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SICAKLIK 

Sıcaklığın dağılışını 

✓ Enlem 

✓ Denizellik 

✓ Kuzey-güney yönünde uzanma 

Güneyden kuzeye doğru sıcaklık azalmaktadır. 

Batıdan doğuya doğru sıcaklık azalmaktadır. 

İndirgenmiş sıcaklık haritalarında yükseltinin sıcaklığa etkisi yoktur. 

Dinamik basınç merkezlerinin oluşumu ………………………………………(1) bağlıyken termik 

basınç merkezlerinin oluşumu …………………………………………………….(2) bağlıdır. 

RÜZGARLAR 

Oğlak ve Yengeç dönenceleri arasında yıl boyunca esen rüzgarlara 

………………………………….(3) rüzgarlardır. 

Okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalara neden olan rüzgarlara 

……………………………………………..(4) denir. 

Bir dağ yamacı boyunca yükselerek nemini bırakan hava kütlelerinin dağı aştıktan 

sonra ısınmasıyla oluşan sıcak ve kuru rüzgarlar …………………………………….. (5) denir. 

Deniz ve karaların farklı ısınmaları sonucu oluşan rüzgarlara meltem rüzgarları 

denir. Yazın serinletici bir etki yapan bu rüzgarlar kışın serinletici bir etki yapar. 

Türkiye etkili olan rüzgarlar; 

✓ Karayel 

✓ Poyraz 

✓ ……………………………… (6) 

✓ Yıldız 

✓ ………………………………(7) 

✓ Samyeli 

 

 



 

 

NEM 

1 𝑚3 hava içerisinde bulunan su buharına ………………………………………….(8) Nem denir. 

Sıcaklıkla doğru orantılıdır. 

Belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en yüksek neme 

…………………………………….(9) denir. 

Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir. 

YAĞIŞ 

Yağış kıyı kesimlerde fazla iç kesimlerde azdır. 

Ülkemizde cephesel, yükselim ve yamaç yağışları görülmektedir. 

Cephesel yağışlar sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması sonucunda oluşan 

yağışlardır. 

En fazla Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde görülür. 

Yükselim yağışları ısınan havanın soğuyarak yağış olarak yeryüzüne geri 

dönmesidir.  

En fazla …………………………..……. (10) bölgesinde görülür. 

Yamaç yağışları, bir yamaç boyunca yükselen havanın soğuyup yağış bırakmasıyla 

oluşan yağış türüdür. 

Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki dağlık alanlarda görülen yağış türüdür. 

TOPRAK 

Zonal topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan topraklardır. 

İntrazonal topraklar su kaynakları ve yer şekillerinin etkisiyle oluşan 

topraklardır. 

Taşınmış malzemelerin sonucunda oluşan topraklara ……………………………………… (11) 

denir. 

Zonal topraklar 

✓ Ormanlık alanlarda görülen koyu renkli topraklara kahverengi orman 

toprakları denir.  



 

 

✓ Aşırı yıkanma sonucu oluşan ve verimsiz olan topraklara podzol denir. 

✓ Kalker, kil  gibi kayaçlar üzerinde oluşan ve Akdeniz bölgesinde geniş 

yayılma alanı gösteren topraklara ……………………………………… (12) denir. 

✓ Organik madde bakımından zengin olmayan ve tahıl tarımı ile küçükbaş 

hayvancılığın yaygın olduğu topraklara kestane renkli bozkır toprakları 

denir. 

✓ Organik madde ve humus bakımından zengin olan ve en verimli topraklar 

olan bu topraklar ………………………………………………..(13) topraklardır. 

İntrazonal Topraklar 

✓ Kil oranı yüksek olan ve taş doğuran toprak olarak isimlendirilen bu 

topraklara ………………………………………….(14) denir. 

✓ Kireç taşları üzerinde bulunan bu topraklara rendzinaller denir. 

✓ Tarıma elverişsiz olan ve Tuz gölü çevresinde yaygın olarak bulunan 

topraklara …………………………………………… (15) denir. 

✓  

Azonal Topraklar 

✓ Akarsuların taşınması sonucunda oluşan ve yüksek verimli olan bu 

topraklara ……………………………………….(16) denir. 

✓ Dağ eteklerinde yamaç önlerinde taşınan malzemelerden oluşan topraklara 

kolüvyal topraklar denir. 

✓ Volkanik yapılı arazilerde görünen topraklara ……………………………….(17) denir. 

BİTKİ ÖRTÜSÜ 

✓ Ülkemizde çok sayıda bitki örtüsü bulunmaktadır. 

✓ Ülkemizde ……………………….(18) , …………………………………..(19) ……………………(20) 

toplulukları bulunmaktadır. 

✓ Köknar, ladin, kayın, karaçam en fazla kuzey Anadolu ormanlarıdır. 

✓ Kızılçam, Karaçam, Kayın, en fazla Batı Anadolu Ormanlarıdır. 

✓ Sedir, Kızılçam, Toros köknarı Güney Anadolu Ormanlarıdır. 

✓ Meşe, Ardıç ve Karaçam Orta ve Doğu Anadolu ormanlarıdır.  

✓ Akdeniz ve Ege kıyılarından yaygın olarak görülen bodur ağaç ve çalılardan 

oluşan çalı türü ………………………….(21) dir. 

✓ Kızılçamın dünyadaki en geniş yayılış alanı Türkiye’dedir. 

✓ Garig makilerin tahrip edilmesi sonucunda meydana gelen ot topluluğudur. 



 

 

✓ Yalancı maki olarak da ifade edilen ve Karadeniz’deki ormanların tahrip 

edilmesi sonucunda oluşan çalı topluluğudur. 

 

   

(1) günlük harekete (9) maksimum (17) litosol 

(2) dünya’nın şekline (10) İç anadolu (18) Ağaç 

(3) Alize (11) azonal  (19) çalı 

(4) batı (12) Terra-rosa (20) ot 

(5) föhn (13) Çernezyom (21) maki 

(6) Kıble (14) vertisoller  

(7) Lodos (15) tuzlu topraklar  

(8) mutlak (16) alüvyal topraklar  

 

 


