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1. Özellikleri geniş bir bölgede geçerlidir.

2. Çok uzun zaman içinde aynı kalan ortalama
hava şartlarıdır (atmosfer olaylarının ortala-
masıdır).

3. İklim olaylarını inceleyen bilim dalına kli-
matoloji (iklim bilimi) denir.

4. Klimatoloji ile uğraşan bilim insanlarına ik-
lim bilimci (klimatolog) denir.

5. En az 30–35 yıllık hava durumuna ait ortala-
ma veriler ile belirlenir.

6. Değişkenlik azdır.

7. İklimden bahsedilirken kurak, yağışlı, so-
ğuk,sıcak gibi ifadeler kullanılır.

8. Kesinlik bildirir.

1. Özellikleri dar (belirli) bir bölgede geçerlidir.

2. Kısa bir süre içinde (günlük, haftalık gibi) 
etkili olan hava şartlarıdır. Hava durumu ola-
rak da ifade edilir.

3. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına me-
teoroloji denir.

4. Meteoroloji ile uğraşan bilim insanlarına 
meteorolog denir.

5. Hava olayları günde iki kere gökyüzüne atı-
lan balonlar ve uydu gözlemleri ile belilenir.

6. Değişkenlik fazladır.

7. Hava olaylarından bahsedilirken güneşli, 
rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.

8. Hava olayları tahminidir.

HAVA OLAYLARIİKLİM

İKLİM İLE HAVA OLAYLARI ARASINDAKİ FARKLAR
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Küresel İklim Değişikliği

Sera Gazları ve Sera Etkisi

!

İklim sistemi, atmosfer: kara yüzeyleri, kar ve buz kütlelerini, okyanusları ve diğer 
su kütlelerini, canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, 
zaman içinde, kendi iç dinamiklerinin etkisiyle veya dış etmenlerle (insan faali-
yetleri) yavaş yavaş değişim gösterir.

İklimi değiştiren en önemli faktör sera gazlarının atmosferde birikiminin artması-
dır. Bu da insan eliyle olmaktadır.

Atmosferde birikerek Güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya 
yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları denir. Bu gaz-
lar, yeryüzünden yansıyan Güneş ışınlarını tutarak tıpkı 
seralarda olduğu gibi Dünya’nın sıcaklığının korunmasına 
neden olur. Bu sayede canlıların yaşayabileceği uygun bir 
ortam sağlanmış olur. Sera gazlarının yapmış olduğu bu 
etkiye sera etkisi denir. Sera gazlarından metan ve kar-
bondioksit, Güneş ışığı enerjisini en fazla tutan gazlardır. 
Bu gazların atmosferde artmasının Dünya’yı giderek daha 
sıcak veya daha soğuk hâle getirme etkisi vardır. İnsan et-
kisiyle atmosferdeki karbondioksit miktarının artışı, sera 
etkisini artırmakta bunun sonucunda küresel ısınma deni-
len durum ortaya çıkmaktadır.
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