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Tüm atmosfer hareketlerinin enerji kaynağı Güneş’tir.  

- Güneş’ten gelen kısa dalga boylu enerji (GKDB Güneş ışınımı) 

- Atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır. 
 

-Bu enerjinin atmosferden geçişi sırasında çok az enerji emilir ve 

- Bu da atmosferin ısınmasına harcanır.  

- Enerjinin çoğu yüzeyde soğurulur (emilir)  
 

 Önce yüzey ısınır→  Sonra üzerindeki hava yüzeyden başlayarak ısınır.  

 Yeryüzü → Atmosfer için ana ısı kaynağıdır. 
 

Isınma: Günün ve yılın zamanına 
- Yüzeyin şekline ve özelliklerine büyük ölçüde bağlıdır.  
 

Güneş’ten gelen bu enerjinin eşitsiz dağılımı 

-Rüzgârı ( Yatay hava hareketlerini) ve  

- Dikine hava hareketlerini (konveksiyon) oluşturur.  
  (Bulutlar ile yağışlar oluşur) 
 

Sonunda 

- Güneş’ten atmosfere çeşitli süreçlere katılan enerji→ Uzaya geri döner.  
 

Güneş enerjisi → İklim sistemini yönetir. 

Enerjideki değişim → İklimi de değiştirir. 
 

Küresel ortalama sıcaklıktaki uzun süreli artış 

→ Sanayi Devrimi’nden beri sera gazlarının atmosferdeki artışıyla da ilgilidir. 
→ Bu da iklimin değiştirmektedir. (Küresel ısınma konusunda kaygı)  
 

Enerji alımında genel olarak 

- Ekvatoral ve tropikal bölgeler → En fazla 

- Kutup bölgeleri → En az enerji almaktadır.  
 

Fiziksel İklim Sisteminin Bileşenleri 
 

-Yerkürenin herhangi bir yerindeki yaşanan/gözlenen iklim 

  → Fiziksel iklim sisteminin etkileşimiyle ilgilidir. 
 

İklim: Fiziksel iklim sisteminin alt sistemleri ile etkileşim içinde bulunan ve 
             - Onlardan etkilenen atmosfer değişimlerini ve “dış” etmenleri içerir.  

 

 İklim sistemindeki içsel interaktif bileşenler 
 -Atmosferi, okyanusları, deniz buzunu, kara yüzeyini ve özelliklerini, kar örtüsünü,  

  karasal buzulu ve hidrolojiyi içerir. 
    → Bu ana bileşenler atmosferik süreçleri kuvvetli bir biçimde etkiler. 
 

 Atmosferin kendisi söz konusu olduğunda 

  → Birçok özelliğinin kendi gaz bileşimince etkilendiği görülür.  
 

 Atmosferin gaz bileşimi → Yeryüzündeki hayvan ve bitki yaşamından etkilenir. 

İnsan etkinlikleri 

-Azot ve oksijen gibi gazların ve sera gazlarının birikimlerini doğrudan etkiler.  
 

 Atmosferin bileşimindeki önemli değişimlerden biri 

  Suyun → Atmosferde çeşitli evrelerde bulunmasıdır. 

                (Su buharı, sıvı su ve buz kristalleri içeren bulutlar ve dolu) 
 

 İklim sistemine göre “dış” bileşenler: 

 - Güneş’i ve enerjisini    - Yerkürenin yörüngesini 

 - Yerkürenin ekseni çevresindeki dönüşünü    - Kara ve deniz dağılışını … içerir.  
 

 Bu bileşenler→ Doğal nedenler ile değişebilen “ortalama” iklimi belirler. 
 

5. GÜNEŞ RADYASYONU VE KÜRESEL ENERJİ DENGESİ 
 

Güneş ve Yer Işınımı  
 

Yerküre ile atmosfer sistemi arasındaki enerji transferi ile  

 - İklim sisteminin sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, bulut ve nem öğeleri oluşur. 

 - Güneş, yerküre ve atmosfer → Birlikte muazzam bir ısı motorunu oluşturur.  
 

Güneş ışınları ekvator ve çevresine yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla gelir. 

→ Ekvatoral ve tropikal bölgeler daha fazla ısınır.  
 

Tropikler ile orta enlemler ve kutuplar arasındaki bu enerji ve sıcaklık farkı 

  → Genel atmosfer dolaşımı ile hava olaylarının oluşmasına neden olur.  
 

Tüm süreç 

→ Güneş enerjisi atmosferin tepesine radyant enerji olarak ulaştığında başlar.  

Radyant enerji → Elektromanyetik radyasyona (ışınım) karşılık gelir. 

                           → Kısaca Güneş ışınımı olarak da adlandırılır.  

Atmosferin üst sınırına ulaşan Güneş ışınımı tutarı →Güneş sabiti (Sc) dir. 
 

Yerküreyi İlgilendiren Elektromanyetik Işınım:  

1) Güneş’ten yerküreye ulaşan GKDB Güneş ışınımı        (GKDB→ Kısa dalga) 
2) Yeryüzünden salınan GUDB karasal ya da yer ışınımı  (GUDB→ Uzun dalga) 
 

Güneş enerjisi  
- Uzaydan yeryüzüne doğru taşınır ve atmosfer ile etkileşim içindedir.  

Bir bölümü → Atmosferden uzaya geri yansır 

Bir bölümü →  Emilir ve ısıya dönüşür 
Bir bölümü →  Yeryüzüne geçer (transmisyon).  
 
 

Yeryüzüne işleyen ve orada emilen ışınım 

  →Yüzeyi ısıtır, suyu buharlaştırır, karları eritir ve toprak örtüsünü ısıtır.  

     → Bunun sonucunda Güneş ışınımı çeşitli enerji biçimlerine dönüşür.    
  →Sonunda bu enerji de atmosfere geçer, orada emilir ve  

    →Uzun dalga boylu ışınım olarak yeryüzüne ve uzaya doğru yeniden yol alır. 
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Yerkürenin Hareketleri ve Yerküre-Güneş İlişkileri 
 

Yerküre 

→ Güneş enerjisinin iki milyarda biridir ve çok önemsiz bir bölümüdür. 
 

Güneş söndürülebilseydi 
  → Küresel rüzgâr sistemleri ve okyanus akıntıları hızla ortadan kalkardı.  

 

Yerkürenin 1) Rotasyon 2) Revolusyon 3) Presesyon  (üç hareketi vardır) 
 

1) ROTASYON: 
- Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki dönüşüdür.  

- Ekseni çevresinde 24 saatte tamamladığı bu hareketi sonucunda 

   → Gece ve gündüzün günlük döngüsü oluşur.  
 

2) REVOLUSYON: 

-Yerkürenin Güneş’in çevresindeki dönüşüdür. 
- Ekliptik düzlemini izleyerek yaptığı dönüş hareketidir.  
 

3) PRESESYON (Yalpalama): 

-Dünya’nın rotasyon sırasında 
  → Başını sallayan bir topaç gibi yalpalayarak yaptığı dönüş hareketidir.  
 

Presesyon hareketinin nedeni 

  - Dünya’nın Ekvator bölgesinin şişkin ve ekseninin eğimli olması ve 
 - Bunun sonucunda  

    →Güneş’in ve Ay’ın, yerkürenin çeşitli bölümleri üzerinde farklı çekimidir. 

 

Yerkürenin Enerji Bütçesi  

Atmosferin Güneş’e bakan dış yüzündeki bir alanda 

 - 1m2 yüzeye saniyede düşen enerji tutarı yaklaşık 1367 Watt’tır.  
 - Bu değer → Kısa sürelerde değişmediği için Güneş sabiti olarak adlandırılır. 
 

Güneş’ten sağlanan enerji ile 

 - Yeryüzünden ve atmosferden uzaya salınan ve kaçan  

        →  Enerji tutarı dengede olmalıdır.  

 
6. DOĞAL İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: 

 

LEVHA HAREKETLERİ VE MİLANKOVİÇ DÖNGÜLERİ  
 

Levha Tektoniği Nedir?  

Mantonun üst bölümü → Litosfere göre daha sıcak ve daha akışkandır. 

                                      → Astenosfer olarak adlandırılır.  
 

Litosferi oluşturan geniş ve katı levha parçaları 
 → Astenosfere bağlı olarak hareket etmektedir.  

 → Bu büyük ölçekli yapı levha tektoniği (plaka tektoniği) olarak adlandırılır.  

 
Levha tektoniği kuramına göre: 

Litosfer →Astenosfer üzerinde hareket eden çok sayıda levhaya ayrılır.  

 - Volkanik etkinlik, deprem etkinliği ya da volkanik ve deprem etkinlikleri birlikte 

    → Çoğunlukla levha sınırlarını işaret eder.  
 

Levhalar bu sınırlar boyunca 
- Uzaklaşır (diverjans) 

- Yaklaşır  (konverjans) ya da  

- Yanal olarak hareket eder (transform levha sınırı) (Şekil 6)  

Şekil 6. Litosfer ve astenosfer arasındaki ilişki, levha hareketleri ve temel levha 

sınırı tipleri: diverjan (uzaklaşan), konverjan (yaklaşan) - transform levha sınırları  
 

Levha tektoniğinden önce bilim insanları birçok doğa olayını açıklayamıyordu: 

- Depremler neden belirli bölgelerde yaygın - diğerlerinde son derece enderdir 
- Volkanlar neden zaman zaman zincirler halinde oluşur 

- Aynı türün fosiller uzak farklı kıtalarda ortaya çıkmaktadır …. 
 

Bilim insanları 

- Gezegenimizin jeolojik zamanlar boyunca karşılaştığı iklim değişikliklerinin 
- Önemli bir bölümünün arkasındaki itici gücün  

         →  TEKTONİK olduğunu fark ettiler.  
 

Okyanusal ve kıtasal levhalar→ Yılda birkaç mm ya da cm hızla sürüklenir.  
Bu hareket  

- Doğal deniz yollarını açar ve kapatır 

- Okyanus havzalarını oluşturur ve genişletir 
- Sıradağları ve /ya da volkanları oluşturur.  

  →Bunun sonucunda  rüzgârlar ve okyanus akıntıları yavaş ama  

         → Geniş ölçekli ve önemli düzeyde değiştirir.  
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Levha Tektoniği, İklim ve İklim Değişikliği İlişkisi 
 

Tropikal bölgelerde sıcak ve nemli bölgelerde silikat kayaları çoğunluktaysa 

   → Atmosferden daha fazla CO2 uzaklaştırılır 
   →  Bu da küresel sera etkisini azaltır ve iklimi soğutur.  
 

Tropikal ve subtropikal bölgelerde silikat kayalarının yokluğunda 
   → Atmosferde daha fazla CO2 birikir ve iklim daha sıcak olur.  
 

Levha tektoniği→Doğal Dünya’daki üç ana iklim zorlama etmeninden biridir.  
1) Levha tektoniği 

2) Yerküre ile güneş arasındaki astronomik ilişkiler (Orbital zorlama) 

3) Güneş enerjisinin şiddetindeki değişiklikler 
 

Levha tektoniği 

- Atmosfer, kara yüzeyi ve bitki örtüsü gibi 

  → İklime doğrudan etkisi olan bazı etmenlerin tersine 
  → Milyonlarca yıl boyunca çok yavaş çalışır.  
 

İklim zorlaması→ Herhangi bir düzeneğin iklimi değişmeye zorlamasıdır.  

(Ek sera gazı salımlarının etkisiyle iklimi değişmeye zorlaması gibi ) 

  → Bu bir pozitif insan kaynaklı ışınımsal zorlamadır. 

Şekil 7. Milankovitch döngülerinin birlikte gösterimi:  
 

- Yerkürenin yörüngesinin şeklindeki (E) 
- Eksen eğikliğindeki (T) ve 

- Presesyonundaki (P) değişiklikler  

   →  Eğimdeki ve Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesindeki 
     → Yavaş değişikliklerin yerküre iklimi üzerindeki etkisi (orbital zorlamasıdır)  

-Bunlar küresel iklimi etkileyebilecek olan başlıca astronomik ilişkilerdir. 

 
7. İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: 

 

KUVVETLENEN SERA ETKİSİ VE KÜRESEL ISINMA  
 

Işınımsal Zorlama Nedir?  
 

“Normal koşullarda” yer/atmosfer sistemine giren GKDB Güneş enerjisi ile 
 → Geri salınan GUDB yer ışınımı dengededir. 
 

Güneş ışınımı ile yer ışınımı arasındaki bu dengeyi ya da  

Atmosferdeki ve atmosfer ile kara ve okyanus arasındaki  
   → Dağılışını değiştiren herhangi bir etmen iklimi de etkileyebilir.  
 

Yer/atmosfer sisteminin enerji dengesindeki herhangi bir değişiklik ise 
   → Işınımsal zorlama olarak adlandırılır. 
 

İklim değişikliğine neden olan başlıca olumsuz insan etkinlikleri ve eylemleri: 

1) Hızla artmakta olan insan kaynaklı çeşitli salımlar(sera gazları-Ozon deliciler) 
2) Arazi kullanımı 

3) Arazi kullanımı değişikliği ve  

4) Ormansızlaşma gibi sürekli ve geniş ölçekli değişiklikler ve bozulmalardır.  
 

Atmosferdeki Değişken Gazlar ve Aerosoller  
 

AEROSOLLER: 

-Havada asılı durabilen ve atmosfer dolaşımıyla sınırlar ötesi yer değiştirebilen  

-Çeşitli sıvı ya da katı küçük parçacıklardır. Sülfat aerosolü) 
 

DOĞAL SERA ETKİSİ:  
Yerkürenin sıcaklık dengesinin kuruluşundaki en önemli süreç olan  

-Doğal sera etkisinin oluşumu 

  →Atmosferin GKDB Güneş ışınımını geçirme 
  → Buna karşılık GUDB yer ışınımını tutma eğiliminde olmasına bağlıdır.  
 

Fizik yasalarına göre sera etkisi olmasaydı  

  → Yerkürenin salım sıcaklığı –18 °C olurdu.  

  → Gerçekte yeryüzünün ortalama sıcaklığı yaklaşık 15 °C’dir. 
 

Sera etkisi:  

- Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen 

- Ama geri salınan UDB yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olmasıdır.     
  → Yerkürenin beklenenden daha fazla ısınması sağlayan ve 

      → Isı dengesini düzenleyen doğal süreçtir. 
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Şekil 9. Sera etkisinin şematik gösterimi: 

 
Doğal sera etkisi:  

-Yerkürenin sıcaklık dengesinin kuruluşundaki en önemli süreçtir. 

  → Atmosferin yüksek enerjili KDB Güneş ışınımını geçirme 
 → Buna karşılık düşük enerjili UDB yer ışınımını tutma eğiliminde olması  

 

KUVVETLENEN SERA ETKİSİ: 
 

Çeşitli insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının 
 - Atmosferdeki birikimlerindeki artışlar 

 - Yerküre’nin GUDB ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak 

  → Onu daha fazla ısıtması ile pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasıdır. 
 

Yerküre/atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine yapılan pozitif katkı 

  →Kuvvetlenen sera etkisi olarak adlandırılır.  
 

Doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi → Küresel ısınmanın hızlanması demektir. 

 

İNSAN KAYNAKLI İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ: 
 

FOSİL YAKITLARIN YAKILMASI VE ORMANLAŞTIRMA 

BAĞLAMINDA KÜRESEL ISINMA SORUNSALI 
 

Ormansızlaşma ve  

Fosil Yakıt Yanmasının İklim Değişikliği Açısından Farklılaşması 
  

Karbon: Kara ve atmosfer arasında  
→Her zaman doğal olarak ve insan eylemleri yoluyla karşılıklı değişmektedir.  
 

Ormansızlaşma gibi olumsuzluklar nedeniyle  
 - Kara biyosferinden kaybedilen karbondioksit (CO2) 

    →  “Aktif” karbonun karadan atmosfere aktarılmasıdır. 
 

- Ağaç dikmek ve ormanlaştırmak da 

   → Bu aktif karbonun bir kısmını atmosferden toprağa geri döndürür.  

Yanan fosil yakıtlardan da atmosfere CO2 yayılır.  

Şekil 10. Karbon, karasal biyosfer ve atmosfer arasında karşılıklı olarak 

değişirken, fosil karbon milyonlarca yıldır yeraltında jeolojik rezerv olarak 
atmosfere karşı kilitlenmiştir. Bunun tek istisnası, fosil karbonun madencilik ve 

yanma yoluyla atmosfere salınması ve atmosferdeki birikiminin artmasıdır. 


