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S-  İkli  tipleri; ikli i  ta ı ı, 
 

 

S-  İkli  tipleri; farklı ikli  tipleri i  ortaya çık ası da 
eler etkili ol uştur? 

 

 

   

S-  İkli  tipleri; aşlı a ikli  tipleri, 
Sı ak ikli ler Ilı a  ikli ler Soğuk ikli ler 

   

   

   

  

S-  İkli  tipleri; ha gi ikli  erelerde etkili 
Yerler  İkli ler 

Ekvator çizgisi ve yakı  çevresi de, özellikle 
A azo   ve Ko go havzaları ile Gü eydoğu Asya 
Adaları’ ı  üyük ir ölü ü de etkili 
ol aktadır. 

 

Dö e eleri  ulu duğu e le ler ° '  ile 
orta  kuşakta de izel etki i  gire ediği iç 
kesimlerde görülür. 

 

10°-20° kuzey ve güney enlemleri ile Ekvator 

çizgisi çevresinde 1.000 metreden daha yüksek 

alanlarda görülür. 

 

Gü eydoğu Asya aşta ol ak üzere Hi t 
Okyanusu çevresinde görülür. 

 

Bu iklim 30°-40° kuzey ve güney enlemleri 

arası da görülür. Akde iz çevresi, ABD’de 

Kaliforniya, Afrika’ ı  gü eyi Kap Bölgesi , Orta 
Şili ve Avustralya’ ı  gü eyi u ikli i  e  tipik 
görüldüğü yerlerdir. 

 

40°- ° e le leri arası da a akaraları  atı 
kıyıları da  görüle  u ikli i  oluş ası da atı 
rüzgârları ve sı ak su akı tıları oldukça etkilidir. 
Batı Avrupa, Alaska Körfezi’nin  güneyi, Güney 

Şili, Avustralya’ ı  kuzeydoğusu ve Ye i Zela da 
bu ikli i  e  tipik görüldüğü ala lardır. 

 

Orta kuşağı  de iz etkisi e kapalı yüksek 
kesimlerinde ve 60° enlemleri çevresinde 

görülür. Si irya, Ka ada ve Doğu Avrupa u 
ikli i  e  tipik görüldüğü ala lardır. 

 

Kıtaları  de iz etkisi e kapalı iç kesi leri de 
görülür. Bu ikli , de izel ve sı ak ikli ler ile 
karasal ve kurak ikli leri  geçiş ala ları da yer 
alır. Bu ikli i  e  elirgi  görüldüğü yer Orta 
Asya’da çölleri  etrafı dadır. 

 

65°- ° e le leri de ulu a  Grö la d Adası 
kıyıları da, Ka ada’ ı  kuzeyi de, Kuzey Sibirya 

ve İska di av  Yarı adası’ ı  kuzeyi de elirgi  
olarak görülür. 

 

Kuzey Kutbu çevresinde, özellikle Grönland 

Adası’ ı  iç kesi leri de ve A tarktika’da 

görülür. 

Kutup iklimi 

 

 

S-  İkli  tipleri; 

 
Yukarıda ki Dü ya haritası üzeri de, Muson, Tundra, Akdeniz 

ve Ekvatoral iklim bölgelerini gösteriniz 

S-7 İklim tipleri; 
İkli  özelliği Hangi iklim 

Sı aklık yıl oyu a  °C’ i  altı da olduğu içi  
yüzeydeki karlar erimez. 

 

Sı aklık ve yağış değerleri yıl oyu a düşük 
olup sı aklık yılı  irkaç ayı  °C’nin üzerine 

çıkar. 

 

İlk ahar yağışları ile yeşere , yaz kuraklığı ile  
sarara  ozkırlar step  u ikli i  itki örtüsü ü 
oluşturur. 

 

Yağışları  yıllık ortala ası .   ivarı da 
olup yağış reji i düze lidir. 

 

Yazlar sı ak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. 
Yıllık ortala a sı aklıklar °-  °C, yıllık sı aklık 
farkı ise  °C dolayları dadır. 

 

Bu ikli i  itki örtüsü, kışı  yaprağı ı döke  gür 
ağaçlarda  oluşa  or a lardır. 

 

Bu ikli i  itki örtüsü, yağışlı aylarda yeşere ; 
kurak aylarda ise sararan uzun boylu otlar 

sava  ve yer yer ağaçlardır. 

 

Bu ikli i  e  elirgi  özelliği yağışları  oldukça 
az ol asıdır. Sı aklık farkları gü  içi de  °C’yi 

geçebilir. 

 

Yıllık ortala a sı aklıklar  °C dolayları da, 
yıllık sı aklık farkı ise 2-3 °C’dir. 

 

Gü eş ışı ları ı  dik açılarla düştüğü aylarda  
yağışlar artar, diğer aylar ise kurak geçer. 

 

Muso  rüzgârları ı  etkisiyle u ikli de yaz 
evsi i yağışlı, kış evsi i ise kurak geçer. 

 

Bu ikli i  itki örtüsü; yaz kuraklığı a daya ıklı 
kızılça  or a ları ve def e, zeyti , 
keçi oy uzu, ersi  gi i odur ağaçlarda  
oluşa  akilerdir. 

 

Yüksek uharlaş aya ve kuraklık şartları a 
uyum  sağla ış dike li otlar ve çalılar u ikli i  

itki örtüsü ü oluşturur. 

 

Yıl oyu a yüksek sı aklıkları , düze li ve ol 
yağışları  görüldüğü u ölgede itki örtüsü 
oldukça gürdür. 
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Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 

Hangi iklim 


