek yeryüzüne düşmesidir. 
DOLU: Atmosferdeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır 
ardından donar. Bu yağış şekline dolu denir. 
KAR: Atmosferdeki su buharının daha soğuk şartlarda yoğunlaşarak buz 
kristallerine dönüşür ve yeryüzüne iner. 

 

 

 

KARA MELTEMİ 

Geceleri karada oluşan YÜKSEK BASINÇ BÖLGESİNDEN denizde oluşan ALÇAK 
BASINÇ bölgesine doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketi DENİZ 
MELTEMİNİ oluşturur. 

 

YERYÜZÜNDE GERÇEKLEŞEN HAVA OLAYLARI 
ÇİY: Yeryüzüne yakın yerlerde bulunan su buharı soğuk nesnelere çarparak 
yoğunlaşır ve su damlacıklarına yani sıvıya dönüşür. Bu olaya çiy oluşumu 
denir. 
KIRAĞI: Yeryüzüne yakın yerlerde bulunan su buharı eksi derecelerde 
yoğuşmadan direk bu kristallerine (katı hale dönüşmesine) geçmesine kırağı 
oluşumu denir. 
SİS: Hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu 
ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana 
gelir. Görüşü fazla düşürmeyen hafif sise pus denir. 
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İKLİM 

Bir bölgede (Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi...vb) uzun yıllar boyunca (30 - 35 yıl) 
gözlemlenen hava olaylarının ortalamasına İKLİM denir. 

İKLİMİN ÖZELLİKLERİ 

• Geniş bir bölgede geçerlidir ( Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi vb...) 
• Uzun zamanı kapsar. (30 - 35 yıl gibi uzun bir süre devam edecek.) 
• GENELLEMEDİR. (30 -35 yıllık hava olaylarının genellemesini yaparak 

sonuca ulaşır.) 
• Sıcak, kurak, yağışlı gibi ifadeler kullanılır. 
• İklimi meydana getiren etkenleri araştıran ve değişimleri gözlemleyen 

bilim dalına iklim bilimi veya klimatoloji denir. 
• İklim bilimi veya klimatoloji ile ilgilenen bilim insanlarına ise iklim bilimci 

ya da klimatolog denir. 

 

 

 

Akdeniz İklimi 

Özelliği: Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Yani kış 
mevsiminde yağış alır ve eksi derecelere düşmez. Yaz mevsiminde ise yağış 
azalır ve sıcaklık artar.  

Doğal Bitki Örtüsü: Boyu 1 - 2 metre olan kısa ağaçlardır. Diğer adı 
makidir. Zeytinlikler, Dağ Çileği, Zakkum, Böğürtlen gibi kısa ağaçlardır. 

Görüldüğü Yerler: Akdeniz ve Ege Bölgesinin kıyıya yakın yerlerinde 
görülür.  

Karadeniz İklimi 

Özelliği: Her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık 
farkının az olduğu iklim türüdür.  

Doğal Bitki Örtüsü: Çok yağış aldığı için doğal bitki örtüsü ormanlardır.  

Görüldüğü Yerler: Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde görülür. 

Karasal İklim 

Özelliği: Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. 
Yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır.  

Doğal bitki örtüsü: Bozkırlardır. Diğer adı steptir. birkaç santimetre 
yüksekliğindeki otlardan, soğanlı ve yumrulu bitkilere kadar değişen bitki 
türlerini kapsar.Bu iklimin olduğu yerlerde genellikle buğday tarımı yapılır. 

Görüldüğü Yerler: İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri ile İç Ege bölgelerinde görülmektedir. 
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HAVA OLAYLARI VE İKLİM ARASINDAKİ FARKLAR 

 

 

 

 

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

 

 

Sera Gazlarının fazla salınımı - Küresel ısınmaya yol açar - Küresel ısınma da 
Küresel İklim değişikliğine yol açar. 
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Küresel İklim Değişikliğinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir? 

• Yenilenemez (Fosil) Yakıtlar yerine Yenilenebilir Enerji kaynakları 
kullanmak. Petrol, Kömür, Doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine yenilenebilir 
Güneş, Rüzgar ve Su enerjisine yönelmek. 

• Ormanlar başta olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunması için önlemler 
alınmalı. 

• Şehirlerde toplu taşımacılığa geçilmeli ve bireysel araç kullanımının 
azaltılması. 

• Küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması için devletlerin 
uluslararası boyutta iş birliği yapması gerekmektedir. Bu işbirliğinin en 
önemlisi ülkelerin karbondioksit salınımını azaltması ve en aza 
indirmesidir. 

 

 

BU SAYFANIN İNTERNET SİTESİNE ULAŞMAK İÇİN CEP TELEFON VEYA TABLETİNİZİN 
KAMERASINA QR KODU OKUTUNUZ. ARDINDAN ÇIKAN LİNKE TIKLAYINIZ. 

dnzhoca.com 

 

İKLİM VE HAVA OLAYLARI 1. ÇALIŞMA KAĞIDI 

 

İKLİM VE HAVA OLAYLARI 2. ÇALIŞMA KAĞIDI 

 

İKLİM VE HAVA OLAYLARI 3. ÇALIŞMA KAĞIDI 

 


