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SICAKLIK

BASINÇ ve RÜZGARLARNEM ve YAĞIŞ

İKLİM
ELEMANLARI



Sıcaklık termometre ile ölçülür ve °C ile ifade edilir.

DİKKAT

SICAKLIK

Sıcaklık, Cismin ısısı arttığında
moleküllerin hareketi veya
titreşimi de artmaktadır. Artan
molekül titreşimlerinin
elektromanyetik dalgalar halinde
çevreye yaptığı etkidir.

ISI

Isı, Bir cismin içerisindeki
moleküllerin hareketiyle
ortaya çıkan toplam
enerjidir.

ASLA 0 ° ALTINA DÜŞMEZ.
-5 ° ISI OLMAZ

0 °C ALTINA DÜŞEBİLİR.

-5 °C SICAKLIK OLUR.



SICAKLIK 

DAĞILIŞINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Güneş

Güneş Işınlarının 
Yere Düşme Açısı

Dünyanın Şekli

Dünyanın Günlük Hareketi

Yıllık Hareket ve Eksen Eğikliği

Yeryüzü Şekilleri (Eğim,bakı vb.)Atmosfer

Yükselti

Güneşlenme Süresi

Nemlilik

Kara ve Denizlerin
Dağılışı

Okyanus Akıntıları

Rüzgarlar

Diğer Faktörler



1-GÜNEŞ
-Atmosferdeki ve yeryüzündeki temel sıcaklık kaynağı 
Güneştir.
-Güneş olmasaydı yeryüzündeki sıcaklık -273 °C 
civarında olurdu.
-Dünya, Güneş’e en yakın olduğu tarihte (3 Ocak) daha 
fazla enerji alır. Ancak bu durum, sıcaklıklar üzerinde 
büyük bir değişime neden olmaz.

Güneş'in içine 
1.3 milyon 
adet Dünya 

sığar.



2-ATMOSFER
-Atmosfer içerisindeki gazlar; Güneş ışınlarının

yansımasına, dağılmasına ve emilmesine neden olur.

-Sıcaklığı eşit dağılmasına yardımcı olur.

-Atmosfer olmasaydı aşırı sıcaklık farkı oluşurdu.



Güneş’ten gelen enerjinin dağılımı

✓ Güneş’ten hareket eden ışınlar yaklaşık 8

dakikada Dünya’ya ulaşır.

✓ Dünya, Güneş’in yaydığı enerjinin iki

milyonda birini alarak ısınır ve aydınlanır.

✓ Güneş’ten atmosferin üst sınırındaki 1

cm2lik yüzeye dakikada 2 kalori enerji gelir.

Bu enerji miktarına Güneş sabitesi (Solar

konstant) denir.

Güneş sabitesi (Solar konstant)

GÜNEŞ

Bulutlardan 
Yansıma % 25

Yerden Yansıma 
% 8

Atmosferde 
Dağılma % 25

Yeri Isıtan  % 27

Atmosferde 
Emilme % 2515



3-GÜNEŞ IŞINLARININ YERE DÜŞME AÇISI

Güneş ışınlarının enerji verme alanı

Geniş Alan Dar Alan

G

G

Daha Fazla EnerjiDaha Az Enerji

G
ü

n
e

ş 
ış

ın
la

rı
n

ın
 g

el
iş

 a
çı

sı
n

ı e
tk

ile
ye

n
 f

ak
tö

rl
er

Dünya’nın şekli

Yıllık Hareket ve Eksen Eğikliği

Yeryüzü Şekilleri (Bakı, Eğim)

Dünya’nın günlük hareketi 



Dünya’nın şekline bağlı olarak Güneş ışınlarının yere

düşme açısı Ekvator’dan kutuplara doğru daraldığından

sıcaklık da genel olarak azalır. Buna enlem etkisi denir.

a) Dünya’nın Şekli

Güneş ışınlarının 
yere düşme açısı EKVATOR

Güney Kutbu

En Az Mesafe

En Fazla Mesafe

En Fazla Mesafe
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EKVATOR

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu
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Güneş ışınlarının yere düşme açısı daraldıkça
ışınların atmosferde aldığı mesafe uzar. Bu da
atmosfer tarafından daha fazla enerjinin
tutulmasına neden olur.
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Karadeniz

Akdeniz

Ege D.

VANİZMİR

Samsun

Ankara

Antalya



Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları, bulundukları yerin

konumuna bağlı olarak, beklenen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu

tür sapmalara "anomali" denir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden

biri değildir?

A) Bakı

B) Ekvatora yakınlık

C) Yükselti

D) Okyanus akıntıları

E) Karasallık

2016 – YGS



b) Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi
Günün en sıcak vakti, genellikle ısı birikiminden dolayı yerel saate göre 12.00-14.00 saatleri arasıdır. Güneş battıktan sonra gündüz biriken

enerji kaybolmaya başlar. Gece boyunca kaybedilen enerjiye bağlı olarak en düşük sıcaklıklar, genellikle güneşin doğmasına yakın vakitlerde

görülür.

22.02.2017 tarihinde Bursa’da güneşin doğuş ve batış saatleri ile
gün içindeki sıcaklık değişimi

SABAH

ÖĞLEN

AKŞAM

GÜNEŞİN HAREKET YÖNÜ

KUŞLUKİKİNDİ

Öğlen (12:00)

Sabah

Kuşluk

İkindi

Gece



c) Yıllık Hareket ve Eksen Eğikliği
❖ Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca

değişir. Bu da sıcaklığın değişmesine neden olur.

❖ Güneş ışınları, sadece dönenceler arasında kalan

tropikal kuşağa dik ya da dike yakın açılarla düşer.

❖ Kutup kuşağına ise genel olarak eğik açılarla düşer.

❖ Bu yüzden tropikal kuşak ve kutup kuşağında Güneş

ışınlarının yere düşme açısına bağlı olarak sıcaklıklar

fazla değişmez.

❖ orta kuşakta Güneş ışınlarının yere düşme açısının

belirgin şekilde değişmesiyle sıcaklıklar daha fazla

değişir. Dört mevsim burada daha belirgin yaşanır.

Bununla beraber, eksen eğikliğine bağlı olarak Kuzey ve

Güney Yarım Küre’de aynı anda farklı mevsimler

yaşanır.
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21 ARALIK

Ufuk Çizgisi

Ankara
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Geniş Alan Dar Alan
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d) Yeryüzü Şekilleri (Bakı, Eğim vb.)

Bakı, bir bölgedeki dağların Güneş ışınlarını alış yönü veya Güneş'e bakış kısmı olarak açıklanabilmektedir.

Bakı enlem etkisi dolayısıyla matematik konum sonucunda oluşur.

Dulda, Coğrafi yüzeylerin güneş görmeyen gölge alanları için kullanılır

DULDA Güneş Gören Yamaç

Güney

../../D_YKS-AYT-TYT/G_AKILLI_NOTLARIM/F_VIDEOLAR-SWF/Bakı.wmv


Yarım Küre ve 
Tarihlere Göre 

Bakı Yönleri

DÖNENCELER 
ARASI

GYK, DÖNENCE 
DIŞI

KYK, 

DÖNENCE DIŞI

Her zaman 

Kuzey Yamaç

Her zaman 

Güney Yamaç
Kuzey-Güney 

Yamaç



Bakı YamacıDulda Yamaç

Bakı Etkisindeki Yamacın 
özellikleri

- Güneş ışınlarının yere düşme açısı 
daha büyüktür.

- Güneşlenme süresi daha fazladır.

- Isı birikimi daha fazladır.

- Sıcaklık daha yüksektir.

- Karlar daha erken erir.

- Tarım ürünlerinin olgunlaşmas süresi 
daha kısadır.

- Kalıcı kar sınırı daha yüksektir.

- Tarım üst sınırı daha yüksektir.

- Orman üst sınırı daha yüksektir.



Bu yamaçlarda, bakı faktörünün etkisiyle aşağıdakilerden hangisinin

gerçekleşmesi beklenmez?

A) I. yamaçta toprak neminin daha az olması

B) II. yamaçta sıcaklık ortalamasının daha az olması

C) I. yamaçta tarım üst sınırının daha düşük olması

D) II. yamaçta güneş ışınlarının yere düşme açısının daha yatık olması

E) I. yamaçta bitkilerin olgunlaşma süresinin daha kısa olması

2015-YGS

Aşağıdaki şekilde, Yengeç dönencesinin kuzeyindeki bir dağlık alanın güneyinde ve 
kuzeyinde bulunan iki yamaç numaralandırılarak kırmızı renkle gösterilmiştir.
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II

III

4-YÜKSELTİ
Troposfer katmanında 

yerden yükseldikçe sıcaklık, 
her 100 metrede yaklaşık 

0,5 °C azalmaktadır.
(200 metrede 1 °C)

Çünkü, Yerküre yerden yansıyan ışınlarla ısınır.

sıcaklığı tutan su buharı ve karbondioksit gibi

gazlar, ağır oldukları için yeryüzüne daha

yakındır.

10 °C

9 °C

8 °C

1000m

1200m

1400m



ÖRNEK
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GÖL
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Y

Y Yandaki şekilde gösterilen Y noktasının sıcaklığı kaç derecedir?



2000 metre yükseklikte yer alan A kentinin  sıcaklığı 12 °C’dir. A kentinin indirgenmiş sıcaklığı kaç 

derecedir?
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5-GÜNEŞLENME SÜRESİ

Güneşlenme süresi güneşin ufukta kaldığı yani
Dünyanın aydınlık olduğu süredir. Bu nedenle
aydınlanma süresi olarak da adlandırılır. Güneşlenme
süresi arttıkça sıcaklık değerlerinde de artma görülür.
Güneşlenme Süresini Şunlar Etkiler

Mevsim/Yıllık 
Hareket/Eksen 

Eğikliği
Bakı Bulutluluk Enlem

Yerşekilleri/
Eğim



Kutuplarda 6 ay gündüz yaşanır ancak Güneş ışınları çok

dar açılarla geldiğinden sıcaklık düşüktür.



6-NEMLİLİK

Atmosferdeki su buharına nem denir. Nem bir yerin fazla ısınmasını ve soğumasını önler. Nem oranının fazla olduğu

yerlerde havanın ısınması ve soğuması yavaş gerçekleşir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları az olur. Nem oranının az

olduğu yerlerde ise havanın ısınması ve soğuması hızlı gerçekleşir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazla olur.



Ekvator, yıl boyunca Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla alır. Ancak nem oranı fazla olduğu için dünyanın en

sıcak yeri değildir. En yüksek sıcaklıklar, nem oranının az olduğu Ekvator’a en yakın yani 30° enlemlerindeki

çöllerde ölçülür. Buralarda gündüz kavurucu sıcaklar görülürken gece de sıcaklık hızlı bir şekilde düşer.

Nem/Bulut olmadığı için  uzaya yansır

Uzun Dalgaya 
dönüşür

YeryüzüYeryüzü

Uzun Dalgaya 
dönüşür

Nem/Bulut ısıyı yeryüzünde tutar

Kısa Dalgaya 
dönüşür

SICAKLIK FARKI SICAKLIK FARKI

A B

Nemli, Denize ve büyük su kaynaklarına

yakın, Bulutlu bölgelerde su buharı güneş

ışınlarını hapsettiği için sıcaklık farkı azdır.



Konya ve İzmir yaklaşık aynı enlemlerde yer alır. Yani güneş ışınlarının geliş açısı iki ilde de

aynıdır. Sıcaklıkların farklı olmasında İzmir’de denizellik, Konya’da ise karasallık etkili olmuştur.

İzmir’de nem oranı fazla olduğu için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daha azdır.

Konya’da ise nem oranı az olduğu için gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daha yüksektir.



7-KARA ve DENİZLERİN DAĞILIŞI

Karalar çabuk 
ısınır, çabuk soğur.

Denizler  geç 
ısınır, geç  soğur.
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Kuzey Yarım Küre’de en sıcak ay karalarda
temmuz, denizlerde ise ağustostur. En soğuk ay
karalarda ocak, denizlerde şubattır.

Kuzey Yarım Küre’de karaların oranı daha fazla
olduğu için günlük ve yıllık sıcaklık farkları daha
fazladır.

En yüksek ve en düşük sıcaklıklar karalar üzerinde
ölçülür. Örneğin bugüne kadar en yüksek sıcaklık
56,7 °C olarak Kaliforniya’da (ABD), en düşük
sıcaklık ise -89,2 °C olarak Vostok-II’de
(Antarktika’daki Rus Üssü) ölçülmüştür.

Denizden esen rüzgârlar genellikle yazın serin, 
kışın ise sıcak karakterlidir.

▪ Karaların ısınma ısısının

düşük, denizlerin ise yüksek

olması,

▪ Karaların sabit, denizlerin

hareketli ortamlar olması,



Deniz kenarında bulunan yerlerin iklimi, denizden uzak
yerlere göre daha ılıktır. Bu etkiye denizellik adı verilir.

Denizden uzaklaştıkça nemin azalmasından dolayı yıllık
sıcaklık farkları artar. Bu olaya karasallık adı verilir.



 GYK  

Denizler  

GYK  

Karalar 

KYK  

Denizler 

KYK 

Karalar 

En  
Sıcak Ay  

Şubat  Ocak Ağustos Temmuz 

En  
  Soğuk Ay  

       Ağustos Temmuz Şubat Ocak 

 



TERMİK EKVATOR
(TEMMUZ)

TERMİK EKVATOR
(OCAK)



8-OKYANUS AKINTILARI EKVATOR ÜZERİNDEN GELENLER SICAK
KUTUPLAR ÜZERİNDEN GELENLER SOĞUK



OKYANUS AKINTILARI

SICAK SOĞUK

Alaska

………………………..

Kuroşivo

………………...

Oyaşivo

…………………..

Benguela

Peru-Şili
(Humboldt)

KanaryaMadagaskar 

D. Avustralya

Labrador

B. Avustralya

…………………...

OKYANUS 
AKINTILARININ 

OLUŞMA NEDENLERİ

YOĞUNLUK FARKI SICAKLIK FARKI SEVİYE FARKI

Gulfstream

Brezilya

Kaliforniya

Grönland



Buna göre; Güney Yarım Küre’de yer alan 20 oC izoterminin, Güney Amerika

Kıtası’nın batısında Ekvatora doğru uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Sıcaklıkların ocak ayında güneye doğru azalması

B) Peru soğuk su akıntısının soğutucu etkisi

C) Dinamik yüksek basınç alanının kuzeye yönlenmesi

D) Alize rüzgârlarının karşılaşma alanına yakın olması

E) Güney Yarım Küre'de kutup rüzgârlarının temmuz ayında daha etkili olması

2017-YGS

Aşağıdaki haritada yeryüzüne ait yıllık ortalama sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.



9-RÜZGARLAR

Rüzgârlar, geldikleri yerin nem ve sıcaklık özelliklerini

ulaştıkları alanlara taşır. Örneğin Ekvator ve

çevresinden esen rüzgârlar, ulaştıkları yerlerde

sıcaklığı yükseltirken kutuplar ve çevresinden esen

rüzgârlar ise sıcaklığı düşürür. İstisnalar dışında Kuzey

Yarım Küre’de güneyden esen rüzgârlar sıcak,

kuzeyden esen rüzgârlar soğuktur. Güney Yarım

Küre’de ise kuzeyden esen rüzgârlar sıcak, güneyden

esen rüzgârlar soğuk karakterlidir.

EKVATOR

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu
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10-DİĞER FAKTÖRLER

Su yüzeyi, Güneş 
ışınlarını büyük 

oranda geri 
yansıtır. Bu da 

ısınmayı geciktirir.

Kar örtüsü, beyaz 
ve parlak renkli 

olduğu için Güneş 
ışınlarını geri 

yansıtır.

Gür bitki örtüsü; 
bulunduğu 
alanlarda  

gündüzlerin serin, 
gecelerin de ılık 
olmasını sağlar.

Koyu ve mat 
yüzeyler 

daha 
Çabuk
ısınır.



İZOTERM HARİTALARI

Sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen eğrilere
eş sıcaklık eğrisi (izoterm) denir.

İzoterm 
Haritaları

Gerçek İzoterm

Haritaları

Gerçek sıcaklık 
değerlerine göre 

hazırlanan sıcaklık 
haritalarıdır.

İndirgenmiş İzoterm 
Haritaları

Yükselti faktörü 
ortadan kaldırılarak 
hazırlanan sıcaklık 

haritalarıdır.



• Dünya’nın şeklinden dolayı genel olarak sıcaklık Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.
• Günlük harekete bağlı olarak (dinamik nedenler) dönencelerde nemin az olması yüksek sıcaklıklara
neden olmuştur (özellikle Yengeç Dönencesi).
• En düşük ve en yüksek sıcaklıklar karaların oranının fazla olduğu Kuzey Yarım Küre’de görülür.
• Kuzey Yarım Küre’de karaların batı kıyılarının, Güney Yarım Küre’de ise karaların doğu kıyılarının
daha sıcak olmasının nedeni okyanus akıntılarıdır.
• Kara ve denizlerin yarım kürelerde farklı dağılması, eş sıcaklık eğrilerinin Güney Yarım Küre’de
Kuzey Yarım Küre’ye göre daha dengeli uzanmasını sağlamıştır.



kış yaz
eksen eğikliğidir.

Güney Oğlak
Kuzey Asya

karasallığın şiddetli olmasının
30



yaz kış
Afrika nem azlığının

Kuzey Afrika, Asya ve Amerika
Güney Antarktika Güney

denizel etkinin fazla olması
30

KYK’de karaların oranının fazla olması



Gündüz ısınan karalar, gece ışıma yoluyla enerji kaybeder. Bu kayıp her

yerde aynı oranda olmaz. Yükseltinin fazla olduğu alanlarda, havanın

yoğunluğu ve su buharı daha az olduğu için alçak alanlara göre enerji

kaybı daha çok olur.

Buna göre aşağıdaki il merkezlerinden hangisinde, geceleri enerji

kaybı diğerlerine göre daha fazladır?

A) Manisa

B) Sivas

C) Konya

D) Çorum

E) Kırşehir

2013 – YGS



Yalnızca şekildeki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine

ulaşılamaz?

A) 30° enleminden 70° enlemine gittikçe kar yağışlı gün sayısı artmaktadır.

B) Ekvatorda ortalama 2000 metreden yüksek yerlerde kar yağışı görülebilir.

C) Kalıcı kar sınırı 70° enleminde deniz seviyesine inmektedir.

D) Kalıcı kar sınırı, dağların güney yamaçlarında kuzey yamacına göre daha

yüksektir.

E) 30° enlemi civarında, kar yağışı sınırı deniz seviyesine inmektedir.

2007-ÖSS

Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre’deki kalıcı karlar ve kar yağışlarının alt
sınırları enlemlere göre verilmiştir.



Kaynak: MEB Coğrafya 9 Ders Kitabı, 2020

irfanlandiya_cografya İrfan Akar
www.irfanakar.com
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