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SUNUM İÇERİĞİ

Yeryüzündeki 

büyük iklim 

gruplarının özelliklerini 

Hangi bölgelerde görüldüğünü



İklim ortalamalarının benzer

olduğu geniş alanlardaki aynı iklim

bölgesi (makroklima) olarak kabul

edilir.

İKLİM

MAKRO MİKRO

Yeryüzünün geniş alanlarında,
atmosfer olaylarının uzun
süreli ortalamalarına iklim
denir.

Çevresine göre farklı iklim

özelliği gösteren dar iklim

alanıdır.

• Doğu Anadolu’da Iğdır’da Akdeniz iklim etkilerinin 
görülmesine bağlı olarak pamuk yetişmesi

• Karadeniz Bölgesi’nde Rize’de turunçgil yetişmesi

• Çoruh Vadisi’nde zeytin yetişmesi

• Alanya-Anamur arasında muz yetişmesi gibi



Yeryüzünde Farklı 
İklim Tiplerinin 
Görülmesinin 

Nedenleri

Rüzgarlar

Kara ve 
denizlerin 

dağılışı

Sıcaklık, 
basınç 
ve nem

Okyanus 
Akıntıları

Hava 
kütleleri

Yerşekilleri



SICAK İKLİMLER ILIMAN İKLİMLER SOĞUK İKLİMLER
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90˚Yıllık yağış miktarı azdır.
Sıcaklık ortalamaları düşüktür.
60-90 derece enlemleri arasındadır.

Dört mevsim belirgin yaşanır.
Cephe yağışları görülür.
30-60 derece enlemleri arasındadır.

Güneş ışınları büyük açıyla gelir.
Sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde.
Sıcaklık farkları düşüktür.
0-30 derece enlemleri arasındadır.

BÜYÜK İKLİM TİPLERİ BİTKİ TOPLULUKLARI



YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ

SAHRA ARAP 
YARIMADASI
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RUSYA-SİBİRYA KUZEYİ
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BREZİLYA,EKVATOR,
BOLİVYA

GİNE KÖRFEZİ,
KONG,DEMOKRATİK KONGO 

CUMHURİYETİ

ENDONEZYA, 
MALEZYA,ENDONEZYA,FİLİPİ

NLER

Güneş ışınları sürekli dik veya dike yakın açı ile geldiği için daima yaz
koşulları yaşanır. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 25°C, yıllık sıcaklık farkı
ise 2°C – 3°C civarındadır.

Yıl boyu yağış görülür. Eylül ve mart aylarında sıcaklık arttığı için yağışlarda
da artış görülür. (Konveksiyonel-Yükselim) Ortalama yağış 2000 mm
civarındadır.

Ekvatoral iklim bölgesinde aşırı yağıştan dolayı verimsizleşen laterit
topraklar görülür.

❖ Yağış ve akarsu rejimi düzenlidir.
❖ Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu iklim tipidir.
❖ Kimyasal çözülme hakimdir.

EKVATORAL İKLİM

Ekvatoral iklimin bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan geniş yapraklı ormanlardır.
Bu ormanlar uzun boylu ve sıktırlar. Tropikal yağmur ormanları adı da
verilen bu bitki örtüsü dünyanın akciğerlerine benzetilmektedir.



Ekvatoral iklimde, alçak yerlerde sıcaklık, nem

oranlarının fazla ve bitki örtüsünün sık olması

nedeniyle nüfus seyrektir. Nüfus, iklim koşullarının

daha elverişli olduğu yüksek yerlerde bulunur.



HİNDİSTAN,BUTAN,
GÜNEYDOĞU ASYA,

VİETNAM

LİBERYA, KONGO,ANGOLA,
ZAMBİYA,NİJERYA

ORTA AMERİKA,MEKSİKA,
GUATEMALE,KÜBA

Bu iklim tipi Güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alır. Bu yüzden sürekli yaz
koşulları yaşar. Sıcaklık ortalaması 20°C civarıdır. Sıcaklık farkı ise 5°C – 6°C
civarıdır.

Yaz ayları yağışlı, kış ayları kurak geçer. Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm
civarındadır. Yağışlar konveksiyonel kökenlidir.

❖ Yazı yağışlı tropikal iklim ya da subtropikal iklim de denir.
❖ Nüfusun seyrek olduğu iklim tiplerindendir.
❖ Yağış ve akarsu rejimi düzensizdir.

Her iki yarım kürede 10°–20° enlemleri arasında görülür. Brezilya'nın güneyi,
Kolombiya, Venezuela, Güney Afrika'nın kuzeyi, Avustralya'nın kuzeyi ve
Orta Afrika'da görülür.

Savan ikliminin bitki örtüsü, yağışlı aylarda yeşeren; kurak aylarda ise
sararan uzun boylu otlar (savan) ve yer yer ağaçlardır. Yer yer palmiyelerden
oluşan ormanlık alanlara da rastlanmaktadır. (Park ya da Galeri ormanları)

SAVAN İKLİM



Yıllık sıcaklık ortalaması 30–40 °C ile yeryüzünde en yüksek sıcaklıkların
yaşandığı alanlardır. Yıllık sıcaklık farkı 10 °C iken günlük sıcaklık farkı ise 50–
60 °C’yi bulmaktadır.

Çöllerin en önemli özelliği yağışın çok az olması ya da hiç olmamasıdır. Yıllık
ortalama yağış 250 mm ‘yi geçmez. Yağış rejimi belirsizdir.

Çöl toprakları yaygındır. Verimsiz topraklardır.

❖ Oluşumuna göre, tropikal, karasal ve soğuk olmak üzere üç tip çöl alanı
vardır.

❖ Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde nüfus ve yerleşme seyrektir.

ÇÖL İKLİM

Çöl ikliminde yıllık yağış miktarı çok az olduğu için, bitki örtüsü kurakçıl ve
cılız otlar ile kaktüslerdir.



Çöl ikliminin görülmediği tek kıta Avrupa’dır.

BİLGİSİ TARTIŞMALIDIR

TABERNAS-BARDENAS



HİNDİSTAN,ÇİN,TAYLAND,

TAYVAN,PAKİSTAN

JAPONYA

AVUSTRALYA KUZEYDOĞUSU
MADAGASKAR

Her mevsimi sıcak, yazlar yağışlı, kışlar kurak geçer. Sıcaklık ortalaması 20°C
civarında olup, sıcaklık farkı ise 8°C – 10°C dolaylarındadır.

Yeryüzünün en fazla yağış alan iklimidir (Yıllık 12.000 mm ile Hindistan’da
Assam Eyaleti’ndeki Çerapunçi). Yıllık yağış miktarı 2000 mmn ’in
üstündedir. Yağışlar orografiktir.

❖ Yağış rejimi ve akarsu rejimi düzensizdir.
❖ Dünya'nın en fazla nüfuslanmış iklim bölgesidir.

Muson ikliminin bitki örtüsü, kışın yaprağını döken gür ağaçlardan oluşan
ormanlardır. TEAK AĞACI

Muson ormanlarının tipik ağacı teak ağacıdır.

MUSON İKLİM

Kahverengi orman toprakları hakimdir.



AKDENİZ HAVZASI
KALİFORNİYA

ŞİLİ GÜNEY AFRİKA,KAP (CAPE) GÜNEY AVUSTRALYA

Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C -
20°C civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı 10 –15 °C ’dir.

Yağışın tamamına yakını kış aylarında düşer ve genellikle cephesel yağışlar
görülür. Yıllık yağış miktarı 500–1000 mm arasında değişir. Yağış rejimi
düzensizdir.

Toprak tipi terra – rossa (Kırmızı Akdeniz Toprağı)

❖ Her iki yarım kürede 30°-45° enlemleri arasında görülür.
❖ Kış ayları sıcaklık 0°C'nin altına düşmediği için kar yağışı ve don olayına

pek rastlanmaz.

AKDENİZ İKLİM

Bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan, yaz kuraklığına dayanıklı kısa, bodur ağaçlar
olan makidir. (zakkum, yabani zeytin, defne, sandal, mersin, kocayemişi,
keçiboynuzu vb).



KUZEYBATI AVRUPA
İNGİLTERE,FRANSA, NORVEÇ

ALASKA KÖRFEZİ

ABD,DOĞUSU

URUGUAY,BREZİLYA
GÜNEY 

AFRİKA,DOĞUSU

AVUSTRALYANIN 
DOĞUSU

KUZEYDOĞU ÇİN, 
JAPONYA

YENİ ZELLANDA

Yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlıdır. Ortalama sıcaklık 15°C - 18°C
civarıdır. Nemli bir iklim olmasından dolayı sıcaklık farkı azdır.

Yıllık yağış miktarı 1000 - 1500 mm arasındadır. En fazla yağış kışın ve
sonbahardadır. Yağış ve akarsu rejimi düzenlidir.

Toprak tipi, kahverengi orman toprağıdır.

❖ Ülkemizde Karadeniz kıyılarında görülen iklimdir.
❖ Okyanus ikliminin oluşumunda etkili olan temel faktör Batı Rüzgârları’dır.

Okyanusal iklimin doğal bitki örtüsü karışık yapraklı ağaçlardan (yayvan ve

iğne yapraklı ağaçlardan) oluşan ormanlardır.

OKYANUS İKLİM



Orta Asya, Türkiye, İran, Irak,
Rusya,Doğu Avrupa

ABD

ARJANTİN,
PARAGUAY,BREAZİLYA

Yazları sıcak ve kurak, kış ayları soğuk ve kar yağışlı geçer.
Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. (Nem azlığı) Yıllık
sıcaklık farkı 25 °C ’dir.

Yıllık yağış miktarı 400 mm dolaylarındadır. En yağışlı mevsim
ilkbahardır. (Konveksiyonel Yağış) Yağış rejimi düzensizdir.

Toprak tipi Kestane ve Kahverengi step toprağıdır.

❖ Bu iklime Bozkır iklimi de denir.
❖ Kış aylarında kar yağışı ve don olayına sıklıkla rastlanır.

ILIMAN KARASAL (STEP,BOZKIR)

Kısa boylu, ilkbaharda yeşeren yazın sararan bozkır bitki örtüsü
bulunur.



NORVEÇ,İSVEÇ,FİNLANDİYA,RUSYA
SİBİRYA, ÇİN, HİMALAYALARALASKA,KUZEY ABD,KANADA

Yaz ayları serin ve yağışlı, kış ayları uzun, sert ve kar yağışlı
geçer. Nem azlığı ve karasallıktan dolayı yıllık sıcaklık farkının
en fazla olduğu iklimdir.

Yıllık yağış miktarı 250 - 500 mm arasındadır. En fazla yağış
yazındır. Yaz yağışları konveksiyoneldir.

Yaz yağışlarından dolayı yeşerip boy atan çayırlar altında
çernezyom topraklar oluşmuştur.

❖ Yazlar kısa, kışlar uzundur (6 ay).
❖ Bu iklimde çayır bitki örtüsünden dolayı büyükbaş

hayvancılık faaliyeti yoğun olarak yapılmaktadır.

Doğal bitki örtüsü, yaz yağışları ve sıcaklığıyla yeşeren

uzun boylu ot topluluğu olan çayırlardır. Daha yüksek

kesimlerde ise iğne yapraklı ormanlar görülür. (Tayga

ormanları)

SERT KARASAL İKLİM



NORVEÇ,İSVEÇ,FİNLANDİYA,RUSYASİBİRYA

ALASKA,KANADA GRÖNLAND

GÜNEY YARIM KÜREDE YAYILIŞ ALANI NEREDEYSE YOKTUR.
KARASAL ALAN YAYILIŞI YOK.

Yazlar kısa ve serin, kışlar çok uzun ve çok sert geçer. Kış
sıcaklıkları –40°C'ye kadar düşer. En sıcak ay (yaz mevsimi)
ortalaması 10 °C’yi geçmez.

Yağış çok azdır ve genelde kar yağışı şeklindedir. Yıllık yağış
miktarı 250 mm ‘den azdır.

Toprak yılın büyük bir bölümünde donmuş hâldedir. Tundra
toprakları yazın çözünür ve bataklık haline gelir.

❖ Yağış rejimi düzensizdir.
❖ Nüfus miktarı, çok azdır. (Eskimolar bu iklimde

yaşamaktadır).

Doğal bitki örtüsü tundradır. Tundralar çok kısa ve

serin geçen yaz mevsiminde yeşeren yosun ve

likenlerden oluşan otlardır.

TUNDRA İKLİMİ



GRÖNLAND, KUZEY KUTUP

ANTARKTİKA

Sıcaklık yıl boyu 0°C'nin altındadır. Mevsim yoktur, yıl
boyu soğuk ve kuraktır. Yıllık ortalama sıcaklık –30 °C
civarındadır.

Yağışlar genellikle kar şeklindedir. Termik yüksek basıncın
etkisiyle yağış miktarı düşüktür.

Toprak ve bitki örtüsü yoktur.

KUTUP İKLİMİ

KUTUPLAR SOĞUK ÇÖLDÜR



ALP-
HİMALAYA D.

ALP D.

NORVEÇ D.

Bu iklimde sıcaklıklar, yükseltiye bağlı olarak yıl boyunca
düşüktür. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları oldukça fazladır.

Bu alanlarda yıllık yağış miktarı çevrelerine göre fazladır.

Yüksek dağ iklimin bitki örtüsü yamaçlardan

yükseldikçe kuşaklar oluşturur.













Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki

topluluklarına rastlanır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

2019-TYT

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



2017-YGS

Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların tümü aşağıdaki hangi bölge sınıfı içerisinde yer alır?

A) Çöl bölgesi

B) Ekvatoral iklim bölgesi

C) Petrol üretim bölgesi

D) Platolar bölgesi

E) Akdeniz iklimi bölgesi



Aşağıdakilerden hangisi, bu alanların ortak özellikleri arasında gösterilebilir?

A) Fiziksel ayrışmanın fazlalığı

B) Sıcaklık ortalamalarının yüksekliği

C) Bitki örtülerinin sık ve gür olması

D) Yağış miktarlarının fazla olması

E) Günlük sıcaklık farkının az olması

2016-LYS4

Aşağıdaki haritada üç farklı alan koyu renkle gösterilmiştir.



I. Sıcaklık ile yağışa bağlı olarak gür ve çeşitli bitki toplulukları gelişir.

II. Yıllık kar yağışlı gün sayısı ve karın yerde kalma süresi fazladır.

III. Kimyasal çözülmeye bağlı olarak bazı kayaçlarda lapya ve dolinler oluşur.

Yukarıdakilerden hangileri, bir yörenin iklim özellikleriyle doğrudan

ilişkilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

2015 – LYS4S 



Buna göre belirtilen alanlarla ilgili olarak

I. Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 oC’dir.

II. Ortalama yıllık yağış miktarı 600-1000 mm’dir.

III. Yıllık yağış, mevsimlere eşit oranda dağılır.

IV. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark azdır.

yargılarından hangileri söylenemez?

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

D) II ve IV E) III ve IV

2014-YGS

Aşağıdaki Dünya haritasında bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.



2013-YGS

Aşağıdaki haritada beş farklı doğrultu numaralarla gösterilmiştir.

Yukarıdaki harita üzerinde taranarak gösterilen alanlarda değişik ölçütlere göre
coğrafi bölgeler belirlenmek istenmektedir.
Buna göre oluşturulacak;
I. ekvatoral iklim bölgesi,
II. yağmur ormanları bölgesi,
III. tsunami risk bölgesi,
IV. aktif volkanlar bölgesi
sınıflamalarından hangilerinin, bütün alanlar için geçerli bir bölge sınıflaması

olduğu söylenebilir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV



Buna göre, kaç numaralı doğrultuda görülen iklim tipi çeşitliliği

diğerlerinden daha fazladır?

A) V B) II C) I D) III E) IV

2011-YGS

Aşağıdaki haritada beş farklı doğrultu numaralarla gösterilmiştir.



Aşağıda üç yerin yaşam koşulları verilmiştir:

I. Bizim yaşadığımız yerde hava genelde gündüzleri çok sıcak, geceleri dondurucu soğuk olur.

Çok ender olarak yağmur yağar. Tarım olanakları çok kısıtlı olduğu için göçebe hayvancılık en

önemli geçim kaynağıdır.

II. Bizim yaşadığımız yerde kurak mevsim olmadığından yetişme döneminde kuraklık isteyen

bitkiler yerine muz, patates, şeker kamışı gibi ürünler yetiştirip civardaki pazarlarda satıyoruz.

Hava yıl boyunca sıcak olduğundan kışlık giysiye ve yakacağa gereksinim duymuyoruz.

III. Bizim en önemli geçim kaynağımız çeltik tarımıdır. Çok sulu toprakta daha yüksek verim

alındığından pirinç ekimi için yağmurlu dönem olan yaz aylarını bekliyoruz. Ancak çok fazla

yağış bazen hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Bu üç yerde etkili olan iklim tipleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Tundra Step Akdeniz

B) Çöl Okyanusal Akdeniz

C) Tundra Step Muson

D) Çöl Ekvator Muson

E) Karasal Ekvator Okyanusal

2010-YGS



Aşağıdaki ada ülkelerinden hangisinin iklimi diğerlerinden

daha çeşitlidir?

A) Japonya

B) Avustralya

C) Endonezya

D) İngiltere

E) İzlanda

2008 – ÖSS 



2007 – ÖSS

Aşağıda, dört farklı iklim tipinin özellikleri verilmiştir.

• Bütün yıl yağışlı ve sıcaklık daima 20°C’nin üzerinde

• Her mevsim yağışlı, kışlar ılık, yazlar serin

• Yıllık yağış miktarı 250 mm’nin altında, sıcak ve kurak

• Sıcaklık daima 0°C’nin altında, çok soğuk ve kurak

Aşağıdakilerden hangisi bu iklim tiplerinden biri değildir?

A) Okyanusal iklim

B) Ekvatoral iklim

C) Muson iklimi

D) Çöl iklimi

E) Kutup iklimi
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