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2 8. SINIF FEN BİLİMLERİ

MEVSIMLERIN OLUŞUMU

• Dünya kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.

  

Ekvator

Ekvator

Ekvator

Ekvator

I

I

I

I

II

II
II

II

 h I numaralı ok Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünü temsil etmektedir.

 h II numaralı ok Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımını temsil etmektedir.

• Dönme hareketi yapan cisimlerin merkezinden geçen doğruya ............................. denir. Dün-
ya’nın kendi ekseni etrafındaki dönme ekseninin “dev çarpışma teorisi” ile bugünkü hâlini aldığı 
düşünülmektedir.

Dönme ekseni

Dev çarpışmadan sonraTheia adlı gezegenin 
Dünya’ya çarptığı 
düşünülmektedir.

• Dünya’nın Güneş etrafında dolandığı elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme …………... 
………….…, Ekvator’dan geçen düzleme ise ……………………… denir. Dünya’nın ekseni yörün-
ge düzlemine dik değildir.

MEVSİMLER VE İKLİM
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• Dünya’nın ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66° 33ı lık açı vardır. Ekvator düzlemi ile yörünge 
düzlemi arasında 23° 27ı lık açı vardır.

     

Ekvator düzlemi Kuzey kutup noktası

Oğlak Dönencesi

Yengeç Dönencesi

Güney kutup noktası

Dolanma düzlemi

Dönme ekseni

Eksen
eğikliği
23° 27ı

23° 27ı

• Kuzey yarım küreyi yarıya bölen hayalî çizgiye Yengeç Dönencesi, güney yarım küreyi yarıya 
bölen hayalî çizgiye Oğlak Dönencesi denir.

Etkinlik - 01

Aşağıda Dünya modelleri, termometreler ve el fenerleri verilmiştir. Termometreler, Dünya model-
lerinin üzerinde gösterilen aynı noktalara sabitlenmiştir.

Buna göre, eşit süreler beklendikten sonra I ve II. durumda verilen termometrelerdeki sı-
caklık değişimlerini kıyaslayınız.

I. durum II. durum

• Dünya’ya ulaşan Güneş ışınları ışıma yoluyla farklı noktaları farklı oranda ısıtır.

MEVSİMLER VE İKLİM
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G
Ü
N
E
Ş

II

Kuzey yarım
küre

Güney yarım
küre

I

• Dünya modeli üzerinde I ve II numaralı bölgelere düşen ışınlar gösterilmiştir.

 h II numaralı bölgede Güneş ışınlarının aydınlattığı alan I numaralı alana oranla daha fazladır.

 h II numaralı alanda birim alana düşen ışın miktarı, I numaralı alanda birim alana düşen ışın 
miktarından ............... 

 h Birim alana düşen ışın miktarı arttıkça o bölgedeki ısınma miktarı .................

 h Birim alana düşen ışın miktarının artışı Güneş ışınlarının bölgeye dik veya dike yakın açılarla 
düşmesiyle olur.

• Dünya’nın 23° 27ı lık eğikliğinin bazı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 h Mevsimler oluşur.

 h Dünya üzerindeki bir noktaya düşen Güneş ışınlarının düşme açısı yıl içerisinde değişir.

 h Aynı anda kuzey ve güney yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır.

 h ……………………………………………………………………………………………………………

 h ……………………………………………………………………………………………………………

 h ……………………………………………………………………………………………………………

HATIRLATMA

Gölge, ışık ışınlarının saydam olmayan cisimlerden dolayı ulaşamadıkları alanlara denir. Güneş ışın-

larının Dünya’ya ulaşmasıyla Dünya’daki opak cisimlerin gölgeleri oluşur.

ARAŞTIRMA
KONUSU

Elon Musk, Solar City ile enerji sektöründe devrim yaratmayı amaçlamıştır. Solar City sistem-
lerini araştırınız.

MEVSİMLER VE İKLİM
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Etkinlik - 02

Aşağıda özdeş el fenerleri ve çubuklarla oluşturulmuş düzenekler verilmiştir.

Düzenek I

10 cm 10 cm 10 cm

Düzenek II Düzenek III

Düzeneklerde gözlemlenen gölgelerin büyüklüklerini kıyaslayınız.

• Opak cisimlerin üzerine düşen ışınların düşme açısı dikleştiğinde gölge boyu azalır. Aynı şekilde 
düşen ışınların düşme açısı eğikleştikçe gölge boyu artar.

   

Y.D. ₺ Yengeç Dönencesi O.D. ₺  Oğlak Dönencesi

21 MartY.D.
O.D.

O.D.

23 Eylül

21 Aralık21 Haziran

Ekvator

Ekvator

Y.D.
O.D

Ekvator

Ekvator
Y.D.

Y.D.
O.D.

152 milyon km
147 milyon km

• 21 Aralık’ta Dünya Güneş’e en yakın, 21 Haziran’da ise en uzak konumdadır. Bu uzaklıkların de-
ğişmesi mevsimlerin oluşmasında etkili değildir.

MEVSİMLER VE İKLİM
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21 Aralık 

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Dönme ekseni

Oğlak Dönencesi

G
Ü
N
E
Ş

• Güneş ışınları 21 Aralık’ta kuzey yarım 
küreye eğik, güney yarım küreye dik 
açılarla düşer.

• Kuzey yarım kürede ......... güney yarım 

kürede .......... mevsimi başlar.
• Kuzey yarım kürede en uzun ...........  

yaşanır.
• Güney yarım kürede en uzun ................ yaşanır.

21 Mart 

Dönme ekseni

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

G
Ü
N
E
Ş

Ekvator

• Güneş ışınları 21 Mart’ta kuzey ve güney 
yarım küreye aynı açılarla düşer.

• Kuzey yarım kürede ................ mev-
simi, güney yarım kürede ................ 
mevsimi başlar.

• Her iki yarım kürede de gece ve gün-
düz süreleri eşittir.

• Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşer.
21 Haziran 

Ekvator
Yengeç Dönencesi

Dönme ekseni

Oğlak Dönencesi

G
Ü
N
E
Ş

• Güneş ışınları 21 Haziran’da kuzey 
yarım küreye dik, güney yarım küreye 
eğik açılarla düşer.

• Kuzey yarım kürede ............ mevsi-
mi yaşanırken güney yarım kürede 
............ mevsimi başlar.

• Kuzey yarım kürede en uzun ................ 
yaşanır.

• Güney yarım kürede en uzun ................ yaşanır.

23 Eylül 

Dönme ekseni

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

G
Ü
N
E
Ş

Ekvator

• Güneş ışınları 23 Eylül’de kuzey ve gü-
ney yarım küreye aynı açılarla düşer.

• Kuzey yarım kürede ................ mev-
simi yaşanırken güney yarım kürede 
................ mevsimi yaşanır.

• Her iki yarım kürede gece ve gündüz 
süreleri eşittir.

• Güneş ışınları dik Ekvator’a açıyla düşer.

ARAŞTIRMA
KONUSU

Güneş panellerinin farklı mevsimlerde kullanılmasıyla elde edilebilecek 
verimi araştırınız.  

MEVSİMLER VE İKLİM
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Ekinoks Tarihleri

• Ekinoks sözcüğünün Latince karşılığı “eşit” anlamına gelir. Bu nedenle ekinoks tarihleri de dünya 
genelinde “gece-gündüz eşitliği” olarak anılır.

• Ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik açılarla düşmesi sonucunda gece ve gündüz sürelerinin 
eşit olması durumudur.

• İlkbahar ve sonbahar ekinoksu olmak üzere iki farklı gün vardır. Bunlar,

 h 21 Mart ₺ ...............................

 h 23 Eylül ₺ ................................

 şeklindedir.

ARAŞTIRMA
KONUSU

Eratosthenes’in MÖ 200’lü yıllarda Dünya’nın çevresini hesapladığı deneyi araştırınız.

Gün Dönümü Tarihleri

• Güneş ışınlarının yarım kürelere en büyük açılarla düştüğü günlere ……………… denir. Bir başka 
deyişle gün dönümü, gecelerin ve gündüzlerin uzamadan kısalmaya veya kısalmadan uzamaya 
döndükleri gündür.

• Bir yıl içerisinde yaz ve kış olmak üzere iki defa gün dönümü yaşanır.

• Ülkemizde (kuzey yarım kürede) gün dönümü tarihleri,

 h 21 Haziran ₺ ...............................

 h 21 Aralık ₺  ...............................

 şeklindedir.

MEVSİMLER VE İKLİM
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Etkinlik - 03

Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Dolanma hareketi 
sırasında bazı bölümler aşağıdaki gibi numaralanmıştır.

Ekvator

Konum IKonum III

Konum II

Konum IV
Ekvator

12

43

Ekvator

Ekvator

Bu modeli kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a. Kuzey yarım küre yaz mevsimini hangi konumda yaşar?

 
..........................................................................................

b. Güney yarım küre yaz gün dönümünü hangi konumda yaşar?

 
..........................................................................................

c. Güney yarım küre ilkbahar ekinoksunu hangi konumda yaşar?

 
..........................................................................................

ç. 1 numaralı süreçte güney yarım kürede hangi mevsim yaşanır?

 
..........................................................................................

d. 4 numaralı süreçte kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanır?

 
..........................................................................................

MEVSİMLER VE İKLİM
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Etkinlik - 04

İki farklı yarım kürede bulunan öğrenciler aynı tarihte ve aynı saatte özdeş güneş saatleriyle öl-
çümler yapıyor.

I. ölçüm

123456789101112131415161718

II. ölçüm

123456789101112

Gölge boyu uzun

Gölge boyu kısa

I. ölçüm

123456789101112131415161718

II. ölçüm

123456789101112

Gölge boyu uzun

Gölge boyu kısa

1. Ölçüm yapılan tarih 21 Aralık ise,

a. 1. ölçümün yapıldığı okul ................................................. bulunur.

b. 2. ölçümün yapıldığı okul ................................................ bulunur.

2. Ölçüm yapılan tarih 21 Haziran ise,

a. 1. ölçümün yapıldığı okul ................................................ bulunur.

b. 2. ölçümün yapıldığı okul ................................................ bulunur.

MEVSİMLER VE İKLİM
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Etkinlik - 05

Aşağıda verilen ifadelerle bulmacayı çözünüz.

I

III

II

IV

I. Kuzey yarım kürenin gün dönümü tarihlerinden birinin bulunduğu aydır.

II. Güney yarım kürede bulunan dönencedir.

III. Kuzey yarım kürede en kısa gecenin yaşandığı aydır.

IV. Gece-gündüz eşitliklerinin yaşandığı tarihlere verilen addır.

Etkinlik - 06

Aşağıda verilen ifadeleri “doğru-yanlış” olarak değerlendiriniz. Ifadeler doğru ise ifadelerin 
başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz.

a. 21 Aralık’tan itibaren Güney yarım kürede gündüz süreleri uzar.

b. Eksen eğikliği sayesinde farklı yarım kürelerde aynı anda aynı mevsimler yaşanır.

c. Ekvator bölgesi kuzey yarım küreye oranla Güneş ışınlarını daha sık dik açıyla alır.

ç. Güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü bir bölgedeki cismin gölge boyu cismin boyundan bü-
yüktür.

MEVSİMLER VE İKLİM
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1. 
Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak 
Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyu değişir. Kuzey 
ve güney yarım küreye yaz mevsiminde Güneş ışınları 
dik, kış mevsiminde ise eğik açı ile gelir. Fakat ışınları-
nın geliş açısına göre aynı anda farklı yarım küre lerde 
farklı mevsimler yaşanır.

Bu bilgilerden hareketle,

I. Güneş ışınları Dünya yüzeyindeki farklı bölgele-
re farklı açılarda gelir.

II. Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki 
hareketi mevsimlerin oluşumuna neden olur.

III. Yaz mevsiminde Güneş ışınları dik açıyla geldiği 
için sıcaklık daha fazladır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) II, II ve III

2. Üç farklı mevsimde güney yarım kürede güneşin en 
tepede olduğu zaman diliminde bir ülkede Güneş 
ışınlarının gelme açıları aşağıdaki gibidir.

80°

I II

10°

III

45°

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin-
likle yanlıştır?

A) II. zaman diliminde ülke yaz mevsimini yaşamak-
tadır.

B) I. zaman diliminde ülke kış mevsimini yaşamak-
tadır.

C) III. zaman diliminde kuzey yarım kürede sonba-
har mevsimi yaşanmaktadır.

D)  Güneş ışınlarının gelme açısının farklı olmasının 
tek sebebi Dünya’nın Güneş etrafında dolanma 
hareketidir.

3. Dünya Güneş etrafında dolanırken farklı konumlar-
da bulunmaktadır.

II

I

IV

III

Türkiye kuzey yarım küre, Brezilya ise güney yarım 
küre ülkesidir.
Buna göre, Dünya III numaralı konumda iken 
Türkiye ve Brezilya’da yaşanan mevsimler aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Türkiye Brezilya
A) İlkbahar Sonbahar

B) Yaz Kış

C) Sonbahar İlkbahar

D) Kış Yaz

4. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın Güneş çevresindeki 
farklı konumları numaralanmıştır.

 
II

III

IV
I

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya III. konumdayken Türkiye’de yaz mevsimi 
yaşanır.

B) Dünya I. konumdayken kuzey yarım kürede kış 
mevsimi yaşanır.

C) Dünya IV. konumdayken Dünya’nın her yerinde 
gece-gündüz eşitliği yaşanır.

D)  Dünya II. konumdayken güney yarım kürede yaz 
mevsimi yaşanır.
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5. Merve, mevsimlerin oluşumunu gözlemlemek ama-
cıyla bir deney düzeneği tasarlamıştır.

Kürdan
Işık kaynağı

Pinpon topu

Strafor köpük

Merve, bu düzenek için pinpon topu, kürdan, strafor 
köpük ve ışık kaynağı kullanmıştır.

Merve’nin deney düzeneğinin hatasız olabilmesi 
için,

I. Eksen eğikliğini göstermek amacıyla kürdanı 
strafor köpüğe eğik yerleştirilmelidir.

II. Işık kaynağı olarak küresel bir kaynak kullanıl-
malıdır.

III. Pinpon topu hem kendi ekseni etrafında dönmeli 
hem de ışık kaynağının etrafında dolandırılmalıdır.

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I  B) I ve III

C) II ve III  D) I, II ve III

6. Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörüngede do-
lanır.

Dünya’nın ekseninde var olan eğiklik aynı anda 
farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşma-
sına neden olur.

Dünya dönme ekseninde 23° 27ı lık bir açıyla ha-
reket etmektedir.

Bu ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yan-
lış olanların yanına “Y” yazılırsa aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılır?

A) D

D
D

 B) D

Y
D

 C) D

Y
Y

 D) Y

D
D

7. Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşüne ait 
bir model verilmiştir.

 II

IV

IIII

Bu modeldeki konumlarla ilgili aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A)  Dünya I numaralı konumdayken kuzey yarım kü-
rede yaz mevsimi yaşanır.

B) Dünya II numaralı konumda iken kuzey yarım kü-
rede ilkbahar yaşanır.

C) Dünya III numaralı konumda iken güney yarım 
kürede kış yaşanır.

D) Dünya IV numaralı konumda iken kuzey yarım 

kürede sonbahar yaşanır.

8.  A

B

 Ekvator

Güneş ışınları A ve B ülkelerine şekildeki gibi 
ulaştığına göre,

I. A ülkesinde yaz mevsimi yaşanmaktadır.

II. B ülkesinde 21 Haziran’dan itibaren gündüzler 
kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

III. A ülkesinde geceler B ülkesine göre daha uzun-
dur.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II 

C) I ve III D) II ve III
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IKLIM VE HAVA HAREKETLERI

Hava Olayları              

• Dünya’mızı saran gaz tabakasına .................... adı verilir.

• Atmosferimizin yaklaşık olarak %78’i N2 (Azot), %21’i O2 
(Oksijen) ve %1’i diğer gazlardan oluşur.

• Atmosferdeki sıcaklık değişimlerinin ve nemin etkisiyle 
oluşan yağmur, kar, dolu vb. olaylara ............................ 
denir.

• Güneş’ten gelen ışınlar yeryüzünde ısınmalara neden 
olur. Bu ısınmalar sayesinde yeryüzündeki su birikintilerinde (göl, deniz, akarsu, okyanus vb.) 
buharlaşmalara neden olur. Buharlaşan su gökyüzüne doğru ilerlerken soğuk havayla karşılaşır. 
Soğuk havayla karşılaşan su buharı gökyüzünün bazı noktalarında toplanıp kümelenir. Bu küme-
lere ................. denir.

• Bulutlardaki su buharı soğuk havayla karşılaşması sonucunda yeryüzüne yağmur, kar, dolu gibi 
olaylarla geri döner.

• Hava olayları yeryüzüne yakın yerlerde kırağı, çiy ve sis; gökyüzüne yakın yerlerde yağmur, dolu 
ve kar olarak gerçekleşir.

Yağmur

• Sıcaklığın düşmesiyle bulutlardaki su buharı yoğuşa-

rak yeryüzüne su damlacıkları olarak düşer. Bu yağış 

türüne  .................... denir.

Kar

•  Sıcaklığın düşmesiyle birlikte bulutlardaki su buharı sıvı 
hâlde uzun süre kalmadan buz kristallerine dönüşür. Bu 
olay sonucunda yeryüzüne kristaller düşer. Bu yağış tü-
rüne .............. denir.

MEVSİMLER VE İKLİM
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Dolu

• Rüzgârın etkisiyle yağmur damlaları bulutların üzerine 
taşınabilir. Bu durumda düşük sıcaklıkla karşılan yağ-
mur damlaları buz parçacıklarına dönüşür. Bu buz par-
çacıkların yağış olarak yeryüzüne gelmesiyle oluşan 

yağışa .................... denir.

Kırağı

•    Havadaki su buharı yeryüzünün soğuk bölgelerinde kris-

talleşerek katı hâle geçebilir. Bu olaya .................... de-
nir.

Çiy

• Havadaki su buharı soğumuş yeryüzüne temas ederek 
yoğunlaşıp yüzeyde su damlacıklarına dönüşebilir. Bu 

olaya .................... denir.

Sis

• Bulutların yeryüzüne yakın yerlerde oluşmasına ............
denir. Sisli havalarda araçların görüş mesafesi düşer. 
 

ARAŞTIRMA
KONUSU

Uçakların güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için hava olaylarıyla ilgili alınan önlemleri 
araştırınız.

MEVSİMLER VE İKLİM
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Etkinlik - 07

Aşağıda verilen bazı hava olayları ve açıklamaları eşleştirerek dışta kalan kavramı bulunuz.

1. Yeryüzünde su buharının yoğuşması sonu-
cunda oluşan bulutlardır.

2. Havadaki nem yoğuşarak küçük su damla-
cıklarına dönüşür.

3. Su buharı 0 °C sıcaklığın altına indiğinde 
buz kristallerine dönüşür. Yağış şeklinde 
yeryüzüne düşer.

4. Su buharının, sıcaklığın düşmesiyle yaprak 
ve dal üzerinde su damlacıkları şeklinde gö-
rülmesidir.

5. Gökyüzünde su damlacıklarının soğuk bir 
tabakayla karşılaşması sonucu aniden don-
masıyla meydana gelen yağıştır. 

a. Sis

b. Dolu

c. Kırağı

ç. Çiy

d. Yağmur

e. Kar

Açıklamalar Kavramlar

Cevap: 

MEVSİMLER VE İKLİM
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Rüzgâr

• Yatay yöndeki hava hareketlerine .................... de-
nir.

• Rüzgâr, daima yüksek basınçtan alçak basınca doğ-
ru eser.

Alçalan hava
Hava alçalırken 

yüzeye uygulanan 
basınç artar.

Yüzeydeki hava, çevredeki alçak basınçlı alan-
lara doğru yayılır.

  Alçalıcı hava hareketleri görülür.
  Hava açıktır.





Yükselen hava

Hava yükselir-
ken yüzeye uygula-
nan basınç azalır.

Çevredeki yüksek basınçlı alanlardan bu bölge-
ye hava akımı olur.

  Yükselici hava hareketleri görülür.
  Hava büzüşür ve yoğunluğu azalır.  Hava genleşir ve yoğunluğu azalır.

  Hava bulutludur.
 ……………………………………………………
 ……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

Yüksek Basınç AlanıAlçak Basınç Alanı

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Rüzgâr yön ve hız olarak iki faktör hâlinde ölçülür. Meteorolojik amaçlı rüzgâr ölçümleri anemomet-
relerle yapılır.

Anemometre
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Etkinlik - 08

A ve B bölgesinde gerçekleşen hava olayları aşağıda gösterilmiştir.  

A B

Bu şekille ilgili bazı ifadeler kutuların içine yazılmıştır. 

Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanları bularak cevap kısmında ilgili bölgeyi tarayınız.

A bölgesinde alçalıcı hava hareketi görülür. B bölgesinde alçalıcı hava hareketi görülür.

A bölgesinde hava yoğunluğu fazladır. B bölgesi alçak basınç alanıdır.

A bölgesinden B’ye doğru rüzgâr eser. B bölgesinde hava tanecikleri daha seyrektir.

Rüzgâr B’den A’ya doğru eser. B bölgesinde havanın sıcaklığı düşüktür.

Cevap:
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Hava Durumu Tahminleri

Pzt.
25°C

Sal.
19°C

Çar.
19°C

Per.
15°C

Cum.
10°C

Cmt.
8°C

Paz.
20°C

• Saatlik, günlük, haftalık veya aylık periyotlarla yağmur, dolu kar gibi hava olaylarının gerçekleşme 
ihtimalleri üzerine yapılan tahminlere hava durumu tahminleri denir.

• Hava olaylarını inceleyen bilim dalına .......................… denir.

• Meteoroloji alanında çalışan bilim insanlarına .......................… denir.

• Hava durumu tahminleri çoğunlukla meteoroloji uydularından gelen verilerle yapılır.

Iklim

• Geniş bölgelerde en az 35-40 yıllık hava olaylarının ortalamasına .................... denir.

• İklimi belirleyen faktörler;

 h bölgenin dört mevsim boyunca aldığı yağış ve ortalama sıcaklık değerleri,

 h …………………………………………………

 h …………………………………………………

• Yeryüzündeki iklim tiplerini inceleyen bilim dalına ......................... veya ......................... denir.

• İklim bilimiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanına ......................... veya ......................... denir.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Meteoroloji uyduları hava olaylarını küresel ölçekte inceleyen uzaktan algılama araçlarıdır. Bu uy-
dular sayesinde yağış, yıldırım, sel ve taşkın gibi olayları 6-12 saat öncesinden tahmin edebilir. İlk 
meteoroloji uydusu olan Vanguard-2 17 Şubat 1959’da fırlatılmıştır.
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Etkinlik - 09

Aşağıda verilen ifadeler iklim ya da hava olayları olarak gruplandırılarak ilgili bölüme (h) işare-
ti koyulacaktır.
Buna göre, açıklamalar doğrultusunda aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.

a. Ege Bölgesi’nde yazlar sıcak ve kurak geçer.

b. Dar alanda gerçekleşen kısa süreli hava şartlarıdır.

c. Klimotologlar tarafından incelenir.

ç. Atmosferde meydana gelen olaylardır.

d. Yarın hava yağmurlu olacakmış.

e. Sabah saatlerinde yaprakların üstünde kırağı görüldü.

f. Günlük 07.00-14.00-21.00’de yapılan gözlemlere dayanır.

g. Ankara’da kış ayları kar yağışlı geçer.

ğ. 35-40 yıllık hava olaylarının ortalamasıdır.

h. Akşam saatlerinde %80 ihtimalle kar yağışı bekleniyor.

İklim Hava 
Olayları
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Küresel Iklim Değişiklikleri

• İnsanların faaliyetleri sonucunda son yıllarda atmosferde biriken sera gazlarında artış olmuştur. 
Sera gazları atmosferdeki CO2 (karbondioksit), SO2 (kükürtdioksit), NO2 (azotdioksit) vb. gazlar-
dır.

• Sera gazları Güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmalarını önleyen gazlardır. Bu gazların 
etkisiyle Dünya’daki sıcaklıklar artış gösterir.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

İspanya’da bir üniversitede yapılan araştırmada iklim değişikliklerinin eşek arılarının vücut ve kanat 
büyüklüklerini azalttığı belirlendi.

Iklim ve Hava Olaylarının Karşılaştırılması

İklim

• Geniş bölgelerde uzun yıllar boyunca 
değişmeyen hava olaylarıdır.

• En az 35-40 yıllık verilerle oluşturulur.

• Kesinlik içeren verilerdir.

• ……………………………………………

• …………………………………………… 
……………………………………………..

• Dar bölgelerde kısa süre içerisinde de-
ğişkenlik gösteren hava olaylarıdır.

• Belirli saatlerde yapılan gözlemlerle 
oluşturulur.

• Tahminî verilerdir.

• ……………………………………………
……………………………………………..

• ……………………………………………
……………………………………………..

Hava Olayı
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