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Rize’nin kıyı kesimlerinde, Karade-
niz iklimi etkilidir. Bu iklimde; yaz 
mevsimi serin, kış mevsimi ise ılıktır. 
Yıl içinde en çok yağışı sonbahar mev-
siminde almakla birlikte yağışlar yıl 
içine düzenli dağılmıştır. Bu durum, 
orman örtüsünün geniş yer tutma-
sında etkili olmuştur. Çay, fındık ve 
mısır gibi nem isteği fazla olan ve 
turunçgil gibi kış ılıklığı isteyen tarım 
ürünleri yetiştirilebilmektedir. Ayrıca, 
iklim koşulları ve yer şekli özellikleri 
doğa turizmi potansiyelinin ön plana 
çıkmasına neden olmuştur.

Antalya’nın kıyı kesiminde, Akdeniz 
iklimi etkilidir. Bu iklimde; yaz mev-
simi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık 
ve yağışlıdır. Yağışlar, kıyıdan itibaren 
yükseklere çıkıldıkça artmaktadır. Bu 
sebeple, yüksek kesimlerinde orman 
örtüsü geniş alan kaplar. Kıyı kesimde; 
turunçgil, zeytin ve muz gibi kış ılıklığı 
isteyen tarım ürünleri yetiştirilebilmek-
tedir. Ayrıca, kıyılarında yaz mevsimi 
süresinin uzun olması yaz (deniz) turiz-
mi potansiyelini artırmıştır.

Kazanım 9.1.10: Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 

Alan Becerileri: Coğrafi Gözlem, Coğrafi Sorgulama, Kanıt Kullanma

Etkinlik İsmi HAVA DURUMU VE İKLİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİLERİ 30 dk.

Amacı Hava durumu ve iklim özelliklerinin ait olduğu yere olan etkilerini veriler kullanılarak ortaya koyabilme. Bireysel

1.ÜNİTE > Doğal Sistemler 

Aşağıda verilmiş olan bilgilerden de yararlanarak soruları cevaplayınız.Yönerge
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Yüksek arazi zeminine 
sahip olan Erzurum’da, 
Doğu Anadolu karasal 
iklimi etkilidir. Bu iklimde, 
sıcaklık ortalamaları ol-
dukça düşüktür. Bu durum, 
kış aylarındaki yağışların 
genelde kar yağışı şeklin-
de olmasına ve uzun süre 
yerde kalmasına sebep 
olmuştur. Erzurum’da 
yaşanan iklimin etkisiyle 
daha çok soğuğa dayanaklı 
ve olgunlaşma döneminde 
aşırı sıcaklık istemeyen 
arpa, çavdar gibi tarım 
ürünleri yetiştirilebilmekte-
dir. Ayrıca, arazisinin eğim 
durumu ve  sahip olduğu 
iklim özellikleri kış (kayak) 
turizminin gelişmesine 
katkı sağlamıştır.
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4. Kağıt, mobilya vb. sanayi kollarının ham maddesi ağaçtır. Orman örtüsünün yoğun olduğu alanlar-
da ham maddeye yakınlıktan dolayı bu tür sanayi kollarının yaygın olması beklenir. 

Buna göre iklim özellikleri verilen illerin hangilerinde ham maddesi ağaç olan sanayi kollarının 
yaygın olması beklenmelidir? Neden?

1. Verilen tarihte, ilgili şehirlerde yaşanmış olan hava olayları ile şehirlerin iklim özellikleri arasında 
benzerlik var mıdır? Açıklayınız. 

2. Rize ile Antalya’da farklı özelliklere sahip iklimler etkili olmasına  rağmen  her ikisinde de turunçgil 
tarımının yapılabiliyor olmasının iklimlerinin hangi benzer özellikleri ile açıklarsınız?

5. Yaşadığınız ortamın iklim özellikleri, günlük yaşamınızı nasıl etkilemektedir?

3. İklim özellikleri verilen illerin ekonomisinde, turizm gelirleri önemli bir paya sahiptir. Ancak bu illerde, 
yürütülen turizm faaliyetleri birbirinden farklıdır. 

Buna göre illerin hangi iklim özellikleri, belirtilen turizm faaliyetlerinin gelişmesine olanak tanımış olabilir?

Hazırlayan: Bülent AKÇA


