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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini yük-

seltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımızı oluştura-

rak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programların-

daki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanımlara kitaplarımızda 

yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, muhakeme, analiz, sentez 

gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla öğrencilerimizin analitik düşü-

nerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, uygulama, 

kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” öğrencilerimizi 

bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler sayesinde başarı 

basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da yaparak öğren-

cilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav seviyesinden daha 

üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zorlanmadan başarılı sonuçlar elde 

edeceğinizi düşünüyoruz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik yap-

maktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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ÜNİTE

Mevsimlerin Oluşumu

İklim ve Hava Hareketleri

Ünite Değerlendirme Testi

Ünite Değerlendirme Testi Analizi

1.
Mevsimler ve İklim
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R 8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.

8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.

8.1.2.2. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uz-

manlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
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Mevsimlerin Oluşumu 1.

1 
. Ü

ni
te

:

 ➥ İlkbahar, yaz, sonbahar, kış olmak üzere yıl içerisinde dört mevsim yaşamaktayız. Mev-
simlerin oluşumunu kavrayabilmek için Dünya’nın hareketlerini incelememiz gerekir.

 ➥ Dünya kendi ekseni etrafında dönme, Güneş etrafında ise dolanma hareketi yapmakta-
dır. Dünya bu hareketleri yaparken dönme ekseni düz değil, eğiktir. Dünya kendi ekseni 
etrafındaki hareketini 24 saatte tamamlar ve bunun sonucunda gece ile gündüz oluşur. 
Güneş etrafındaki dolanma hareketini ise 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünya, Güneş 
etrafında eliptik bir yörüngede dolanır.

 ➥ Mevsimlerin oluşmasının temel nedeni, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ile Dünya’nın 
Güneş etrafındaki hareketidir. Böylece Güneş ışınları, Dünya’nın farklı bölgelerine farklı 
açılarla ulaşır.

 ➥ Eğer eksen eğikliği olmasaydı Dünya, Güneş etrafında dolanırken Güneş ışınlarının aynı 
bölgeye yere düşme açısı yıl boyu değişmeyecek, sıcaklık değişiklikleri gerçekleşmeye-
cek, bunun sonucunda da mevsimler oluşmayacaktı.

 ➥ Kuzey ve Güney Yarım Küre’de mevsimler birbirinin tersi olarak yaşanır. Örneğin Kuzey Yarım Küre yaz mevsimini yaşarken 
Güney Yarım Küre kışı yaşar. Aynı şekilde birinde sonbahar yaşanırken diğer yarım kürede ilkbahar yaşanır.

21 Mart 

21 Aralık

23 Eylül

21 Haziran

Gece-gündüz eşit

Gece-gündüz eşit

Gece-gündüz eşit

en uzun geceen uzun gündüz
Kuzey Yarım Küre’de

Kuzey Yarım Küre’de
yaz başlangıcı

Güney Yarım Küre’de
kış başlangıcı

Güney Yarım Küre’de
ilkbahar başlangıcı

Kuzey Yarım Küre’de
sonbahar başlangıcı

Kuzey Yarım Küre’de
kış başlangıcı

Güney Yarım Küre’de
yaz başlangıcı

Kuzey Yarım Küre’de

Güney Yarım Küre’de
sonbahar başlangıcı

Kuzey Yarım Küre’de
ilkbahar başlangıcı

Bilgi Hazinem

Dünya’nın 
dönme 
hareketi

23°27l
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analiz et

A. Aşağıda yer alan Dünya’nın hareketleri ile ilgili soruları yanıtlayınız.

2

13

4

K

L

Güneş

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dünya’nın yaptığı K hareketi ile ne anlatılmak isteniyor? 

Dünya’nın yaptığı L hareketi ile ne anlatılmak isteniyor? 

Dünya 1 numaralı konumda iken Güney Yarım Küre’de hangi 
mevsim yaşanmaktadır?

Dünya 2 numaralı konumda iken Kuzey Yarım Küre’de hangi 
mevsim yaşanmaktadır?

Dünya 3 numaralı konumda iken Güney Yarım Küre’de hangi 
mevsim yaşanmaktadır?

Dünya hangi korumda iken Güneş ışınları Kuzey Yarım 
Küre’ye dik ve dike yakın açılarla

Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın yaşandığı anda Dünya’nın 
konumu kaç numara ile temsil edilir?
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1
1. Fen bilimleri öğretmeni K ve L şehirlerinin Dünya 

üzerindeki konumları ile ilgili aşağıdaki bilgileri ve 
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasındaki 
konumlarını veriyor. 

  • K şehrinde 21 Haziran tarihinde yaz gün dönü-
mü yaşanmaktadır.

  • L şehrinde 21 Aralık tarihinde yaz gün dönümü 
yaşanmaktadır.

1. Konum

2. Konum

3. Konum

4. Konum

Songül : K şehrinde ilkbahar yaşandığı zaman L 
şehrinde sonbahar yaşanmaktadır.

Zeynep : L şehrine düşen Güneş enerjisi miktarı K 
şehrine düşen Güneş enerjisi miktarından 
daha fazladır.

Gülten : K şehrinde yaşanan gündüz süresi, L 
şehrinde yaşanan gündüz süresinden 
daha fazladır.

Fen bilimleri öğretmeninin K ve L şehirleriyle il-
gili verdiği bilgiler doğrultusunda sınıfındaki öğ-
rencilerden Songül, Zeynep ve Gülten Dünya’nın 
Güneş etrafındaki hangi konumlarından bahset-
mişlerdir?

A) 
Songül Zeynep Gülten

2 1 3

 

B) 
Songül Zeynep Gülten

4 3 1

 

C) 
Songül Zeynep Gülten

3 2 4

 

D) 
Songül Zeynep Gülten

1 3 2

’

2. 
2

4

3 1

Güneş

Yukarıda Dünya’mızın Güneş etrafındaki konumları 
verilmiştir. 

Buna göre Dünya hangi konumda iken ülkemiz-
de yaz mevsimi  yaşanmaya başlar? 

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

3.  
K

L

Belgin Öğretmen, laboratuvarda şekildeki deney 
düzeneğini oluşturarak mevsimler ile ilgili etkinlik 
yapıyor.

Buna göre,

 I. Dünya K konumundayken Güney Yarım Küre’de 
sonbahar mevsimi yaşanır.

 II. Dünya L konumundayken Kuzey Yarım Küre’de 
sonbahar mevsimi yaşanır.

 III. Dünya K konumundayken Türkiye’de ekim ayı 
yaşanıyor olabilir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

İPUCU

››	 21 Haziran’da 

Kuzey Yarım Küre’de 

yaz, Güney Yarım 

Küre’de kış mevsimi 

yaşanmaya başlar.

››	 21 Hazirandan 

itibaren Kuzey Yarım 

Küre’de gündüz-

ler, Güney Yarım 

Küre’de geceler 

kısalmaya başlar.
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4. 

Güneş

K

L

Dünya, Güneş etrafında dolanırken şekildeki ko-
numuyla ilgili olarak,

 I. Güneş ışınları K noktasına L noktasına göre 
daha dik açıyla gelir.

 II. K ve L noktalarında görülen ortalama hava sı-
caklıkları arasında K > L bağıntısı vardır.

 III. K noktasında ilkbahar, L noktasında sonbahar 
mevsimi yaşanmaktadır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) I ve III.

5. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi şekildeki gi-
bidir.

Güneş

III

II

I

IV

Bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dünya IV. konumda iken Kuzey Yarım Küre’de 
sonbahar yaşanır.

B) Kuzey ve Güney Yarım Küre’lerde aynı anda 
aynı mevsim yaşanmaz.

C) Ekvator düzleminin yörünge düzlemine eğikliği 
23l27l dır.

D) Kuzey ve Güney Yarım Küre’ye Güneş ışınları 
her zaman aynı açıyla düşer.

6. 

Güneş

III

II

I

IV

Yukarıdaki şekle göre Kuzey Yarım Küre’de ve 
Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin yaşandığı 
anda Dünya’nın konumu sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisi gibi olur?

A) I ve III. B) II ve IV.

C) III ve I. D) IV ve II.

7. Mevsimler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğ-
rudur?

A) Dünya’nın eksen eğikliği ortadan kalkınca Dün-
ya’nın her yerine Güneş ışınları dik açı ile ulaşır.

B) Kuzey Yarım Küre’de sonbahar yaşanırken Gü-
ney Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanır.

C) Mevsimlerin oluşum nedeni Dünya’nın eksen 
eğikliği ve yıllık hareketidir.

D) Dünya’nın şekline bağlı olarak yaz mevsiminde 
Türkiye Güneş ışınlarını dik açı ile alır. 

İPUCU
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1. Dünya üzerinde farklı yönlerde seyahat eden uçaklar aşağıdaki harita üzerinde gösterilmiştir.

 

K

M

L

N

Ekvator

Buna göre bu dört uçakla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) K uçağının harekete başladığı noktada yaz mevsimi yaşanıyorsa M noktasında da yaz mevsimi yaşanmaktadır.

B) L uçağının harekete başladığı noktada gece yaşanıyorsa hareketinin bittiği noktada gündüz yaşanıyor olabilir.

C) N uçağı hareketi boyunca 4 farklı mevsim yaşamıştır.

D) M uçağının harekete başladığı ve bittiği noktalarda farklı mevsimler yaşanmaktadır.

2

2. Dünya’nın Güneş’e göre 21 Aralık tarihindeki konu-
mu aşağıda verilmiştir. 

Ekvator

Yengeç 
Dönencesi

K

L

M

Oğlak 
Dönemcesi

Güneş

21 aralık tarihinde K, L ve M kentlerine ışığın gelme 
açıları arasında M > L > K ilişkisi vardır.

Buna göre 21 Aralık tarihinde K, L ve M kentle-
rinde yaşanan durumlarla ilgili aşağıdaki açıkla-
malardan hangisi yanlıştır?

A) M kentinin gündüz süresi, K kentinin gündüz sü-
resinden fazladır.

B) L kentine düşen ışığın açısı 90° olduğundan ışı-
ğın ısıtma etkisi diğerlerinden fazladır.

C) K kentinin gece süresi, M kentinin gece süresin-
den daha fazladır.

D) M kentine düşen ışığın ısıtma etkisi, K kentine 
düşen ışığın ısıtma etkisinden fazladır.

3. Gölge boyu, Güneş ışınlarının yere düşme açı-
sıyla ters orantılıdır. Güneş ışınları 90°lik açı ile 
geldiğinde, gölge boyu sıfır olur. Güneş ışınları-
nın gelme açısı küçüldükçe gölge boyu da uza-
maya başlar.

Ekvator

Güneş

22 Haziran
21 Mart

A

B

A

B

I

II

• Dünya I konumundan II konumuna gelirken A 
şehrinde öğle vakti ölçülen bir cismin gölge boyu 
artar––––––

1
 /  azalır–––––––

2
.

• Dünya I konumundan II konumuna gelirken B 
şehrinde Güneş ışınlarının yere düşme açısı 
büyümeye–––––––––––––

3
 /   küçülmeye–––––––––––––

4
 başlar.

• Dünya II konumunda iken A ve B şehirlerinde 
bir yerde öğle vaktinde ölçülen bir cismin gölge 
boyu A şehrinde daha büyük–––––––

5
 / küçük–––––––

6
 olur.

Verilen bilgilere göre yukarıdaki cümlelerin doğ-
ru bir şekilde tamamlanabilmesi için kaç numa-
ralı ifadeler silinmelidir?

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6 D) 2, 3, 5

İPUCU
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4. 

Dünya’nın dolanım hareketi ve eksen eğikli-
ği sonucunda 1 yıl içinde Güneş ışınları farklı 
zamanlarda farklı bölgelere dik olarak düşer. 
Güneş ışınlarının dik olarak düştüğü bölgeler-
de gündüzler, gecelerden daha uzun olur ve yıl 
içindeki en sıcak mevsim yaşanmaya başlar.

Aşağıdaki şekilde Dünya üzerinde Güneş ışınlarının 
dik geldiği bölgeler ile bu bölgelere Güneş ışınlarının 
dik olarak geldiği tarihler karışık olarak verilmiştir.

Ekvator
X

21 Mart

21 Aralık

21 Haziran

Y

Z

Eksen
eğikliği

Dönme ekseni

Buna göre bu bölgelerin tarihlerle doğru eşleşti-
rilmesi hangisinde verilmiştir?

A) X   21 Mart

Y   21 Aralık

Z   21 Haziran

B) X   21 Mart

Y   21 Aralık

Z   21 Haziran

C) X   21 Mart

Y   21 Aralık

Z   21 Haziran

D) X   21 Mart

Y   21 Aralık

Z   21 Haziran

5. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma konumları aşa-
ğıda verilmiştir.

K L
M

N

1

2

Güneş

Dünya’nın Yengeç Dönencesi’ndeki 1 numaralı kent 
ile Oğlak Dönencisi’ndeki 2 numaralı kentin K, L, M ve 
N konumlarında iken gündüz süreleri aşağıdaki gibidir.

K L M N

Gündüz 
süresi (saat)

Konum

: 1 nolu kent

: 2 nolu kent

Buna göre aşağıdaki hangi açıklama doğrudur?

A) 1 ve 2 numaralı kentlerdeki gündüz sürelerinin 
değişiminin sebebi Dünya’nın kendi ekseni etra-
fında dönmesidir.

B) Dünya, K konumundan L konumuna gelirken 1 
numaralı kentin gündüz süresi azaldıkça ısınma-
sı da azalır.

C) Dünya, M konumunda iken Güneş ışığı 2 numa-
ralı kente 1 numaralı kente göre daha dar açı ile 
düşer.

D) M konumundan N konumuna doğru 2 numaralı 
kente ışığın düşme açısı artar.

İPUCU

››	 Mevsimlerin oluşma 

nedeni Dünya’nın ek-

sen eğikliği ve Güneş 

etrafındaki harekettir.

››	 21 Mart ve 23 Eylül 

ekinoks tarihleridir. 

Bu tarihlerde Dün-

ya’nın her yerinde 

gece gündüz eşitliği 

yaşanır.
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Test -
1. Kuzey Yarım Küre’de olduğu bilinen bir bölge için aşağıdaki poster hazırlanıyor ve üzerine Dünya’nın konumuna göre bilgi kartları yer-

leştiriliyor.

Gece süresi, gündüz süresine eşittir.

Güneş ışınları öğle vakti 
dik olarak gelir.

Kış mevsimi
yaşanmaktadır.

Hava sıcaklığı ortalaması bir önceki 
konuma göre daha yüksektir.

III.

I.

II.

IV.

Bu bilgi kartlarında verilen bilgilerden kaç tanesi hatalıdır?

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

2. Fen bilimleri öğretmeninin verdiği ödev doğrultusun-
da Serhat, “Dünya’mız” konulu aşağıdaki özet bilgi 
notunu hazırlıyor.

Dünya’mızın şekli küreseldir. Bu küresel şekil
 I

kutup bölgelerinde basık, ekvator bölgele-
rinde ise şişkindir. Dünya, Güneş etrafında 
eliptik bir yörüngede 365 gün 6 saatlik zaman 
 II

diliminde bir tam dolanım hareketi yapmak-
tadır. Aynı zamanda kendi ekseni etrafındaki 
 III

dönme hareketini 24 saatte tamamlamaktadır. 
Dünya dolanım hareketi sırasında, dönme ekse-
ninden 23° 27¢ lık bir açı ile eğik konumda bulunur.
 IV

Dünya’mız

Buna göre bu paragraftaki altı çizili cümlelerden 
kaç tanesi mevsimlerin oluşmasında etkilidir?

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

3. 

Güney Kutup Dairesi

Ekvator

Kuzey Kutup Dairesi
X

T

Y

Z

Güneş 

X şehrinde en uzun gecenin yaşandığı tarihte işe 
başlayan Halil, 8 ay boyunca proje gereği ayda bir T 
şehri ile X şehri arasında yer değiştirmek zorunda-
dır. Aynı tarihte başka bir proje için Z şehrinde işe 
başlayan Serkan ise 2 ayda bir Z şehri ile Y şehri 
arasında yer değiştirmek zorundadır. 

Serkan ve Halil 8 ay boyunca çalıştıklarında ya-
şadıkları mevsimler ile ilgili,

 I. Serkan’ın yaşadığı yaz mevsiminin süresi Ha-
lil’in yaşadığı yaz mevsimi süresinden 4 ay daha 
fazladır.

 II. 8 aylık süre içinde her ikisi de tüm mevsimleri 
yaşamışlardır.

 III. Serkan’ın yaşadığı sonbahar mevsimi sırasında 
Halil sonbahar mevsimi yaşamamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II. B) I ve II.

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

3
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4. Bir fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine aşağıdaki 

proje ödevini veriyor.

Proje Ödevi: Dünya’nın hareketleri sonucu mev-
simlerin oluşumunu görmek için günlük yaşamı-
nızdan seçeceğiniz araç ve gereçleri kullanarak 
bir düzenek hazırlayınız, sınıfa getirerek arka-
daşlarınıza açıklayınız.

Serhat, bu proje ödevi için aşağıdaki düzeneği ha-
zırlayarak sınıfa getiriyor.

  • Bir duvar saatini alarak pilini çıkartıyor.

  • Saatin akrebini ve saniyesini sökerek atıyor.

  • Yelkovanın ucuna hazırladığı Dünya resmini 
yapıştırıyor.

  • Saatin ortasına hazırladığı Güneş resmini 
yapıştırıyor.

  • Saatin pilini tekrar takarak çalışmasını sağ-
lıyor.

Buna göre,

 I. Dünya’nın, Güneş etrafındaki dolanımının mev-
simlerin oluşumuna etkisini açıklamak için doğru 
bir model oluşturmuştur.

 II. Dünya’nın eksen eğikliğinin mevsimlerin oluşu-
muna etkisini incelemek için doğru bir model 
oluşturmuştur.

yorumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Sadece I. doğru B) Sadece II. doğru

C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış

5. 21 Mart 

Güneş

Ekvator

21 Aralık

23 Eylül

21 Haziran

 
Dünya, Güneş etrafında dolanırken aynı za-
manda kendi etrafında da döner. Dünya bu ha-
reketlerini bir yörünge üzerinde gerçekleştirir. 
Bu yörüngede dolanırken dönme ekseni dik bir 
konumda değil, eğik bir konumdadır. Dünya, 
dönme  ekseninde 23°27¢ lık bir eğimle hareket 
etmektedir. Bu hareket mevsimlerin oluşumunda 
etkilidir. Güneş sistemindeki tüm gezegenler az 
ya da çok bir eksen eğikliğine sahiptir.

Öğrencilere yukarıdaki bilgileri anlattıktan son-
ra Dünya dışındaki gezegenlerde de mevsimlerin 
oluştuğunu söyleyen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayla 
Hanım aşağıdaki soruyu sınıftaki öğrencilere sor-
muştur.

–  Dünya dışındaki gezegenlerde mevsimlerin 
oluşma nedenleri nelerdir?

Yaren : Gezegenlerin dönme eksenlerinin eğik ol-
ması

Ali : Tüm gezegenlerin Dünya gibi Güneş etra-
fında hareket etmesi

Halil : Gezegenlerin kendi ekseni etrafında dön-
mesi 

Buna göre öğrencilerin verdiği cevaplardan han-
gileri doğrudur?

A) Yalnız Yaren  B) Yaren ve Ali

C) Ali ve Halil D) Yaren, Ali ve Halil 

İPUCU

››	 21 Aralık’ta Güneş 

ışınlarının öğle 

vakti Güney Yarım 

Küre’de dik olarak 

düştüğü enlem 

Oğlak dönencesi 

olarak adlandırılır. Bu 

tarihte Güney Yarım 

Küre’de en uzun 

gündüz yaşanır. 
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2.İklim ve Hava Hareketleri

 ➥ Dünya’mızı oluşturan katmanlardan biri de atmosfer (hava küre)’dir. Atmosfer çeşitli gazların karışımından meydana gelen bir 
tabakadır. Atmosferin yaklaşık %78’i azot, %21’i oksijen ve %1’i de diğer gazlar ve tozlardan meydana gelir. 

Azot 
(%78)

%21
Oksijen

%1 (Karbondioksit, su buharı, 
Argon ve diğer gazlar)

 ➥ İklim bilimi klimatolojidir. İklim bilimi ile uğraşan, bu konuda çalışmalar yapan kişilere klimatolog (iklim bilimci) adı verilir.

 � Meteoroloji, atmosferdeki sıcaklık değişimlerini ve ona  bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarını inceleyip hava tahminleri ya-
pan bilim dalıdır.

 � Hava olayları yeryüzünü saran hava tabakasında yani atmosferde gerçekleşir.

 � Dünya’daki yaşamın devam etmesi için havada azot, oksijen, argon ve karbondioksidin yanısıra su buharının da bulunması 
gerekir.

 � Havadaki su buharına nem denir.

 � Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla nem taşıyabilir.

 � Yatay yönde meydana gelen hava hareketi rüzgârı oluşturur. 

 � Hava olayları yeryüzü şekillerinin oluşumunda ve dağılımında etkilidir.

 � Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği mevsimler arasındaki sıcaklık farklılıklarına neden olur.

 � Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarının ortalama durumu, o bölgenin iklimini 
oluşturur.

İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar

İKLİM

Geniş bir alanda uzun yıllar devam eden hava olayla-
rının ortalamasına denir.

İklim şartları belirlenirken uzun süreli hava olayları 
incelenir. Değişkenlik azdır.

İklim bilimi ile uğraşan kişilere klimatolog (iklim bilimci) 
denir.

Belirtirken “yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı” 
gibi ifadeler kullanılır.

HAVA OLAYLARI

Dar alanda kısa süreli atmosfer olaylarına denir.

Günlük değişken hava şartlarıdır.

Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, 
meteoroloji bilimi ile uğraşan kişilere meteorolog denir.

Belirtilirken güneşli, rüzgârlı, yağmurlu, sisli gibi ifade-
ler kullanılır.

Bilgi Hazinem


