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İKLİM VE İNSAN FAALİYETLERİ 

Dünya’nın atmosfer tabakası ile sarılmasıyla çeşitli hava olayları 
meydana getirilmektedir. Yağmur, kar ve dolu yağdırılması, fırtına ve 
sis oluştutulması, rüzgar estirilmesi bu hava olaylarından bazılarıdır.

Hava olayları insanların yaşantısını olumlu ve olumsuz yönde 
etkileyen sebeplerdendir.  Örneğin yoğun kar yağdırılğında yolların 
kapanması olumsuzluk olurken aynı zamanda bol miktarda su depo-
lanması ve insanların, bitkilerin ve hayvanların su ihtiyacının karşı-
lanması ise olumlu bir gelişmedir.  

Aşırı sıcaklarda insanlar bunalırken aynı zamanda insanlara gıda 
olarak yaratılan sebze ve meyveler de o güneş ve sıcaklıkta pişiril-
mektedir. Örnekleri çoğaltabiliriz. 

Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak ger-
çekleştirilen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumuna 
iklim denilmektedir. 

Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve insan 
yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi) adı 
verilir. Bu alanda çalışan uzmanlar ise klimatolog (iklim bilimci) ola-
rak adlandırılır.

Çeşitli araç ve aygıtlardan yararlanılarak yapılan incelemeler so-
nunda bulunulan yerde veya geniş bir bölgede gelecek gün veya 
günlerde havaya ne gibi özellikler verileceğini belirlemeye de hava 
tahmini diyoruz.

İklime göre insanların hava olaylarından olumlu ve olumsuz etki-
lenmeleri nedeniyle hava taminleri yapılmaya başlanmıştır. Olumsuz 
hava olaylarında tedbir alınırken olumlu hava olaylarında da insan-
ların faaliyetlerini ona göre planlaması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Televizyonda hava durumunu izliyor musunuz? Hava duru-
mundan ne anlıyorsunuz?

Güneşli Bulutlu Parçalı bulutlu Kar yağışlı Yağmurlu Gök gürültülü
Yukarıdaki hava tahminlerinde kullanılan sembollerin benzerleri televizyonlarda hava 

durumu programlarında, gazetelerde vb. kitle haberleşme araçlarında kullanılmaktadır. 
Diğer sembolleri de oralardan inceleyerek ne anlama geldiğini tespit ediniz. 

Eskiden hava olaylarını tahmin etmek zorken teknolojinin geliştirilmesiyla artık daha net 
tahminler yapılabilmektedir. Aşağıda hava tahminlerinde kullanılan semboller ve anlamları 
yer almaktadır. inceleyelim:
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 Ülkemiz için tasarlanan fiziki yapıya bağlı olarak üç farklı iklim tipi görülmektedir. 
Bunlar; Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimidir. Kısaca bu iklim tiplerinin temel 
özelliklerini inceleyelim: 

KARASAL İKLİM
Bu iklimin temel özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk 

ve kar yağışlı geçmesidir. Özellikle ülkemizin doğu kesiminde 
karasal iklim daha sert geçer. 

Denize kıyısı olmayan iç kesimlerde görülür. Bu nedenle 
nem az,  günlük ve yıllık sıcaklık farkı yüksek olur. Yağış iklba-
har mevsiminde fazla gönderildiği için otlar yeşerir fakat yaz ku-
raklığı ile yeşeren otlar sararır. Sararmış kısa boylu otlar yaygın 
olduğu için bitki örtüsü bozkır olarak adlandırılır. 

Türkiye genelinde en geniş alanda görülen iklim tipidir.

AKDENİZ İKLİMİ
Bu iklimin temel özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve 

yağışlı geçmesidir.  Özellikle ülkemizin Marmara, Ege ve Ak-
deniz kıyılarında görünür.

Nem fazladır,  günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Genelde yıl boyu güneş fazla görülür. Yağış ço-
ğunlukla kışın gönderilir. Bitki örtüsü genellikle maki adı verilen 
kısa boylu ağaçlar ve çalılıklardır.

KARADENİZ İKLİMİ
Bu iklimin temel özelliği yazları serin, kışları ılık ve genellikle 

yıl boyu yağışlı geçmesidir. Özellikle ülkemizin Karadeniz kıyı-
larında görünür.

Nem oranı çok olduğu için  günlük ve yıllık sıcaklık farkı faz-
la değildir. Genelde yıl boyu bulutludur. Bitki örtüsü çoğunlukla 
uzun boylu ağaçlardan oluşturulan ormanlardır.
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İklim nedeniyle başta tarım olmak üzere ulaşım, hayvancılık, bitki örtüsü, turizm, giyim, 
konut şekli, beslenme gibi insan faaliyetlleri etkilenir. 

Örneğin;
Karadeniz iklimi etkisinde olan Karadeniz bölgesi 

bol yağış aldığı ve kışın ılıman geçtiği için çay, mısır ve 
fındık üretimi yaygındır. Buna karşın karasal iklimin et-
kisindeki iç bölgelerde ise buğday, arpa, şekerpancarı 
vb. tarımı yapılır. Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölge-
lerde kışları ılıman geçtiği için zeytin, incir ile portakal, 
mandalina gibi turunçgiller yetiştirilir. Adana bölgesin-
de ise pamuk üretimi yaygındır. Trakya bölgesinde ise 
ayçiçeği yoğun olarak üretilir. Bunlara bağlı olarak bu 
ürünlerin işlendiği fabrikalar kurulmuştur.  

Karasal iklim görülen yerlerde özellikle kışın yollar 
kar nedeniyle kapanır. Buzlanma ve don olayları gö-
rülür. Bu nedenle insanlar kışın kalın giyinirler, yolla-
rı açık tutumak için tuzlama yaparlar. Bazen aşırı kar 
yağışı nedeniyle okullar tatil edilmek zorunda kalına-
bilmektedir. Bu da eğitim ve öğretimi olumsuz yönde 
etkilemektedir.

Yağışın bol olduğu yerlerde otlaklar ve meralar ge-
niş alan kaplar. Buralarda özellikle büyükbaş hayvan-
cılık gelişmiştir. Buna bağlı olarak et ve süt ürünleri 
fabrikaları ve tesisleri de gelişme gösterir. 

Karadeniz bölgesi bol yağış aldığı için bitki örtüsü 
olarak ormanlar yoğun olarak görülür. Bu bölgemizde 
özellikle ormancılık faaliyetleri gelişmiştir.

Akdeniz ikliminin görüldüğü özellikle deniz kenarı 
yerlerde turizm gelişmiştir. Ege ve Akdeniz kıyılarında 
yoğun olarak birçok turistik tesisi açılmıştır. Özellikle 
yaz aylarında bu bölgelerin nüfusu artmaktadır. Bu da 
ekonomik faaliyetleri etkilemektedir.
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Orman olan köylerde ahşap evler yaygınken, karasal 
iklim görülen köylerde ağaçların az olması nedeniyle ge-
nellikle topraktan kerpiç evler yapılmıştır. Yazın sıcak olan 
köylerde ise serin tutması için taş evler tercih edilmiştir. 

İklime göre tarım yapıldığı için özellikle beslenme ko-
nusunda en çok yetiştirilen ürün o bölgelerde daha yoğun 
olarak tüketilmektedir. Karadeniz bölgesinde mısır çok ye-
tiştirildiği için mısır unuyla yapılan yiyecekler yaygınken, 
Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlede yetişen zeytin ve üreti-
len zeytinyağı beslenmede önemli bir yer tutar.

İnsanlar yazın sıcaklarda ince ve kısa kollu elbiseler gi-
yerken kışın kalın ve sıcak tutacak kıyafetleri giyerler. 

ARAŞTIRIYORUM / DÜŞÜNÜYORUM
Sizin yaşadığınız yer yukarıdaki hangi iklim tipine uymaktadır? Yaşa-

dığınız yerde görülen iklimin insanların hayatına ve faaliyetlerine ne gibi 
etkileri olduğunu araştırınız. 

Bulduğunuz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız.

ŞİMDİ SIRA SİZDE
Aşağıdaki tabloda yer alan insan faaliyetleri ile iklim arasında nasıl 

bir ilişki olduğunu bularak birer örnek yazınız.  

İNSAN FAALİYETLERİ İKLİME GÖRE ETKİLEŞİME ÖRNEK

Tarım

Ulaşım

Hayvancılık

Bitki Örtüsü

Turizm

Giyim

Konut Şekli

Beslenme


