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ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
 
 

 

ATMOSFER, HAVA, İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLİŞKİSİ 

 Atmosfer (hava küre) → Yerküreyi sarar. 
- Yerkürenin yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan çeşitli gazlardan oluşur. 

 

TROPOSFER: 

- Atmosferdeki hava olayları (Bulut, yağış ve fırtına …) En alt tabaka.  

- Temel gazlar [azot (N), oksijen (O2), argon (Ar) ] 

- Sera gazları[Su buharı (H2O), karbondioksit (CO2) ve metan (CH4)]  
 

- Ortalama kalınlığı 11 km 
 

Atmosfer gazlarının:  

- % 90’ı yeryüzünden yaklaşık 16 km’ye kadar olan yerindedir. 

- % 99’u ise yeryüzünden orta stratosfere kadar olan bölümündedir. 
 

Atmosfer → Yeryüzünden ısı enerjisi ve nem alır ve 

-Kazandığı bu enerji ve nemi dolaşım ve okyanus akıntılarıyla yeniden dağıtır.  
 

Sonuçta ısı enerjisinin bir bölümü ve nemin çoğunluğu yeryüzüne döner. 
 

Atmosfer 

 -Canlıları radyasyon enerjisinden (Güneş’in şiddetli kısa dalga boylu ışınımı) ve  

 -Bazı zararlı ışınım türlerinden (Morötesi - ultraviyole B ışınımı) de korur.  
 

Yerküre - atmosfer - uzay arasındaki sürekli karşılıklı enerji değişimleri 
 → Atmosfer olaylarını oluşturur. 

 

 

HAVA: 

Herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının  

  → Herhangi bir andaki kısa süreli durumudur.  

Hava → Yeryüzünün herhangi bir yerindeki  
 -  Sıcaklık, yağış, nem, güneşlenme, sis, bulut, rüzgâr ve hava basıncı gibi 

    → Çok sayıdaki değişkenin birlikteliği ile açıklanır. 

    → İnsanoğlunun ve öteki tüm canlı türlerinin yaşamını doğrudan etkiler. 
 

Türkiye Akdeniz iklimi bölgesindedir. 
 

Akdeniz İklim Bölgesi: 

  Hem nemli ılıman ve soğuk kuşağın 

  Hem de subtropikal ve tropikal kuşağın özelliklerini taşır… 

Kışın → Ilıman/soğuk kuşağa özgü alçak basınç 

          → Yağışlı, soğuk, rüzgârlı ve zaman zaman fırtınalı hava koşulları 
 

 Yazın → Sıcak kuşağa özgü; sıcak, kurak ve sakin hava koşulları egemendir.  
 

 Baharda → Her iki büyük iklim kuşağına özgü hava koşulları etkilidir. 
 

İKLİM: 
 

 - Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen  

 - Tüm hava koşullarının ortalama özellikleridir. 
 
 

  İklim Değişikliği:  Uzun süreli ve yavaş gelişen değişikliklerdir. 
 

 İklim değişikliği → Doğal iç süreçler ve dış zorlama etmenleri ile oluşabilir. 

    - Atmosferin bileşimindeki ya da arazi kullanımındaki değişiklikler 

    - İnsan kaynaklı değişiklikler nedeniyle oluşabilir.  
 

TÜRKİYE İKLİMİ VE KURAK BÖLGELER 
 

Türkiye İkliminin ve İklim Dinamiğinin Ana Çizgileri  
 

Türkiye’de Hava ve İklim Koşulları: 
 

-Kuzey Atlantik-Avrupa cephesine bağlı gezici alçak ve yüksek basınç sistemleri 

- Subtropikal Azor yüksek basıncı (özellikle yazın) 

- Termik oluşumlu Sibirya yüksek basıncı (özellikle kışın)  
- Muson alçak basıncının değişimleri ve karşılıklı etkileşimlerince denetlenir.  

 

Türkiye’deki Egemen İklim Tipi: 
 

Kışı →Ilıman/soğuk ve yağışlı 

Yazı → Kurak ve sıcak/çok sıcak Subtropikal Akdeniz iklimidir.  

Karadeniz Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu Bölümü dışında kalan yerlerinde 

Yaz boyunca genellikle→Uzun süreli kuru ve sıcak iklim(yaz kuraklığı)oluşur. 
 

ARİDİTE: 

Yeryüzünün herhangi bir yerinde  

  → Sürekli yağış ve nem açığı koşulları ya da hidroklimatolojik kuraklıktır. 

  → Coğrafi ve/ veya klimatolojik kurak olma durumudur.  

Bu koşulların yıl boyunca ya da yılın çok büyük bir bölümünde 

 → Egemen olduğu arazilere, arid bölge ya da kurak bölge adı verilir.  
 

KURAKLIK: 

  Yeryüzündeki çeşitli sistemlerce kullanılan doğal su varlığının 

  - Ortalamanın altında uzun süreli gerçekleşmesi sonucunda 
      → Su açığı ve yetersizliğidir. 

Temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleri ile nitelendirilebilen 

    → Üç boyutlu bir doğa olayı biçiminde etkili olan su açığı ve yetersizliğidir.  
 

KURAKLIK: 

  Aridite İndisi’ne ya da başka iklim sınıflandırmalarına göre 

  - Türkiye’de gerçek çöllerin yer aldığı 

  → Çok kurak ve çöl benzeri koşullu gerçek kurak (arid) araziler yoktur!  

Buna karşılık Türkiye’de aridite koşullarına göre, 

- Farklı şiddetlerde çölleşmeye açık ya da çölleşmeden etkilenebilirliği olan 

 →Yarıkurak, kurakça-yarınemli ve nemlice-yarınemli bölge ve yöreler vardır.  
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Türkiye’nin Bugünkü Su İklimi ve Su Potansiyeli  
 

Aridite İndisi’ne göre: Türkiye’de çölleşmeye eğilimli 
 

 - Yarıkurak ve kurakça-yarınemli araziler yaklaşık %30’unu kaplar.  
 - Nemlice-yarınemli kuraklık sınıfı ile birlikte bu oran % 60’a ulaşır.  

 Türkiye’nin  

  Su iklimindeki yıllar arası değişkenlik de dikkat çekici derecede yüksektir.  

TÜİK, 2020; Kalkınma Bakanlığı, 2014; DSİ, 2020)verilerine göre: 
 

Türkiye nüfusu → 83 milyon (2019) 

Toplam kullanılabilir su tutarı →  112 milyar m3  
 

→ Kişi başına yıllık ortalama yaklaşık 1350 m3 su düşmektedir. 
 

( Nüfus hâlâ artarken bu tutar dünya ortalamasının %18’ine karşılık gelir.)  
→ Türkiye su zengini bir ülke değildir! (Öyleymiş gibi yaşayan bir ülkedir) 
 

 

İklim →  Canlı türlerinin ve çeşitliliğinin en önemli etkenlerindendir. 
 

İklimde Meydana Gelen Değişikliklerin Temel Sebepleri: 

1- Milankovitch döngüleri 
2- Güneş’ten gelen enerji miktarındaki değişimler 

3- Okyanusal ve atmosferik süreçler 

4- Volkanik püskürmeler ve atmosferdeki birikimleri 

5- İnsan kaynaklı sera gazlarının (CO2, CH4, N2O, vb.) artışı 
 

 Sanayi Devrimi ile birlikte→ Sera gazı birikiminde hızlı artış oldu. 
→ Buna bağlı olarak küresel ısınma ve olumsuz sonuçları görülür. 
 

Devletlere iklim değişikliği konusunda bilimsel raporlar hazırlamak için  
 

(1988’de Birleşmiş Milletler himayesinde) 

 -  Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve  
 -  Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ortaklığında  

         →  Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) kurulmuştur. 
 

 Sanayi Devrimi’nden bu yana atmosferde biriken CO2 ve diğer sera gazları 

   → Gezegenimizin yüzey sıcaklığı ortalama 1.2°C artmıştır. 
 

 IPCC raporları ve çeşitli araştırmalara göre 

-Gezegenimizin yüzey sıcaklığının yüzyıl sonuna kadar 
   → En fazla 2°C artış göstermesinin kabul edilebilir olduğu bildirilmiştir. 
 

“Kırmızı alarm” olarak değerlendirilen 
   IPCC “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli Raporu”na göre:  

   - İnsanlık 1.5°C’lik geri dönülmez eşik noktasına tehlikeli yakınlıktadır. 

   - Isınmanın engellenmesinde mevcut çabalar yetersiz kalmaktadır. 
 

 Sanayi Devrimi’ni takip eden süreçte  
 - Nüfus artışı  - Şehirleşme ve Endüstriyel gelişmeler  

     → Doğa ve çevre üzerinde olumsuz gelişmelere sebep olmuştur.  

  → Genel olarak doğal çevre kirlendi (Hava, su ve toprak kirliliği) 
 
 

 Küresel iklim değişikliği → Dünyanın geleceği için tehdittir.  

   - Fosil yakıtlar sınırlandırılmalı  

   - Yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm teşvik edilmelidir. 
 
 

 KUTUPLAR→ Dünyanın geri kalanından iki - üç kat daha hızlı ısınmaktadır. 

 İklim değişikliğine karşı en savunmasız bölgelerdir. (Hızla erimektedir. ) 
 ( Kutuplardaki ısınma dünyanın diğer bölgelerinden yedi kat daha fazladır.)   

 Eriyen buzul miktarındaki artış 
   - Güneş ışınlarının yansıtılmasını önemli oranda azaltmaktadır. 

   - Deniz ve toprak daha fazla ısınmaktadır.  

    → Bu döngünün birbirini beslemesi ile küresel ısınma çok daha hızlanır. 
 

Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'nda 2022’de aynı zamanlarda 
  → Rekor sıcaklıklar kaydedilmiş 

  → Zıt mevsimlerde iki kutbun aynı anda erimesi olağan dışı ve endişe vericidir. 
 

 
 

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) (BM’ye bağlı olarak çalışır) 

- Her yıl iklim değişikliği değerlendirmesi yapmaktadır.  
 

2021 yılı raporunda:  

- Sera gazı salımlarının - Deniz seviyelerinin - Okyanus suyu sıcaklığının ve 
- Atmosferdeki birikimi artan CO2 nedeniyle okyanus asitlenmesinin 

                                        → Rekor yüksek seviyeye ulaştığını tespit etmiştir.  
 
 

Okyanuslar  → Doğal karbon yutağıdır ve 
                     → Atmosferdeki karbondioksit gazının bir kısmını emer.  

Atmosferdeki karbondioksitin aşırı düzeye çıkması sonucunda   

   → Okyanusların karbon emme kapasitesi azalmaktadır. 
 

 Dünya genelinde 

  Sel, kasırga, kuraklık ve orman yangını gibi 
    → Hava olaylarına bağlı afetlerin sayısı ve şiddetinde rekor artış görülür. 
 

 İklim değişikliğinin ekolojik dengeyi bozmasının  
   → Sosyal ve ekonomik hayat üzerinde büyük etkileri vardır.  
 

  UNCCD (BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi)  
 

  UNCCD “Sayılarla Kuraklık 2022 Raporu” 
     → İklim değişikliği ile şiddetlenen kuraklıkların etkisini bildirmektedir. 
 

 Kuraklık dünyanın hemen her yerinde 

 Hayvancılık ve tarım için → En ciddi tehlike haline gelmektedir. 
 

 



MODÜL 6                                             2 -A                     DEĞERLENDİRME 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

İKLİM SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ  - Fiziksel İklim Sistemi 
  

Küresel iklim (Beş bileşeni vardır): 

1) Atmosfer (Hava Küre)     3) Krayosfer (Buz Küre)    5) Biyosfer (Yaşam Küre)  
2) Hidrosfer (Su Küre)         4) Litosfer (Taş Küre)  
 

 

 

Tüm atmosfer hareketlerinin enerji kaynağı Güneş’tir.  
 

- Güneş’ten gelen kısa dalga boylu enerji (GKDB Güneş ışınımı) 
- Atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşır. 
 

- Atmosferde çok az enerji emilir ve atmosfer ısınır 
- 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 bağlıdır.  
 

Güneş’ten gelen enerji eşitsiz bir şekilde dağılır 

- Yatay hava hareketlerini(Rüzgârı) ve  
- Dikine hava hareketlerini (konveksiyon) oluşturur. (Bulutlar ile yağışlar …) 
Sonunda 

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

  Güneş enerjisi → İklim sistemini yönetir. 
 

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 bölg.→ En fazla   Kutuplar→ En az enerji almaktadır.  
 

Fiziksel İklim Sisteminin Bileşenleri 
 

 İklim sistemindeki içsel interaktif bileşenler 

 Atmosferi, okyanusları, karayı, kar örtüsünü, karasal buzulu ve hidrolojiyi içerir. 

    → Bu ana bileşenler atmosferik süreçleri kuvvetli bir biçimde etkiler. 

 Atmosferin gaz bileşimi → Yeryüzündeki hayvan ve bitki yaşamından etkilenir. 

 İnsan etkinlikleri 

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

 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.  
 

 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) 
 
 

Yerkürenin Hareketleri ve Yerküre-Güneş İlişkileri 
 

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

1) ROTASYON: Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki dönüşüdür.  
- Ekseni çevresinde dönüşünü 24 saatte tamamlar ( Gece ve gündüz oluşur.) 

2) REVOLUSYON: Yerkürenin Güneş’in çevresindeki dönüşüdür. 

3) PRESESYON (Yalpalama): Rotasyon sırasında başını sallayarak dönmesidir. 

  (Dünya’nın Ekvator bölgesinin şişkin ve ekseninin eğimli olması ile…) 
  → Güneş’in ve Ay’ın, yerkürenin çeşitli bölümleri üzerinde farklı çekimi vardır. 
 

 Yerkürenin Enerji Bütçesi  
 

 Güneş’ten gelen enerji ile yeryüzünden ve atmosferden uzaya salınan ve kaçan  
        →  Enerji tutarı dengede olmalıdır.  
 

 

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.  

 Levhalar bu sınırlar boyunca uzaklaşır (diverjans) yaklaşır  (konverjans) ya da  
→ Yanal olarak hareket eder (transform levha sınırı) 

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? …. 
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 Okyanusal ve kıtasal levhalar→ Yılda birkaç mm ya da cm hızla sürüklenir.  

  - Doğal deniz yollarını açar ve kapatır 

 - Sıradağları ve /ya da volkanları oluşturur.  
  →Sonuçta rüzgârlar ve okyanus akıntıları yavaş ama geniş ölçekli değiştirir.  

 

Levha Tektoniği, İklim ve İklim Değişikliği İlişkisi 
 

 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 
 

 İklim zorlaması→ Herhangi bir düzeneğin iklimi değişmeye zorlamasıdır.  

→ Bu bir pozitif insan kaynaklı ışınımsal zorlamadır. 

Rotasyon- Revolusyon -Presesyon etkileri 

 → Yavaş değişikliklerin yerküre iklimi üzerindeki etkisi (orbital zorlamasıdır)  

   -Bunlar küresel iklimi etkileyebilecek olan başlıca astronomik ilişkilerdir. 

 

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. 

 → Bu dengeyi 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 artan insan kaynaklı çeşitli salımlar(sera gazları-Ozon deliciler) 

 2) Arazi kullanımı ve değişikliği ve  

 3) 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. 
 

 KUVVETLENEN SERA ETKİSİ: 
 

 Çeşitli insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazları birikimi artar 

 - Yerküre’nin GUDB ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak 
  → Onu daha fazla ısıtması ile pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasıdır. 

 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 ile İklim Değişikliği 
  

 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 döndürür. 

 Yanan fosil yakıtlardan da atmosfere CO2 yayılır.  
 

 Kara karbonu kalıcı olarak kilitli değildir. 

 - İnsan eylemlerinden (Ormandan çeşitli amaçlarla arazi açılması) 

 - Doğal olumsuzluk ya da tehlikelerden (Orman yangınları ve böcek saldırıları)  
    →Atmosfere geri dönmeye karşı savunmasızdır.   
 

BMİDÇS (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi )  

 BMİDÇS Paris Antlaşması’nın küresel ısınma hedeflerini tutturmak ve 

 - Giderek hızlanıp şiddetlenen insan kaynaklı iklim değişikliğini azaltmak için 
   → Ormanları koruyup geliştirerek yutak kapasitesini artırma yoluyla  

   → İnsan kaynaklı karbonu arazide tutmak (negatif salımlar) 

             → Çok önemli bir iklim değişikliği savaşımı eylem ve politikasıdır. 

 
 

Kısaca, karbonu karada depolamak dâhil 

  →Fosil yakıt salımlarını etkili bir biçimde azaltmanın yerini hiçbir şey tutamaz! 

 Hiçbir mücadele 

 - Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerjilerin birincil enerji kaynağı yapma  

 - İklim ve çevre dostu sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi gibi 

  → Etkili iklim değişikliği mücadele politikalarının yerini tutmayacaktır!  
 

 
 


