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MEVSİMLERİN 
OLUŞUMU LGS B) İKLİM VE HAVA OLAYLARI 

8.SINIF 1.ÜNİTE MEVSİMLER VE İKLİM  

İKLİM VE HAVA OLAYLARI 

 İklim ve hava olayları arasındaki farkı 

açıklar.

 İklim biliminin (klimatoloji)bir bilim dalı

olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim 

bilimci ( klimatolog) dendiğini bilir. 

 

Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin 

hareketi artar. Artan hareketle moleküller 

birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle havadaki 

moleküllerin birbirine teması sonucu oluşan etki 

yani hava basıncı azalır. 

 

ALÇAK BASINÇ ALANLARI 

 

 Çevresine göre basınç değerlerinin düşük 

olduğu merkezlerdir. Havanın hareketi 

çevreden merkeze doğrudur.

 Alçak basınç alanlarında yükselici hava

hareketleri etkilidir. Yükselen hava giderek 

soğur ve yoğuşur. Bu nedenle gökyüzünde bulut, 

yağmur gibi birçok yoğuşma ürünü görülür. 

 Alçak basınçlar sıcaklığa ya da Günlük 

harekete bağlı oluşabilmektedir.

 

YÜKSEK BASINÇ ALANLARI 

 Çevresine göre basınç değerlerinin yüksek 

olduğu merkezlerdir. Havanın hareketi 

merkezden çevreye doğrudur.

 Yüksek basınç alanlarında hava açık, güneşli ve

bulutsuzdur. 

 Alçalıcı hava hareketleri görülür

 

HAVA OLAYLARI: 

Hava olaylarının günden güne yada bölgeden bölgeye 

farklılık gösterme nedenleri 

 Sıcaklık 

 Nem 

 Hava basıncının farklı olmasıdır. 

Rüzgar : 

 Rüzgâr, yüksek basınç alanından alçak 

basınç alanına doğru yatay yönde 

hareket eden hava akımının genel adıdır. 

 

 Rüzgârın oluşum nedeni havadaki basınç 

farkıdır. 

Farklı şiddette esen rüzgârlar fırtına, kasırga, tayfun ve 

hortum gibi yeni adlar alır. 

Sis: 

 Atmosferin yeryüzüne çok yakın 

kısımlarındaki su buharının yoğunlaşmasıyla 

oluşan buluta sis adı verilir. 

 Yükseklerdeki bulutlar havanın 

soğumasıyla oluşurken sis soğuk olan 

yeryüzünün hemen üzerindeki havada 

bulunan su buharının 

yoğuşmasıyla meydana gelir. 

Dolu: 

 Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları 

soğuk hava ile karşılaşınca aniden 

donabilir. Bunun sonucunda buz parçaları 

hâlinde yeryüzüne inen su damlacıklarına 

dolu adı verilir. 
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Yağmur: 

 Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde 

buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça 

soğuk hava ile karşılaşarak 

yoğuşur ve küçük su damlacıkları 

hâline gelir. Gökyüzünde birleşip 

büyüyen bu su damlacıkları 

ağırlaşarak yeryüzüne iner. 

Böylece yağmur oluşur.  

 

Kar:  

 Bulutlardaki su damlacıkları, 

soğuk havanın etkisiyle minik 

buz taneciklerine dönüşür. 

Bunlar birleşerek yeterli 

büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde 

yeryüzüne iner. 

Kırağı: 
 Soğuk ilkbahar ve sonbahar 

gecelerinde havadaki su buharı 

yeryüzündeki toprak ve bitkiler 

üzerinde kristaller oluşturur. Buna 

kırağı denir. 

 

METEOROLOJİ: 

 

Atmosferde meydana gelen hava olaylarının 

  Oluşumunu, 

 Gelişimini, 

 Değişimini nedenleri ile inceleyen Hava 

olaylarının canlılar ve dünya açısından 

doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim 

dalıdır. 

Bu alanda çalışan uzmanlara meteorolog adı verilir. 

 

İKLİM 

Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, 

hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların 

ortalamasına iklim adı verilir. 

İklim nelere bağlıdır? 

 Enlem ( ekvatora olan uzaklık)

 Yükselti

 Denizlere olan uzaklık

 Yer şekilleri

 Kalıcı kar sınırı

 

 

İklimi inceleyen bilim dalına iklim bilimi( klimatoloji) adı 

verilir.bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci 

(klimatolog) adı verilir. 

Ülkemizde görülen iklim tipleri: 

 Akdeniz iklimi

 Karadeniz iklimi

 Karasal iklim

İklim ve hava olayları arasındaki farklılıklar 



Hava olayları iklim 

Bu konuda incelemeler 

yapan 

bilim dalı meteorolojidir. 

Bu konuda incelemeler yapan 

bilim dalı klimatolojidir. 

Değişkenlik fazladır. Değişkenlik azdır. 

Günlük, değişken atmosfer 

olaylarını inceler. 

Uzun süreli atmosfer 

olaylarının ortalamasını 

inceler. 

Hava durumundan 

bahsedilirken 

güneşli, rüzgârlı, yağmurlu 

gibi ifadeler kullanılır. 

İklimden bahsedilirken 

kurak, yağışlı, soğuk, 

sıcak 

gibi ifadeler kullanılır. 

Dar bir alanda, kısa süre 

içinde görülen atmosfer 

olaylarıdır. 

Geniş bir bölgede, uzun yıllar 

devam eden atmosfer 

olaylarının ortalamasıdır. 

 

İklim değişikliğinin sebepleri: 

Fosil yakıtların kullanımının artması,

Atmosferdeki sera gazlarının(karbondioksit,metan ,su 

buharı,azot oksit,ozon) artması,

Ormanların azalması…

İklim değişikliklerinin sonuçları: 

İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan 

ibaret değil. 

 Kuraklık

 Seller

  Şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava 

olaylarının sıklığı ve etkisinde artış

 Okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme

 Okyanusların asit oranlarında artış

  Buzulların erimesi gibi etkenler 

sonucunda bitkiler, hayvanlar ve 

ekosistemlerin yanı sıra insan 

toplulukları da ciddi risk altındadır.
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