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ÖNSÖZ
Coğrafya biliminin yeryüzünün tamamını kapsayan çerçevesi içinde önemli bir bölüm
de atmosfer ve atmosferde yaşanan olaylardır. Yer sistemi içinde temel elemanlar olarak hava,
su toprak ve bunların karşılıklı etkileşimi ile ortaya çıkan süreç aynı zamanda yeryüzündeki
yaşam döngü sisteminin temel motorunu oluşturmaktadır.
İklim, yeryüzünün şeklillenmesinde, canlı hayatının varlığı ve dağılışında ve aynı
zamanda insanın yerleşiminden ekonomik faaliyetlerine kadar her alanda etkili bir doğal
faktördür.
İklimi ve bugün en çok konuşulan konulardan biri olan iklim değişikliğini anlamak, bu
konunun temel kavramlarını öğrenmekle başlayacaktır. Bu açıdan Klimatoloji (İklim Bilimi)
dersi, bu kavramların öğrenileceği bir ders olacaktır. Konunun genişliği nedeni ile alt başlıklar
itibariyle genel klimatolojik bilgiler iki ayrı ders olarak ele alınmıştır. Bu derste ise öncelikle
atmosfer ve atmosferdeki hareketlerin motoru konumunda olan ısı ve sıcaklık kavramları ele
alınmıştır.
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KISALTMALAR
Mb: Milibar (Basınç birimi ifadesi)
UTC: Universal Time Center
WMO: Dünya Meteoroloji Teşkilatı
DMİ: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürülüğü
hPa: Hektopascal (Basınç birimi ifadesi)
ppm: Milyonda birlik madde miktarı
CFCs: Kolorofolorokarbonlar
UV: Ultraviole
ITCZ: Intertropikal Konverjanz Zonu

V

YAZAR NOTU
İklim, bir alanda yada bölgede görülen hava olaylarının uzun süreli ortalama halidir. Bu
tanımdan yola çıkarak iklimin iki temel unsurunun süre ve ortalama olduğunu belirtebiliriz. Bu
açıdan iklimi anlamak için uzun süreli ki bu süre 20-30 yada 50 yıl değil, yüzler, hatta binler
ile ifade edilecek yıllardır, gözleme ihtiyaç vardır. Bu uzunlukta gözlem bulunmamakla birlikte
çeşitli yöntemlerle geçmiş iklimleri anlamak mümkündür. Bununla birlikte örneğin 50 yıllık bir
sıcaklık verisinin ortalaması, o saha ile ilgili sıcaklık etmeni açısından bir fikir verse de yıldan
yıla olan değişimleri ortalama değerden anlayamayacağımızdan, aynı zamanda yıllık
değişimleri de takip etmek durumundayız. Bütün bu çalışmalar genel anlamda Klimatoloji, yani
iklim bilimi altında yapılmaktadır. Bu aynı zamanda Klimatolojiyi kısa süreli hava tahminleri
ile uğraşan Meteorolojiden de ayıran en önemli özelliktir.
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1. KLİMATOLOJİ, KONUSU VE AMACI, HAVA DURUMU VE İKLİM

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Klimatoloji nedir?
1.2. Klimatolojinin konusu ve amacı nedir?
1.3. Hava durumu nedir?
1.4. İklim nedir?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Klimatoloji nedir?
Meteorolojide farkı nedir?
Hava durumu ve iklim nedir?
Hava durumu için nelerden yararlanılır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İklim biliminin ne olduğunu Ders notu, ppt sunum ve
öğrenir.
video
İklim ve hava durumu Ders notu, ppt sunum ve
arasındaki farkı anlar
video
Meteoroloji ile Klimatoloji Ders notu, ppt sunum ve
arasındaki ilişki ve farkları video
öğrenir

4

Anahtar Kavramlar
Klimatoloji, hava durumu, iklim

5

Giriş
Klimatoloji dersi, iklim bilimi olarak iklim etmen ve elemanlarının öğrenileceği bir
derstir. Bu konuda Klimatolojinin temel kavramlarını, iklim, hava durumu, klimatoloji ve
meteoroloji gibi kavramlar öğrenilecektir. Ayrıca meteorolojik gözlemler ve gözlem aletlerinin
tanınması sağlanacaktır.
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1. Klimatoloji
1.1.Klimatoloji, Konusu ve Amacı
Coğrafya temelde iki ana bölümden oluşan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalları, Beşeri
Coğrafya ve Fiziki Coğrafyadır. Fiziki Coğrafya da temelde 4 bilim dalından oluşur. Bu bilim
dalları, Klimatoloji, Hidrografya, Jeomorfoloji ve Biyocoğrafya’dır (Şekil 1).
Fiziki Coğrafya'nın alt bilim dallarından biri olan Klimatoloji, İnsanın da içinde
bulunduğu yerküre'nin iklim elemanlarını ve iklim etmenlerini içine alan ve bunların karşılıklı
etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Temel amacı yerküre iklimlerini belirleyerek, bu iklimlerin
özelliklerini açıklamaktır.
Klimatoloji biliminde bu temel amacını gerçekleştirebilmek için sıcaklık, yağış, rüzgar,
bağıl nem, hava basıncı, güneşlenme gibi birçok iklim eleman ve faktörlerini değerlendirmek
gerekmektedir. Bu değerlendirmeler ile bir yerin uzun yıllık genel iklim özellikleri belirlenir.
Klimatoloji, iklim olayları, ekstrem hava olayları, uzun süreli değişimler, atmosferik
salınımlar ve iklime etkileri gibi konuları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı artan
atmosferik gözlemler, ölçümler ile gelişme göstermiştir.
Günümüzde klimatoloji, yapılan klimatolojik ve meteorolojik ölçümler ile atmosferik
ölçümlerden yararlanarak hava olaylarının oluşum gelişim ya da sonuçlarını açıklamaya
çalışmaktadır. Bu amaçla da çalışma yapılan alanın iklim elemanları ile arazi özelliklerini
birleştirerek bir sentez yapmaktadır.

Şekil 1. Coğrafya’nın ana bölümleri ve Fiziki Coğrafya’nın bilim dalları.
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1.2. Meteorolojik Gözlemler ve Klimatolojide Kullanılışı
Meteorolojik veriler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iklim, hava tahmini,
havacılık, deniz ulaşımı vb. amaçlarla kullanmak üzere güneşlenme, sıcaklık, yağış, nem,
buharlaşma, toprak sıcaklığı, rüzgâr, bulutluluk, deniz suyu sıcaklığı vb. ölçümleri şeklinde
yapılan verilerdir.
Meteorolojik gözlemler, sinoptik, metar, ravinsonde türlerinde yapılmaktadır. Sinoptik
gözlemler, hava tahmini yapmak için kullanılan gözlem türüdür. Bu ölçümde meteorolojik
parametrelerin tamamı yapılmaktadır. Ölçüm saatleri her saat, 3 veya 6 saatte bir olmaktadır.
Metar ölçümleri, hava alanlarında uçucular kullanılarak yapılan ölçümlerdir. Bu
ölçümler uluslararası havaalanlarında her 30 dk'da ulusal ve askeri amaçlı kullanılan
havaalanlarında her saatte bir yapılan ölçümleri kapsamaktadır. Havacılık hizmetleri için
hazırlanan uçuş raporunu kapsar. Metar bilgileri uçuş öncesinde veya uçuş esnasında dikkate
alınarak değerlendirilen uluslararası rasat verilerinden oluşur. Ravinsonde ölçümleri, balon
kullanılarak atmosferin dikey yapısındaki değişikliği ölçmek için 00:00 ve 12:00 (UTC)
saatlerinde yapılmaktadır.

Şekil 2. Türkiye’nin ravinsonde istasyonları ve numaraları
Türkiye’de 7 adet ravinsonde istasyonu bulunur (Şekil 2). Bunlar, Samsun (41.20K,
36.15D), İstanbul (40.58K, 29.05D), Ankara (39.57K, 32.53D), İzmir (38.26K, 27.10D),
Isparta (37.45K, 30.33D), Diyarbakır (37.55K, 40.12D), Adana (37.03K, 35.21D)’dır. Bu
istasyonlar, yukarıda açıklandığı üzere, Türkiye'yi etkileyen hava kütleleri ve ulusal ihtiyaçlar
göze alınarak tesis edilmiştir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) geniş kara bölgeleri üzerinde
ravinsonde istasyonlarının 250 km, sık nüfuslu olmayan yerlerde ve okyanuslarda ise 1000 km
olarak tavsiye eder. Bu kriterler dikkate alındığında ravinsonde istasyonları bu kriterlere uyar.
Aradaki mesafe ortalama olarak 500 km civarındadır. WMO günde bu istasyonların 4 defa rasat
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yapmasını tavsiye eder. Ravinsonde istasyonlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından
dünya genelinde uygulandığı gibi, 00UTC ve 12UTC olmak üzere günde iki defa rasat yapılır.
Klimatoloji bilimi, meteorolojik gözlemlerin tamamından yararlanmaktadır.
Meteorolojik gözlemlerin düzenli olarak yapılmaya başlandığı Cumhuriyet'in ilk yıllarından
itibaren ölçümler Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü (daha sonra Devlet Meteoroloji
İşleri Genel Müdürlüğü ve günümüzde kullanılan ismi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü)
tarafından yapılmaktadır. Ölçümlerin klimatolojik değerlendirmeler için kullanılmasında bazı
önemli noktalara vardır. Bunlardan en önemlisi kullanılacak olan meteorolojik verinin
kesintisiz ve uzun süreli olmasıdır.

1.2.1. Meteorolojik Gözlemler
Meteorolojik ölçümler gözlem parkı adı verilen yerlerde ölçümlerin yanlış olmaması
için belirlenen uluslararası ölçülere göre yapılmaktadır. Günümüzde ölçümlerin önemli bir
bölümü otomatik gözlem istasyonları tarafından yapılmaktadır (Şekil 3). Bu istasyonlarda
ölçümler için meteorolojik parametrelere duyarlı sensörler bulunur. Sensörler tarafından
ölçülen parametreler veri toplama ünitesine iletilerek veriler bünyesinde bulunan haberleşme
üniteleri ile üretilen veri ve kodların ilgili merkezlere iletilir. Otomatik istasyonlar ile yapılan
ölçümler ile kişiden kaynaklanan hataların ortadan kaldırılarak gözlemlerin standart hale
gelmesini sağlar. Bu bakımdan daha doğru ve güvenilir ölçümler yapılmaktadır.
Otomatik istasyonlarda, rüzgar hız ve yön algılayıcısı ile 10 m yükseklikteki rüzgar hızı
ve yönü ölçülür. Sıcaklık ve nem algılayıcısı ile yüzey sıcaklığı, toprak sıcaklığı, nisbi nem,
toprak nemi ölçümü yapılmaktadır. Yağış ölçer ile yağış ölçümü yapılır. Yağış ölçer yerden 1
m yükseklikte bulunur ve 1 m2'ye düşen su miktarını ölçer. Basınç algılayıcısı, aktüel hava
basıncını ölçer.
Küresel güneşlenme algılayıcısı ile yüzeye gelen küresel güneş radyasyonu ölçülür. Bu
algılayıcı yerden 2 m yükseklikte yer alır. Direk güneşlenme algılayıcısı, izleyici ile yetkili
personel tarafından istasyonun enlem, boylam, yükseklik ve uluslararası saat bilgileri girilerek
düzenlenir. Bu bilgiler ile güneşi takip ederek güneşlenme süresini hesaplar. Pirheliometre ile
de direkt güneş radyasyonu ölçümü yapılmaktadır.
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Şekil 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kullandığı bir otomatik istasyon.

1.2.2. Meteorolojik Ölçümler
Sıcaklık, en önemli iklim elemanlarındandır. Sıcaklığı santigrat derece ile ifade
edilmektedir. Hava, toprak, deniz suyu sıcaklıkları ölçümü yapılan parametrelerdendir.
Sıcaklık gün içinde 7, 14 ve 21 saatlerinde ölçülür. yüzey (yerden 1.25 ile 2 m yükseklikteki)
sıcaklığı, yüksek hava (çeşitli hPa seviyelerindeki atmosfer ) sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığı ve
toprak sıcaklığı (5,10,20,50 ve 100cm derinliklerinde) ölçümü yapılan sıcaklık
parametreleridir.
Havadaki nem, iki metod ile ölçülür. Bunlardan ilki psikometrik ölçümlerdir. Bu
ölçümler psikometre takımı ya da suni havalandırmalı psikometreler ile yapılır (Foto 1). İkinci
olarak higrogkopik ölçümler ile ölçülür. Bu ölçümde hava neminin etkisiyle maddelerin
boyutlarının değişmesi metoduyla çalışan higrometre ve higrograflar kullanılmaktadır (Foto 2).
Hava nemi ifade edilirken, nisbi (bağıl nem), mutlak nem, su buharı karışma oranı, özgül nem
gibi ifadeler sıklıkla kullanılır. En yaygın ifade şekli nisbi (bağıl) nemdir. Nisbi nem, herhangi
bir sıcaklıkta havanın taşıdığı su buharının, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum
su buharına oranına denir.

10

Foto 1. Psikometre takımı.

Foto 2. Hidrograf
Yağış, ölçülen en önemli parametrelerdendir. Yağış atmosferdeki su buharının
yoğunlaşması ve yüzeye iklime ve yüzey sıcaklığına göre değişik formlarda düşmektedir. Yağış
ölçümünde plüviyometre ya da plüviyograflar kullanılır (Foto 3). İfade şekli mm ya da kg'dır.
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Foto 3. Plüviyograflar ve Plüviyometre
Rüzgar, yatay ya da yataya yakın hareket eden hava kütlesi hareketidir. Vektörel bir
büyüklüktür. Hızı ve yönü olan bir faktördür. Ölçümü anemometre ile yapılır (Foto 4). İfade
şekli m/s ya da km/sa'tir.

Foto 4. Anemometre
Buharlaşma, faz değişimi ile yüzeyden ya da su yüzeylerinden atmosfere su buharı
geçişidir. Meteorolojik bir ölçüm olan buharlaşma açık yüzey ve gölgede ölçülür. Açık yüzey
ölçümlerinde buharlaşma havuzu adı verilen hazneler kullanılır (Foto 5). Havuz içine koyulan
suyun rasat anına kadar eksilmesi ile ölçümü yapılır. Gölgedeki buharlaşma, Piş (Piche)
evaporimetresi ile ölçülür. Buharlaşma havuzunda olduğu gibi rasat öncesindeki su miktarının
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rasat esnasına kadar olan eksilmesi hesaplanarak elde edilir. Buharlaşmanın ifadesi yağışta
olduğu gibi mm'dir.

Foto 5. Buharlaşma havuzu
Güneşlenme, helyograf adı verilen alet ile yapılır (Foto 6). Helyograflar, istasyonun
aldığı direkt güneş ışınlarının süresini kaydeder.

Foto 6. Helyograf ve aktinograf
Radyasyon, aktinograf adı verilen alet ile ölçülür (Foto 6). Aktinograflar, istasyona
gelen toplam radyasyonun şiddetini kaydeder. İfade şekli kaloridir.

1.3. Hava Durumu ve Hava Tahmini
Hava durumu, anlık meteorolojik şartları anlatmak için kullanılan bir terimdir. Daha
kısa bir süreyi kapsadığı için yaşamımızı yakından ilgilendirir. Erol (1999)'a göre, belirli bir
yerde belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına hava durumu denir.
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Hava durumu güneşlenme, basınç, rüzgar, sıcaklık, bulutluluk, nem, yağış gibi birçok
etmenin etkisindedir. Bu etmenlere bağlı olarak anlık, günlük tahminler yapılır. Tahminler
doğrultusunda arazi çalışmaları, seyahat vb. gibi günlük aktivitelerimizi belirleriz. Özellikle
son dönemde yapılan tahminlerde birçok meteorolojik uydu verisinden yararlanıldığı için saat
saat sıcaklık, yağış, rüzgar vb. gibi veriler için değerlendirmeler yapılmaktadır.
Örneğin, 11.08.2016 tarihine ait Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son
değerlendirmelere göre, sabah ilk saatlerde Giresun çevreleri ile Rize, Artvin ve öğle
saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık
geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Doğu bölgelerde 2 ila 4 °C derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin
ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da
güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege kıyıları, Doğu
Akdeniz'in doğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat)
esmesi bekleniyor.

Şekil 4. Türkiye geneli günlük hava tahmini (http://www.mgm.gov.tr/tahmin/gunluktahmin).
Bu haritalara göre Marmara, Ege İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu,
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin az bulutlu ve açık, Orta ve doğu Karadeniz ile
Doğu Anadolu'nun parçalı ve çok bulutlu olması beklenmektedir (Şekil 4).
Hava durumu ilgilenen insanlar için günlük yaşamı kolaylaştırmaktadır. Yapılan
uyarıların dikkate alınmasıyla birlikte konfor ve en önemlisi sağlığımız için önemli bir adımı
gerçekleştirmiş oluruz.
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1.4. İklim
İklim özellikleri, bir yerin iklim verilerindeki ortalama koşulları yansıtır. Diğer bir ifade
ile iklim, belirli bir alandaki meteorolojik hadiselerin uzun süreli ortalama halidir. Ortalama
koşullar dışında gelişen hadiseler ayrıca ekstrem iklim olayları olarak değerlendirilir. Fakat
bulunduğumuz alandan farklı bir yere gideceğimiz zaman gidilecek yerin ekstrem yani
minimum ve maksimum koşullarını da bilmemiz konforumuz açısından önemli olacaktır.

Şekil 5 . İklim sisteminde yer alan etmenler
İklim, birçok fiziksel etmene bağlıdır (Şekil 5) . En önemli fiziksel etmen, istasyonların
bulundukları enleme göre değişen güneş radyasyonudur. Güneşten gelen kısa dalga boylu güneş
radyasyonu, mevsimsel ve alansal olarak farklılık gösterir. Güneşlenme süresi, atmosfer
dolaşımı için en önemli fiziksel etmenlerdendir.
Örneğin, Çanakkale ilinin genel iklim koşullarından bahsederken ilk olarak bu
istasyonun yağış ve sıcaklık verilerinin aylara göre değişimi ele alınabilir. Çanakkale, genel
atmosfer dolaşımı özellikleri bakımından Türkiye’nin kuzeybatısı daha çok batılı, kuzeybatılı
hava akışlarından etkilenir. Kış mevsiminde Balkanlar üzerinden gelen hava kütlelerinin
etkileri egemen iken, yaz mevsiminde Basra alçak basıncı ve Azor yüksek basıncı egemen
dolaşım koşulları kontrol eden ana mekanizmalardır.
Çanakkale meteoroloji istasyonu sıcaklık özellikleri bakımından Marmara geçiş
ikliminde yer alır. Yağışın mevsimselliği bakımından Akdeniz yağış rejiminde yer almaktadır.
Çanakkale ilindeki istasyonların büyük bir kısmında, Akdeniz ikliminin temel karakteristik
özelliği olan sıcak ve kurak yaz mevsimleri görülür. Yağışlı mevsim genel olan kış mevsimidir.
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Çanakkale meteoroloji istasyonunun ortalama yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark
yaklaşık 18.9°C'dir. Ortalama sıcaklıklarının aylara göre dağılışında en düşük değerler kış
mevsiminde gözlenir. Kış mevsiminden yaz mevsimine geçiş özelliği gösteren ilkbaharda
ortalama sıcaklıkları yaklaşık 12°C civarındadır. Yaz mevsimi ortalama sıcaklıkları 20°C’nin
üzerindedir. Uzun yıllık ortalamalara göre, en yüksek ortalama sıcaklık Temmuz ayında
yaşanmaktadır. Sonbahar ortalama sıcaklıkları, 11.6 - 21°C arasındadır. Yılık ortalama
sıcaklıklar, 15°C üzerindedir (Şekil 6).

Şekil 6. Çanakkale Meteoroloji İstasyonunda sıcaklıkların ve yağışın aylara göre dağılışı.
Denizel etkilerin belirgin olduğu Çanakkale istasyonunda minimum sıcaklıklar 0°C'nin
üzerindedir. Uzun yıllık ortalama minimum sıcaklık değerleri 3.3 ile 3.6 °C arasında, ilkbahar
ortalama minimum sıcaklıkları, 6-13°C arasında sıcaklık değerlerine sahiptir. Ortalama
minimum yaz mevsimi sıcaklıkları 17-20°C arasındadır.
Ortalama maksimum sıcaklıklar en düşük değerini 9.7°C ile Ocak ayında, en yüksek
değerini 30.7°C ile Temmuz ayında gösterir. İlkbahar mevsimiyle güneşlenme süresinin
artmasıyla sıcaklıklar belirgin bir şekilde yükselir. İlkbahar mevsiminde, ortalama maksimum
sıcaklık değerleri kış mevsiminde yaklaşık 5°C daha yüksektir. İlkbahar ortalama maksimum
sıcaklıkları 12.5-22.6°C aralığında yer alır. Yaz mevsimi ortalama maksimum sıcaklıkları,
25°C’nin üzerindedir. Eylül ve Ekim ayları, sıcaklık değerleri bakımından yaz mevsiminin
devamı gibidir. Özellikle, Eylül-Ekim ortalama maksimum sıcaklıkları yıllık ortalama
maksimum sıcaklıklarının üzerindedir. Kasım ayıyla birlikte sıcaklık değerleri azalmaya başlar.
Sonbahar mevsiminde Eylül ve Ekim aylarındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle, sonbahar
sıcaklıkları yıllık ortalamanın üzerindedir (Şekil 4).
Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Çanakkale ili, yağış özellikleri bakımından
Akdeniz yağış rejiminde yer alır. Bu yağış rejiminde en fazla yağış kış mevsiminde gerçekleşir.
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Sonbahar ve ilkbahar yağışları arasında belirgin bir farklılık yoktur. Yaz yağışları ise yıl
boyunca gerçekleşen yağış miktarının oldukça altındadır. Yaz mevsiminde il genelinde önemli
ölçüde kuraklık yaşanır (Şekil 6). Çanakkale istasyonun 1970-2015 ortalamasına göre toplam
yağış miktarı 610.9 mm'dir. yaz mevsiminde oldukça ciddi şekilde yağış miktarında azalmalar
gerçekleşir. Kış mevsimi toplam yağış miktarı 247.5 mm iken bu miktar yaz mevsiminde 47.9
mm civarındadır.
Genel olarak iklim, bir yerin uzun yıllık ortalama durumudur. Bu ortalamalar sıcaklık,
yağış vb., verilerin kendi içindeki değişkenliğini de barındırır. Bu nedenle, bir yerin iklim
özellikleri mevsimler arasında değişebildiği gibi, yıldan yıla da değişimler içerir. Hatta küresel
iklim değişikliği ile uzun yıllık ortalamalarında da değişiklikler, eğilimler olabilir.
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Uygulamalar
İklim elemanlarını örneklerle açıklayınız.
İklim ve hava durumu arasındaki farkı araştırınız.
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Uygulama Soruları
Klimatoloji Coğrafya’nın hangi ana bölümünün bilim dalıdır?
İklim ve hava durumu arasındaki farklar nelerdir?
Meteoroloji ve Klimatolojinin benzer ve farklı yanları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde, klimatoloji nedir, klimatoloji konusu ve amacı nedir konuları ile
klimatoloji bilimini tanımaya çalıştık. Daha sonraki konumuz olan hava durumu ve hava
tahmininin ne olduğunu öğrendik. Hava durumunun günlük yaşantımızı nasıl
kolaylaştırabileceğini öğrendik. İklimin ne olduğunu ve örnek bir istasyonun verisinden yola
çıkarak iklim özelliklerini değerlendirmeyi öğrendik.

20

Bölüm Soruları
1. Fiziki coğrafya kaç bilim dalından oluşmaktadır?
2. Klimatoloji hangi bilim dalında yer alır?
3. Aşağıdakilerden hangisi Meteorolojik gözlemlerden değildir?
a) Psikometre
b) Sinoptik
c) Ravinsonde
d) Metar
4. Metar ölçümleri nelerede yapılmaktadır?
5. Aşağıdaki ölçümlerden hangisi otomatik istasyonlar tarafından ölçülmemektedir?
a) Rüzgar hızı ve yönü
b) Yağış
c) Sıcaklık
d) Toprak nemi
e) LCL seviyesi
6. Güneşlenme………. adı verilen alet ile yapılır.
7. Radyasyon………… adı verilen alet ile ölçülür.
8. Hava durumu nedir?
9. Hava durumu tahmini için aşağıdaki hangi etken kullanılmamaktadır?
a) Basınç
b) Nem ve Yağış
c) Rüzgar
d) Bitki örtüsü
e) Sıcaklık
f)
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10) İklim nedir? İklim sabit bir özellik midir? Yaşadığınız yerin iklim özelliklerini
tartışınız.

Cevaplar
1) 4 bilim dalından oluşur, 2)Fiziki Coğrafya, 3)a, 4)Havalanlarında, 5)e, 6) Helyograf,
7) Aktinograf, 8) Belirli bir yerde belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır.
9) d, 10) Bir yerin uzun yıllık ortalama durumudur.
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2. DÜNYA ATMOSFERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Atmosfer nedir?
1.2. Atmosferin bireşimi nasıldırr?
1.3. Atmosferin katları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yer küre atmosferi nasıl oluşmuştur?
Zamanla nasıl bir değişim geçirmiştir?
Atmosferde yükseldikçe nasıl bir değişim gerçekleşmeketdir?
Atmosferin bileşimi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yerküre Atmosferi

Ders notu, video ve ppt
sunumlar

Atmosferin
Özellikleri

Bileşimi

ve Ders notu, video ve ppt
sunumlar
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Anahtar Kavramlar
Atmosfer
Atmosfer bileşimi
Atmosfer katmanları
Atmosfer katmanlarının özellikleri
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Giriş
Atmosfer, yeryüzünü saran bir gaz küre olarak hem canlıların yaşamını sürdürmesini
sağlar, hem iklim süreçlerinin gelişmesine olanak verir ve hem de güneşten gelen zararlı
ışınlardan yeryüzünü ve yer yüzündeki canlı hayatını korur.
Aymosferin tanınması, anlaşılması ve özelliklerinin bilinmesi iklim etmen ve
elemanlarının anlaşılması açısından da önemlidir. Bu nedenle bu bölümde atmosfer ve katları
ile atmosferin özellikleri ele alınacaktır.
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1. DÜNYA ATMOSFERİ
Atmosfer, dünyayı çevreleyen, içeriğindeki gaz bileşimi, sıcaklığı ve etkili olan
faktörlerin dünyadan yükseldikçe değiştiği bir küredir. Atmosferin alt sınırı yeryüzü olarak
belirtilirken, üst sınırını belirlemek oldukça zordur. Atmosferi oluşturan gazların, atmosferin
üst tabakalarındaki atomlar ya da moleküller Dünya'nın kurtulma hızından hızlı hareket ettikleri
için atmosferde tutunamayıp uzaya kaçarlar. Bu nedenle de teorik olarak üst sınırı
bulunmamaktadır (Şekil 7).

Şekil 7.Yerküre atmosferi ve atmosferin katları
Atmosferin bu özelliğini anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken bazı temel
kavramlar bulunmaktadır. Bunlardan konumuzla ilgili olanlarından en önemlileri olanları
Newton'un kütleçekim, kütleçekim kuvveti, kütleçekim yasası ve kurtulma hızıdır.
Kütleçekimi, dünya üzerinde durmamızı sağlayan kuvvettir. Keller vd. (1995)'e göre
kütleçekimi, gezegenleri, güneş ve diğer yıldızları da Samanyolu gökadası dediğimiz sürekli
dönüp duran bir sistem içinde gökadaları da gökada toplulukları içinde tutar. Bu kuvvetten
dolayı evrendeki her cisim evrendeki tüm diğer cisimleri çeker. "Kütleçekimi kuvveti
evrenseldir" denildiği zaman söylenmek istenen budur. Newton'un evrensel kütleçekimi yasası
dünyanın (aynı şekilde diğer gezegenlerin ve güneşin de) neden küresel olduğunu anlamamıza
yardım eder. Dünyanın kendi kendine uyguladığı kütleçekimi kuvveti onun küre şeklini
almasına yol açar. Dünyanın her bir parçası diğer parçalarına doğru çekilir. Bütün parçalar
birbirlerine olabildiğince yakın yerleşmenin yolu bir küre şeklinde birleşmektir.
Dünya'nın şekli tam bir küre değildir. Kutuplarından basık ve ekvator kısmında hafif bir
şişkinlik bulunur. Basıklığın temel sebebi kendi ekseni etrafında dönmesinden
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kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde yerküreyi saran atmosferimizin şekli de bu temel kavram
nedeniyle yerkürenin şekli ile benzer özellik gösterir.
Cismin, bir kütleçekim alanından bir ivme gerektirmeden kurtulabilmesi için gerekli
olan minimum hıza kurtulma hızı denir. Atmosferin alt tabakalarında yer alan elementler daha
düşük bir kurtulma hızına sahip oldukları için daha yavaş hareket ederler ve Dünya atmosferinin
bir parçası olarak kalırlar. Atmosferin üst tabakalarında yer alan Helyum gazının kurtulma hızı
yüksek olduğu ve hızlı hareket ettikleri için atmosferin üst sınırını belirlemek zorlaşmaktadır.

2.1. Atmosferin Bileşimi ve Özellikleri

Atmosfer yerkürenin yaşanılabilir hal almasında en temel etkendir. Atmosfer, biyosferik
ekosistemi oluşturur. Bir atmosfere sahip olması ile yaşan olanaklı hale gelmiştir aksi halde
atmosferi olmayan, yerkürenin uydusu Ay'dan farkı kalmazdı. Yerküre atmosferi, oluştuğu ilkel
halinden günümüze kadar birçok evrim geçirmiştir. İlk olarak gaz ve toz bulutu formunda
bulunan yerkürenin ilk atmosferini oluşturan hidrojen, helyum, metan ve amonyak gazlarının
oluşmaktaydı. Hidrojen ve helyum gazlarının yüksek yüzey sıcaklığı nedeniyle uzaya kaçtığı
tahmin edilmektedir. Volkanların yoğun etkili olduğu jeolojik dönemlerdeki atmosferde
subuharı, azot ve karbondioksit olduğu düşünülmektedir. Yoğun subuharının etkisiyle oluşan
yağışların yüzeyde birikmesiyle okyanus ve göllerin oluştuğu sonraki dönemlerde de ilkel
yaşam formlarının başladığı ve atmosferin formunun da değiştiği düşünülmektedir (Walker,
1986; Uluhan, 1996; Hewitt vd., 2003).
Günümüzdeki atmosfer oluşuncaya kadar çok uzun sürenin geçtiği tahmin edilmektedir.
Yerküre atmosferi genel olarak gazlar, su buharı ve partikül maddelerden oluşur. Nitrojen
(%78), oksijen (%21) en büyük paya sahip olan elementlerdir (Tablo 1).
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Tablo 1. Atmosferin gaz bileşimi ve miktarları.
Gaz

Miktarı
(ppm)*

Azot (N2)

780840

Oksijen (O2)

209460

Argon (Ar)

9340

Karbondioksit

380

Karbonmonoksit (CO)

0.01-0,2

Ksenon (Xe)

0.09

Ozon (O3)

0.05

Amonyak (NH3)

0.02

Kükürt dioksit (SO2)

0.02

Hidrojen sülfür (H2S)

0.0020.02

Formaldehit (CH2O)

0.01

Azot dioksit (NO2)

0.003

Nitrik oksit (NO)

0.003

Hidroklorik asit (HCl)

0.002

*ppm: madde miktarının milyonda birlik maddesidir.

Azot, atmosferin yapısında bulunan önemli gazlardan biridir. Atmosferde her zaman
bulunur ve miktarı genellikle değişmez. Azot molekülleri, güneş ışınları ile kolayca
parçalanmaz ve bu nedenle de atmosferik tepkimeler oluşturmazlar. Uçucu bir gaz olduğu için
atmosferde birikirler bu nedenle de atmosferde en fazla miktarda olan gazdır. Yerküre
atmosferindeki oranı yaklaşık %78.08'dir.
Oksijen, atmosferdeki miktarı en fazla olan ikinci gazdır. Bu gaz güneş ışınları
tarafından azota göre kolayca parçalanır. Yerküreyi oluşturan birçok bileşiğin içinde yer alır.
Örneğin; kayaçların, su moleküllerinin vb. yapısında bulunur.
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Karbondioksit, atmosferdeki oranı %0.038 oranındadır. Atmosferde sürekli bulunan
fakat miktarı değişen gazlardandır. Bitkiler tarafından fotosentez amacıyla kullanılır. Radyan
enerjiyi absorbe eder. Karbondioksit sera etkisi olan gazlardandır. Bu özelliği nedeniyle
yerkürenin ısınmasını sağlar. Atmosferdeki miktarı özellikle son yıllarda hızla yükselmektedir.
Karbondioksit miktarının değişimi için Hawai'nin Mauna Loa istasyonuna ait veriler
kullanılmaktadır. Buna göre, atmosferdeki karbondioksit birikimi hızla artmaktadır. Temmuz
2015'de 401.31 ppm olan karbondioksit miktarı, bir yıl sonra 2015 Temmuz'da 404.39 ppm'ye
ulaşmıştır (Şekil 8).

Şekil 8. Atmosferik karbondioksit miktarının Hawai, Mauna Loa istasyonundaki
yıllararası değişimi (esrl.noaa.gov.gmd/ccgg/trends/index.html).
Küresel ölçekte karbondioksitin değişimini incelediğimizde Temmuz 2015'de 399.79
ppm olan miktar bir yıl için 403.57 ppm'ye ulaşmıştır. Karbondioksitin bu hızlı artışı küresel
iklim için çok tehlike arzetmektedir. 2015 yılındaki değerler 2012 yılı ile kıyaslandığında kısa
zaman aralığında karbondioksit birikiminin büyük miktarlarda arttığı görülmektedir.
Karbondioksit birikiminin hızla artmasının atmosferin özellikle troposferin sıcaklığının
artacağı, iklim değişikliğinin bir ivme kazanacağı kabul gören bir gerçekliktir.
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Şekil 9. Atmosferik karbondioksit
(esrl.noaa.gov.gmd/ccgg/trends/global.html).

miktarının

küresel

ölçekteki

yıllararası

değişimi

Su buharı, atmosferde miktarı değişmektedir. Miktarı hacimde yaklaşık %4'tür ve bu
miktarı geçmez. subuharının en önemli kaynağı okyanuslar, denizler, göller, akarsulardır.
Atmosferik su buharı tüm yağış çeşitlerinin kaynağıdır bu nedenle de çok önemlidir. Sera
etkisine neden olan en önemli değişkendir. Subuharı, güneşten gelen ışınları absorbe ederek
havanın ısınmasına katkıda bulunur. Miktarı mevsime, günün saatine, yüksekliğe, enleme göre
değişmektedir (Şekil 9).
Azot, canlı yaşamı için en gerekli gazlardan biridir. Azot, temel gaz olduğu için yaşamın
başlangıcından itibaren de bulunan bir gazdır. Azot, yerküre atmosferinin %78’ini oluşturur.
Bu kadar yaygın olması nedeniyle tüm canlı dokularında bulunurlar. Canlı organizmalar
tarafından yararlı bileşiklere dönüştürülürler. Azot doğada bitkilerin ihtiyacı olan besin
maddesidir. Canlıların büyüyebilmesi için gerekli bir bileşendir.

Azot bileşikleri, canlılar ve biyosfer arasında bir döngü ile devamlılığını sağlar. Azot
döngüsünde, azot bileşikleri topraktan canlılara ve canlılardan tekrar toprağa geri dönerler. Bu
döngü esnasında azot bileşiklerinin bir bölümü atmosfere karışır ve farklı bileşimler ile tekrar
atmosferden alınır.

Atmosferik azot, yerküreye yağmur, şimşek gibi hava olaylarıyla iner. Azotun bu hali
nitrik asit’tir. Yerküreye atmosferden nitrik asit olarak inen azot bakteriler tarafından azot ve
nitratlara dönüştürülür.
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Atmosferik ozon, bileşimi O3’tür. Yani 3 oksijen atomunun bir araya gelmesiyle oluşur.
Ozon, güneş ışınları tarafından O2 moleküllerinin tepkimeye uğrayarak oksijen atomlarına
dönüşür. Ozon, oksijen atomlarının hava içindeki oksijenin (O2) ile birleşmesiyle oluşur. Bu
oluşum, atmosferin stratosfer katında gerçekleşir. Bu katmanda, güneşin ultraviyole ışınımı ile
oluşan atmosferik ozon, bir tabaka oluşturur. Bu tabaka güneşin zararlı olan ultraviyole
ışınımını absorbe etmeye yarayan bir katmandır.
Atmosferde stratosfer tabakası içerisinde bulunan ozon, ultraviyole radyasyonunun
etkisiyle bir taraftan oluşurken, öbür taraftan da yok edilmektedir. Stratosfer tabakasındaki hava
kütlesi, sürekli olarak güneşten gelen ultraviyole radyasyon tarafından şiddetli olarak
etkilenmektedir. Bu aşamada, yer yüzeyindeki canlılar için büyük bir tehlike oluşturan
Ultraviyole-B (UV-B) ışınlarının tamamına yakını stratosfer tabakasındaki ozon tarafından
emilmektedir (internet kaynağı 1).
Yüzeye yakın katmanlarda, şimşek çakması sonucunda oksijenin yüksek elektrik
akımının oksijeni parçalaması ile oluşur. Yüzeydeki ozon ise yaklaşık 0.4 ppm değerinde
bulunur. Kirleticilerin arttığı yerlerde ozon miktarı da artar ve canlı yaşamı için tehlikeli hale
ulaşır (Şekil 10).

Şekil 10.Ozonun oluşum mekanizması
Bir ozon molekülü (O3), ultraviyole radyasyona maruz kaldığında O2 ve O olarak
parçalanır. Parçalanma esnasında atomik ve moleküler oksijen kinetik enerji kazanarak ısıyı
arttırır ve bu durum atmosfer sıcaklığının yükselmesine neden olur.
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Ozon üretimi 240 nm’den daha kısa dalga boylu ultraviyole radyasyon tarafından
sağlanır. Ozonun parçalanması ise 320 nm’den yüksek uzun dalga boylu ve 400 ile 700 nm
aralığındaki kısa dalga boylu ultraviyole radyasyona maruz kaldığında oluşurr. Ozon üretim ve
parçalanma bölgesinin oluşturulmasında, daha uzun dalga boylu fotonlar atmosferin içine daha
kolay işler. Bir ozon molekülü düşük enerjili ultraviyole radyasyonu emse bile, parçalanarak
oksijen molekülüne ve serbest oksijen atomuna dönüşebilir (internet kaynağı 2).
Hidrojen, azot, klor ve brom ve bunları içeren bileşikler ozonun bozulmasına neden olan
kimyasallardır. Ozon tabakası incelmediği zaman güneşten gelen UV ışınımı süzemez ve bu
zararlı ışınım yeryüzüne ulaşır. Ozon UV-B radyasyonunun çoğunu absorbe eder ve biyosferin
zarar görmesine engel olur.
Kloroflorokarbonlar (CFCs) ve halonlar’ın özellikle sanayileşen ülkelerde çok
kullanılıyor olması ve giderek artan miktarlarda atmosfere verilmesi ozon tabakasının daha
fazla incelmesine neden olmaktadır. Bu etkinin en belirgin görüldüğü alan Antarktika’dır. Bu
alanda ozon tabakasındaki incelme oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Klor
oksitlerin kullanımının artmasıyla ozon tabakasının incelmesi arasında doğru orantı vardır.
Aşağıdaki şekilde bunun belirgin bir göstergesi sayılabilir (Şekil 11).

Şekil 11. Klor oksit ve ozon arasındaki ilişki (internet kaynağı 3)
Havadaki tozlar, kaynağı çeşitli, çok küçük katı maddeler uçucu halde bulunur. Bunlara
toplu olarak toz adı verilir. Boyutu büyük olanlar yerçekimine fazla karşı koyamayarak tekrar
yeryüzüne düşerler fakat ince taneliler hava hareketleri ve çalkantılar ile çok uzun mesafeleri
kat edebilirler. Havadaki tozların birçok kaynağı vardır. Bunların en zararlıları karbon
parçalarıdır. Özellikle kış mevsiminde ısınma amacıyla kullanılan kömürün neden olduğu, is
ve duman atmosferde birikerek atmosferde zehirli bileşiklerin artmasına neden olur. Benzer
şekilde lodoslu havalarda Afrika’dan taşınan toz bulutları, etkili olduğu yerlerde astım gibi
solunum sıkıntısı yaşanan hastalıklarda ciddi problemlere neden olmaktadır.
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Bu kötü etkileri dışında aslında toz, yoğunlaşma çekirdekleri oluşturması bakımından
önemli bir role sahiptirler. Yağmur tanecikleri, bu tozların çeperlerinde birikerek belli bir
boyuta ulaşırlar ve yeryüzüne yağış olarak düşerler. Tozların atmosferdeki miktarının fazla
olduğu zamanlarda yüzeye düşen yağış renkli olur. Toz miktarının çok yüksek olduğu
zamanlarda yağışlar çamur şekline de dönüşebilmektedir.
Atmosferdeki en yüklü miktardaki toz ve partiküller maddeler yanardağların
püskürmesiyle gerçekleşir. Yanardağın püskürmesi ile atmosfere karışan volkanik küller ve
partikül maddeler uzun süre atmosferde kaldıklarında atmosferik soğumalara yol açmakta ya
da hava trafiğini engelleyerek milyonlarca dolar zararlara da yol açmaktadır.
Meksika'nın batı sahili yakınlarındaki 3 bin 895 metre yüksekliğindeki Colima (diğer
adıyla Fuego ya da Ateş) yanardağı 29 Ocak cuma günü saat 17'de tekrar patlayarak 3 kilometre
ötelere kadar duman püskürttü (Foto 7). Bu yanardağ, Meksika'daki 14 volkandan biridir ve
1519’dan beri 59 kere patlamıştır. 20 yıldır volkanı sürekli takip eden Colima Üniversitesi'nin
verilerine göre Colima 1994'ten beri neredeyse hep aktif bir haldedir.

Foto 7. 20.01.2016 tarihinde patlayan Meksika’daki Colima yanardağı.

2.2. Atmosferin Katları ve Bileşimi
Dünya atmosferi, yeryüzünden itibaren kimyasal özelliklerine göre Homosfer ve
Heterosfer diye iki katmana ayrılırken, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre Troposfer,
Stratosfer, Şemosfer, İyonosfer ve Mezosfer olarak 5 katmana, sıcaklık özelliklerine göre ise
Troposfer, Stratosfer, Mezosfer ve Termosfer adı verilen 4 katmana ayrılır (Şekil 12). Bir
katmandan diğerine geçiş alanlarına ise alttaki katmanın başlangıcına "poz" eki eklenerek geçiş
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katmanından bahsedilir. Örneğin; Troposfer katmanı, troposfer'den stratosfere geçiş katmanına
"tropopoz" adı verilir.
Kimyasal özelliğine göre Homosfer katmanında gazlar hacimsel olarak büyük bir
değişiklik göstermez. Adından da anlaşılacağı gibi homojen bir dağılış sergilerler. Bu katman
yeryüzünden Heterosfer katmanına kadar uzanır. Heterosfer katında, güneş ışınlarının önemli
etkisi vardır. Güneş ışınlarının etkisi ile bu katmandaki gazların büyük bir kısmı iyonize olur.
Sıcaklık özelliklerine göre atmosferin katlarının sınıflandırılması klimatoloji de en
yaygın kullanılan sınıflandırmadır.

Şekil 12. Ortalama Küresel Atmosferik sıcaklığın dikey değişimi (Pitwirny, 2014).
Troposfer; atmosferin yeryüzü ile temas halindeki en alt katmanıdır. Atmosferdeki
yoğunluğunun yaklaşık %75-80'ini troposfer oluşturur. Tüm hava olaylarının yaşandığı bu
katmanda su buharının varlığına bağlı olarak farklı yükseklik ve şekillerde çeşitli tipte bulutlar
oluşmaktadır. Troposfer, üst seviyede tropopoz seviyesine kadar uzanır. Bu seviyeye kadar
deniz seviyesinden tropopoza kadar olan yüksekliği yaklaşık olarak 10 km'dir. Troposferin
kalınlığı, enleme ve mevsime göre değişiklik gösterir. Ekvatorda ortalama yüksekliği 16 km,
kutuplarda ise yaklaşık 6 km'dir.
Tropopoz seviyesi de bu değişime bağlı olarak enlem ve mevsime göre değişir.
Tropopoz seviyesi ekvatorda yaklaşık 17 km, kutuplarda ise yaklaşık 9-10 km seviyelerindedir.
Tropopozun kalınlığı yaklaşık 1.5 km'dir. Troposferde yükseldikçe hava sıcaklığı düşer.
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Yükseldikçe sıcaklığın düşme oranı her 1000 metrede 6.5°C'dir. Sıcaklığın bu azalma oranına
normal lapse rate denir.
Tropopoz seviyesinde sıcaklıklar kutup noktasında Temmuz ayında 10 km yükseklikte
sıcaklık -45°C, Ocak ayında 9 km'de -58°C civarındadır. 45° enleminde Temmuz ayında 15 km
yükseklikte -60°C, Ocak ayında 12.5 km yükseklikte -58°C'dir. Ekvatorda ise Temmuz ve Ocak
aylarında tropopoz seviyesinde yaklaşık 17 km'de sıcaklık -70°C'dir (Bharatdwaj, 2006).
Yükseldikçe sıcaklığın azalması için kullanılan normal lapse rate oranı dikkate alınarak
ekvator ve kutuplar için hesaplanan değer dikkate alındığında ekvatordaki tropopoz sıcaklığının
-70'den daha soğuk olması gerekirdi. Fakat sıcaklık azalması oranı bu seviyede giderek
düşmektedir. Bu nedenle de tropopoz seviyesinde karışma sonlanmış olur. Troposferde karışma
oranı yüksekken, tropopoz seviyesinde karışma sonlanır.

Şekil 13. Tropopoz seviyesindeki re-analiz ve temsili iklim-modelleri arasındaki küresel
aylık ortalama anomalilerinin yıllara göre karşılaştırılması.
Tropopoz seviyesinde yüzey sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak değişkenlik
gözlenmektedir. Özellikle son yıllarda yüzey sıcaklıklarının artması nedeniyle tropopoz
seviyesinde de belirgin artış gösterir (Şekil 13).
Stratosfer, troposferin üst sınırı olan tropopoz seviyesinden başlayarak stratopoz
seviyesine kadar uzanan katmandır. Bu katmanda, troposferde bulunan subuharı yoktur.
Subuharının olmamasına bağlı olarak da atmosferik olaylar görülmemektedir. Orta enlemlerde
yüksekliği yaklaşık 25-30 km'dir. Ortalama olarak, yeryüzünden yaklaşık 40-50km
yüksekliklere kadar devam eder. Etkili olan hava olayları daha çok yatay yöndedir. Bu
katmanda dikey hava hareketleri olmadığı için sıcaklık profili troposferden farklıdır.
Troposferden yükseldikçe sıcaklık düşerken, stratosferde yükseldikçe sıcaklıklarda artışlar
görülür. Sıcaklık profilinin değişmesi nedeniyle (yükseldikçe artması) sadece alt katmanlarında
cirrüs adı verilen bulutlar gelişebilir.
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Staratosfer katında biosfer için önemi olan ozon tabakası adını verdiğimiz bir katman
bulunur. Bu katman güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzüne ulaşmasını
engeller. Absorbe ettiği bu ultraviyole ışınları tabakanın ısınmasını sağlar. Bu nedenle bu
tabakada yükseldikçe sıcaklıklar artmaktadır.
Mezosfer, stratosferin üst katmanı olan stratopoz seviyesinden başlayarak termosfere
kadar uzanan tabakadır. Bu katmanda yerçekiminin etkisinin zayıflaması nedeniyle bulunan
gaz moleküllerinin sayısı da azalır. Bu katmanda yükseldikçe Troposferde olduğu gibi sıcaklık
azalır. Sıcaklığın sabit kaldığı alana ise Mezopoz denilmektedir. Sıcaklığın en düşük olduğu
atmosfer tabakasıdır. Atmosferin sıcaklığı, üst katmanlarda -90°C’ye kadar düşer.
Termosfer, Mezopoz katmanından uzaya doğru uzanan atmosfer katmanıdır.
Atmosferik gaz içeriği olarak en seyrek olan katmanıdır. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklıklar
artar.
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Uygulamalar
Atmosferin katlarında sıcaklık değişimi nasıldır ve neden değişir, araştırınız.
Ozon ve karbondioksidin atmosfer açısından önemi nedir, araştırınız.
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Uygulama Soruları
Atmosfer nedir?
Yapısı nasıl değişmektedir?
Atmosferin katmanları nelerdir?
Katmanların genel özellikleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde, Atmosferin yapısı, bileşimi ve özelliklerini öğrendik. Öğrendiğimiz bu
bilgilerin üzerine Atmosferin katlarının neler olduğunu öğrendik. Atmosferin katmanlarının
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile sıcaklık özelliklerine göre ayrıldığını öğrendik. Bu
katmanların sıcaklık profiline göre değişimlerini, bu katmanların genel özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Atmosfer nedir?
2) Cismin, bir kütleçekim alanından bir ivme gerektirmeden kurtulabilmesi için gerekli
olan minimum hıza………… denir.
3) Atmosfer………başlar, ………sona erer (Boşluğu tamamlayınız).
4) Atmosferde miktarı en fazla olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Azot
b) Oksijen
c) Ksenon
d) Karbondioksit
e) Subuharı
5) Atmosferi hangi özelliklerine göre sınıflandırırız?
6) Hangisi atmosferin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre olan sınıflandırmasında
yeralmaz?
a) Kemosfer
b) İyonosfer
c) Homosfer
d) Ekzosfer
e) Troposfer
7) Aşağıdakilerden hangisi atmosferin yeryüzü ile temas halindeki en alt katmanıdır?
a) Kemosfer
b) Termosfer
c) Staratosfer
d) Mezosfer
e) Troposfer
8) Troposferin kalınlığı, ………ve ……… göre değişiklik gösterir.
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9) Aşağıdakilerden hangisi stratosferden bulunmaz?
a) Subuharı
b) Oksijen
c) Azot
d) Karbondioksit
e) Hidrojen
10) Mezosfer katmanında, atmosferin……..katmanında olduğu gibi yükseldikçe
sıcaklık azalır.

Cevaplar
1) Dünyayı çevreleyen, içeriğindeki gaz bileşimi, sıcaklığı ve etkili olan faktörlerin
dünyadan yükseldikçe değiştiği bir küredir, 2) kurtulma hızı , 3)yeryüzünde- uzayda, 4) a,
5)Kimyasal, Fiziksel ve Sıcaklık profiline göre, 6)d, 7)e, 8) enleme ve mevsime, 9)a, 10)
Troposfer
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3. ISI VE SICAKLIK KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ısı ve sıcaklık kavramlarını, aralarındaki farkın ne olduğunu, sıcaklığın
taşınımının hangi şekillerde olduğunu ve sıcaklığın ifade ediliş şekillerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Isı ve sıcaklık nedir?
Sıcaklık ve ısı arasındaki ayrım nedir?
Aylık ve yıllık ortalama sıcaklıklar hangi amaçlarla kullanılır.
Anomali nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Isı ve sıcaklık nedir? Bu Ders notu, ppt sunumu, ders
kavramları ve arasındaki videosu
farkları öğrenir.
Sıcaklık taşınımının nasıl Ders notu, ppt sunumu, ders
olduğunu öğrenir
videosu
Aylık ve yıllık
ortalalarını öğrenir

sıcaklık Ders notu, ppt sunumu, ders
videosu
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Anahtar Kavramlar
•

Isı

•

Sıcaklık

•

Konveksiyon

•

Kondüksiyon

•

Adveksiyon

•

Radyasyon

•

Anomali
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Giriş
Bu bölümde genellikle birbiri ile karıştırılan ısı ve sıcaklık kavramları açıklanmaktadır.
Bu konunun açıklığa kavuşması, sonrasında atmosferdeki sıcaklık dağılışının anlaşılası
açısından önemlidir.
Bilindiği gibi atmosferin ısınması güneşten doğrudan gelen ışınlardan çok, yerden
geriye yansıyan enerji ile sağlanmaktadır. Buna göre güeşten gelen ışınlar atmosferde dağılıma
uğramakla birlikte, yere ulaşanlar yer yüzü tarafından emilip (absorbsiyon) karşı arz
radyasyonu olarak tekrar atmosfere verilmektedir.
Yüzeysel farklılıklar dünyanın farklı bölgelerinde farklı yansımalara bağlı olarak
atmosferin ısınmasında farklı koşullar oluşturmaktadır. Bu süreçte enerjinin taşınım şekilleri
ise önem taşımaktadır.

50

3.1. Sıcaklık
İklimi kontrol eden en temel parametrelerden biri sıcaklıktır. Bir yerin sıcaklık özelliği
güneş ışınlarının geliş açısına bağlıdır. Yerküre üzerine gelen güneş ışınları atmosferin
ısınmasını sağlayan önemli bir enerjidir. Atmosferin ısınmasını sağlayan faktör, doğrudan
doğruya güneşten gelen ışınlardan çok yeryüzünden atmosfere geçen ısı enerjisidir.
Atmosfer, yeryüzünden ısındığı için troposferin alt kısımları üst katmanlarından daha
sıcaktır.

3.2. Isı ve Sıcaklık Kavramları
Isı ve sıcaklık birbiri ile bağlantılı terimlerdir. Bu terimler çoğunlukla birbiri ile
karıştırılırlar. Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir. Aralarında nicelik bakımından
farklılıklar bulunmaktadır.
Temel olarak ısı, bir enerji çeşididir. Birimi Kalori veya Joule ile ifade edilir ve ısının
miktarı madde miktarına bağlıdır. Maddelerin sahip oldukları moleküller sürekli hareket ve
titreşim halinde bulunurlar. Katı, sıvı ve gaz halindeki moleküllerin hareketleri ve titreşimleri
farklıdır. Bir maddedeki moleküllerin kinetik enerjileri farklı farklıdır. Bu nedenle de dışarıdan
maddeye gelen enerjinin artması oranında maddenin sahip olduğu moleküllerin hareketi
artarken, enerjinin azalması oranında da maddenin molekül hareketi azalır. Maddenin sahip
olduğu enerjinin toplam miktarına ısı denir.
Sıcaklık, günlük yaşantımızda en çok kullanılan terimlerden biridir hava sıcaklığı, su
sıcaklığı vb. yaşam kalitemizi de en çok etkileyen parametrelerden biridir. Bulunduğumuz
alanın ya da dış çevrenin sıcaklığı yaşam kalitemizin değerlendirilmesi açısından oldukça
büyük önem taşır. Bu nedenle, özellikle yaz ve kış mevsimindeki sıcaklıkları üzerimize
giyeceğimiz kıyafetleri seçmemizde ya da yapacağımız aktivitelerde en belirleyici unsur olarak
karşımıza çıkar.
Sıcaklık, bir cismin kütlesi içinde moleküllerin sahip oldukları kinetik enerjinin
elektromanyetik dalgalar halinde çevreye yaptıkları etkiye denir. Isı ve sıcaklık kavramları
birbiri ile doğru orantılıdır. Bir cismin ısısını arttırdığımızda o cismin sıcaklığı da artmaktadır.
Isı genel olarak, cismin sahip olduğu potansiyel güç, sıcaklık ise bu gücün çevre verdiği etkidir.
Sıcaklık, ölçümünde termometre kullanılır. Sıcaklığın ölçü birimleri ülkelere göre
değişik gösterir. Avrupa ülkelerin ve Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan ölçü birimi
derecedir ve °C (Santigrat) ile ifade edilir. Amerika'da °F (Fahrenhayt), bilimsel
hesaplamalarda °K (Kelvin) en yaygın kullanılan birimlerdir.
Özgül Isı (Öz ısı)
Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli olan ısı miktarına özgül
ya da öz ısı denir. Özgül ısının birimi J/g=°C'dir. Maddelerin özgül ısılarının farklı olmasına
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bağlı olarak bir maddenin 1 gramının sıcaklığını arttırmak için gerekli olan ısının miktarı da
farklıdır (Tablo 2). Örneğin; bir kum ile su yüzeylerini ısıtmak için gerekli olan enerji miktarları
birbirinden farklıdır. Özgül ısısı düşük olan maddeyi de ısıtmak daha kolaydır. Özgül ısı, kara
denizlerin birbirlerinden farklı sıcaklık göstermelerini açıklamaya yardımcı olan bir kavramdır.

Tablo 2. Yaygın bazı yüzeylerin Özgül ısı kapasiteleri (Myers, 2006'a göre
değiştirilerek düzenlenmiştir)
Özgül
Özgül
Yüzey
Isı
Isı (J/g=°C)
(cal/g=°C)
Çelik

0.5

0.12

Ahşap

1.76

0.42

Buz

2.1

0.5

Sıvı

4.18

1

Buhar

2

0.48

Hava

1.01

0.24

Buz

2.5

0.5

Kum

0.63

0.15

su

3.3. Sıcaklık ve Isı Taşınımı
Atmosferden, yeryüzüne gelen ısı enerjisi önce yeri ısıtır. Bu ısınma yüzeyin
özelliklerine göre farklı farklıdır. Yüzeyin özelliğine göre farklı olan ısınma miktarlarının
cisimler arasındaki ısı iletimi farklı şekillerde gerçekleşmektedir.
Isı iletimi, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon ile olmaktadır. Bunların özellikleri
kısaca şöyle açıklanabilir;
Kondüksiyon
Isı, sıcaktan soğuğa doğru taşınır. Yani sıcak olan iki cisim arasında sıcak olandan soğuk
olana doğru bir ısı akışı vardır. Bu ısı akışı iki cisim arasındaki sıcaklık eşitlenene kadar sürer.
Klasik olarak bu terimi açıklamak için cezve, sıcak kaşık ya da maşa örneği verilir. Sıcak
cezvenin sapını tuttuğumuz zaman cezve elimizden sıcak olduğu için ısı akışı elimize doğru
olur ve elimizin yandığını hissederiz. Temas halindeki tüm cisimler arasında ısı taşınımı
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kondüksiyon ile gerçekleşir. Cisim sahip oldukları iletkenlik farkı nedeniyle ısının iletilmesinde
farklılıklar yaşanır. Gazların ve sıvıların ısı iletkenlikleri düşüktür. Örneğin, havanın iletkenliği
0.00006 iken gümüşün 1.01'dir (Tablo 3).

Tablo 3. Cisimlerin iletkenliği (Erinç, 1996'ya göre)
Cisim

İletkenlik
(cal/cm2/sn

Gümüş

1.01

Bakır

0.90

Demir

0.15

Kuru kum

0.0013

Nemli toprak

0.01

Hareketsiz su

0.0015

Hava

0.00006

Havanın ısınmasında kondüksiyonun büyük etkisi vardır. Güneşten gelen ışınım ile
yerküre ısınır ve yerküre ile temasta bulunan havaya kondüksiyon ile ısı taşınımı olur. Hava
iletkenliğinin düşük olması nedeniyle yerküreden havaya taşınan ısı, üst katlara büyük
miktarlarda taşınamaz. Gün içinde ısınan yerküre üzerinden ısının taşınımı kondüksiyon ile
taşınımı az olduğu için atmosferde yükseldikçe hızla sıcaklık düşmektedir. Böylece yerkürenin
kondüksiyon ile ısı kaybı ihmal edilecek kadar azdır.
Konveksiyon
Konveksiyon, sıcaklığın kütle hareketiyle taşınmasıdır. Örneğin; sıcaklıkları farklı olan
iki sıvının yoğunluklarının da farklı olması sebebiyle soğuk olanın sıcak olanın altına dalma
göstermesi, sıvıların yer değiştirmesine ve konveksiyona neden olur. Bunu bir örnek ile
açıklarsak, sıcak su akıntısı olarak bilinen Gulf-stream akıntısı, Amerika kıtasının batısından
kuzeybatı Avrupa'ya doğru hareket eder. Kuzey Avrupa çevresindeki okyanus suyu soğuktur
ve Gulf-stream sıcak su akıntısı soğuk suyun üzerinden akışını gerçekleştirerek etkili olduğu
alanın sıcaklığında artışa neden olur. Benzer bir örneği hava akışları için de verebiliriz.
Özellikle kış mevsiminde Türkiye'nin güneybatısından kuzeye doğru etkili olan lodos
rüzgarıyla güneyden kuzeye doğru konveksiyon ile sıcak hava taşınır. Taşınan bu sıcak hava,
etkili olduğu alanlarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasına neden olur.
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Radyasyon (Işınım)
Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar ile taşınımıdır. Isısı mutlak sıfırdan büyük olan
her cismin sahip olduğu ısı ölçüsünde bir ışınım yayar. Cismin sıcaklığı ne kadar büyükse
yaydığı ışınımın da dalga boyu o ölçüde küçük olur. Kış aylarında odamızda bulunan bir
radyatörün yaydığı elektromanyetik dalgalar ve odada bulunan eşyalar kondüksiyon ve
konveksiyon akışları ile odanın havasının ve bizim ısınmamızı sağlar.
Işımanın elektromanyetik dalga boyu ışıma yapan cismin sıcaklığına göre değişir.
Çevremizde bulunan tüm cisimlerin bir ışınımı vardır. Yüksek sıcaklığa sahip olan cisimlerin
yaydıkları ışınımın dalga boyu küçük, soğuk olanların ise yaydıkları ışınımın dalga boyu
büyüktür. Güneş sahip olduğu yüksek sıcaklık ile ışınımı yüksektir.

3.4. Sıcaklığın Anlatımı ve İfade Şekilleri ve Sıcaklığın Klimatolojik
Anlamı
3.4.1. Sıcaklığın Anlatım Şekilleri
Meteorolojik gözlemler ile elde edilen ölçümler klimatolojik açıdan birçok anlam ifade
etmektedir. Bunlar saatlik ya da günlük ölçümlerden oluşmaktadır. Bu ölçümlerden bazılarını
aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.
Günlük Sıcaklıklar
Günlük ortalama sıcaklıkların bir ifadesidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ya da farklı
kurumların yaptığı 07:00, 14:00 ve 21:00 saatlerinde yapılan rasatların ortalamasıdır. Gece
21:00’de yapılan ölçüm 2 kez kullanılır. Bu verilerin aritmetik ortalaması alınarak günlük
ortalama sıcaklıklar elde edilir. Saatlik ölçüm yapıldığında ise yapılan 24 rasatın ortalaması
alınır ve günlük ortalama sıcaklık elde edilir.
Günlük Maksimum ve Minimum Sıcaklıklar
Bu ölçümler özel termometreler ya da termograflar tarafından yazılan günlük
sıcaklıkların en düşük ve en yüksek değeri okunarak belirlenir. Maksimum ve minimum
termometreleri gün içindeki en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ölçer ve hazneden okunarak
kaydedilir. Günlük minimum sıcaklıklar genellikle gün doğumundan önce gerçekleşirken, en
yüksek sıcaklıklar da öğle saatlerinden sonra genellikle 15:00-15:30 saatlerinde gerçekleşir.
Ancak bu durum her zaman böyle olmamaktadır. Günün en düşük ve en yüksek saatleri etkili
olan hava akımıyla farklı zamanlarda da gerçekleşebilmektedir.

En yüksek ve en düşük sıcaklık arasındaki farklar günlük sıcaklık genliği denilen bir
kavramı verir. Bu kavram bize gün içinde sıcaklığın değişme biçimini ve günlük eğilimini verir.
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Aylık Sıcaklıklar
Günlük ortalama sıcaklıkların aydaki gün sayısına bölünmesiyle elde edilir. Aylık
maksimum ve minimum sıcaklıklar ay içinde gerçekleşen en yüksek ve en düşük sıcaklıkları
verir. Bu değerler, sıcaklıklara ait ekstremlerdir. Bu değerler ay içinde bir defa gerçekleşirler.
Bu veriler ekstrem çalışmalarında klimatologlar tarafından sıklıkla tercih edilen veri setleridir.
Yıllık Sıcaklıklar
Yıl içinde ölçümü yapılan günlük sıcaklıkların yıldaki gün sayısına bölünmesiyle elde
edilir. Bu veri yıllık değişkenliğin izlenmesi açısından önemlidir. Bu veri bir yerin sıcaklığı
hakkında detaylı bir bilgi vermemektedir. Bir yerin iklimi ile bilgiler verilirken yıllık
sıcaklıklarının yanı sıra bir de o yere ait yıl içinde gerçekleşen minimum ve maksimum
sıcaklıklar birlikte verilir. Böylece sıcaklığın daha anlaşılır hale gelmesi sağlanır.
Aylık ve Yıllık Ortalama Sıcaklıklar
Aylık ortalama sıcaklıklar önceki konuda bahsedildiği gibi günlük sıcaklıkların ay
sayısına bölünmesiyle aylık ortalama sıcaklıklar elde edilir. Aylık ortalama maksimum
sıcaklıklar, günlük maksimum sıcaklıkların ayın gün sayısına bölünmesiyle, aylık ortalama
minimum sıcaklıklarda benzer şekilde günlük minimum sıcaklıkların ayın gün sayısına
bölünmesiyle elde edilir. Bir yerin genel iklim koşullarından bahsedilirken yıllık ortalama,
yıllık ortalama maksimum ve minimum sıcaklıklar ile birlikte anlam ifade eder.
Anomaliler (normalden sapmalar)
Bir istasyonun sıcaklık verisinin uzun süreli ortalamasından olan farkın, istasyonun
standart sapmasına bölünmesiyle hesaplanır. Anomaliler, aşağıdaki denkleme göre
hesaplanmıştır. Hesaplanacak olan anomali, birçok veriye uygulanabilir. En yaygın olarak
sıcaklık anomalileri kullanılmaktadır.
A"# = %T"# − T" (/σ"
Burada, Asm: mevsimlik ya da aylık anomali değerini verir. Tsm; mevsimlik ya da aylık
sıcaklık, basınç, vb. verisi, 𝑇-, ; uzun süreli mevsimlik ya da aylık ortalama, 𝜎, ; uzun süreli
mevsimlik ya da aylık standart sapma değerlerini gösterir.
Her enlemin çeşitli etmenlerin etkisi altında belirmiş normal sıcaklığı
hesaplanabilmektedir. Ancak aynı paralel dairesi üzerindeki bütün istasyonların sıcaklıkları her
yıl bu değere uymaz. Bu nedenle istasyonların sıcaklıkları ile o istasyonların üzerinde
bulundukları enlemin normali arasındaki fark hesaplanarak normalden sapmalar bulunur (Erol,
1999). Bu yöntem ile isanomal haritası adı verilen haritalar çizilir.
İsanomal haritaları dışında, istasyonların kendi verileri içinde de normalden sapmaları
hesaplanabilir. İstasyonun uzun yıllık ortalaması hesaplanarak, kendi ortalamasından olan
farklar da belirlenmektedir.
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İstasyonların anomalileri bize birçok fikir vermektedir. Anomali değerleri yüksek olan
istasyonların sıcak ve soğuk dönemleri arasındaki sıcaklık farkları da yüksektir. Anomali değeri
düşük olan istasyonların sıcak ve soğuk dönemleri arasındaki sıcaklık farkları azdır. Bu
özellikler, istasyonların karasal ya da denizel özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Karasal
istasyonların anomalileri büyük, denizel etkilerin belirgin olduğu istasyonların ise sıcaklık
anomalileri küçüktür.
Sıcaklık anomalilerine örnek olarak kuzey yarımküre’nin Haziran-Eylül aylarına ait
kara sıcaklıklarını içeren bir grafik ile 1880-2011 dönemine ait anomalileri aşağıdaki şekilde
verilmiştir. Grafiğe ilişkin değerlendirmeler şeklin altında verilmiştir.

Şekil 14. Kuzey yarımküre, uzun yaz mevsimi kara yüzeyi sıcaklık anomalileri
(birleştirilmiş kara-okyanus yüzeyi sıcaklık verileri, http://www.ncdc.noaa.gov/ adresinden
sağlanmıştır).
Kuzey yarımküre uzun yaz dönemi (Haziran-Eylül) kara yüzeyi sıcaklıklarının,
ölçümlerin yapılmaya başladığı 1880’den 2011 yılına kadar olan dönemde, ortalamadan olan
sapmaları son 30 yılda hep pozitif yöndedir. 1901-2000 dönemi ortalamalarına göre 1880’den
1930 yılına kadar kuzey yarımküre sıcaklıkları ortalamadan daha düşük değerlere sahiptir.
Kuzey yarımküre, birleştirilmiş okyanus-kara yüzeyi sıcaklık anomalileri, ölçümlerin başladığı
1880’lerden 1920’lerin sonuna kadar negatif anomaliler gösterirken, 1930’lardan sonra pozitif
yöne geçiş gerçekleşmiştir. 1930-1980 dönemi anomalileri ± 0.2°C arasında değişim
gösterirken, 1990’dan sonra anomalilerin değerleri hep pozitif yönde ve 0.3°C ile 0.7°C
arasında değişim gösterir (Şekil 14).

3.4.2. Sıcaklığın İfade Şekilleri
Sıcaklığın ifadesi klimatoloji ve meteorolojide haritalar, grafikler ile yapılmaktadır. Bu
ifadelerin yetersiz olduğu noktalarda cetvel denilen çizelgelerden yararlanılmaktır.
Grafikler, sıcaklığın zamana bağlı değişimlerini ifade etmek için tercih edilen
yöntemlerden biridir. Bir istasyona ait sıcaklığın çalışmada kullanılan periyoda ilişkin
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değişimlerini ifade etmek için tercik edilir. Burada tercih edilen veri dizisi aylık ya da yıllık
ortalamalar olabilir.
Örneğin; Çanakkale istasyonunun ortalama sıcaklıklarının 1970-2015 yılları arasındaki
zamansal değişimi istasyon sıcaklıklarındaki değişimi gösterir (Şekil 15). İstasyonun ortalama
sıcaklıklarında yıllarası arası değişim 1970 ve 2000’li yıllar arasında oldukça farklıdır. Sıcaklık
ortalamaları her yıl bir birbirinden farklıdır. Son yıllarda da istasyonun sıcaklıklarında belirgin
bir artış gözlenmektedir.

Şekil 15. Çanakkale meteoroloji istasyonunun 1970-2015 dönemine ait ortalama
sıcaklıklarının zamansal değişimi
Haritalar ise bir bölgedeki sıcaklığın alansal dağılışını gösterir. Dağılışın daha iyi ifade
şekli için haritalar çoğunlukla tercih edilir. Haritada çizilen eğriler, istasyonların sıcaklarına ait
izoterm eğrileridir. Bu eğriler, eş sıcaklık noktalarını birleştiren eğrilerdir. Günümüzde bu
haritaların hazırlanması için genellikle harita çizim programlarından yararlanılır. Bu yazılım
programları ile haritalar bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Elle yapılan çizimlerde izoterm
eğrilerini geçirmek için iki nokta arasındaki mesafe, bu istasyonlar arasındaki mesafelere
bölünür ve çizilecek izoterm eğrisinin eş mesafede olmasına özen gösterilirdi. Günümüzde
bunu harita çizim programları yapmaktadır. Burada önemli olan birçok yöntemden çalışmamıza
en uygun olan yöntemi belirlemektir. Bu doğrultuda üretilen haritalar çalışmaların hızlı
yürümesini sağlamaktadır.
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Uygulamalar
Farklı yüzeylerin farklı yansıtma özelliklerini araştırınız.
Şehirler neden farklı albedo değerine sahiptir araştırınız.
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Uygulama Soruları
Sıcaklık nedir?
Isı iletimi nasıl olmaktadır?
Sıcaklık nasıl ifade edilmektedir?
Anomali nedir?
İzoterm ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde, ısı ve sıcaklığın neler olduğu öğrendik. Isı taşınımının nasıl gerçekleştiğini
öğrendik. Sıcaklığın ifade şekilleri öğrendik ve bunun görsel olarak nasıl ifade edebileceğimizi
kavradık. Ayrıca aylık ve yıllık sıcaklık ortalamaları, anomalileri de öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Isı ve sıcaklık nedir?
2) Isı ve sıcaklık arasında ..…..bakımından farklılıklar bulunmaktadır.
3) Aşağıdakilerden hangisi ısı birimidir?
a) Santigrat
b) Fahrenhayt
c) Kalori/joule
d) Kelvin
e) Newton
4) Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli olan ısı
miktarına………denir.
5) Isı iletimi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmez?
a) Kondüksiyon
b) Radyasyon
c) Konveksiyon
d) Adveksiyon
e) Refleksiyon
6) Konveksiyonda sıcaklık………ile taşınır.
7) Radyasyonda sıcaklık ……..ile taşınır.
8) Anomali nedir?
9) Aşağıdakilerden hangisi eş sıcaklık için kullanılır?
a) İzobar
b) İzoterm
c) İzohips
d) İzonomal
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e) İzotaş
10) Aşağıdakilerden hangisi yaygın kullanılan sıcaklık ifade şekillerinden bir değildir?
a) Günlük ortalama sıcaklık
b) Günlük maksimum sıcaklık
c) Aylık ortalama minimum sıcaklık
d) Saatlik sıcaklık
e) Dakikalık sıcaklık

Cevaplar
1) Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir, Sıcaklık, bir cismin kütlesi içinde
moleküllerin sahip oldukları kinetik enerjinin elektromanyetik dalgalar halinde çevreye
yaptıkları etkiye sıcaklık denir. Isı genel olarak, cismin sahip olduğu potansiyel güç, sıcaklık
ise bu gücün çevre verdiği etkidir, 2) nicelik, 3)c, 4)Özgül ısı, 5)e , 6)Kütle hareketiyle,
7)Elektromanyetik dalgalarla, 8)Normalden sapma, 9)İzoterm, 10)e.
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4. YERKÜRENİN ISINMASINI SAĞLAYAN ETMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yerkürenin ısınmasını sağlayan temel etkenleri öğreneceğiz. Bunların
içinde enlem, yerin günlük hareketi, Eksen eğikliği ve yıllık hareket, matematik iklim,
güneşlenme süresi gibi kavramları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yerküre nasıl ısınmaktadır?
Kuzey ve güney yarımküre arasında sıcaklık farkı var mıdır?
Matematik iklim ile gerçek iklim koşulları arasındaki farkların nedenleri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yerkürenin ısınmasını
sağlayan etmenleri öğrenir

Ders notu, ppt sunumu, ders
videoları

Yerin günlük ve yıllık
hareketlerini kavrar.

Ders notu, ppt sunumu, ders
videoları

Matematik iklim ile iklim
kuşakları arasındaki
farklılıkları öğrenir.

Ders notu, ppt sunumu, ders
videoları
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Anahtar Kavramlar
Yerküre
Isınma
Enlem
Yükselti
Karsallık
Denizellik
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Giriş
Yerkürenin temel sıcaklık kaynağı güneş olmakla birlikte yerin şekli ve özellikleri,
dünyanın hareketleri, atmosfer koşulları nedeniyle farklı ısınma süreçleri görülmektedir.
Enlemin etkisi ile birlikte, dünyanın günlük ve yıllık hareketi, eksen eğikliği gibi
gezegensel özellikler yerkürenin ısınmasında ve farklı ısınma süreçlerinin ortaya çıkmasında
temel faktörlerdir.
Bu nedenle güneş, dünyanın yegane sıcaklık kaynağı olması yanında yeryüzünün farklı
şekillerde ısınması, gerek gezegensel ve gerekse yeryüzünün fiziki coğrafya faktörlerine göre
değişmektedir.
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4.1. Enlem Etkisi
Yerküre, kutuplardan basık ve ekvator’dan şişkince olan bir şekle sahiptir. Bu şekle
geoid denilmektedir. Yerin şekli nedeniyle dünyanın her yerinin aynı miktarda ışın ve enerji
alması mümkün değildir.
Uzayda birbirine paralel demetler halinde gelen Güneş ışınları yuvarlak olan yerkürenin
ekvator bölümüne dik, kutup bölümüne yatık açılarla düşer (Erol, 1999). Ekvator çevresine
Güneş ışınları dik ve dike yakın ışınlar gelirken, kutuplar çevresine doğru dünyanın şekli
nedeniyle daha yatık ışınlar gelmektedir (Şekil 16).
Ekvator çevresine düşen ışın miktarı ve kutuplar çevresine düşen ışın miktarının hem
geliş açısındaki farklılığı hem de etkili oldukları yüzey miktarının birbirinden farklı olması
nedeniyle ısınma farkı oluşur.
Bu eğim farkı yüzünden, enerji yönünden aynı güçte olan iki ışın demetinden kutuplar
çevresine düşeni, ekvator çevresine gelenlerden çok daha geniş bir yüzeyi aydınlatıp ısıtmak
zorunda kalır. Örneğin; 60° enlemleri çevresinde güneş enerjisini Ekvatordaki değerinin yarısı
kadardır (Erol, 1999).

Şekil 16. Güneş ışınlarının enlemlere göre etkisi (www.mgm.gov.tr).
Güneş ışınlarının düşme açısı küçüldükçe ısınma da o ölçüde azalmaktadır. Ekvatordan
kutuplara doğru sıcaklığın azalmasına enlem etmeni denir. Yerkürenin ısınmasında en temel
etken enlem etmenidir fakat bu durum bazen başka etmenler tarafından da sekteye
uğratılmaktadır.
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Şekil 17. Ekvatordan kutuplara olan enerji taşınımı (www.mgm.gov.tr)
Kutuplardaki enerji azlığı ve ekvatordaki enerji fazlalığı atmosferik hareketlerin temel
kaynağını oluşturur. Ekvator ve çevresi aldığı fazla enerjiyi, atmosfer ve okyanuslar aracılığı
ile kutuplara doğru taşımaktadır (Şekil 17).

4.2. Günlük Hareketi
Yerküre, batıdan doğuya doğru kendi ekseni etrafında döner. Bu dönüşünü 1 günde
tamamlar. Yerküre günlük dönüş hareketini ekliptik düzleme oranla 66°33' eğimli duran bir
eksen üzerinde yapar. Bu dönüş hareketiyle yerkürenin bir yarısı aydınlık, bir yarısı karanlıktır.
Aydınlık olan yüzey gündüzü, karanlık olan yüzey ise geceyi yaşar. Güneşten alınan ışın
arasında aydınlık olan taraf ve karanlık olan taraf arasında günlük bir sıcaklık farkı oluşur.
Yerin günlük dönüş hareketiyle birlikte güneşin ufuk düzlemi üzerindeki günlük
değişen hareketi oluşturur. Bu harekette güneş doğduğu anda ufuk düzlemi üzerindedir. Ufuk
düzleminin en doğusu günün ilk saatlerini verir. Zaman ilerledikçe güneşin ufuk düzlemi
üzerindeki yeri de değişir. Öğle saatlerinde güneş, bu düzlemin en tepe noktasındadır. Öğle
vakti geçtikçe güneşin de ufuk düzlemi üzerindeki yeri değişir. Güneş, sabah ufuk düzleminin
doğusundayken, öğleden sonra ufuk düzleminin batısına ulaşır. Bu alan, sabah olana kadar
karanlık tarafı oluştururken, bir sonraki gün aynı şekilde güneşin doğuşuyla birlikte günlük
hareketi devam eder. Karanlık olan yüzey, güneşten gelen ışınları alamaz ve bu yüzey üzerinde
ışıma nedeniyle soğuma gerçekleşir.
Güneşin günlük hareketi, gece ve gündüz kavramlarını oluşturur. Gece ve gündüz
nedeniyle Yerkürede sıcaklık farkları oluşur. Bir yerin sıcaklığı güneş ışınlarını almaya
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başladığı andan itibaren artış gösterirken, güneşin geliş açısının düşmeye başlayarak güneşin
batmasıyla birlikte giderek gelen enerji de azalır ve kaybolur. Güneşin battığı andan itibaren
ışıma ile soğuma başlar ve bu soğuma tekrar güneş ışınlarının gelmeye başlamasıyla kademeli
olarak azalır.
Örneğin, Ankara’nın Kızılcahamam istasyonunun günlük sıcaklık değişimi
incelendiğinde sıcaklıkların öğle saatlerinde arttığı görülür (Şekil 18). Sıcaklıklar güneş
ışınlarının geliş açısının azalmasına bağlı olarak giderek azalır. 29.08.2016 tarihine ait günlük
sıcaklık değişimi incelendiğinde sıcaklığın en düşük olduğu saatin bu tarihlerde etkili olan
kuzeyli serin hava akışı ve yağışlı hava koşullarına bağlı olarak 03:00, en sıcak saatin ise 12:00
olduğu görülür. Yapılan tahmine göre de 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde etkili olan hava koşulları
nedeniyle sıcaklıkların giderek azalacağı gözlenir.

Şekil 18. Ankara Kızılcahamam istasyonunun günlük sıcaklık değişim grafiği
(www.mgm.gov.tr)

4.3. Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketi
Yerkürenin eksen eğikliği, günlük hareketinin etkisinin artmasına neden olmaktadır.
Ayrıca yerkürenin günlük dönüşüne yıllık hareketi de eklendiğinde sıcaklığın gelişimi açısında
oldukça büyük farklılıklar oluşmaktadır.
Yerkürenin güneş çevresindeki hareketi ile mevsimler oluşur. Yerküre bu hareketini
eliptik bir düzlem üzerinde gerçekleştirir. Bu düzlem üzerindeki hareketi, sahip olduğu 23°27'
eksen eğikliği ile farklılıklar artar. Yerküre güneş etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte
tamamlar. Yerkürenin yörüngesi 939 milyon km’dir ve bu yörüngeyi 107.000 km/saat hızla kat
ederek yıllık dönüşünü tamamlar. Yerküre’nin güneşe olan mesafesi eşit değildir. Bu nedenle
bu dönüş esnasında bazen güneşe yakınlaşırken bazen uzaklaşmaktadır.
Enlem etkisi konusunda daha detaylı açıklanmakla birlikte bu bölümde yerin
hareketlerine kısaca değinilecektir. Yerkürenin güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak’tır. Bu
tarihten kuzey yarım küre kış mevsimini yaşar. Yerkürenin güneşe en yakın olduğu bu zamana
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Perihel (Günberi) denir. En uzak olduğu tarih ise kuzey yarım kürenin yaz mevsimine denk
gelen 4 Temmuz’dur. Yerkürenin güneşe en uzak olduğu bu tarihe ise Afel (Günöte) denir.
Yerkürenin güneş etrafındaki dönüşüyle, mevsimler oluşur ve yıl içinde bu harekete
bağlı olarak değişir. Böylece mevsimler arasında güneş ışınlarının geliş açısının değişmesine
bağlı olarak mevsimlik sıcaklık farkları oluşur.
Yerkürenin eksen eğikliği nedeniyle dönüşündeki 66°33' eğimle duran eksen
çevresindeki yıllık hareketini yaparken yılda iki kez ekvatora dik ve yılda birer kez 23°27'
enlemlerine dik açıyla güneş ışınlarını alır. Ekvatora 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş
ışınları dik açıyla gelir. Buna ekinoks (gece-gündüz eşitliği) denir. Bu tarihlerde yerkürede gece
ve gündüz eşittir. 21 Haziran’da güneş ışınları kuzey yarımkürede 23°27' enlemine güneş
ışınları dik açıyla gelir. Bu enleme Yengeç Dönencesi denir. Bu dönemde kuzey yarımküre yaz
mevsimini yaşamaktadır (Tablo 4).
Tablo 4. Solstis dönemlerinde Kuzey ve Güney yarımküre.
Kuzey yarımküre

Güney yarımküre

• Güneş ışınları, yengeç dönencesine 21 • Güneş ışınları, Oğlak dönencesine 21
Haziran’da dik açı ile gelir.
Aralık’da dik açı ile gelir.
• 21 Haziran matematik iklim olarak kuzey • 21 Aralık matematik iklim olarak güney
yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.
yarımkürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.
• 21 Haziran, kuzey yarımkürenin en uzun • 21 Aralık, güney yarımkürenin en uzun
gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı
tarihtir.
tarihtir.
• 21 Haziran’da yengeç dönencesinden • 21 Aralık’ta oğlak dönencesinden güney
kuzey enlemlere doğru gidildikçe gündüz enlemlere doğru gidildikçe gündüz süresi
süresi uzar.
uzar.
• 21 Haziran’da yengeç dönencesi, güneşin
en dik açıyla geldiği saatte gölge boyu
sıfırdır. Bu enlemin kuzeyinde de bu saatte en
kısa gölge boyu ölçülür.

• 21 Aralık’ta oğlak dönencesi, güneşin en
dik açıyla geldiği saatte gölge boyu sıfırdır.
Bu enlemin güneyinde de bu saatte en kısa
gölge boyu ölçülür.

Eksen eğikliğinin yol açtığı güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi ile kuzey yarımkürede
aydınlanan alan daha geniştir. Bu nedenle de 21 Haziran kuzey yarımkürenin en uzun
gündüzünün yaşandığı tarihtir. 21 Aralık tarihinde benzer durum güney yarımkürede yaşanır.
21 Aralık tarihinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği 23°27' enlemine Oğlak Dönencesi denir.
Bu dönemde güney yarımküre en fazla aydınlanma alanına sahiptir. En uzun gündüz, güney
yarımküre için 21 Aralık tarihidir. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerine solstis (gündönümü)
denir.
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4.4. Matematik İklim
Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Güneş ışınlarının
geliş açıları yerkürenin günlük, yıllık hareketleri ve eksen eğikliği ile alana ve zamana bağlı
değişiklik gösterir. Yerkürenin bu özellikleri dikkate alınarak bir yerin sıcaklığı bulunulan
tarihe göre hesaplanabilir. Böylece her enlem için normal bir sıcaklık ölçüsü belirlenebilir. Bu
hesaplamalar ile enlemlerin normal sıcaklıkları belirlenir.
Hesaplamalara dayanarak yeryüzü belirli kuşaklar halinde ayrılmaktadır. Bu iklim
kuşaklarına güneş iklim kuşakları denir. Güneş iklimi kuşakları matematik bir kesinlikle
ayrıldığı için bunlara matematik iklim kuşakları denir (Erol, 1999).
Matematik iklim kuşakları şöyledir:
Tropikal kuşak; ekvatordan başlayarak her iki yarımkürede 23°27' enlemlerine kadar
uzanan en geniş iklim kuşağıdır. Bu kuşak güneş ışıklarını yılda iki kez ekvatora, iki kez de
dönencelere dik açıyla alır. Bu kuşağın yıl içindeki sıcaklık farkları diğer iklim kuşaklarına göre
oldukça azdır.
Orta kuşak; Yengeç ve Oğlak dönencelerinden başlayarak 66°33' enlemlerine kadar
uzanır. Orta kuşak güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz. Bu kuşak kutup kuşakları ve
tropikal kuşak arasında bir geçiş kuşağı gibidir.
Kutup kuşağı; 66°33' enlemlerinden kutup noktalarına kadar uzanan alanı kapsayan
iklim kuşağıdır. Bu kuşaklar bu kuşakta geceler ya da gündüzler 24 saatten fazladır. Solstis
dönemlerinde ise kuzey ya da güney kutup noktalarında 6 ay gündüz 6 ay gece yaşanır.
Yerkürenin özellikleri iklimlerin genel olarak dağılışını ifade eder. Fakat gerçekte bu durum
birçok faktörün etkisiyle birlikte değişikliğe uğrar (Şekil 18).
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Şekil 18. Yerkürenin eksen eğikliği ve yıllık hareketi

4.5. Atmosferin Etkisi
Atmosfer, yerkürenin açıklanan özellikleriyle bir takım farklılıkların oluşmasına neden
olmaktadır. Buna ek olarak atmosferin özelliklerinin de güneşten gelen ışınlara büyük etkisi
bulunmaktadır. Atmosfer hem güneşten gelen ışınlar üzerinde ve hem de yeryüzünden yansıyan
ışınlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
Öncelikle, atmosfer güneşten gelen ışınları dalga boylarını etkilemeden yansıtır, dağıtır
ve absorbe eder (emilim). Güneş ışınları atmosferdeki gazlar tarafından farklı dalga
boylarındaki ışınları absorbe eder. Oksijen ve Ozon daha çık kısa dalga boyundaki ışınımı
absorbe ederken, karbondioksit ve subuharı, oksijen ve ozon’un absorbe ettiği kısa dalga
boyundaki ışınımdan daha uzun dalga boyundaki ışınımı absorbe eder.
Atmosferdeki gazlar farklı dalga boylarındaki ışınımı absorbe eder ve yayarlar. Kısa
dalga boylu enerjinin çoğu atmosferi geçer ve yeryüzü bu şekilde ısınır. Yeryüzünden enerji
uzun dalga boylu olarak atmosfere yansır. Yansıyan bu ışınlara albedo denir.
Yer sahip olduğu ortalama %47 oranındaki enerjinin %24’ünü ışıma yoluyla geri
gönderir. Atmosfer uzun dalga boyundaki bu ışınların %24 oranındaki ışınların %16’sını
absorbe eder (Erol, 1999). Böylece, sıcaklığın alt katmanlarda kalması sağlanır. Özellikle
subuharının fazla olduğu yerlerde bu etki çok belirgindir. Bu alanlarda sıcaklık kaybı azdır.
Subuharının az bulunduğu yerlerde yer ışıması çok fazladır. Bu alanlara radyasyon penceresi
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denir. Örneğin, yüksek dağlarda su buharının azlığı nedeniyle yer ışıması çok yüksek,
dolayısıyla sıcaklık kaybı fazladır.
Güneşten yeryüzüne gelen ışınımın, atmosferin yere dokunmasıyla (kondüksiyon)
yüzeyden atmosfere taşınır. Atmosferin alt katlarından üst katlarına doğru enerji akışı olur.
Havanın iletkenliği zayıf olduğu için bu enerji akışı da oldukça yavaştır. Atmosferin
ısınmasında önemli bir etkisi olan bir başka faktör dikey yönlü hava hareketleridir.
Hava hareketleri etkisiyle alçalan hava bölümleri, artan hava basıncı nedeniyle sıkışarak
ısınır. Buna karşılık yükseldikçe basınç azalır, hava genişler ve soğur. Hava bu sıkışıp
genişlemeler ile ilgili olarak ısınıp soğurken dışarıdan hiç ısı akıp vermez. Gerekli ısıyı
bünyesinde tuttuğu gizli ısıdan harcar. Böylece dışarıdan ısı alıp vermeden dikey hareketler
etkisiyle havanın kendi kendine ısınıp soğumasına Adyabatik ısınıp-soğuma denilir (Erol,
1999). Gizli ısı ile subuharı atmosferde yoğunlaşınca içindeki gizli ısı açığa çıkar ve hava ısınır.
Subuharı, atmosferden gelen ışınları absorbe etmesiyle, buharlaşma ile yeryüzünden atmosfere
enerji taşınması ve yoğunlaşmasıyla atmosfere enerji vermesiyle atmosferin ısınması
konusunda bir etki sağlar.
Atmosferin etkisi hakkında genel olarak şunlar söylenebilir:
• Atmosfer doğru ışın alan yerlerin aşırı derecede sıcak, ışın almayan yerlerin ise aşırı
derecede soğuk kalmasını önleyen düzenleyici bir rol oynar.
•

Bu etkisini güneşten gelen ışınları ve yerden geri verilen ışınları dağıtıp absorbe

•

Isınan yerlerdeki sıcaklığı alıp soğuk yerlere taşımak yoluyla gösterir.

etmek.

• Daha çok alttan ısınıp, üstten soğuyarak ve içindeki tozlar, karbondioksit ve
özellikle subuharı yardımıyla yeryüzüne yakın hava katlarının sıcak olmasını sağlar. Böylece
atmosferin etkileri matematik iklim kuşaklarında önemli değişiklikler yapan bir etmenler dizisi
olarak belirlenmiş bulunmaktadır (Erol, 1999).

4.6. Güneşlenme Süresi
Güneşlenme süresi arttıkça yerin sıcaklığı da artar. Kuzey ve güney yarımküreler yaz
mevsimlerinde güneş ışınlarının daha dik açıyla gelmesi nedeniyle yüksek sıcaklık içerirler.
Özellikle, 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yengeç dönencesine güneş ışınlarının dik
açıyla gelir ve yerkürenin eksen eğikliği nedeniyle güneş ışınları daha fazla alanı aydınlatır.
Aydınlanmanın artmasıyla birlikte sıcaklıklarda artmaktadır. Bu nedenle kuzey yarımkürenin
en sıcak mevsimi yazdır. Benzer şekilde, 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesi güneş ışınlarını
dik açıyla alır. Eksen eğikliği ile güney yarımkürede diğer zamanlardan daha fazla alan
aydınlanmaktadır. Bu nedenle de en sıcak zamanını yaşamaktadır.
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Gün içerisinde de güneş ışınlarının daha dik geldiği zamanlar sıcak, güneşin batışından
tekrar doğana kadar geçen süre de soğuk zamanıdır. Günlük en soğuk an çoğunlukla sabahın
ilk saatleri, en sıcak anı ise öğleden sonraki zamanlardır. En soğuk zaman, radyasyon ile
yeryüzünün sıcaklık kaybetmesi ve güneş ışını alamaması nedeniyle sabahın ilk saatlerindedir.
En sıcak anının öğleden sonra olmasının sebebi ise güneşlenmenin devam ederek önce
yerkürenin kaybettiği sıcaklığı karşılaması, daha sonra yerküreyi ısıtması ve sonrasında ısı
birikmesi nedeniyle sıcaklığın en yüksek seviyeye gelmesidir.
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Uygulamalar
Yerkürenin özelliklerinden kaynaklanan sıcaklık değişimlerini açıklayınız.
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Uygulama Soruları
Sıcaklık hangi faktörlere bağlı olarak değişmektedir?
Atmosferin ısınmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Subuharının atmosferin ısınmasında nasıl bir etkisi bulunur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yerkürenin şeklinden ve yörüngesinden kaynaklanan özellikler ile güneş
ışınlarının nasıl etkili olduğu öğrendik. Yerkürenin günlük, yıllık hareketlerini, matematik
iklimi, atmosferin etkisini öğrenerek bilgilerimizi pekiştirdik.
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Bölüm Soruları
1) Yerküre, kutuplardan basık ve ekvator’dan şişkince olan bir şekle sahiptir. Bu şekle
…….denilmektir.
2) Yerküre, ……….doğru kendi ekseni etrafında döner.
3) Yerkürenin yörüngesi….milyon km’dir ve bu yörüngeyi…..km hızla kat ederek
yıllık dönüşünü tamamlar.
4) Aşağıdakilerden hangisi yerküre yıllık dönüşünü tamamladığı süredir?
a) 365 gün
b) 367 gün 6 saat
c) 365 gün 6 saat
d) 364 gün 2 saat
e) 365 gün 6 saat 2 dakika
5) Yerküre günlük dönüş hareketini ekliptik düzleme oranla……eğimli duran bir
eksen üzerinde yapar.
6) Yerkürenin eksen eğikliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) 23°33'
b) 66°33'
c) 27°33'
d) 23°27'
e) 66°32'
7) Güneşin yerküreye en yakın olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3 Ocak
b) 21 Aralık
c) 23 Eylül
d) 4 Temmuz
e) 3 Aralık
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8) Yerkürenin güneşe en uzak olduğu bu zamana…..denir.
9) Yerkürenin güneşe en yakın olduğu bu tarihe….denir.
10) Matematik iklim nedir?

Cevaplar
1)Geoid, 2) batıdan doğuya, 3) 939, 107.000, 4)c, 5) 66°33', 6)d, 7) a, 8) Afel (Günöte),
9) Perihel (Günberi), 10) Güneşten gelen ışınların, yerkürenin eksen eğikliği ile günlük ve yıllık
hareketlerine göre enlemlerdeki iklimi kuşaklarına matematik iklim denir.
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5. YERYÜZÜ ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLAN ETMENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yerkürenin özeliklerine bağlı olarak sıcaklığın değişimini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yerkürenin hangi özelliklerine bağlı olarak iklimler şekillenmektedir?
Kara ve deniz dağılışı iklim özelliklerini nasıl etkilemektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sıcaklığın dağılışında kara Ders notu, ppt sunum, ders
ve deniz dağılışının etkisini videosu
öğrenir
Yer şekillerinin
etkilerini kavrar

sıcaklığa Ders notu, ppt sunum, ders
videosu
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Anahtar Kavramlar
Yerküre iklimi
Yerküre yüzeyi
Kara ve deniz dağılışı
Yükselti ve sıcaklık
Bitki örtüsü
Nemlilik ve sıcaklık
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Giriş
Sıcaklığın dağılışındaki önemli faktörlerden biri kara deniz dağılışıdır. Karaların çabuk
ısınıp çabuk soğuması, denizlerin ise geç ısınıp geç soğuması nedeni ile karaların iç kısımları
ile kıyı kesimleri arasında farklı iklim özellikleri görülmektedir.
Bunun yanında yüzey şekilleri de sıcaklığın dağılışı üzerinde etkili önemli faktörlerdir.
Bunun içinde yükselti, bakı gibi özelliklerin yanında toprak nemi ve hatta bitki örtüsünün
varlığı veya yokluğu da önemli bir faktördür.
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5.1. Kara ve Denizlerin Sıcaklığa Etkileri
Kara ve denizlerin özgül ısıları ve ısınma özellikleri birbirinden farklıdır. Karaların
özgül ısısı denizden daha düşüktür. Ayrıca, gün içinde gelen güneş ışınları kara yüzeyinin
1m’lik derinliğe kadar olan bölümünü ısıtırken, deniz yüzeyinin 10m’lik bir alanını
ısıtmaktadır. Bu nedenle de karalar denizlerden daha hızlı ısınır.
Deniz suyundaki yatay ve dikey yöndeki hareketler denizlerde ısınıp soğumayı
yavaşlatıcı etki yaparlar. Deniz suyundaki dikey yöndeki hareketler ile ısınan su alta iner ve
yüzeye soğuk su çıkar. Bu nedenle de deniz suyu hareketli bir yüzey olduğu için bu alanı
ısıtmak durağan kara yüzeyi ısıtmaktan daha zordur.
Zor ısınan denizin soğuması da karadan daha zordur. Kara yüzeyinde ısınan yüzey hızla
soğurken, denizin biriken sıcaklığının kaydebilmesi daha zordur. Bu nedenle, karasal özellik
taşıyan bir istasyonun sıcaklıkları, denizel etkileri olan istasyondan daha soğuk olur.
Örneğin, Iğdır ve İzmir istasyonları aynı enlemde yeralırlar. İstasyonların uzun yıllık
ortalama sıcaklıklarının aylara göre dağılışı incelendiğinde Iğdır’ın İzmir’den daha soğuk
olduğu görülür (Şekil 19). Iğdır, çevresine göre mikroklima özelliği gösteren bir istasyondur.
Buna rağmen iki istasyon arasında çok belirgin bir sıcaklık farkı bulunur. Ayrıca, burada
istasyonların kendi içinde de yaz ve kış mevsimi sıcaklıkları arasında belirgin bir fark vardır.
Iğdır istasyonu, en düşük sıcaklığını Ocak ayında yaşar. Şubat ayından itibaren sıcaklıklarda
artışlar başlar. Karasallığın etkisiyle yaz ayları fazla ısınır ve yaz-kış mevsimleri arasındaki
sıcaklık farkı artar.
İzmir istasyonu da en soğuk ayını uzun süreli ortalamasına göre Ocak ayında yaşamıştır.
Fakat Ocak ve Şubat ayları arasındaki sıcaklık farkı oldukça azdır. İzmir istasyonu denizel
özelliklerin etkili olduğu bir istasyondur. Bu nedenle İzmir’de kış ve yaz sıcaklıkları arasındaki
sıcaklık farkı Iğdır istasyonuna göre oldukça azdır. İzmir’de sıcaklıkların aylara göre değişimi
daha yumuşak geçişlidir. Fakat Iğdır’da durum oldukça farklıdır. Iğdır istasyonunda aylar
arasındaki değişim daha keskin şekilde gerçekleşmiştir.
Deniz suyundaki yatay ve dikey yöndeki hareketler ısının yüzey suyunun daha derinlere
inmesinei sağlar ve derinliklerde de yaşamın gelişmesi sağlanmış olur. Ayrıca, deniz suyundaki
ısı farklılıkları büyük akıntı sistemlerinin de doğmasını sağlamaktadır. Bu akıntılar ile bazı
alanların iklimi ılıman hale gelirken, bazılarının ise soğumasına yol açmaktadır.
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Şekil 19. İzmir ve Iğdır istasyonlarının ortalama sıcaklıklarının aylara göre dağılışı.
Bu konuyu özetlememiz gerekirse;
• Karalar çabuk ısınır ve çabuk soğur. Karalarda günlük sıcaklık farkları fazladır. Bu
nedenle de yıllık sıcaklık farkları fazladır.
• Denizler geç ısınır ve geç soğur. Denizlerde günlük sıcaklık farkları azdır. Bu
nedenle de yıllık sıcaklık farkları azdır.
•
fazladır.

Karaların fazla olduğu kuzey yarımkürede sıcaklık farkları güney yarımküreden

• Denizler ya da göl gibi su yüzeyleri sahip oldukları sıcaklık özellikleri nedeniyle
yaşanılan yerin iklimini ılımanlaştırmak gibi bir etki gösterirler.
• Okyanuslarda ısınma farkı nedeniyle gelişen akıntılarda etkili oldukları alanların
iklimi üzerinde belirgin bir etkisye sahiptir. Örneğin; Gulf-Stream akıntısı etkili olduğu
kuzeybatı Avrupa’daki ülkelerin daha yaşanılabilir bir iklime sahip olmasını sağlar. Soğuk su
akıntıları ise etkili oldukları alanların iklimi üzerinde olumsuz etkilerde bulunurlar.

5.2. Yerşekillerinin Sıcaklığa Etkisi
Yerşekillerinin farklılığı önemli ısınma farklarının oluşmasını sağlayan sebeplerden
biridir. Farklı yüzeylerin ısınma özelliği de birbirinden farklıdır. Ya da topografi olarak farklı
olan yüzeyler güneş ışınlarının geliş açısındaki farklılaşma ile farklı ısınma özellikleri
gösterirler.
Aydınlanma süresini belirleyen bir etmen olarak da yer şekillerinin etkisi vardır. Sabah
ve akşam saatlerinde güneş ışınlarının geliş açısı farklılaştığı için topografik engeller ile ısınma
da farklılaşır. Örneğin bir dağ güneş ışınlarını öğle saatlerinde büyük açılarla alırken, öğleden
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sonra bu etki ışınların geliş açısının artmasıyla azalır ve güneşe dönük olmayan yüzey
ısınmasını sürdüremez. Bu alan, güneşe dönük olan alana göre daha serin özellik gösterir.
Güneşe dönük olma olayına bakı denir. Birçok yerde bakı etkisi belirgin bir şekilde görülebilir.

5.3. Yüksekliğin Sıcaklığa Etkisi
Yüksekliğin, sıcaklık üzerinde önemli etkisi vardır. Serbest atmosferde yükseldikçe her
100 m’de sıcaklıklar 0.5°C azalırken, alçaldıkça her 100 m’de sıcaklıklar 1°C artar (Şekil 20).
Çünkü yükselirken içinde su buharı bulunan hava kütlesi bunu yoğuşma ile yükseldiği yamaçta
yağış olarak bırakmıştır. Diğer yamaçtan (dulda yamaç) aşağıya doğru inerken bu sefer kuru
hava sıcaklık değişim oranına göre ısınmaya başlar ki bu, nemli hava sıcaklık değişim oranına
göre yüksektir.
Yerin yüksekliğinin etkisi, gelen güneş ışınlarının atmosferde kat etttikleri mesafenin
değişmesi ile de farklılık gösterir. Güneşten gelen ışınlar atmosfere girdikleri andan itibaren
atmosferdeki gazlar, tozlar vb. nedeniyle dağılmaya, saçılmaya, yansımaya ve absorbe
edilmeye başlar. Güneş ışınlarının atmosfer geçirdikleri süre ölçüsünde yukarıdaki nedenlerle
enerji kaybı yaşar. Atmosferde geçirilen sürenin az olması, bir yerin güneş ışınlarından daha
çok faydalanması anlamına gelir. Bu nedenle de yüksek alanlar alçak alanlara göre daha yüksek
enerji alırlar.

Şekil 20. Yükseltiye bağlı olarak sıcaklık değişimi.
Yüksek dağ alanları aldıkları yüksek enerji nedeniyle çabuk ısınırlar. Bu ısınma
nedeniyle yoğuşma olduğu zaman bulutlar dağ zirvelerinin altlarında oluşurlar. Güneşin
batmasından sonra yeryüzünden ışıma nedeniyle enerji kaybı artar. Bu kayıplar eğer
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gökyüzünde bulut yoksa daha fazla olur. Dağların zirveleri genellikle bulutsuz olduğu için bu
alanlardan ışıma yoluyla enerji kaybı daha fazladır. Bu nedenle de daha hızlı soğurlar.
Sıcaklıkların yüksek olduğu ülkelerde özellikle yaz mevsiminde serinlik yaşamak
isteyen insanlar yaylaları tercih etmektedir. Bu alanlar gece sıcaklıkları daha düşüktür. Örneğin;
Çukurova çevrsinde yaz sıcaklıkları çok yüksektir. Bu nedenle burada yaşayan insanlar ovanın
çevresindeki yaylara çıkmayı tercih etmektedirler.

5.4. Yüzey Özelliklerinin Sıcaklığa Etkisi
Yüzey özelliklerinin değişmesi, cisimlerin özgül ısılarının farklı olması ve farklı
miktarlardaki alanının ısınması nedeniyle cisimlerin ısınma ve soğuma özellikleri değişiklikler
gösterir. Bu özellik metropollerde ve büyük şehirlerde farklı ısı alanlarının oluşmasına yol açar.
Yüzeydeki bu farklı ısınma, yüzeyden ısınan havanın da farklı şekilde ısınmasın neden olur. Bu
da özellikle kentsel alanlarda kentsel ısı adası denilen çevresine göre daha sıcak olan alanların
oluşmasına yol açmaktadır.
Yüzeyin nemli ya da kuru olması da yüzey ısınmasındaki farklılıkların bir sebebidir.
Yüzeyde bulunan nem ya da su kütlesi bulunulan yerin fazla ısınıp soğumasını önler.
Nemli toprağın yer sıcaklığı üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Çünkü toprağı ıslatmış
olan suyun özgül ısısı yüksektir ve çok enerji aldığı halde az ısınır. Yine aynı nedenle nemli
toprak geç soğur. Bu özelliği ile nemli toprak kuru yerle su yüzeyleri arasında bir ortam
oluşturmaktadır. Ayrıca toprağı ıslatan su ısındıkça buharlaşacağından tıpkı insan vücudundaki
terleme gibi toprağın aşırı derecede ısınmasını da önler.
Bitki örtüsü de yüzeyin farklı ısınmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Bitki örtüsü
de topak nemi ya da su yüzeyleri gibi etki yapar. Yüzeyin aşırı ısınmasını ve hızla soğumasını
önleyici bir etkiye sahiptir. Sıcak yaz günlerinde ormanlık bir alana gidildiğinde, bitki
örtüsünün yüzey üzerindeki etkisi çok belirgin bir şekilde gözlenebilir. Ormanlık alanlar
çevrelerinden daha serin olurlar. Bu nedenle de tıpkı Çukurova çevresinde olduğu gibi insanlar
sıcak yaz günlerinin bunaltıcı etkisinden kaçmak için ormanlık alanlara gitmeyi tercih ederler.
Yüzey üzerindeki kar, buz örtüsü yüzeyin ısınmasını farklılaştıran bir faktördür. Kar ve
buz örtüleri gelen güneş ışınlarının yansımasına yol açarlar. Bu nedenle gelen güneş ışınlarının
önemli bir bölümü yansır. Bu nedenle karlı ya da buzlu yüzeyler, toprak yüzey gibi ısınmaz.
Bu durum kar yağışı alan yerlerde karın uzun süre kalmasına yol açar. Yüzeydeki kar gelen
ışınları yansıttığı için hızla eriyemez.
Kar yeryüzünde gevşek bir örtü oluşturur ve karın tanecikleri arasında hava bulunur. Bu
hareketsiz hava adeta yalıtkan bir rol oynayarak, yerden ışımayı geniş ölçüde önler. Sonuç
olarak kar az ısınan, fakat toprağın aşırı soğumasına da fırsat vermeyen bir örtü halinde belirir.
Onun için kar örtüsü hava sıcaklığının çok düştüğü kış günleri ve gecelerinde toprak
sıcaklığının fazla düşmesini önler ve örneğin memleketimizde kış buğdayını aşırı donlardan
koruyan bir örtü görevini görür (Erol, 1999).
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5.5. Atmosfer Dolaşımının Sıcaklığa Etkisi
Genel atmosfer dolaşımı yeryüzündeki büyük iklim bölgeleri ve bu iklim bölgelerinin
özelliklerini belirlemek açısından önemlidir. Tüm bu iklim tipleri genel atmosfer dolaşımının
kontrolünde oluşur ve karakteristik özellikleri bu dolaşıma bağlı olarak şekillenir. Genel
dolaşım, yıl içinde güneşten alınan enerjinin kutup bölgeleri ve ekvatoral bölge arasında farklı
olmasıyla oluşur. Ekvator ve çevresi yıl içinde kutup bölgelerinden fazla enerji alır ve genel
dolaşım bu bölgeler arasındaki enerji bilançosu farkına dayanır. Kutup bölgelerindeki enerji
açığını ortadan kaldırmak üzere ekvatordan her iki kutup bölgesine doğru hava hareketi
meridyonel yönde ilerler. Bu hava koriyolis etkisiyle sapmalara uğrar. Hava, kuzey
yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapar (Şekil 20).
Ekvatoral bölge devamlı bir alçak basınç alanıdır. Buradaki hava ısınarak (güneşten
alınan enerji fazlalığı nedeniyle) konvektif olarak yükselir. Yükselen hava her iki yarımkürede
de yaklaşık 30° enlemlerinde sübsidansa (alçalım) uğrar. Alçalan hava kütlesi adyabatik olarak
ısındığı için doyma noktasından uzaklaşır ve bu enlemler genellikle yağış oluşturan hava
özelliklerinin zayıf olduğu kurak alanları oluşturur.
Yerküreyi çevreleyecek biçimde bu enlemlere komşu alanların iklimleri sıcak ve
kuraktır; hava açık ve yağmur seyrektir. Sübsidansa uğrayan hava yeryüzüne yakın alanlardan
ekvatora ve kutuplara doğru harekete devam eder. Ekvatora doğru yönelen bu sürekli rüzgar
kuşağına “alize rüzgarları” denir. Alize rüzgarları da koriyolis etkisiyle sapmaya uğrar ve kuzey
yarımkürede kuzeydoğu, güney yarımkürede güneydoğu yönünden eserler. Kuzey ve güney
yarımküreden ekvatora doğru esen alize rüzgarları birbirlerine bir konverjans hattı boyunca
yaklaşırlar.

Şekil 20 : Üç hücreli genel atmosfer dolaşımı (www.earth.rochester.edu).
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Bu hat, “intertropikal konverjans zonu” (ITCZ) olarak da bilinen tropikler arası
yaklaşım kuşağıdır. Bu kuşak yıl içinde Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketiyle
yarımkürelerdeki enerji farklarıyla (kuzey yarımküre için) yazın kuzey yarımküreye,
kışın güney yarım küreye doğru yer değiştir. Subtropikal basınç alanlarından kutuplara
doğru yönelen rüzgarlar ise 30-60° enlemleri arasında (kuzey yarımkürede) “batı
rüzgarları” kuşağı olarak eser (Holton, 2004; Barry ve Chorley, 2003; Ahrens, 2000;
2007).
Polar bölge göreli olarak ekvatora oranla aldığı daha az enerji aldığı ve havanın
yoğunluğu nedeniyle (soğuk olan hava çökme eğilimindedir) termik yüksek basınç
alanıdır. Burada, yağış oluşma olasılığı zayıftır. Bu akım da, sağa saparak “doğulu
rüzgarlar” olarak ekvatora doğru güneybatı yönünde ilerler.
Batı rüzgarları, daha çok yüksek enlemlerde (40-60° enlemleri arasında) polar
bölgeden ekvatora doğru gelen soğuk havayla karşılaşır. Yoğunlukları farklı olan batı
rüzgarları ve doğu rüzgarlarının karşılaştığı “polar cephe” olarak bilinen gezegensel
cephe boyunca batı rüzgarlarının bir bölümü yükselerek ekvatora doğru yönelir, doğu
rüzgarlarının bir bölümü ise göreceli olarak ısınarak kutba doğru yönelir.
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Uygulamalar
Yükseltiye bağlı olarak sıcaklığın değişimini araştırınız.
Nemli ve kuru arazilerde yeryüzü ile atmosfer aeasındaki ısı alış verişi nasıl olmaktadır,
araştırınız.
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Uygulama Soruları
Karalar ve denizler neden farklı ısınma sürecine sahiptir?
Yükseltiye bağlı sıcaklık değişimlerinin sonuçları nelerdir?
Bitki örtüsünün sıcaklığa etkisi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen kara ve deniz dağılışı yanında
yüzey şekillerinin etkileri, nem ve bitki örtüsünün bu dağılımdaki etkilerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kara ve denizlerin ısınma özellikleri neden birbirinden farklıdır?
2) Deniz suyundaki aşağıdaki hareketlerden hangisi ısınmaı ve soğumayı yavaşlatıcı
etki yapar?
a) Yatay
b) Dikey
c) Paralel
d) Yatay ve dikey
e) Üstsel
3) Deniz suyundaki yatay ve dikey yöndeki hareketler denizlerde…………yavaşlatıcı
etki yaparlar.
4) Karalar hangi yarımkürede fazladır?
5) Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklık farkları fazladır?
a) Kuzey kutup dairesinde
b) Batı yarımkürede
c) Kuzey yarımkürede
d) Güney yarımkürede
e) Güney kutup dairesinde
6) Yüksek dağ alanları aldıkları …… enerji nedeniyle …….. ısınırlar.
7) Yüksek dağ alanları neden hızlı ısınır?
8) Serbest atmosferde yükseldikçe her 100 m’de sıcaklıklar…..°C azalırken,
alçaldıkça her 100 m’de sıcaklıklar…..°C artar.
9) Atmosfer dolaşımında ... hücreli genel dolaşım sistemi bulunmaktadır.
10) Nemli toprakların geç ısınıp geç soğumasının nedeni nedir?
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Cevaplar
1)Özgül ısıları nedeniyle, 2) d, 3) ısınıp soğumayı, 4)c, 5)c, 6) yüksek, çabuk, 7) güneş
ışınlarının az yol kat etmeleri nedeniyle, 8) 0.5 - 1, 9) 3, 10) İçindeki suyun özgül ısısının yüksek
olmasıdır.
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6. OKYANUS AKINTILARI VE YERKÜRENİN SICAKLIĞINA
ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde okyanus akımntılarının yeryüzünde sıcaklığın dağılışına olan etkileri
üzerinde durulacak ve temel okyanus akıntıları ile dolaşım sistemleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Okyanus akıntılatının genel atmosfer sirkülasyonu ile etkileşimi nedir?
Termohalin nedir?
Okyanusta yatay ve dikey hareketler nasıl oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Okyanus
akıntıları
ile Ders notu, ppt sunum, ders
atmosfer
sirkülasyonu videosu
arasındaki etkileşimi öğrenir
Okyanus akıntıları ile iklim Ders notu, ppt sunum, ders
özellikleri arasındaki ilişkiyi videosu
kavrar
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Anahtar Kavramlar
Akıntı
Walker Dolaşımı
La Nina
El Nino
Termohalin
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Giriş
Okyanus akıntıları, genel atmosfer sirkülasyonu ile birlikte düşünülmesi gereken bir
kavramdır. Gerçekten okyanus akıntıları ile genel atmosfer sirkülasyonu arasında kuvvetli bir
ilişki ve etkileşim bulunmaktadır.
Bu akıntılar soğuk kutupsal okyanus suları ile sıcak ekvatoral okyanus sularının doğuş
bölgelerinden farklı bölgelere ulaşması ile gittikleri yerlere, kıyılara farklı iklim özellikleri
götürmektedirler.
Bununla birlikte Walker Dolaşımı, El Nino, La Nina gibi hadiselerle dünya iklimlerini
etkilemektedir. Bu etkiler periyodik bir salınıma sahip olarak, ülkemizin de içinde yer aldığı
Akdeniz çanağını da etkilemektedir.
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6.1. Okyanus Akıntıları
Okyanus akıntıları, hem denizler hem karalar üzerinde havanın ısınmasını
sağlayan önemli bir sıcaklık etmenidir. Akıntılar genel olarak sıcak olan ekvatoral bölge
ve kutuplar arasındaki enerji açığını kapatmak üzere atmosfer dolaşımı ile birlikte
çalışan bir sistemdir.
Okyanus akıntılarının oluşmasının en önemli sebebi atmosfer dolaşımı ile oluşan
rüzgarlardır. Okyanuslar üzerinde sürekli olarak esen rüzgarlar ekvatoral bölgedeki
sıcak suların kutuplara doğru, kutup bölgelerindeki soğuk suların ise ekvatoral bölgeye
doğru sürüklenmesine yol açar.
Okyanusların iki türlü hareketi vardır,
• Rüzgarlarla yüzey arasındaki etkileşimden kaynaklanan ve sadece üst birkaç
yüz metreyi etkileyen harekettir. Bu yüzey tabakalarının rüzgar tarafından
sürüklenmesi,
• Sıcaklık ve tuzluluk farklarının yoğunluğu etkilemesinden kaynaklanan ve
okyanusun derinliklerini etkileyen harekettir. Yoğunluk farkından dolayı su hareket
eder ve 4-5 km derinliğe kadar etkili olan bir harekettir.
Her iki durumda da bu hareketlerin uzun zaman ortalamaları bu kuvvetlerle
Koriyolis kuvveti arasındaki denge ile belirlenir.
İklim koşullarının etkisi altında beliren hava kütleleri gibi okyanuslarda da
belirli özellikleri bulunan su kütleleri belirmiştir. Bunlardan tropik-subtropik su
kütleleri oldukça sıcak, fazla buharlaşma yüzünden tuzludur, renkleri mavimsidir,
içlerinde az mikroorganizmalar, planktonlar vardır. Polar su kütleleri soğuk ve az
tuzludur. Renkleri yeşilimsidir. İçlerinde bol plankton bulunur. Bu kütlelerin arasında
ise onların karışmasından doğmuş orta enlem su kütleleri bulunur (Erol, 1999).
Okyanus akıntılarında, genellikle kutup bölgelerinden gelen akıntılar soğuk iken
ekvator bölgesinden gelenler sıcaktır. Okyanus akıntılarının etkisiyle Avrupa’nın batı
yarısı ile Amerika kıtasının kuzeyi aynı enlemlerde olmasına rağmen daha sıcaktır. Aynı
enlemlerde okyanus kıyısında bulunan yerlerde sıcaklık farkları varsa bu sıcaklık
farkının en önemli sebebi okyanus akıntıları olabilir (Şekil 21).
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Şekil 21 : Yüzey okyanus akıntılarının dağılışı (Ahrens, 2000’e göre yeniden çizildi).
Yukarıda isimleri verilen okyanus akıntılarının sıcak olanları kırmızı, soğuk olanları ise
mavi renklidir. Akıntıların karşılaşma alanları plankton bakımından oldukça zengindir. Bu
karşılaşma alanlarında plankton zenginliğine bağlı olarak balıkçılık faaliyetleri oldukça fazla
gelişmiştir. Örneğin; Norveç kıyıları balıkçılıkta dünya ölçeğinde ilk sıralarda yer alır.
Sıcak su akıntıları, etkili oldukları bölgelerle bazı özel isimler alır. Örneğin; Kuzey
Atlantik’te Körfez (Gulf Stream), Kuzey Pasifik’te Kuroşivo, Güney Atlantik’te Brezilya,
Güney Pasifik’te Doğu Avustralya, Hint Okyanusu’nda Agulhas ve Mozambik. Bu akıntılar,
genellikle günde 40-120 km hızla yol alırlar. Batı sınır akıntıları, genellikle okyanus
yüzeyinden 1,000 m derinliğe kadar inen, en derin yüzey akıntılarıdır. Doğu sınır akıntıları,
yüksek enlemlerden ekvatora doğru akan soğuk akıntılardır. Özellikle Kuzey Yarımkürede,
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Kuzey Pasifik, Körfez ve Kuzey Atlantik akıntıları, orta enlem karalarının batı kıyılarında
(Britanya Adalarındaki ve batı Avrupa’nın büyük bölümünde) ılıman ve nemli bir etki yaratır.
Bu nedenlerle, Ocak ayı ortalama sıcaklık değerleri karşılaştırıldığında, aynı enlemlerde
bulunan Londra, New York’tan daha yüksek sıcakların ölçülmesine neden olur.
Soğuk su akıntıları da, bulundukları bölgelere göre özel isimler alır. Bunlardan bazıları,
Kuzey Atlantik’te Kanarya, Kuzey Pasifik’te Kaliforniya, Güney Atlantik’te Benguela, Güney
Pasifik’te Peru/Humbolt, Hint Okyanusu’nda Batı Avustralya. Bu akıntılar genellikle 3-7
km/gün hızla deniz yüzeyinde hareket eden (sığ) akıntılardır. Soğuk su akıntılarının en belirgin
etkisi yıl boyunca sıcak olan tropiklerde ya da yaz aylarında orta enlemlerde gözlemlenir.
Örneğin, soğuk Kaliforniya akıntısının etkisi altındaki Güney Kaliforniya’nın subtropikal
kıyısındaki yaz sıcaklıkları, ABD’nin aynı enlemlerdeki doğu kıyılarında kaydedilen
sıcaklıklardan daha düşüktür.

6.2. Walker Dolaşımı
Walker dolaşımı, merkez Pasifik’te doğudan batıya doğru esen alt seviye
rüzgarları batı Pasifik’in ılık suları üzerinde bir hareket oluşturur. Üst troposferde akış
batıdan doğuya doğru geri döner ve doğu Pasifik’in soğuk suları üzerinde hareket azalır
(Lau ve Yang, 2003). Walker dolaşımı; hareketin, ısının ve tropiklerdeki büyük
alanlardan geçerek bozulan hareketin içindeki su buharının küresel değişimini denetler.
Bu nedenle, tropiklerdeki iklim ve havanın özelliğini belirlemede, ekvatoral bölgedeki
atmosferik enerji bilançosu önemli bir rol oynar. Pasifik okyanusu kıyılarındaki
subtropikal bölgelerde ve tropikler üzerinde Walker dolaşımının değişmesi ile bağlantılı
güçlü atmosferik etkiler vardır. El Niño boyunca zayıflayan Walker dolaşımı,
kuzeydoğu Brezilya’da geniş ölçekli kuraklıklara, Peru, Ekvator, güney doğu Brezilya
ve Arjantin’in kuzeyinde büyük zararlara yol açan sellere neden olur. La Niña boyunca,
Walker dolaşımı şiddetlenir ve Walker dolaşımı ayrıca, doğu Pasifik yüzey sıcaklık
değişimi ile Asya-Avustralya musonunun değişikliği arasındaki temel bağlantıyı sunar.
Walker dolaşımı, ekvatoral kuşak boyunca doğu-batı atmosferik dolaşım hücrelerinden
oluşur. El Niño-Güneyli Salınım iklim sisteminin ayrılmaz bir parçası ve mevsimsel ve
yıllararası zaman ölçeklerindeki belirgin değişkenliğe sahiptir. Walker dolaşımının
dalgalanmaları dünyanın farklı parçalarındaki ekstrem hava koşullarını yönetebilir
(Şekil 22).
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Şekil 22: Ekvatorda normal koşullar ve El Niño koşullarındaki Walker dolaşımı (Holton,
2004’e göre yeniden çizildi).
Ekvatoral sular üzerinde, hava ılıktır, yatay basınç gradyanı ve rüzgarlar zayıftır. Bu
bölge doldrumlar olarak bilinir (bu alandaki havanın tekdüzeliği “doldrumlardaki aşağıya
yönelen” ifadesine neden olur). Burada, ılık hava yükselir, sık sık yoğunlaşarak büyük kümülüs
bulutlarını ve fırtınaları oluşturur ve çok büyük miktardaki gizli ısıyı serbest bırakılır. Bu ısı
daha çok havanın yoğunlaşmasına ve Hadley hücrelerinin sürekliliğini sağlar. Yükselen hava
tropopoza ulaşır, burada sınır tabakası engelleyicidir, havanın kutuplara doğru enlemsel
hareketine sebep olur. Koriyolis kuvveti kutuplara doğru olan bu akışı kuzey yarımkürede sağa,
güney yarımkürede sola doğru saptırır (Şekil 22).
Hava yukarıda tropiklerden kutuplara doğru radyasyon açığı nedeniyle hareket eder ve
aynı zamanda konverjans başlar, özellikle bu hava kütleleri orta enlemlerde birbirine yaklaşır.
Bu yukarıdaki havanın konverjansı yüzeyde havanın kütlesini arttırır ki bu kuşakta (karşılaşma
alanında) yüzeyde hava basıncının artmasına yol açar. Böylece yaklaşık 30° enleminde
yukarıdaki havanın konverjansı subtropikler olarak bilinen yüksek basınç kuşaklarını üretir.
Konverjanstaki gibi, yüksek basınçlar üzerindeki görece kuru hava yavaşça alçalır ve
sıkışmayla ısınır. Bu alçalan hava genel olarak açık gökyüzü ve ılık hava sıcaklığına sebep olur.
Böyle alanlarda Sahra gibi dünyanın önemli çöllerini buluruz. Okyanuslar üzerindeki Yüksek
basınç merkezlerinde zayıf basınç gradyanı sadece zayıf rüzgarları üretir. Efsaneye göre,
yelkenli gemiler yeni dünyada seyahat ederken olçukça sık bir şekilde bu bölgelerde
rüzgarsızlıktan dolayı hareket edememiş yemek ve levazımları yavaş yavaş azalmış, atları ya
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gemiden atmışlar ya da yemişler. Sonuç olarak bu enlemlere bazen At enlemleri de denilir
(Ahrens, 2000; 2007; Barry ve Chorley, 2003; Lutgens ve Tarbuck, 1998; Holton, 2004).
At enlemlerinden sonra, yüzeydeki havanın bir kısmı ekvatora doğru geri döner. Bu
geriye doğru bir akış değildir, koriyolis kuvveti hava akışlarında sapmaya neden olduğu için
rüzgarlar kuzey yarımkürede kuzeydoğudan, güney yarımkürede güneydoğudan eser. Bu
devamlı rüzgarlar yeni dünyada yelkenli gemilere okyanus rotası oluşturur. Bu rüzgarlara
ticaret rüzgarları denir. Ekvator yakınındaki kuzeydoğu alizeler ile güneydoğu alizelerin
karşılaşma kuşağına tropiklerarası karşılaşma kuşağı denir. Bu bölgedeki yüzey
konverjansında, hava yükselir ve hücresel yolculuğuna devam eder.
Bu arada, 30° enleminde, yüzeydeki hava hareketi ekvatora doğru değildir. Havanın bir
kısmı kutuplara ve doğuya doğru saparak ilerler ve her iki yarım kürede de aşağı yukarı batılı
olan hava akışına neden olurlar. Bu akışlara egemen batılılar ya da kısaca batılılar denir. Sonuç
olarak Teksas’tan kuzeyde Kanada’ya kadar bir alanda çok yaygın olan bu rüzgarlar batıdan
doğuya doğru eserler. Batılı akışlar gerçek dünyada sabit değildir, çünkü yüksek ve alçak basınç
alanlarının göçü yüzey akış desenlerinin zaman zaman son bulmasına neden olur. Güney
yarımküre orta enlemlerinde yüzey çoğunlukla okyanustur ve burada rüzgarlar batıdan daha
sürekli eserler.
Kutuplara hareket eden bu ılıman hava ile kutuplardan aşağıya yönelen soğuk hava
karşılaşır. Bu sıcaklığı farklı iki hava kütlesinin karışması kolay değildir. Onlar polar cephe
diye bilinen bir alçak basınç zonu ile ayrılır (subpolar alçak), burada yüzey hava konverjansı
ve yükselme ile fırtınalar gelişir. Yükselken havanın bir kısmı yüksek seviyelerde at
enlemlerinde subtropikal yüksekleri civarında yüzeye doğru alçalır. Bu orta hücreye Ferrel
hücresi denir.
Polar cephenin gerisinde, soğuk hava kutuplardan koriyolis kuvveti nedeniyle sapar, bu
yüzden genel hava akışı kuzeydoğuya doğrudur. Bu yüzden bu bölge polar doğulular denir.
Kışın, polar cephe ile bunun soğuk havası, polar cephedeki patlamalarla orta enlemeler ve
subtropikal enlemlere taşınabilir. Bu cephe boyunca, yükselen havanın bir kısmı kutuplara
doğru hareket eder ve koriyolis kuvvetiyle bu hava batıya sapar. Bunlar yüksek seviyelerdeki
batılı rüzgarları oluşturur. Yukarıdaki hava nihayet kutuplar ulaşır, yavaşça yüzeye çöker ve
akışlar geriye, polar cepheye doğru olur. Böylece zayıf polar hücre tamamlanır. Yaklaşık 30°
enlemleri ve kutuplar yüksek basınç, ekvator ve polar cephe yakınındaki yaklaşık 60°
enlemlerinde alçak basınç bulunur (Ahrens, 2000; 2007; Barry ve Chorley, 2003; Lutgens ve
Tarbuck, 1998; Holton, 2004).

6.3. El Niño Güneyli Salınımı
El Niño-Güneyli Salınım, Pasifik Okyanusu’nun tropikal orta ve doğu
bölümünde her 2-5 yılda bir oluşan bir okyanus-atmosfer olayıdır. Normal ve El Niño
koşullarındaki basınç dağılışı, rüzgar dolaşımı ve okyanus yüzey sıcaklıklarındaki
dalgalanmaları yönlendirerek, bölgesel ortalama sıcaklık ve yağış koşullarındaki
değişikliklerle sonuçlanır (Türkeş, 2000).
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İlk kez 1920’li yıllarda Albert Walker yaptığı gözlemlerde güney Pasifik adalarından
Tahiti’de basıncın yükseldiği yıllarda Avustralya’da Darwin istasyonunda düştüğünü fark
etmiştir.
Dünyadaki en sıcak yüzey sularının toplandığı Endonezya’daki sıcak havuz, Pasifik’in
ortası ve doğusuna kadar kaymakta, Peru kıyısı boyunca yüzey sıcaklıkları yaklaşık 4-5 ºC
kadar yükselmektedir. Bu yıllarda, sıcak yüzey suları Peru-Şili kıyılarında birikir. Dipten gelen
besleyici madde bakımından zengin dip suları yüzeye ulaşamaz. Deniz canlılarının nüfuslarında
azalma gözlenirken, doğuya kayan yağmur bulutları dünyanın en kurak alanlarından biri olan
Peru kıyılarında şiddetli yağışlara neden olur (Erlat, 2009; Fraedrich ve Müller, 1992 ).
Bazı araştırmalar, El-Niño yıllarında Doğu Akdeniz Havzası’nın ve İskandinavya’nın,
Atlantik siklon yolunun kuzeye kayması nedeniyle kurak olduğunu göstermiştir (Fraedrich ve
Müller, 1992). Mart-Mayıs aylarında, İtalya, Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye’nin batısını
kapsayan sıcak olaylar, Kuzey Denizi’nden kuzey Mısır’a kadar uzanan normalin altındaki SLP
koşullarıyla bağlantılıdır (Xoplaki, 2002).
Merkez ve Doğu Avrupa için yapılan çalışmalara göre, yağışlardaki en büyük
değişiklikler El Niño ilkbaharlarında olurken; 20. yüzyılın ikinci yarısında, antisiklonik
egemenlik %26-27 oranlarında azalırken siklonik egemenlik %23-24 oranında artmıştır.
Ayrıca, önemli fakat zayıf ve zıt değişiklikler sonbaharda ortaya çıkabilir. La-niña yılları
boyunca, siklonik makro sirkülasyon desenleri yaklaşık %14 oranında artar ve antisiklonik
makro sirkülasyon desenleri %16 oranında azalır (Bartholy ve Pongracz, 2006). Bazı
araştırmalar, La Niña yıllarında Avrupa üzerinde alçak basınçların sayısındaki azalmanın,
Avrupa’nın batı ve güneybatısından Karadeniz’e uzanan alanda daha kurak koşullar yarattığını,
El Niño yıllarında ise Akdeniz cephesine bağlı depresyonların izledikleri yolun daha kuzeye
kaydığını ve Doğu Akdeniz Havzası’nda daha kurak koşulların ortaya çıktığını göstermişlerdir
(Fraedrich ve Müller, 1992). Rodo vd., (1997)’de İber yarımadasının daha çok doğu kısmında
ilkbaharda yağışların El Niño yıllarında azaldığını gösterirler.

6.4. Termohalin Dolaşımı
Okyanuslardaki derin dolaşım, yüzey akıntılarından farklı olarak rüzgar etkisi olmadan
sadece sıcaklık ve yoğunluk farkıyla oluşur. Bu dolaşıma termohalin dolaşımı denir. Yüzeydeki
sıcaklık ve yoğunluk farklarının oluşması bu akıntıları beslemektedir. Birçok bilim insanı bu
termohalin döngüyü Kuzey Atlantik’ten başlatmaktadır (Şekil 23).
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Şekil 23: Derin okyanusal dolaşım (Ahrens, 2000’e göre yeniden çizildi).
Kışın, ısınma ve buharlaşmayla sıcak ve tuzlu olan okyanus Gulf Stream ve Kuzey
Atlantik akıntıları 800 m derinliğe kadar etkili olur. Norveç ve Grönland denizlerinde yüksek
hızdaki rüzgarlar evaporasyona neden olur ve bu suların yoğunluğu artar. Soğuk bir iklimin
egemen olduğu bu alandaki denizlerde deniz buzlarının oluşumu egemendir. Deniz buzu
oluştuğunda bu güney bölgelerden taşınan yoğun sudaki tuz açığa çıkar. Bu alandaki suların
yoğunluğu bu oluşumlarla artar ve su kütlesi batma eğilimi gösterir. Buradaki okyanuslar,
yaklaşık 10º-2 ºC daha soğuktur, suyun bu faz değişikliğiyle büyük miktardaki gizli ısı açığa
çıkar. Bu ısı da Batı Avrupa’nın %25-30 oranında daha sıcak olmasına neden olur (Barry ve
Chorley, 2003; Erlat, 2009).
Batan su, yaklaşık 1500 m derinlikten güney enlemlere doğru taşınır. Güney Amerika
kıyılarını takip ederek Arjantin çanağından doğuya doğru yönelir. Bu soğuk akıntı, güney kutbu
çanağı ve atlas-Hint okyanusu sırtı boyunca ikinci bir kol oluşturarak akışına devam eder.
Soğuk derin akıntı, Yeni Zelanda adalarının doğu kıyılarından kuzeye doğru devam eder. Soğuk
bölgelerden ekvatoral kuşağa yaklaşan bu su göreceli olarak ısınmaya başlar ve derin dip
akıntısı yüzeye doğru yükselir. Bu ısınan su koriyolis kuvvetinin etkisiyle batıya dönerek
akıntının ikinci koluyla orta Hint okyanusu çanağında birleşirler.
Yüzey akıntıları da bu derin dip akıntının devamında önemli rol oynar. Yüzey akıntıları
daha çok geniş ölçekli atmosferik dolaşım hücreleri ve dinamik atmosfer koşulları ile şekillenir.
Akıntılar genel olarak yüzey rüzgarları tarafından denetlenir.
Sıcak ve Soğuk Su Akıntılarını oluşturan sistemler genel olarak aşağıdaki gibi
özetlenebilir;
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Sürekli esen rüzgarlar (Alize,Batı ve Kutup rüzgarları) yıl boyunca estikleri yönlerde
okyanus sularının taşınmasına neden olur. Rüzgarların neden olduğu bu akıntılar ilk doğuş
bölgelerinin sıcaklık durumuna göre sıcak veya soğuk akıntı olarak adlandırılır.
Sıcak su akıntıları genel olarak ekvator kuşağına yakın olan bölgelerdeki enlemlerden
kutuplara doğru olan akıntılar etkili oldukları kıyılarda sıcaklığın artmasına neden olurlar. Bu
akıntılar doğuş alanlarının ilksel özellikleri değişikliğe uğrasalar da etkili oldukları alanlarda
hala sıcaklık olarak gittikleri alanlardan farklıdırlar. Örneğin; Gulf Stream, Kuroşiva, Brezilya
ve Mozambik akıntıları.
• Soğuk su akıntıları, kutup kuşaklarından ekvatoral bölgeye doğru olan akıntılardır.
Bu akıntılarda doğuş alanlarının özelikleri nedeniyle etkili oldukları kıyılarda sıcaklığın
düşmesine neden olurlar. Örneğin; Labrador, Kanarya, Kaliforniya, Oyaşivo, Peru, Benguala,
Atlantik akıntıları.
• Bu akıntılar dışında gelgit, yoğunluk ve seviye farkından kaynaklanan akıntılarda
mevcuttur.
• Gelgit nedeniyle oluşan akıntıları Ay ve Güneş'in göreli konumlarındaki değişmeler
ile kütle çekimlerindeki farklılıklar nedeniyle oluşur. Bu çekim farklılığı nedeniyle alçalıp
yükselen sular akıntılara neden olur. Gelgit, günlük, yarı-günlük ve karışık gelgit şeklinde
oluşur. Akıntıların en belirgin olduğu alanlardan tropik bölgeler ve kuzey Avrupa kıyılarıdır.
• Yoğunluk farkıyla oluşan akıntılar en çok bildiğimiz akıntıların başında gelir.
Sıcaklık ve tuzluluk oranları birbirinden farklı olan iki denizin karşılaştığı alanlarda en belirgin
olarak da boğazlarda görülür. Sıcak ve tuzluluk oranı yüksek olan denizden, sıcaklığı düşük ve
tuzluluğu az olan denize doğru olan akıntı alttan gerçekleşir. Çünkü tuzlu olanın yoğunluğu
fazladır. Üst akıntı ise sıcaklık ve tuzluluğu düşük olan denizden sıcak ve tuzluluğu fazla olan
denize doğru oluşur. Ülkemizde Akdeniz'den Ege- Marmara ve Karadeniz’e doğru bu şekilde
gerçekleşen bir üst ve bir alt akıntı vardır.
• Seviye farkı nedeniyle oluşan akıntılar boğazlar aracılığı ile aralarında bağlantı
bulunan denizlerde görülür. Bu denizleri besleyen kaynakların farklı olması, buharlaşma
oranlarının birbirinden farklı olması vb. nedenler ile aralarında seviye farkı oluşur. Seviyesi
fazla olan denizden az olana doğru bir üst akıntı oluşur. Türkiye'de Karadeniz'i besleyen
kaynakların fazla olması, buharlaşmanın az olması vb. nedenlerle Marmara Denizi’ne doğru bir
üst akıntı vardır.
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Uygulamalar
Okyanus akıntılarını dilsiz bir harita yardımıyla çizerek pekiştirin.
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Uygulama Soruları
Okyanus akıntıların temel oluşum nedeni nedir?
Okyanus akıntıları hangi faktörlere bağlı olarak şekillenir?
Walker dolaşımı nedir? Açıklayınız.
Sıcaklık ve tuzluluk farkıyla oluşan dolaşımın adı nedir?
Sıcak ve soğuk akıntıları örnek vererek açıklayınız.

114

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, okyanuslardaki dolaşımı oluşturan temel mekanizmayı öğrendik. Bu
mekanizmanın işlemesini sağlayan temel faktörleri ve bunların da etkisiyle şekillenen okyanus
dolaşımını öğrendik. Okyanus dolaşımının önemini kavradık.
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Bölüm Soruları
1) Okyanus akıntılarının oluşmasının en önemli sebebi atmosfer dolaşımı ile oluşan
………………..dır.
2) Akıntılar genel olarak aşağıdaki hangi sistem ile çalışır?
a) Rüzgarlar
b) Buzullar
c) Atmosfer dolaşımı
d) Sıcaklıklar
e) Yoğunluk farkı
3) Sıcak olan akıntıların genel hareket yönü aşağıdakilerden hangisidir?
a) At enlemlerinden ekvatora
b) Çöllerden kutuplara
c) Kutuplardan ekvatora
d) Ekvatordan dönencelere
e) Ekvatordan kutuplara
4) Soğuk olan akıntıların genel hareket yönü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 45º enlemlerinden ekvatora
b) 60º enlemlerinden kutuplara
c) Kutuplardan ekvatora
d) 23º27ʹ enlemlerinden orta enlemlere
e) Ekvatordan kutuplara
5) Aşağıdaki akıntılardan hangisi soğuk su akıntısıdır?
a) Gulf Stream
b) Kuroşivo
c) Brezilya
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d) Agulhas
e) Oyoşivo
6) Aşağıdaki akıntılardan hangisi sıcak su akıntısıdır?
a) Kanarya
b) Kaliforniya
c) Benguela
d) Ekvatoral ters akıntı
e) Humbolt
7) Walker dolaşımı nedir?
8) Pasifik’te doğudan batıya doğru esen alt seviye rüzgarlarının batı Pasifik’in ılık
suları üzerinde oluşturduğu harekete ne denmektedir?
9) Albert Walker’in yaptığı gözlemlere göre hangi ada çiftinde basınç
değişikliği saptamıştır?
a) Tahiti- Darvin
b) Solomon-Fiji
c) Tahiti-Fiji
d) Hawai-Samoa
e) Darvin-Samoa
10) Okyanuslardaki derin dolaşıma ne denir?

Cevaplar
1) Rüzgârlar, 2)c, 3)e, 4)c, 5)e, 6)d, 7) Hareketin, ısının ve tropiklerdeki büyük
alanlardan geçerek bozulan hareketin içindeki su buharının küresel değişimini denetleyen
dolaşım sistemidir. 8) El-Nino, 9)a, 10)Termohalin.
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7. ENLEMİN ETKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sıcaklığa etki eden etmenler içinde enlem, yerin şekli, duruşu ve hareketleri
ile güneşlenme sürelerinin etkilerini öğreneceğiz.

119

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Enlem özellikleri sıcaklık dağılışı açısından nasıl bir etkiye sahiptir?
Güneş ışınlarının geliş açılarındaki değişimler hangi etmenlerden etkilenir?
Yerin şeklinin sıcaklığın dağılışına olan etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sıcaklık üzerine
etkisini öğrenir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
enlem Ders notu, ppt sunum, ders
videosu

Yerin şekli ve hareketlerinin Ders notu, ppt sunum, ders
sıcaklık üzerindeki etkisini videosu
kavrar.
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Anahtar Kavramlar
Enlem
Afel
Perihel
Ekinonks
Solstis
Dönence
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Giriş
Yeryüzüne ulaşan enerjinin, yeri ve dolayısıyla atmosferi ısıtması bazı etmen ve
süreçlerin denetimi altındadır. Bunların içinde en öenmlilerinden bir tanesi enlem etkisidir.
Bununla birlikte yerin şekli, günlük ve yıllık hareketleri de önemlidir. Daha önceki derslerde
genel anlamda değinilmiş olan bu etkenler, bu derste detaylı olarak ele alınmaktadır.
Yerin hareketleri, enlem etkisi, güneşlenme süreleri gibi tüm faktörler yeryüzündeki
sıcaklık dağılışında başlıca etmenlerdir.
Enlem, bilindiği gibi Ekvator’un güneyinde veya kuzeyinde bulunan herhangi bir
noktanın Ekvator’a olan açısal mesafesini ifade eden bir terimdir. Ekvator’un kuzeyinde ve
güneyinde yer alarak, Ekvator’a eşit mesafedeki her enlem noktasının birleşmesi ile de
varsayımsal olarak paraleller oluşurlar (Şekil 24).

Şekil 24: Dünyamızı Dilimlere Ayıran Varsayımsal Çizgiler Olarak Enlem ve
Boylamlar
Ancak yeryuvarlağının güneş karşısındaki duruşu 90o lik bir açıya denk gelmediği, diğer
bir ifadeyle eksen eğikliğinin varlığı nedeni ile her enlem noktası aynı derecede güneş ışınını
almaz. Bir de buna yer yuvarlağının etkisi eklendiğinde her enlem derecesinin aldığı güneş
enerjisi değişmektedir. Bu değişim ise ısınma ve dolayısıyla yerküre üzerinde sıcaklık
farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu farklı ısınma nedenleri enlemin etkisi ile
açıklanabilse de bu açıklamalara yerin şekli ve hareketlerini de eklemek gerekmektedir. Çünkü
yerin şekli, her enlem derecesinin aldığı güneş ışını miktarını belirlese de, dünyanın günlük ve
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yıllık hareketleri de (eksen eğikliği ile ortaya çıkan değişimler de dahil olmak üzere) bu süreçte
yer alan önemli bir faktördür.
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7.1. Yerin Duruşu ve Hareketinin Sıcaklığa Etkileri
Atmosferin ısınması ilk bölümlerde de açıklandığı gibi büyük ölçüde yerden olmaktadır.
Diğer bir ifade ile atmosfer, büyük ölçüde güneşten doğrudan gelen ışınlarla değil, yerden
geriye yansıyan ışınlarla ısınmaktadır. Ancak atmosferden yere ulaşan güneş ışınlarında da
atmosferde aldığı yol yada mesafe, çeşitli nedenlerle dağılma (diffüzyona uğrama) gibi unsurlar
değişikliklere neden olabilmektedir. Bu değişiklikler yerin şekli ile doğrudan ilişkili olup,
geriye yansıyan ve atmosferi ısıtan ışın miktarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bir de buna yerin albedo, yada yansıtma özelliği eklendiğinde, her bir enlemin güneşten aldığı
enerji ve atmosfere geri yönlendirdiği karşı arz radyasyonu değerleri farklı olmaktadır. Bu
açıdan enlem farklılığı atmosferdeki farklı ısınmanın doğrudan nedeni olmaktadır.
Bu konunun daha iyi anlaşılması bakımından güneş ışınlarının yere geliş açısının
önemini ve aynı zamanda aydınlanma sürelerinin (gün uzunluğu) etkilerini ortaya koymak
gerekir.
Güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açıları her enlem derecesinde yada noktasında aynı
değildir. Yerin yuvarlak olması ve eksen eğikliğine bağlı olarak bu açı değerleri değişmektedir
(Şekil 25).

Şekil 25: Güneş Işınlarının Yeryüzüne Geliş Açılarındaki Mevsimsel Değişim.
Değişen bu açı değerleri güneş ışınlarının yeryüzü tarafından absorbe edilme (emilme)
ve aynı zamanda karşı arz radyasyonu olarak atmosfere dönüşü (albedo) değerleri açısından
önem taşımaktadır. Güneş ışınları ne kadar yeryüzüne dik gelirse yeryüzü tarafından o kadar
emilmekte ve daha sonra karşı arz radyasyonu olarak atmosfere yansıtılmaktadır. Bu durum
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atmosferin daha çok ısınmasına neden olur. O nedenle yaz mevsiminde güneş ışınlarının yer
yüzüne daha dik açılarla ulaştığı bir dönem olup, atmosfer daha sıcak koşullara sahiptir.
Yerküre üzerinde bir noktaya gelen güneş ışınlarının yatay yada dikey açı ile gelmesine
bağlı olarak o alana ulaşan enerji miktarı da farklılaşmaktadır. Çünkü şekil 25 de de görüleceği
gibi enerjinin yada güneş ışınlarının dik geldiği yerde daha dar bir alanı aydınlatsa da daha fazla
ısınma yaratırken, daha yatay açı ile gelen güneş enerjisi daha büyük alanı aydınlatması ile
birlikte aynı enerji daha geniş alana yayıldığı için ısıtma etkisi daha az olmaktadır. Ayrıca
yüryüzüne yatay açı ile ulaşan güneş ışınları daha fazla yansımaya neden olduğundan, gelen bu
güneş ışınlarının etkisi azalmaktadır.
Netice olarak özetlenebilir ki, güneş ışınlarının geliş açısı, ısınma üzerinde büyük etkiye
sahiptir. Güneş ışınları ne kadar dik gelirse daha çok enerji alır ve daha çok ısınır, ne kadar
yatay açı ile gelirse daha az enerji almakta ve ısınma daha az olmaktadır. Bu durum gölge
boylarındaki değişimlerle de anlaşılabilir bir durumdur. Yaz mevsiminde gölgelerin kısalması,
kış mevsiminde uzaması da bu sürecin bir göstergesidir (Şekil 26).

Şekil 26: Güneş Işınları İle Gölge Boyları Arasındaki Mevsimsel Değişimler
Bununla birlikte güneş ışınlarının geliş açılarındaki bu mevsimsel değişimler
aydınlanma sürelerini de etkilemektedir. Yaz aylarında günlerin daha uzun oluşu, kış aylarında
ise daha kısa oluşu bu sürecin bir sonucudur (Şekil 27).
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Şekil 27: Güneş Işınlarının Geliş Açılarına Göre Aydınlanma Süreleri (Kuzey Yarımküre İçin
Yaz Mevsimi)
Bu durum, diğer bir ifade ile aydınlanma süresi, güneş ışınlarının geliş açısı kadar
güneşten alınan enerji üzerinde etkilidir. Çünkü güneşten gelen enerji ile gün uzunluğu arasında
doğru bir ilişki bulunmaktadır. Aydınlık süresi ne kadar uzunsa alınan enerji miktarı da o kadar
fazla olacaktır. Buna göre güneş ışınlarının geliş açıları ve aydınlanma süreleri yaz ve kış ayları
arasındaki sıcaklık farklılıklarının başlıca nedenidir.

7.2. Yerin Şeklinin Sıcaklık Üzerindeki Etkisi
Bilindiği gibi yerküre, Ekvator’da hafifçe şişkin, kutuplarda ise hafifçe basık olarak
kendine has bir şekle sahiptir. Geoid adını verdiğimiz bu şekil nedeniyle yeryüzünün farklı
noktaları farklı miktarda güneş ışığı almaktadır. Çünkü, yerkürenin bu şeklinden dolayı güneş
ışınları yeryüzüne farklı açılarda ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile güneş ışınları Ekvator’a daha
dik, kutuplara daha düşük açıda ulaşmaktadır (Şekil 28). Bu durum ise sıcaklık dağılışını
etkilemektedir. Ekvator’un daha sıcak, kutupların daha soğuk oluşunun nedeni budur.
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Şekil 28: Güneş Işınlarının Geliş Açılarına Göre Etki Alanları
Şekil 28’de de görüldüğü gibi kutup civarına gelen güneş ışınları daha geniş bir alanı
ısıtmak durumunda olduğundan, bu bölgelerde güneş ışınlarının ısıtma gücü Ekvator’a
ulaşanlara göre daha düşük olmaktadır. Ekvator’dan kutuplara doğru azalan bu ısıtma gücü
oldukça kuvvetlidir ve yaklaşık 60o enlemlerinde yarı yarıya azalmaktadır (Şekil 29).

Şekil 29: Güneş Işınlarının Geliş Açısına Göre Etkileri (Erol 1999)
Şekil 29 da görüldüğü gibi (Erol, 1999) güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesi
nedeniyle daha dar bir alanı aydınlatmaktadır (B). Buna karşılık aynı miktardaki ışınlar
kutuplara daha yatık gelmesi nedeniyle daha geniş bir alanı aydınlatmaktadır (A). Ancak bu
alanlara (kutuplar) gelen enerji miktarının zayıf olması nedeniyle ısıtma etkisi azdır. Öte
yandan kutuplara uzana enerjinin atmosfer içinde daha uzun yol katetmesi nedeni ile dağılıma
(diffüzyon) uğraması daha fazladır (A - Aı ve B – Bı).
Yerkürenin şeklinin getirdiği bu dağılım özelliği, sıcaklığın dağılışında da önemli bir
etkendir. Sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara doğru azalmasının önemli bir nedenidir. Bu etki aynı
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zamanda enlem etkisi ile açıklansa da yerkürenin şekilsel olan bu özelliği sıcaklık dağılışndaki
etkili diğer bir faktördür.

7.3. Yerin Günlük ve Yıllık Hareketlerinin Sıcaklık Üzerine Etkileri
Yerin günlük hareketi (rotasyonu), kendi ekseni etrafında ve batıdan doğuya doğru 24
saate karşılık gelen tam bir dönüş hareketidir. Bu dönüşün sonucunda bilindiği gibi gece ve
gündüz oluşmaktadır. Bu dönüş aydınlanma ile ilgili bir sonuç oluşturduğu gibi aynı zamanda
aydınlanma ile bağlantılı olarak ısınma ve soğuma sürecini etkilemektedir. Çünkü gündüz
süresince güneş ışığı alan yeryüzü ısınırken, gece boyunca alınan bu enerjinin geri verilmesiyle
yeryüzü ısı ve dolayısıyla atmosfer de sıcaklık kaybeder. Çünkü bilindiği gibi atmosfer
güneşten gelen ışınlardan çok, yer yüzünden geri yansıyan (karşı arz radyasyonu) enerji ile
ısınmaktadır. Gündüz süresince bu döngü yaşanırken gece olduğunda, yer yüzü gündüz absorbe
ettiği enerjiyi kaybetmeye başlar ve nihayetinde gecenin belli bir zamanında alınan tüm enerji
geri verilerek soğuma süreci maksimum noktaya ulaşmaktadır. Bu durum 24 saatlik bir gün
dilimini enerjinin alındığı ve geri verildiği iki bölüme ayrılmaktadır (Erol, 1999) (Şekil 30).

Şekil 30: Gün’ün Gece ve Gündüz Olarak İki Bölüme Ayrılması
Yerin günlük hareketi sonucunda güneş, gün doğumu ile birlikte ufuk düzleminde
yükselmeye başlar, öğlen saatinde gün içindeki en yuksek noktasına ulaşır, sonrasında gün
batımına doğru alçalarak geceye geçiş yaşanır. Bu döngüde yeryüzü öğlen en yüksek enerjiyi
almaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık da en yüksek değere ulaşır. Buna karşılık yukarıda da
belirtildiği gibi geceye geçişte sıcaklıklar düşmeye başlar ve gece yarısından sonra en düşük
değere ulaşır. Bu açıdan yeryüzünün günlük hareketi güneş ışınlarının gün içindeki değişimine
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bağlı olarak farklı sıcaklık süreçlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Gün içindeki bu değişime
gündüz – gece etmeni de denilmektedir (Erol, 1999).
Sıcaklık dağılışında enlem etkisinin oluşturduğu farklılıklara dünyanın fiziksel
özellikleri ve hareketleri de katılmaktadır. Yerin şekli ve günlük hareketleri ile oluşan
değişimlerin yanında yine yerin yıllık hareketinde oluşan değişimle güneş ışınlarının geliş
açıları da değişmekte, bu durum ise mevsimlik değişimlere neden olmaktadır.
Bilindiği gibi yeryüzü günşin etrafındaki bir turunu bir yılda, yani yaklaşık 365 günde
tamamlar. Yeryüzünün güneş etrafındaki bu dönüşünde yada hareketinde (Revulusyon) çizdiği
ve genel olarak elips şeklinde ifade ettiğimiz yörüngeden geçen düzleme ekliptik düzlemi denir.
Yörüngenin elips şeklinde bu dönüş şekli itibariyle yeryüzü yılda bir defa güneşe en yakın
noktaya gelir ki buna Perihel (günberi) denir. Perihel noktasında güneş ile dünya arasındaki
mesafe 147 milyon km. dir. Yörünge şekli nedeniyle yeryüzünün güneşe en uzak olduğu
noktaya ise Afel (gün öte) denir ki bu mesafe de 152 milyon km. dir. Afel ve perihel noktaları
ise aynı zamanda yarımküreler için kıştan ilkbahara yada yazdan sonbahara geçiş noktalarıdır
(Şekil 31).

Şekil 31: Perihel ve Afel
Yeryüzünün güneş çevresinde bir yılda tamamladığı bu hareket sırasında eksenin
ekliptik düzlem ile yaptığı açı olan 66o 33’ hep sabit kalmaktadır. Bu nedenle de güneş ışınları
yılda iki kez Ekvator’a, birer kez de dönençelere dik açıyla gelir. 21 Mart ve 23 Eylül
tarihlerinde Ekvator’a, 21 Haziran’da Ekvator’un 23o 27’ kuzeyindeki Yengeç dönencesine ve
21 Aralıkta ise yine Ekvator’un 23o 27’ güneyindeki Oğlak dönencesine güneş ışınları dik
gelmektedir (Şekil 32).
Bu nedenle bahar ayları her iki yarım kürede gece ve gündüz saatlerinin eşit olduğu (21
Mart ve 23 Eylül’de) zamanlara, yaz, en uzun gün ve en kısa gecelere, kış ise en uzun gece ve
en kısa gecelere karşılık gelmektedir. Öte yandan yandan dünyamızın yeryüzüne en yakın
olduğu Perihel’de kuzey yarım kürede kış, en uzak olduğu Afel’de ise yaz mevsiminin oluşu,
güneş ışınlarının geliş mesafesinden çok geliş açılarının ve buna göre ısınma farklılıkları
açısından enlem derecelerinin önemini ortaya koymaktadır.
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Şekil 32: Dünyanın Güneş Etrafındaki Yıllık Hareketi ve Mevsimlerin Oluşumu
Şekil 32’de de görüldüğü gibi yerkürenin güneş etrafında dönüşü ve yerin eksen eğimi
itibariyle 21 Haziran’da güneş ışınlarının Yengeç dönencesine dik gelmesiyle ülkemizin de
içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede günler uzun olur. Aynı zamanda yaz mevsimine
rastlayan bu dönemde Kuzey Kutup Dairesi de tamamen aydınlık olur. Buna karşılık Güney
yarım kürede kış mevsimi ve günler kısa iken, Güney Kutup Dairesi de gün boyu karanlığa
gömülmüştür. Bu durum güneş ışınlarının Oğlak dönencesine 21 Aralık tarihinde dik gelmesi
ile tam tersi koşullara döner.
Afel ile Perihel arasında var olan mesafe farkı yada yerkürenin yörüngesinin elips şekli
nedeni ile iki yarım kürenin aldıkları güneş enerjisi miktarlarının da farklı olması beklenen bir
sonuç olarak değerlendirilebilir. Ancak gerçekte dünyanın dönüş hıznın eşit olmayışı, yani
Perihel’de dönüş hızının artmasına karşılık Afel’de azalması, her iki yarımkürenin aldıkları
güneş enerjisi bakımından aralarında büyük farklar oluşmasına engel olmaktadır. Perihel’de
dönüş hızı artarak daha hızlı yol alınırken, Afel’de daha yavaş dönüş ile daha çok enerji
alınmasına imkan sağlanmış olur. Böylece yarım küreler arasındaki enerji alımında yörünge
şeklinden dolayı ortaya çıkabilecek farklılıklar azalmış olur. Hatta Kuzey Yarım Küre’de kış
mevsiminin, Güney Yarım Küre’de ise yaz mevsiminin biraz daha kısa olması da bu nedenle
gelişmektedir. Görüldüğü gibi yeryüzünün sıcaklık dağılışında tek bir etmenin mutlak
hakimiyetinden bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan sıcaklık dağılışında enlemin önemli
bir payı olsa da yerin günlük hareketi, eksen eğikliği kara ve deniz dağılışı gibi faktörler de bu
süreçte etkili rol oynamaktadır.
Bu açıdan ele alındığında yerüzünde sıcaklık dağılışında beklenen ile gerçekleşen
arasında bazı farklar ortaya çıkmaktadır. Enlem etmeninin etkisi ile Ekvator’dan kutuplara
doğru azalması beklenen sıcaklık değerleri, beklendiği gibi bir davranış göstermeketedir. Yaz
aylarında güneş ışınlarının dönenceler civarıda daha dik açı ile gelmesi nedeniyle Ekvatordan
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dönencelere doğru az da olsa artan sıcaklıklar, dönencelerden sonra kutuplara doğru azalış
göstermektedirler. Bunda değişen güneşlenme sürelerinin de etkisi bulunmaktadır. Zira
bilindiği gibi yine Ekvator’dan kutuplara doğru gün uzunlukları önemli değişiklikler
göstermektedir (Tablo 4).
Enlem Derecesi

En Uzun Gündüz (saat)

En Kısa Gündüz (saat)

0

12:00

12:00

10

12:35

11:25

20

13:13

10:47

30

13:56

10:04

40

14:51

09:09

50

16:09

07:51

60

18:30

05:30

65

21:09

02:51

66o 30’

24:00

00:00

Tablo 4: En Uzun Gün ve En Kısa Gün Süreleri (Erinç S. 1984)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, okyanuslardaki dolaşımı oluşturan temel mekanizmayı öğrendik. Bu
mekanizmanın işlemesini sağlayan temel faktörleri ve bunların da etkisiyle şekillenen okyanus
dolaşımını öğrendik. Okyanus dolaşımının önemini kavradık.
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Uygulamalar
Enlem etkisini ve dünyanın hareketleri ile ilgili kavramları araştırınız.
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Uygulama Soruları
Enlemin sıcaklık dağılış üzerindeki etkisi nedir?
Gölge boylarının orta enlemlerde yıl içindeki değişimleri hakkında bilgi verin.
Afel ve Perihel noktalarında dünya iklimleri ne şekilde özellik göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi enlem noktalarının birleştirilmesinden elde edilmektedir?
a) Meridyen
b) Boylam
c) Paralel
d) Ekinoks
e) Perihel
2) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü üzerindeki bir noktanın Ekvator’a olan
uzaklığının açısal değeridir?
a) Boylam
b) Meridyen
c) Afel
d) Paralel
e) Enlem
3) Dünyanın şekli kutuplarda haisiçe basık, Ekvatorda şişkin bir görünüme sahip olup,
bu şekle ..... adı verilmektedir.
4) Yerin günlük hareketine .... denir.
5) Dünyanın günlük hareketi güneş ışınlarının gün içindeki değişimine neden
olmaktadır. Gün içindeki bu değişime..... denilmektedir.
6) 66o 30’ enleminde en uzun gündüz ... saat, en kısa gündüz ise... saattir.
7) Dünyanın güneşe en yakın olduğu noktaya... denilmektedir.
8) Kuzey yarım küre için yaz başlangıç tarihi....dır.
9) 21 Aralık tarihinde güneş ışınları .... dik gelmektedir.
10) Günberi ile günöte noktalarında güneşin dünya ile mesafesi arasındaki fark …... dır.

Cevaplar
1.c, 2.e, 3. Geoid, 4.Rotasyon, 5. Gündüz – Gece Etmeni, 6. 24 – 0, 7. Perihel (Günberi),
8. 21 Haziran, 9. Oğlak Dönencesi, 10. 5 milyon km.
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8. ALBEDO ETKİSİ, SICAKLIK TERSELMESİ VE ENERJİ
BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Albedo Etkisi
8.2. Sıcaklık Terselmesi
8.3. Enerji Bilançosu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Atmosferin yeryüzünden yansıyan karşı arz radyasyonu ile ısınmasının sonuçları
nelerdir?
2) Hangi faktörler sıcaklık terselmesine neden olmaktadır?
3) Yeryüzünün aldığı yıllık enerji bilançosunun sonuçlarını araştırınız.

139

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sıcaklık üzerinde
etkisini öğrenir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
albedo Ders notu, ppt sunum ve ders
videosu

Sıcaklık
terselmesi Ders notu, ppt sunum ve ders
kavramını öğrenir
videosu
Yeryüzünün yıllık
bilançosunu öğrenir.

enerji Ders notu, ppt sunum ve ders
videosu
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Anahtar Kavramlar
Albedo
Terselme
Enerji Bilançosu
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Giriş
Yeryüzünün ve atmosferin ısınmasının temel kaynağı güneş olmakla birlikte sıcaklığın
dağılışında pek çok etken rol oynamaktadır. Bu etkenlerin içinde yeryüzünün kara veya
okyanus/deniz olmasının ortaya çıkardığı temel farklar kadar, kara yeryüzünün farklı zemin
tabiatına bağlı olarak da farklı süreçler etkili olmaktadır. Kayalık yer yüzü ile ormanlık alanlar
yada şehirler ile çöl alanları farklı yansıtma özelliği göstermektedirler. Buna bağlı olarak yada
zemin tabiatının özelliklerine bağlı olarak yansıtma özelliği farklı olduğundan atmosferin
ısınması da farkı olmaktadır. Çünkü bilindiği gibi atmosfer büyük ölçüde yerden geriye
yansılyan enerji ile ısındığı için, bu ısınmanın miktarı da zemin tabiatı ile çok ilgilidir.
Yine aynı şekilde atmosferde zeminde yukarı doğu olan normal sıcaklık değişimi de her
zaman aynı şekilde gelişmez. Bu durum zeminin özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi yüzey
şekilleri ile de alakalı bir süreçtir.
Sonuçta atmosferin ısınmasında zemin tabiatının ve zemin ile atmosfer arasındaki
etkileşimimn önemi büyüktür. Bu derste bu etkileşimlerden albedo ve sıcaklık terselmesi
olayını öğreneceğiz ve neticede atmosferin yıllık enerji bilançosunun ne olduğunu anlayacağız.
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8.1. Albedo Etkisi
Bilindiği gibi yeryüzünün ve dolayısıyla atmosferin ısınmasını sağlayan güneş ışınları
yeryüzüne radyasyon halinde ve farklı dalga boyları ile ulaşmaktadır. Bu ışınlar daha önceki
konularda da açıklandığı gibi farklı açılarda fakat en kısa yoldan yeryüzüne ulaşarak bu yüzeyi
aydınlatır ve ısıtırlar. Ancak güneşten yeryüzüne ulaşan ışınlar da aynı özelliklere yada
radyasyon olarak dalga boyuna sahip değildirler.
Güneş ışınları yeryüzüne farklı dalga boyları ile ulaşmaktadır (Şekil 33). Genel olarak
Elektromanyetik Güneş Spektrumu olarak adlandırılan bu ışınlar farklı dalga boylarında
atmosfere ulaşmaktadırlar.

Şekil 33: Elektromanyetik Güneş Spektrumu
Genellikle 0.2 ile 3 mikron (milimetrenin binde biri) uzunluğunda dalga boyuna sahip
bu ışınların kısa olan “gamma” ve “x” ışınları 0.05 ile 100 angstrom (milimetrenin on milyonda
biri) arasındadırlar. Ultraviole (Morötesi ışınlar) ve görünür dalga boylarına doğru uzayan
enerji dalga boyları infraret (Kızılötesi) ve radyo dalgalarına doğru daha uzun dalgalara
dönüşmektedirler.
Güneşten bu şekilde farklı dalga boyları ile atmosfere ulaşan güneş ışınlarının tamamı
atmosferi geçemez, bir kısmı, özellikle kısa dalga boyunda olanları atmosferin üst tabakalarında
tutulur yada uzaya geri yansıtılır. Bunların içinde yeryüzündeki yaşam için tehlike oluşturan
kısa dalgalı ışınlar da atmosfer tarafından tutulmaktadır.
Yeryüzüne ulaşan güneş radyasyonu cisimlerin farkı özelliklerine göre etki yapar ve
değişim yaşarlar. Bazı cisimler güneş ışığını geçirirken, bazıları bunları kırar ve yansıtır,
bazıları ise geçirmez, yansıtmaz veya kırmaz ve emerler (absorbe ederler). Örneğin bir su
yüzeyine ulaşan güneş ışını suyun iç kesimlerine doğru rahatlıkla ilerler. Buna karşılık bir kar
veya buz yüzeyine ulaşan güneş ışını ise büyük ölçüde kırılıp yansımaya uğrar. Bu kırılmada
daha önce de açıklandığı gibi güneş ışığının geliş açısı da önemli rol oynar. Buna karşılık bazı
cisimler de gelen güneş ışığını emerler. Daha çok koyu renkte olan bu cisimler emdikleri bu
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enerjiyi daha sonra uzun yada termal dalga boyunda etrafa yayarlar. Ancak bunun için cisme
ulaşan enerji miktarının yayılan miktardan çok olması gerekir. Bu şekilde kendilerine ulaşan
farklı dalga boyundaki güneş enerjisini önce absorbe edip daha sonra geriye termal dalga
boyunda yayan cisimlere “kara cisim” denilmektedir. Örneğin şehirleri oluşturan binalar, yollar
vb. tüm yapılar birer kara cisim olarak gündüz güneşten ulaşan enerjiyi büyük ölçüde absorbe
edip, gece bunları geri vererek şehir atmosferinin kırsal alanlara göre daha sıcak olmasına neden
olmaktadırlar ki buna “Şehir Isı Adası” denmektedir. Şehirler böylece etrafındaki kırsal alanlara
göre daha sıcak, adeta bir ada gibi olmaktadırlar.
Yukarıda da değinildiği gibi atmosferdeki sıcaklık dağılışının açıklanmasında bir çok
etkenden bahsetmek mümkündür. Önceki konularda bu etkenlerin bir bölümüne değinilmiştir.
Bu dağılışta güneşten gelen enerjideki değişimler, dünyanın hareketleri gibi gezegensel
süreçlerin etkisi kadar zemin tabiatının da özellikleri önemli bir role sahiptir. Çünkü güneşten
yeryüzüne ulaşan enerjinin tamamı yeryüzü tarafından absorbe edilip (emilip) daha sonra karşı
arz radyasyonu ile sıcaklık enerjisine dönüşmez.
Bunların bir kısmı da yeryüzü tarafından yansıtılırlar.Yüzeylerin, başka bir ifade ile
yeryüzünün bu farklı yansıtma özelliğine “albedo” denilmektedir. Her cismin veya her yüzeyin
yansıtma miktarı veya oranı da aynı değildir. Bir cismin veya yüzeyin albedo değeri, aynı
zamanda o cismin gelen enerjiyi absorbe etme kabiliyeti ile ters orantılı olarak çalışır. Başka
bir ifade ile bir cismin yada yüzeyin albedo değeri ne kadar yüksek ise absorbe etme kabiliyeti
de o kadar düşüktür. Cisim yada yüzeylerin absorbe kabiliyetleri absorbtivite ifadesi ile
açıklanmaktadır (Erinç, 1984).
Bu şekilde farklı albedo ve absorbsiyon özellikleri cisimlere ve dolayısıyla içinde
bulundukları ortamlara farklı ısı ve sıcaklık özellikleri kazandırmaktadır. Bir cismin albodosu
ne kadar az ise gelen enerjiyi absorbe etme kabiliyeti o kadar fazladır. Cismin albedo özelliği
ne kadar çok ise de abosrsiyon yeteneği o derece az olur (Şekil 34). Buna göre albedo ve
absorbsiyon özellikleri ters orantılı olarak gelişmektedir.
Albedo değerlerinin en yüksek olduğu yüzeyler kar-buz yüzeyleri ile bulutlardır. Ancak
bulut örtüsünün çeşitleri yada kar-buzun durumuna göre de farklı albedo değerleri
görülmektedir. Örneğin taze kar örtüsünde albedo % 85’lere ulaşabilirken, erimekte olan karda
bu oran % 30’lara kadar düşebilmektedir.
Bunun gibi orman alanlarının, açık toprak yüzeylerin, kaya yüzeylerinin vb. farklı
yüzeylerin albedo değerleri de oldukça farklıdır. Bu farklılık kara yüzeylerinde daha fazla
olmakta, deniz ve okyunus yüzeylerinde daha tekdüze olmaktadır.
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Bazı yüzeylerin albedo değerleri şöyledir (Tablo:5):
Yüzey-Yüzey Örtüsü

Albedo Yüzey-Yüzey Örtüsü
(%)

Albedo
(%)

Taze asfalt

4

Okyanus

6

Eski asfalt

12

İğne yapraklı orman

8-15

Yeni beton

55

Yaprağını döken orman

10-20

Çöl kumu

40

Yeşil çayır

25

Açık (çıplak) toprak

17

Taze kar

80-90

Nemli koyu renk toprak

8

Mısır

18-22

Kuru koyu renk toprak

13

Buğday

16-26

Step

20

Patates

19

Albedo değerlerinin yüzeylerin ve/veya cisimlerin farklı özelliklerine göre farklı
değerler göstermesinden dolayı enerji alış verişinde meydana gelen farklılıklar lokal ve genel
iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadırlar. Bu etki ile ilgili en büyük fark kar ve deniz
üzerinde görülürken, karalar üzerinde kar ve buz yüzeyi ile kaplı olma, bu etkinin artmasını
sağlamaktadır. Öte yandan insan etkisiyle yüzeylerin değişmesi (ormansızlaşma, kentleşme
vb.) doğal albedo değerlerini değiştirdiği için, iklim özelliklerinde de değişimler oluşmakta,
böylece insan etkisi ile oluşan iklim değişikliklerinin önemli bir boyutu ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 34: Farklı Yüzeylerden Yansıma ve Absorbsiyon

8.2. Sıcaklık Terselmesi
Atmosferin ısınmasında ve sıcaklığın dağılışında güneş ışınları kadar yüzeyin de önemli
olduğunu biliyoruz. Sıcaklık üzerinde etkili olan bu etmenler sıcaklığın özellikle yatay dağılışı
üzerinde önemli bir role sahiptirler. Ancak öte yandan atmosferde yükseldikçe sıcaklıklar da
değişmektedir. Bunun başlıca sebebi daha önce de açıklandığı gibi atmosferin yerden geriye
yansıyan ışınlarla ısınmasıdır.
Atmosfer içinde yükselim bir yandan serbest atmosfer içinde olabileceği gibi diğer
yandan bir dağ yamacına bağlı yükselim şeklinde de olabilmektedir. Diğer bir ifade ile bir insan
örneğin dağ yamacını tırmanırken de yükselim ve bu yükselime bağlı sıcaklık değişimini
hissedebileceği gibi, bir balon yardımı ile yükselirken de bu değişimi hissedebilir. Ancak her
iki yükselimde sıcaklık değişimi aynı olmayabilmektedir.
Yükselim ile meydana gelen sıcaklık değişimi sıcaklığın normal değişimi olarak kabul
edilmektedir. Ancak bu durum her zaman böyle olmayabilir. Yani her zaman yükselimle
sıcaklıklar azalmayabilir, belli bir noktada sıcaklıklar artabilir. Ancak daha yukarıda sıcaklıklar
tekrar normal eğilimine dönerek azalmaya başlayabilir. İşte bu şekilde sıcaklıkların yerden
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yükseltikçe belli bir seviyeye kadar azalma yerine artması olayına “sıcaklık terselmesi
(inversiyon)” denir. Yükselirken inversiyon seviyesi geçildikten sonra sıcaklılar yine olması
gerektiği gibi azalmaya devam eder (Şekil 35).
Sıcaklık terselmesi anormal bir durum olarak görülse bile gerçekte sıkça karşılaşılan bir
durumdur. Özellikle serin-soğuk mevsimlerde veya vadi gibi çukur alanlarda uygun atmosfer
koşulları altında gelişebilirler.

Şekil 35: Inversiyon (Isı Terselmesi)
Ancak inversiyon olayını atmosfer içinde yükselirken görülen normal sıcaklık değişimi
ile karıştırmamak gerekir. Atmosfer tabakaları içince Troporferden Termosfere doğru olan
değişimler bu süreçten farklıdır. Açıkladığımız inversiyon hadisesi Troposfer içinde gelişen bir
süreç olup meteorolojik ve klimatolojik açıdan önemli sonuçlara sahiptir.
Bu şekilde atmosferin alt tabakasında, Troposferde meydana gelen sıcaklık terselmesi
veya inversiyonun çeşitli nedenleri bulunmaktadır.
1.

Termik nedenlerle oluşan sıcaklık terselmesi
a. Radyasyon ve/veya kondüksiyonla zeminden ısı kaybı neticesinde
b. Yüksek seviyelerde havanın aşırı soğuması neticesinde

2.

Atmosferdeki dinamik olaylarla oluşan sıcaklık terselmesi
a. Havanın türbülans yada konveksiyon ile yükselimi neticesinde
b. Havanın çökmesi (sübsidans) neticesinde

3.

Cephesel yükselim neticesinde

Termik nedenlerle oluşan terselmede zemin aşırı miktarda ısı kaybı ile çok
soğumaktadır. Yerin özellikle karla kaplı olduğu bulutsuz gecelerde bu olay çok belirgindir. Bu
şekilde zemine yakın hava tabakaları da bu aşırı soğumadan etkilenerek çok soğurlar. Hatta bu
soğuma neticesinde zemine yakın hava tabakalarında bulut (sis) oluşumu da gözlenebilir (Foto
8).
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Foto 8: Zeminde Aşırı Soğuma Neticesinde Oluşmuş Sis (Bulut) Tabakası.
Böylece yükseldikçe soğuması gereken hava belli bir noktaya kadar bu soğumasını
gerçekleştirse de, yukarıdaki örnekte açıklandığı gibi, çok soğuk olan seviye geçildikten sonra
soğuma normale döner. Ancak zemine yakın seviye ile karşılaştırıldığında üst tabaka daha sıcak
kalmış ve inversiyon hadisesi gerçekleşmiştir (Şekil 35).
Bu durum özellike soğuk dönemde karalar üzerinde sıkça meydana gelmektedir.
Okyanuslarda ısınma-soğuma özelliklerine bağlı olarak daha çok sıcak mevsimde bu hadise
görülebilmektedir. Bu şekilde görülen sıcaklık terselmesinde yerin karşı radyasyonunu (Efektif
Arz Radyasyonu) arttıran her türlü etken etkin rol oynamaktadır. Bulutsuzluk yada düşük nem
miktarı, bitki örtüsünün bulunmayışı, yüzeyin arızalı ve vadilerle yarılmış olması yada hava
sirkülasyonunu engelleyen topografik unsurlar bu süreci hızlandıran yada kuvvetlendiren
hadiselerdir (Foto 9 ve Şekil 36).
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Foto 9: Vadi İçindeki Bir Sıcaklık Terselmesi (Lochcarron, İskoçya, www.wikipedia.org)
Her iki resim ve şekilde de görüleceği üzere bir vadi içerisinden havanın serbest
atmosferde yükselimi sormal hava sıcaklık değişiminden farklı olarak bir seviyede ısınmakta,
ancak o seviyeden sonra hava normal soğuma oranına dönmektedir. Aslında burada esas konu
havanın ısınması değil, özellikle zeminin aşırı soğuması ile çok düşük sıcaklık değerlerine
gerilemesidir.
Vadilerde veya çanak şekilli alanlarda oluşan bu terselme neticesinde alt kesimde kalan
soğuk havanın oluşturduğu sisler bazen günlerce orada kalabilmektedir.
Buna karşılık yüksek seviyelerde havanın radyasyon ile soğumasıyla oluşan
inversiyonlar ise bu derece yaygın değildirler. Çünkü radyasyonla ısı kaybı daha çok katı
cisimleri ilgilendiren bir durum olduğundan, atmosferi oluşturan gazlardan radyasyon yolu ile
oluşan ısı kaybının değeri yüksek değildir. Ancak yine de özellikle yoğun bulut seviyelerinin
üzerlerinde inversiyon hadisesine rastlamak mümkündür.
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Şekil 36: Vadi İçerisinde Sıcaklık Terselmesi (Schroeder M, ve Buck C, 1970’den
düzenlenerek)
Havanın hareketleri neticesinde dinamik nedenlerle oluşan sıcaklık terselmeleri ise
zeminden itibaren belli yüksekliklerde meydana gelebilir. Zemin veya atmosferdeki ısı alışveriş süreçlerinden kaynaklanabilen türbülans hareketleri (havanın bir burgaç şeklinde
yükselimi) veya konveksiyonlar atmosferin stabilitisini etkilemektedirler. Bu etkileşim
neticesinde atmosferin bu kesimlerinde karışımlar meydana gelmektedir. Sıcaklık terselmesi bu
karışımın üst sınırından itibaren gözlemlenebilir (Şekil 37). Şekil 37’de de görüldüğü gibi deniz
üzerinden gelen hava kütleleri, sıcaklık ve nem farkından dolayı kara üzerinde dinamik
hareketlere (türbülans veya konveksiyon gibi) neden olduğunda atmosferde meydana gelen
karışımın üst seviyesinde sıcaklık terselmesi görülebilmektedir. Çünkü bu karışıın yaşandığı
yerdeki hava tabakalarınn sıcaklığı, bu karışım hadisesinden dolayı değişikliğe uğramaktadır.
Bu noktada havanın alt takabakarında sıcaklık daha öncesine göre daha sıcak hale geçmekte,
üst tabakalarda ise soğumaktadır. Çünkü bu dikey hareketler sırasında hava dışarıdan ısı
alışverişi yapmaksızın alçalırken ısınmakta, yükselirken de soğukmaktadır. Böylece dikey
hareketlerin görüldüğü bu hava tabakasının üst sınırında, bu karışımdan etkilenmeyen hava
tabakası ile arasında bir terselme görülebilmektedir.
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Şekil 37: Türbülans Neticesinde Oluşan İnversiyon (www.global.britannica.com’dan
düzenlenerek)
Sübsidans (havanın alçalması yada çökmesi) ile görülen terselmede de yine benzer bir
mekanizma dikkat çekmektedir. Çünkü burada da alçalan hava adyabatik olarak, yani dışarıdan
ısı alış verişi yapmadan ısınmaktadır. Alçalan havada bir yandan ısınma görülürken diğer
yandan nisbi (bağıl nemi) azalır ve bulutlar kaybolur, varsa yağış da durur. Böylece sübsidansın
olduğu hava tabakası içinde ve alt katında hava ısınırken, onun da altında, zeminle bu hava
tabakası arasında kalan alanda hava sıcaklığı değişmez. Bu nedenle zeminden yükselirken hava
soğuyacağı yerde, sübsidansın etkili olduğu alannın alt sınırından itibaren ısınmaya başlar. İşte
bu seviye aynı zamanda inversiyon seviyesidir. Bu ısınma yukarıya doğru sübsidansın etkili
olduğu alanlarda devam eder ve hava daha sonra normal sıcaklık değişim gradyanına geri döner
(Şekil 38).
Şekil 38’de de görüldüğü gibi alçalırken adyabatik olarak ısınan hava belli bir seviyede
sıcaklığın yükselmesine neden olur. Bu seviyeye kadar zeminden soyuyarak yükselen hava bu
seviyeden sonra ısınmaya başlar ve bu ısınmasını yine üst atmosferde belli bir seviyeye kadar
sürdürür. O seviyenin üzerinde de yeniden normal soğuma sürecine döner. İşte o arada kalan
kalan ve sübsidans ile ısınmadan etkilenen hava bölümünde bir inversiyon görülmetedir. Örnek
şekilde bu seviye 300 – 900m’ler arasında verilmiştir.
Bir diğer sıcaklık terselmesi nedeni ise cephe boyunce yükselimdir. Sıcaklık ve nem
bakımından farklı hava kütleleri karşılaştıklarında, tıpkı su ile zeytinyağında olduğu gibi
birbirleri ile karışmazlar, sıcak ve hafif olan hava (su-zeytinyağı örneğinde zeytinyağı) üstte
kalır yada üste doğru hareket eder.
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Şekil 38: Sübsidans (Alçalım) İle Oluşan Sıcaklık Terselmesi (İnversiyon)
(http://apollo.lsc.vsc.edu/’dan değiştirilerek)
Bu hareket neticesinde soğuk ve ağır olan hava ile (su-zeytinyağı örneğinde su) arasında
bir hat oluşur. Bu hatta “cephe” denilmektedir. Sıcak ve hafif olan hava bu cephe hattı boyunca
yükselmektedir. İşte bu hareket sırasında sıcaklık terselmesi oluşmaktadır.
Bu harekette soğuk hava sıcak havanın altına sokularak onu yukarı kaldırır. Bu hareket
sırasında zeminde soğuk hava hakim olurken üst atmosferde yukarı doğru itilen sıcak havanın
etkisi ile bir ısınma olur ki bu şekilde zeminden yükseldikçe hava soğuyacağı yerde ısınır.
Ancak sıcak havanın etkisinin bittiği daha üst katlarda hava yeniden normal soğuma oranına
geri döner. İşte bu arada kalan seviyede bir sıcaklık terselmesi görülür (Şekil, 39).
Bu şekilde gelişen sıcaklık terselmelerinde terselme yüzeyi diğerlerine göre daha
geniştir ve daha fazla alanı etkilemektedir. Cephe sistemlerinin etkili olduğu orta enlemlerde
bu terselmeler meteorolojik ve klimatolojik açıdan önemlidirler.

152

Şekil 39: Cepsesel Yükselim Neticesinde Oluşan Sıcaklık Terselmesi
Böylece sıcaklık terselmeleri atmosfer içerisinde sıklıkla görülebilen, termik olduğu
kadar dinamik nedenlerle de oluşan atmosfer hadiseleridir. Bu hadiselerin gelişmesi
meteorolojik ve klimatolojik açıdan önemlidir. Özellikle şehirler üzerinde gelişen sıcaklık
terselmeleri kirli havanın üst atmosfere doğru uzaklaştırılamaması sonucunu doğurur ki bunun
neticesinde şehirlerdeki kirli hava konsantrasyonu artar, diğer bir ifade ile hava kirliliğine yol
açar (Şekil 40 ve Foto 10).

Şekil 40: Şehir Üzerinde Gerçekleşen İnversiyon Nedeni İle Kirli Hava İnversiyon
Seviyesinin Altına Kalmaktadır
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Foto 10: İnversiyon Neticesinde Hava Kirliliği Artan Bir Şehir (Salt Lake Valley, AP)
Bu şekilde havadaki kirletici konsantrasyonları artış, yani hava kirliliği yaşayan başta
İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bir çok kentlerimiz bulunmaktadır. Çoğunlukla
meteorolojik nedenlerden kaynaklanan bu durumda kentlerimizin kirlilik değerleri
yükselmektedir.

8.3. Enerji Bilançosu
Yeryüzünün aldığı enerji ile kaybettiği enerji birbirine denk bir bütçe gibidir. Diğer bir
ifade ile yeryüzüne ulaşan enerji ile yerden kaybedilen enerji birbirine eşittir. Güneş sistemimiz
içerisinde dünyamız da diğer gezegenler gibi güneş ışınlarından faydalanmaktadır. Her ne kadar
yeryüzünün tüm güneş enerjisinden aldığı pay çok küçük bir miktar da olsa (yaklaşık 2
milyarda 1), yeryüzüne ulaşan bu enerji tüm atmosferik süreçlere yetecek miktara sahiptir.
Güneşten yeryüzüne ulaşan enerji “solar konstant” (güneşlenme katsayısı) olarak ifade edilir.
Buna göre atmosferin üst sınırında 1 cm2’ye 1 dakikada gelen kalori cinsinde enerji miktarı
ortalama 2 cal/cm2/dakikadır. Watt cinsinden ise 1366 W/ m2’dir (Şekil 41). Solar konstant
olarak ifade edilen bu değer her zaman aynı değildir (Şekil 42). Solar konstantdaki bu değişim,
yeryüzünün enerji bilançosunda da değişimlere neden olmaktadır.
Solar konstant değerleri yıl içersinde değişebileceği gibi dünyanın farklı alanları da
enerji bilançosu açısından farklı özellikler göstermektedir. Daha önce de açıklandığı gibi enlem
farkı başta olmak üzere dünyanın hareketleri ve eksen eğikliğindeki değişimlere bağlı olarak
yerküre üzerindeki faklı alanların aldığı enerji miktarı farklı olmaktadır. Güneşten önce
atmosfere, oradan da yeryüzüne ulaşan enerji direk ve diffüz (yaygın-yayılmış) olmak üzere
enerji bilançosunun gelir hanesinde yer almaktadır. Direk ve diffüz olarak yeryüzüne ulaşan
“toplam enerji” miktarı zamana ve yere göre değişim göstermektedir. Özellikle yüksek
enlemlerde, yada kutba yakın bölgelerde diffüz enerjinin önemi daha da artar. Bununla birlikte
bulutluluğun artığı zamanlarda yada gölge yamaçlarda da diffüz enerji, o alandaki enerji
bilançosu için önemli bir yere sahip olur.
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Küresel olarak değerlendirildiğinde yıllık alınan toplam enerjinin dağılışında temel
etmen enlem olmaktadır. Bu nedenle de kutuplardan Ekvator’a doğru artmaktadır.

Şekil 41: Solar Konstantın Yıl İçindeki Değişimi

Şekil 42: Solar Konstantın Yıllara Göre Değişimi
Bununla birlikte mevsimsel değişimler de alınan toplam enerji üzerinde önemli bir diğer
etmen olmaktadır.
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Enerji bilançosunun önemli bir diğer unsuru ise atmosferin karşı radyasyonudur.
Yeryüzünün güneşten aldığı farklı dalga boylarındaki enerjiyi termal dalga boyu ile geri verdiği
ve böylece atmosferi ısıttığı daha önce ifade edilmişti. Yerin karşı radyasyonu olarak ifade
edebileceğimiz bu karşı radyasyon atmosfer tarafından absorbe edilerek yeniden
yansıtılmaktadır. Bu şekilde oluşan atmosfer radyasyonu yer radyasyonuna karşı bir etki
oluşturmaktadır. Ancak yerden oluşan radyasyon atmosferin karşı radyasyonundan daima
fazladır ve bu şekilde oluşan farka “effektif arz radyasyonu” denilmektedir. Diğer bir ifade ile
efektif arz radyasyonu, yerden oluşan radyasyon ile atmosferin karşı radyasyonu arasındaki
farktır. Efektif arz radyasyonu ne kadar fazla ise o alanda soğuma o kadar fazla olur.
Enerji bilançosunun gelir hanesinde direk ve diffüz enerji ile atmosferin karşı
radyasyonu yer alırken, gider hanesinde de çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Gider hanesinin
önemli unsurlarından biri yeryüzünün refleksiyon (yansıma) ile kaybettiği enerji miktarıdır. Bu
kayıp cisimlerin albedo değerleri, gelen radyasyonun dalga uzunlukları ve düşüş açısı gibi
unsurlara bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bir diğer gider unsuru ise yine zeminin
radyasyon ile enerji kaybıdır. Yer ışıması yada arz radyasyonu olarak ifade edebileceğimiz bu
süreç, aynı zamanda atmosferin ısınmasını sağlayan temel unsurdur. Yer yüzüne ulaşan ve yeri
ısıtan enerji, karşı arz radyasyonu olarak yeniden atmosfere verilmektedir. Yukarıda da
açıklandığı gibi atmosferi oluşturan gazlar tarafından tutulan bu radyasyon, atmosferin karşı
radyasyonu olarak tekrar etrafa yayılmaktadır. Bu süreçte hava nemi, özellikle bulutluluk
önemli bir rol oynamaktadır. Bulutlu havalarda efektif arz radyasyonunun az olması, bulutsuz
havalarda ise sıcaklık kaybının artarak zeminin daha fazla soğuması, enerji bilançosunun gelirgider dengesinde yer alan önemli bir diğer unsur olmaktadır.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yeryüzünün enerji bilançosu, gelir-gider
unsurlarının çeşitliliği, yerin şekli ve hareketleri, zeminin tabiatı yada özellikleri, yerin ve
atmosferin karşı radyasyonaları gibi unsurlarla şekillenmektedir. Ancak sonuçta gelen enerji ile
gider enerji, diğer bir ifade ile gelir-gider kalemleri denkleşir. Gelen enerjinin dağılışı ve
tekrardan uzaya dönüşünün açıklanabilmesi için gelen enerjiyi 100 olarak kabul edersek,
bilançonun gelir-gider unsurları şu şekilde belirlenir (Şekil 43):
% 25’i bulutlar ve atmosferden refleksiyon ile uzaya yansır
% 25'i dağılmaya (diffüzyona) uğrar
% 15'i atmosfer tarafından emilir (absorbe edilir)
% 8’i yerden refleksiyon ile uzaya yansır
% 27‘si yeri ısıtır
Bu dağılıma göre bir gezegen olarak dünyanın albedosu, % 25 + % 8 = % 33’tür. Geri
kalan % 67 orasındaki enerji yerin ve atmosferin ısınmasında ve aydınlanmasında rol
oynamaktadır. Atmosfer içinde dağılıma uğrayan % 25 oranındaki enerji aynı zamanda
atmosferin ve aynı zamanda gölge alanların aydınlanmasını sağlayan ışınlardır. Bu ışınların %
9’u da uzaya dönerken, % 16’sı yere ulaşarak zemini ısıtmaktadır. Böylece yere ulaşan güneş
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enerjisi % 27 doğrudan + % 16 difüz olmak üzere toplam % 43’e çıkmaktadır. Bununla birlikte
yine % 4 oranında karşı atmosfer radyasyonundan oluşan kazancı da bu rakama eklediğimizde
yere ulaşan enerji oranı % 47’ye ulaşmaktadır.

Şekil 43: Güneşten Gelen Enerjinin Atmosfer ve Zemindeki Dağılışı
Yere ulaşan enerjinin % 24’ü yer ışıması yada yer radyasyonu olarak uzun dalgalı ışınlar
halinde atmosfere geri verilir. Bunun % 8’i uzaya kaçarken, % 16’sı atmosfer tarafından
absorbe edilir. Yere ulaşan enerjiden kalan % 23’lük bölüm (% 47 - % 24 = % 23) ise yere
dokunan hava tabakaları vasıtasıyla (kondüksiyon ile) atmosfere geçmektedir. Böylece
atmosferin ısınmasını sağlayan enerji miktarı toplamı % 54’ü bulmaktadır. Bu % 54’ün % 15’i
doğrudan güneşten gelen kısa dalgalı radyasyon, % 16’sı yerden uzun dalgalı radyasyon, %
23’ü ise kondüksiyonla (dokunma) zeminden atmosfere geçen enerjiden oluşmaktadır. Bu
dağılım dikkate alındığında atmosfer güneşten doğrudan gelen ışından çok (% 15), yerden
enerji almaktadır (% 16 + % 23 = % 39). Bu nedenle atmosferin yere yakın yerleri daha sıcak,
üst atmosfer daha soğuktur.
Netice olarak yeryüzü ve atmosfer % 33 oranında enerjiyi doğrudan geri yansıtmakta,
kalan % 67 oranındaki enerji ile ısınma ve aydınlanmasını sağlamaktadır. Şekil 43’de detayları
ile verilen bilanço dağılışının genel izahı yüzdesel olarak bu şekilde olmaktadır.
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Uygulamalar
1.

Farklı zeminlerden olan yansımayı iklim değişikliği açısından araştırınız.

2.

Dünyanın enerji bilançosunu etkileyen süreçleri araştırınız.

158

Uygulama Soruları
1. İnversiyon ve sıcaklık terselmesi arasındaki ilişkiyi açıklayın.
2. Enerji bilançosuna etki eden süreçleri açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcaklık üzerinde etkili olan albedo, sıcaklık terselmesi ve enerji bilançosu
ile solar konstand kavramlarını öğrendik.

160

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün yansıtma özelliğini ifade eder?
a) Kara cisim
b) Şehir Isı adası
c) Albedo
d) Güneş Spektrumu
e) Infraret
2) Albedo değeri yüksek olan cisimlerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) Işığın kırılması
b) Işığın yansıması
c) Iığın dağıtılması
d) Işığın emilmesi
e) Işığın yayılması
3) Aşağıdakilerden hangisinin albedo değeri diğerlerine göre daha yüksek olması
beklenir?
a) Çöl kumu
b) Yeşil çayır
c) Buğday
d) İğne yapraklı orman
e) Taze asfalt
4) Aşağıdakilerden hangisi inversiyon kelimesinin karşılığıdır?
a) Albedo
b) Spektrum
c) Isı adası
d) Kara cisim
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e) Terselme
5) Aşağıdakilerden hangisi solar konstant değeridir?
a) 1633 W/m2
b) 2 cal/cm2/dakika
c) 1663 W/cm2
d) 3 cal/cm2/dakika
e) 1660 W/m2
6) Dünyanın albedo değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) % 25
b) % 8
c) % 67
d) % 33
e) % 27
7) Sıcaklık terselmesi aşağıda verilen atmosfer
meteorolojik açıdan daha önemlidir?

katmanlarından hangisinde

a) Troposfer
b) Stratosfer
c) Mezosfer
d) Termosfer
e) İyonosfer
8) Aşağıdaklerden hangisi sıcaklık inversiyonunun çevre kirliliğine olan etkisini ifade
eder?
a) Su kirliliği
b) Toprak kirliliği
c) Radyasyon kirliliği
d) Hava kirliliği
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e) Görüntü kirliliği
9) Effektif arz radyasyonu nedir?
10) Solar konstantın değişimlerinin sonuçları nedir?

Cevaplar
1) c, 2)d, 3)a, 4)e, 5)b, 6)d, 7)a, 8)d, 9)Metinden araştırınız, 10) Metinden araştırınız

163

9. SICAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIK KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Sıcaklıkla ilgili kavramlar

9.2.

Sıcaklığın ölçüm ve anlatım biçimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sıcaklığın ölçü birimleri nelerdir?
Sıcaklıkla ilgili kavramlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sıcaklıkla ilgili kavramları
öğrenir

Ders notu, ppt sunum, video
ve diğer ilgili yayınlar

Sıcaklığın anlatım
biçimlerini kavrar

Ders notu, ppt sunum, video
ve diğer ilgili yayınlar

Sıcaklık anlatım biçimleri
arasındaki farkı anlar

Ders notu, ppt sunum, video
ve diğer ilgili yayınlar
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Anahtar Kavramlar
Sıcaklık
Santigrad
Fahreynayt
Kalvin
Mutlak sıfır
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Giriş
Sıcaklık ile ilgili ölçekler birbirinden farklı olmakla birlikte hissedilen sıcaklıklar aynı
olmaktadır. Sıcaklık ölçekleri olarak santigrad, fahrenhayt, kelvin gibi ölçekler
kullanılmaktadır. Bu ölçekler sıcaklığın anlatım biçimleri arasındaki farkları oluşturmaktadır.
Bu açıdan, ölçek olarak örneğin santigrad ile fahrenhayt arasında farkların daima hatırda
tutulması gerekir. Çünkü bu ölçekleri kullanan ülkeler arasındaki çalışmalarda verilen farklı
ölçekler, hesaplama yada yorumlarda hatalara neden olabilir.Su santigrad olarak 0 derecede
donarken fahrenayt olarak 32 derecede donmaktadır. Bu nedenle örneğin sıcaklıklardaki 5
fahrenayt derecelik artış, 5 santigrad derecelik artışa karşılık gelmemektedir.
Öte yandan sıcaklıkların fziyolojik yada hissedilen sıcaklık gibi farklı ifade biçimleri
olduğu gibi belli sıcaklıklardaki günler de belli isimlerle anılmaktadır.
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9. SICAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIK KAVRAMLARI
Havanın sıcaklığı gerek insan hayatı ve gerekse diğer canlılar açısından önemli olduğu
kadar, katı yeryüzü ve su kütleleri açısından da önemlidir. Bu açıdan sıcaklık yaşamı sınırlayıcı
bir faktördür. Doğal bitki türlerinin ve tarım bitkilerinin belli sıcaklık istekleri açısından önem
taşıyan sıcaklık değerleri cansız ortamlarda fiziksel parçalanma veya kimyasal ayrışma için de
önem taşımaktadır.
Bu çerçevede hava sıcaklığı zamana ve yere bağlı olarak değişen atmosfer
elemanlarından biridir. Sıcaklığın günlük değişimleri, mevsimlik değişimleri olduğu gibi
yeryüzünün farklı alanlarında farklı değerlere de sahip olduğu diğer bir gerçekliktir. Bu nedenle
sıcaklığın ölçülmesi ve bunların kayıt altına alınması, bir yandan iklim özelliklerinin
anlaşılması, diğer yandan günlük meteorolojik hadiselerin takibi ve hava durumu açısıdan
önemlidir.
Hava sıcaklığı farklı özellikteki termometreler vasıtasıyla ölçülmektedir (Şekil 44).

Şekil 44: Klasik tip termometre.
Termamotreler, içinde sıvı olan camdan yapılmış olabilecekleri gibi son yıllarda olduğu
gibi mekanik yada eletronik şekilde sensörler vasıtasıyla ölçüm yapanları da bulunmaktadır.
İçerisinde civa veya ispirto, alkol bulunan termotreler ilk termometre örnekleri olup, bugün de
klasik anlamda kullanılmaktadır.
Termometrenin ilk halinin keşfi 1596’da Galileo Galilei’ye kadar gitsede günümüzdeki
anlamıyla ilk termometrenin icadı 1612’de yine bir İtalyan bilimadamı olan Santorio Santorio
‘ya aittir (1561-1636). Santorio, Galieo’nun icadı üzerine bir ölçek ekleyerek bugünkü
termometrenin ilk örneğini oluşturduğu belirtilemektedir. 1714’de ise ilk civalı termometre
Gabriel Fahrenhayt (1686-1736) tarafından kullanılmıştır.
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Termometreler, sıcaklık ölçen aletler olup, meteorlojik gözlemlerde kullanılmaktadır.
Ancak bununla birlikte, bugün yaygınlaşan otomatik gözlem istasyonları geliştirilmeden
öncesinde termograf adı verilen aletler hem hava sıcaklığını ölçen ve hem de yazan aletler
olarak meteorolojide yoğun kullanılmıştır. Bugün de otomatik olmayan gözlem istesyonlarında
kullanılmaya devam etmektedir.

Şekil 46: Klasik bir termograf.
Bu aletler sadece hava sıcaklığını ölçmeyip, şekil 46’da da görüldüğü gibi sıcaklıkları
aynı zamanda üzerindeki milimetrik kağıda not eden bir sisteme sahiptirler. Böylece hava
sıcaklığı ölçümü 24 saatlik bir süre içinde keseintisiz bir şekilde otomatik olarak milimetrik bir
kağıda kaydedilmiş olmaktadır.
Termometrelerin farklı sıvılar içermesinde iklim şartları önemlidir. Civa, - 39 oC’de
donduğu için her ortamda kullanılamamaktadır. Bu nedenle soğuk iklim bölgelerinde, dağların
üst kesimlerimlerin daha çok ispirtolu termometreler kullanılır.
Termometrelerde sıcaklığı ifade etmek için çeşitli ölçekler kullanılmaktadır. Dünyanın
farklı yerlerinde eskiden yada günümüzde bu farklı ölçekler kullanılmış ve kullanılmaya devam
etmektedir. Ülkemizinde içinde olduğu bir çok ülkede sıcaklık ölçeği olarak “santigrad” yada
“selsiyus (Celsius)” ölçeği olarak ifade edilen ölçek kullanılmaktadır. Bu şekilde hazırlanan
hava sıcaklığı ile ilgili raporlarda yada tahminlerde “selsiyus” (yada sanrigrad) derece (oC)
olarak ifade edilir. Celsius ismi İsveç’li bilim adamı Anders Celsius’a atfen (1701-1744) verilen
ve bu gün de kullanılan bir isim olmuştur. Celcius kendi adıyla anılan ölçeği 1742’de ifade
etmiştir. Buna göre su 100 derecede kaynayıp, 0 derecede donmaktadır. Celsius’dan 1 yıl sonra
Fransız bilim adamı Jean Pierre Cristin (1683-1755) benzer bir ölçeklendirmeyi Centigrad
(santigrad) olarak ifade ederek bugün de ifade edildiği şekli ile sıcaklık ölçeğini kullanmıştır.
Ölçek ifadesi olarak (C) kullanılmaktadır.
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Bunun dışında ABD’de bugün de kullanılan “fahrenhayt” ölçeği ise civalı
termometrenin mucidi Gabriel Fahrenheit’a (1686-1736) atfen verilmiştir. Bu ölçekte
santigraddan farklı olarak su 32 derecede donmakta, 212 derecede ise kaynama noktasına
ulaşmaktadır. Ölçek ifadesi olarak (F) kullanılmaktadır.
Bunun dışında fizikte ve uzay çalışmalarında kullanılan bir diğer ölçek de Kelvin ölçeği
veya “mutlak sıcaklık” olarak ifade edilen sıcaklık ölçeğidir. Adını Lord Kelvin’den (18241907) alan bu ölçek 1848’den itibaren onun önermesi günümüzde de çeşitli hesaplamalarda
kullanılmaktadır. Bu ölçekte donma noktası olarak mutlak sıfır 273.15 K verilmektedir. Bu
ölçekte de buzun erime noktası ile suyun kaynama noktası arasındaki sıcaklık farkı Celsius
ölçeği ile aynı olup 100 derecedir. Ancak Celcius’tan farklı olarak 273.15 K ile 373.15 K
arasında bir ölçeklendirme yapılmıştır. 273.15 mutlak sıfır olduğu ve ondan daha düşük sıcaklık
olmadığı için de mutlak sıfırın celsius karşılığı -273.15 oC olarak ifade edilmektedir.
Bir diğer sıcaklık ölçeği de Reamur ölçeğidir. Fransız araştırmacı René Antoine
Ferchauld de Réamur (1683-1757) tarafından önerilen bu ölçekte su 0 derece donmakta, 80
derecede ise kaynamaktadır. Bu ölçek günümüzde kullanılmamaktadır.
Bu ölçeklerden Santigrad, Fahrenheit ve Reamur ölçekleri suyun donma ve kaynama
derecelerini dayanak olarak almakta, bu açıdan birbirleri ile karşılaştırılmaları aşağıda bir tablo
olarak verilmiştir:
Suyun Fazları

Santigrad (C)

Fahrenheit
(F)

Reamur (R)

Suyun Kaynama Noktası

100

212

80

Suyun Donma Noktası

0

32

0

Bu değerlerin içerisinde ikisi, santigrad ve fahrenheit yeryüzünde en çok kullanılan
ölçeklerdir. Fahrenheit ABD tarafından kullanılmakta olup, dünyanın diğer ülkelerinde
santigrad, sıcaklık için kullanılan ölçektir. Zaman zaman algı karışıklığına neden olan bu
durum, özellikle ABD kaynaklı iklim ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde dikkat
edilmesi gereken bir husustur. Çünkü o çalışmalarda verilen 4-5 derecelik ifadeler (F) karşılığı
olup, ülkemizdeki karşılığı 4-5 (C) derece olmamaktadır. Suyun santigrad olarak 0 derecede,
fahrenheit olarak 32 derecede donmasının ötesinde, her iki ölçek arasındaki fark
hesaplanmaktadır. Bunun için basit bir hesaplama yöntemi mevcuttur:
C= (F - 32)x5/9
F= (9/5xC) + 32
Örneğin; 80 F derecenin C derece olarak karşılığı şöyle bulunabilir;
C= (80 – 32) x 5/9
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C= 48x 5/9
C= 26.6
Yada, örneğin 30 oC’nin F karşılığı şöyle bulunabilir;
F= (9/5 x 30) + 32
F= 54 +32
F= 86
Bu şekilde sıcaklıklar farklı ölçeklerle değerlendirilmekte ve farklı anlatım biçimleri ile
ifade edilmektedir. Celsius – Fahrenhayt sıcaklık çevrimleri tablo 6 ve 7 de verilmektedir.
C
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

F
122.0
120.2
118.4
116.6
114.8
113.0
111.2
109.4
107.6
105.8
104.0
102.2
100.4
98.6
96.8
95.0
93.2
91.4
89.6
87.8
86.0
84.2
82.4
80.6
78.8

C
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

F
77.0
75.2
73.4
71.6
69.8
68.0
66.2
64.4
62.6
60.8
59.0
57.2
55.4
53.6
51.8
50.0
48.2
46.4
44.6
42.8
41.0
39.2
37.4
35.6
33.8

C
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

F
32.0
30.2
28.4
26.6
24.8
23.0
21.2
19.4
17.6
15.8
14.0
12.2
10.4
8.6
6.8
5.0
3.2
1.4
-0.4
-2.2
-4.0
-5.8
-7.6
-9.4
-11.2

C
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49

F
-13.0
-14.8
-16.6
-18.4
-20.2
-22.0
-23.8
-25.6
-27.4
-29.2
-31.0
-32.8
-34.6
-36.4
-38.2
-40.0
-41.8
-43.6
-45.4
-47.2
-49.0
-50.8
-52.6
-54.4
-56.2

Tablo 6: Celsius – Fahrenhayt Çevrim Tablosu
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F
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76

C
51.6
51.1
50.5
50.0
49.4
48.8
48.3
47.7
47.2
46.6
46.1
45.5
45.0
44.4
43.8
43.3
42.7
42.2
41.6
41.1
40.5
40.0
39.4
38.9
38.3
37.7
37.2
36.6
36.1
35.5
35.0
34.4
33.9
33.3
32.7
32.2
31.6
31.1
30.5
30.0
29.4
28.9
28.3
27.8
27.2
26.6
26.1
25.5
25.0
24.4

F

C
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

F
23.9
23.3
22.8
22.2
21.6
21.1
20.5
20.0
19.4
18.9
18.3
17.8
17.2
16.7
16.1
15.5
15.0
14.4
13.9
13.3
12.8
12.2
11.7
11.1
10.5
10.0
9.4
8.9
8.3
7.8
7.2
6.7
6.1
5.6
5.0
4.4
3.9
3.3
2.8
2.2
1.7
1.1
0.6
0.0
-0.6
-1.1
-1.7
-2.2
-2.8
-3.3

C
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24

F
C
-3.9
-4.4
-5.0
-5.6
-6.1
-6.7
-7.2
-7.8
-8.3
-8.9
-9.4
-10.0
-10.5
-11.1
-11.7
-12.2
-12.8
-13.3
-13.9
-14.4
-15.0
-15.5
-16.1
-16.7
-17.2
-17.8
-18.3
-18.9
-19.4
-20.0
-20.5
-21.1
-21.6
-22.2
-22.8
-23.3
-23.9
-24.4
-25.0
-25.5
-26.1
-26.6
-27.2
-27.8
-28.3
-28.9
-29.4
-30.0
-30.5
-31.1

-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54
-55
-56
-57
-58
-59
-60
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
-71
-72
-73
-74

-31.6
-32.2
-32.7
-33.3
-33.9
-34.4
-35.0
-35.5
-36.1
-36.6
-37.2
-37.7
-38.3
-38.9
-39.4
-40.0
-40.5
-41.1
-41.6
-42.2
-42.7
-43.3
-43.8
-44.4
-45.0
-45.5
-46.1
-46.6
-47.2
-47.7
-48.3
-48.8
-49.4
-50.0
-50.5
-51.1
-51.6
-52.2
-52.7
-53.3
-53.8
-54.4
-54.9
-55.5
-56.1
-56.6
-57.2
-57.7
-58.3
-58.8

Tablo 7: Fahrenhayt – Celsius Çevrim Tablosu
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9.1. Güneşte ve Gölgede Sıcaklık
Sıcaklıklar doğrudan güneş ışığı alan yerler ile gölgede kalan yerler arasında arasında
farklılıklar göstermektedir. Gölgedeki sıcaklık sadece havanın sıcaklığı iken güneş altında
güneşin doğrudan gelen ışınları da etkili olmaktadır. Bu nedenle hava sıcaklıkları gölgede
ölçülen sıcaklıklar üzerinden değerlendirilmektedir.
Doğrudan güneş ışınları altında, cisimlerde sıcaklık birikimi daha fazla olmaktadır. Bu
açıdan dağların üst kesimlerinde hava sıcaklığının düşük olması durumunda da doğrudan ulaşan
güneş ışınları bitkilerin ısısına etki eder. Bu durum düşük sıcaklılarda bitki hayatı için
önemlidir.
Buna karşılık gölgede sıcaklık gerçek hava sıcaklığı olarak da ifade edilebilir. Çünkü
gölgede, doğrudan güneş ışını almayan yerlerde hava sıcaklığı hissedilen hava sıcaklığıdır.
Meteorolojide ölçümü yapılan veya klimatolojik çalışmalarda kullanılan sıcaklık değerleri bu,
gölgede ölçülen sıcaklıklardır. Ancak bu ölçümler farklı yüzeylerden oluşabilecek yansımaların
da etkisi altında olmamalıdır. Bu nedenle meteorolojik rasat parklarındaki sıcaklık ölçümleri,
kapalı, siperlikli yerlerde yapılır (Foto 11).

Foto 11: Meteorlojik Rasat Parkında Kullanılan Siperlikli Bir Termometre
Klasik ölçümlerde kullanılan bu siperlikli kutular, ahşap ve beyaz boyalı olup,
havalandırması panjur sistemi ile sağlanmaktadır. Böylece termometreler doğrudan ve farklı
yüzeylerden yansıyan güneş ışınlarından korunurken, diğer yandan doğrudan sirkülasyonla
karşı karşıya kalmadan havalandırılmış bir alan içinde ve gölgedeki hava sıcaklığını
ölçebilmektedir. Ancak günümüzde hızla yaygınlaşan otomatik meteoroloji istasyonlarında bu
süreç daha mekanik yollarla çözümlenmekte ve rasatlar daha kolay yapılabilmektedir. Bununla
birlikte ister klasik yöntemlerle olsun, ister otomatik yöntemlerle olsun ölçümler açık alanlarda,
zeminden iki metre yükseklikte, yansımayı yada sikülasyonu engelleyen yapıların uzağında
yapılmaktadır.
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9.2. Hissedilen ve Birikmiş Sıcaklıklar
Yukarıdaki paragrafta da ifade edildiği gibi sıcaklığın güneş altında ölçülmesi ile
gölgede ölçülmesi aarsında fark bulunmaktadır. Bu fark güneş altında doğrudan gelen güneş
ışınları ile ilgilidir. Dağların üst kesimlerinde sıcaklıklar düşük değerler gösterirken, doğrudan
güneş ışınlarına maruz alanlarda canlıların hissettiği sıcaklar daha yüksek olabilmektedir. Bu
nedenle dağların üst kesimlerinde, açık havada ve özellikle durgun hava koşullarında doğrudan
alınan güneş ışınları hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Netice
olarak termometrede ölçülen sıcaklık değeri ile canlıların hissettiği sıcaklılar genelde aynı
ölçüde olmamaktadır.
Vücut sıcaklığının belli bir seviyede tutulması insanlar için hayati önem taşımaktadır.
36,5 C olan bu değerin altı da üstü de insanlar için ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Sıcaklığın
düşmesi hipotermi olarak ifade edilmektedir ve 35 oC’nin altındaki bir insan vücudunda görülen
donma hissinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Vücut 32 – 35 oC’ler arasında bilinç kaybı, 32
o
C’den düşük değerlerde ise ölüm ile karşı karşıya kalır. Yine 37 – 38 oC’lerin üstü ise vücut
için yüksek sıcaklık değeridir. Yaş ve hastalık durumuna göre 43 – 44 oC’lerin üstü ölümle
sonuçlanan “ateş” olarak ifade edilmektedir. İşte bu şekilde insan vücudunun dayanabildiği
ekstrem vücut ısılarının yanında, yaşamını sağlıkla sürdürebileceği ideal bir sıcaklığı da
bulunmaktadır. Genel olarak hava sıcaklığından etkilenen insan vücudu, artan sıcaklığını
terleme gibi yollarla geri vererek kendini ideal sıcaklığında tutmaya çalışır. İşte bu standart
sıcaklığa fizyolojik sıcaklık denilmektedir.
o

Fizyolojik sıcaklık insanlar için hayati bir öneme sahip olup, hava sıcaklığının artması
veya azalmasına göre vücudumuz bunu dengede tutmak için terleme veya kondüksiyon yoluyla
hava ile sıcaklık alış verişinde bulunur. Eğer dış ortam yada hava sıcaklığı çok düşükse,
vücuttan kaybedilen ısı nedeniyle üşüme ve hatta bazı durumlarda ölümle sonuçlanan
donmalara kadar gidilebilirken, bazı durumlarda ise yüksek hava sıcaklığına karşı yeteri kadar
ısı kaybedemeyen vücudumuzda sıcaklık yükselir ve sıcaklık çarpması da denen hadiseler
yaşanabilir.
Bu şekilde insan vücudu için hava koşullarına göre gelişen sıcaklıklar da oluşmaktadır
ki buna hissedilen sıcaklık da denilmektedir. Hissedilen sıcaklık hava koşulları ile ilgili olup,
farklı meteorolojik elemanlar altında farklı etkilere sahiptir. Nem, ve rüzgar durumu hissedilen
sıcaklık için önemli meteorolojik elemanlardır.
Her canlı için ideal sıcaklık değerleri bulunmaktadır. Genel olarak 18 – 22 oC’ler arası
insanlar için ideal sıcaklık değerleri olup, bu sıcaklıkta insan vücudu “konfor” halindedir. İnsan
vücudunun konfor halinde olması, az miktada enerji harcayarak dış ortamla uyum sağlaması ile
ilgilidir. Ancak bu durum her zaman gerçekleşmez ve gerek insanın faaliyetleri ve gerekse
meteorolojik koşullar nedeniyle konfor değerlerinden uzaklaşılır.
Konfor sıcaklığını etkileyen meteorolojik hadiselerden biri nem değeridir. Havanın
nemi aynı zamanda insan vücudundaki terlemeyi de kontrol eden bir eleman olduğu için yüksek
sıcaklık ve yüksek nemli havalarda terleme imkanının kısıtlanmasına bağlı olarak insan kendini
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rahatsız hissetmektedir. Aynı şekilde yüksek nem soğuk yerlerde vucutta soğuma hissini
arttırmaktadır. Bu değer insandan insana göre, insanların fizyolojik değerlerine göre
değişmekle birlikte % 35 - % 65 arasındaki nem değeri 18 – 22 oC arasındaki ideal hava
sıcaklığında rahatsız edici olmamaktadır. Ancak nem ve hava sıcaklığı değerlerindeki her türlü
değişim hissedilen sıcaklık değerini değiştirerek rahatsılık verebilmektedir.
Hissedilen sıcaklığı etkileyen bir diğer meteorolojik parametre ise rüzgardır. Rüzgarlı
havalarda kondüksiyon ve buharlaşma ile ısı kaybı daha fazla olur. Vücuda dokunan rüzgar,
hızla vücut sıcaklığı alarak uzaklaştırır. Aynı şekilde ter tanecikleri de rüzgarla birlikte vücuttan
uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle yaz aylarında durgun, rüzgarsız havalarda terleme yüksek
olurken, rüzgarın varlığı teri vücuttan uzaklaştırdı için bir rahatlama hissi vermektedir. Ancak
aynı durum soğuk dönemlerde yada kış aylarında olduğunda vücuttan kondüksiyon ile sıcaklık
kaybına neden olur ki, kış aylarında rüzgar altında insanın üşüme hissi artmaktadır. Bu nedenle
rüzgarsız havalarda dağların üst kesimlerindeki düşük sıcaklık değerlerine rahatlıkla
dayanılırken rüzgarlı alçak kesimlerde üşüme hissi daha fazla olabilmektedir. Aynı şekilde
örneğin yaz aylarında kıyı ve iç kesimler arasında sıcaklık farkı olmasa da kıyıdaki insanlar
kendini nemden dolayı daha rahatsız hissetmektedir. Kıyılarda nemin yüksekliğini yanında
rüzgarsız havalar da bu rahatsızlığı arttırmaktadır. İstanbul’da kentleşme nedeniyle azalan
rüzgar hızları ile birlikte yaz aylarındaki yüksek nem değeri, hissedilen sıcaklıları çok
arttırabilmektedir.
Buna göre vücut sıcaklığı sadece hava sıcaklığı ile değil, aynı zamanda nem ve rüzgar
değerleri ile de çok ilgilidir. İnsandan insana değişmekle birlikte ortalama % 35 - % 65 arasında
nem ve 5 m.sn civarındaki rüzgar 18 – 22 oC arasındaki uygun hava sıcaklığı altında konfor
koşulları için ideal olabilmektedir. Hissedilen sıcaklıklar veya konfor sıcaklıkların belirlenmesi
açısından farklı hesaplamalar yapılabilmekte, bu amaçla sıcaklık ve nem ile sıcaklık ve rüzgar
değerlerini içeren klimatogramlar hazırlanmaktadır. Ancak hissedilen sıcaklıklar açısından
ideal hesaplama hava sıcaklığı ile birlikte nem ve rüzgar değerlerini de içeren hesaplamalardır.
Hissedilen sıcaklıklar hava sıcaklığı ölçümlerinden farklı olarak “ıslak termometreler”
ile ölçülmektedir. Islak termometre, termometrenin haznesine ıslak bir kumaşın sarılması
suretiyle sürekli nemli tutulmasının sağlanması prensibine göre ölçüm yapan termometrelerdir.

9.3. Sayılı Günler ve Kavramlar
Sayılı Gün: İklim unsuru olarak sıcaklıklar belirli özelliklerine göre
gruplandırılmaktadırlar. Bu gruplandırmalara sayılı günler de denilmektedir. Sayılı günler
şöyledir (Erol, 1999 ):
Tropikal gün: Günlük en yüksek sıcaklığın 30°C'nin üzerine çıktığı,
Yaz günü: Günlük en yüksek sıcaklığın 25°C'nin üzerine çıktığı,
Donlu gün: Günlük en düşük sıcaklığın 0°C'nin altına indiği,
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Şiddetli donlu gün: Günlük en düşük sıcaklığın -10°C'nin altına indiği,
Kış günü: Günlük sıcaklığın 0°C'nin üstüne hiç çıkmadığı, günlere denilir.
Sayılı günlerin takibi, olasılıklarının tespiti klimatolojik açıdan önemlidir. Çünkü sayılı
günler örneğin tarım açısından öneme sahiptirler. Muhtemel don olaylarının görülmesi ile ilgili
olasılıkların hesaplanması yada kış günlerinin, tropikal günlerin takibi tarımdan ulaşıma bir çok
faaliyet için önem taşımaktadır.
Dereceli Gün veya Isıtma-Soğutma Gün Dereceleri: Belirli sıcaklık değerleri belirli
olaylar için sınır değer kabul edilmektedir. Suyun 100 oC’de kaynayıp, 0 oC’de donması gibi.
Aynı şekilde ortam sıcaklığının konfor koşullarını taşıması için de belli eşik değerler
bulunmaktadır. Özellikle binalarda iç ve dış sıcaklık değerleri arasındaki farklardan yola
çıkılarak yapılan hesaplamalar binada ısıtma ve soğutma derecelerinin tespiti açısından
değerlendirilmektedir. Ülkemizde genel olarak ısıtma derece-gün sayıları 18 oC’den, soğutma
derece-gün sayıları ise 22 oC’den hesaplanır. Yani sıcaklıklar 18 oC’nin altına düştüğünde
binalarda ısıtmanın sağlanması, 22 oC’nin üzerine çıktığında ise soğutmanın sağlanması esas
alınmakta ve buna göre ısıtma-soğutma gün değerleri hesaplanmaktadır. Bu değerin bilinmesi
binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından
önemlidir. Bu nedenle yalıtım maliyetleri açısından inşaat sektörü için önemli bir parametredir.
Birikmiş Sıcaklık: Bitkilerin, daha çok tarım bitkilerinin gelişimi ile ilgili bir kavramdır.
Daha önce de ifade edildiği gibi canlıların yaşamı hava sıcaklığının doğrudan etkisi altındadır.
Her canlının sıcaklık istekleri farklı olabilmekte, örneğin bitkilerde filizlenme, meyve verme
ve olgunlaşma sıcaklıkları farklı olmaktadır. Örneğin bir çok bitki için kritik seviye 6 oC’dir.
Yani bu sıcaklığın altında bitkide hiç bir aktivite görülmez. Ancak o bitkinin filizlenip
gelişmesi, olgunlaşıp hasada ulaşması için de belirli bir sıcaklık birikimine ihtiyacı vardır.
Sıcaklığın bu kritik seviye üzerinde olduğu günlerdeki ortalama sıcaklık değerleri toplanır ve
bu toplam, o bitkinin olgunlaşma seviyesine kadar hesaplanır. Örneğin bu seviye bölgeden
bölgeye değişmekle birlikte buğdayda 1090 oC, mısırda 1360 oC olabilmektedir. Buna göre
bitki olgunlaşma için gerekli sıcaklığı toplayana kadar hasada ulaşmaz. Bu toplam sıcaklığa
“birikmiş sıcaklık” denilmektedir. Bu bir açıdan da gün derecelerinin toplamına karşılık gelen
değerdir.
Toprak Sıcaklığı: Toprak sıcaklığı bir diğer önemli iklim elemanı ve meteorolojik
parametredir. Toprak sıcaklıkları aynı zamanda hava sıcaklığına bağlı olarak gelişmektedir.
Çünkü toprak sıcaklığı doğrudan güneş ışınlarını absorbe eder, ısınma ile birlikte bu sıcaklığı
alt katmanlara doğru göreceli olarak aktarır. Bu aktarım sudaki kadar hızlı ve derin
olmadığından suya göre daha çabuk ısınmakta ama aynı zamanda daha çabuk soğumaktadır.
Bu nedenle karalar ve denizler arasındaki sıcaklık farkı oluşmaktadır. Bu fark ise genel iklim
özellikkleri kadar günlük rüzgar hareketlerine kadar önem taşımaktadır. Toprak sıcaklığı aynı
zamanda bitki hayatının gelişimi açısından önemlidir. Bitki köklerinin optimum sıcaklık
isteklerine ulaşabilmeleri gelişimleri açısından önemlidir (şekil 47). Bunun yanında ulaşım, alt
yapı gibi konularda da toprak sıcaklıları önemlidir.
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Toprak sıcaklıkları meteorolojide ölçümü yapılan elemanlardan biridir. 10 cm, 20 cm,
50 cm ve 100 cm’de yapılan ölçümlerle toprağın sıcaklık profili çıkarılabilmektedir (Foto 12
ve 13). Toprakta sıcaklık değişimi çok kuvvetli olmadığından alt seviyelere doğru inildikçe
sıcaklık daha sabit bir hal almaktadır. Toprak sıcaklığının dağılışında önemli parametrelerden
biri de toprak nemidir. Nemli topraklarda bu değişim ve birikim daha farklı olmaktadır.

Şekil 47: Farklı Toprak Sıcaklıklarının Bitki Kök Gelişimlerine Etkileri

Foto 12 ve 13: Toprak Sıcaklığını Ölçmek İçin
Kullanılan Termometre
Deniz Suyu Sıcaklığı: Deniz suyu sıcaklığıda toprak sıcaklığı gibi hava sıcaklığı ile
bulutluluk, rüzgar gibi meteorolojik hadiselerden etkilenir. Deniz suyu sıcaklığı toprak
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sıcaklığından farklı olarak, moleküllerinin sıcaklığı aşağılara doğru daha kolay iletmesi
nedeniyle, derine doğru daha çok ısınabilmektedir. Bu nedenle de topraktan farklı olarak daha
geç ısınıp daha geç soğumaktadırlar.
Doğrudan güneş ışınları yanında rüzgarlar ve deniz akıntıları da deniz suyu sıcaklıkları
açısından önemlidir. Deniz suyu sıcaklıkları iklim özellikleri açısından karasal-denizel süreçleri
denetleyen etmendir. Denizin ılıman etkisi kıyı bölgelerinin iklim özellikleri için belirleyici
temel faktördür.
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Uygulamalar
Hissedilen sıcaklıklar ile konfor arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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Uygulama Soruları
1.

Sayılı günler nelerdir?

2.

Birikmiş sıcaklığın bitki hayatı aısından önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcaklığın ölçüm şekilleri ve sıcaklıkla ilgili kavramları öğrendik. Santigrad
ile Fahrenhayt arasındaki farklılık ve günümüzde kullanılan sıcaklık kavramları ile sayılı
günlerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerde hangisi hava sıcaklığını ölçen ve yazan alettir?
a)

Termometre

b)

Altimetre

c)

Barometre

d)

Termograf

e)

Barograf

2) İlk civalı termometre aşağıdaklerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
a) Santorio Santorio
b) Gelilei Galileo
c) Gabriel Fahrenhayt
d) Anders Celsius
e) Lord Kelvin
3) Aşağıdakilerden hangisi Fahrenhayt derecesinin donma sıcaklığıdır?
a) 0
b) 32
c) -80
d) 273
e) -273
4) Aşağıdakilerden hangisi ABD’de kullanılan derece cinsidir?
a) Celsius
b) Kelvin
c) Reamour
d) Santorio
e) Fahrenhayt
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5) Vücut sıcaklığı olarak kaç dereceden sonra ölümle sonuçlanabilecek donma süreci
başlamaktadır?
a) 28
b) 30
c) 32
d) 34
e) 36
6) Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik sıcaklığın karşıkığıdır?
a) 32
b) 35
c) 36,6
d) 38
e) 40
7) Aşağıdakilerden hangisi hissedilen sıcaklık açısından diğerlerine göre daha çok
öneme sahiptir?
a) Sıcaklık – nem
b) Sıcaklık – rüzgar
c) Basınç – sıcaklık – nem
d) Rüzgar - sıcaklık – nem
e) Basınç – sıcaklık – rüzgar
8) İnsan vücudu için konfor sıcaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 17-21
b) 15-22
c) 16-20
d) 19-21
e) 18-22
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9) Yaz gününde en yüksek sıcaklık kaç derecenin üzerindedir?
a) 20
b) 25
c) 28
d) 30
e) 32
10) Binalardaki ısıtma dış hava sıcaklığı kaç dereceden aşağıya indiktin sonra
başlatılmalıdır?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
e) 18

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)e, 5)c, 6)c, 7)d, 8)e, 9)b, 10)e
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10. SICAKLIĞIN ZAMANA VE YÜKSELTİYE BAĞLI DEĞİŞİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sıcaklığın günlük, aylıki mevsimlik ve yıllık değişimleri.
10.2.

Sıcaklığın yükselime bağlı değşimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ekvatordan kutuplara yada deniz seviyesinden dağların üst kesimlerinde çıkıldıkça
sıcaklığın değişim süreçleri nasıl olur, araştırınız.
Yıllar arası sıcaklık değişimlerini etkileyen etmenleri araştırınız.
Neden zemine bağlı yükselim sırasında sıcaklık değişimi serbest atmosfer yükselirken
yaşanan değişimle aynı olmaz, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sıcaklığın zamana bağlı Ders notu, ppt sunum, video ve
değşimlerini ve nedenlerini diğer kaynaklar
öğrenir
Dıcaklığın yükselime bağlı Ders notu, ppt sunum, video ve
olan değişimlerini kavrar
diğer kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
Günlük sıcaklık değişimleri
Adyabatik sıcaklık değşşimi
Yıllık sıcaklık değişimi
Ekinoks
Solstis
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Giriş
Sıcaklığın değişimi ve bu değişime etki eden koşullar, iklim özelliklerinin
belirlenmesindeki önemli unsurlardan biridir. Bu çerçevede sıcaklığın zamana ve yükseltiye
bağlı değişimi de gerek küresel ve gerekse bölgesel, yerel ölçekte önemli bir değişkendir.
Sıcaklığın günlük, aylık, mevsimlik ve yıllık değişimleri, bir gezegen olarak
yeryüzünün günlük ve yıllık hareketlerine, güneşten gelen enerjideki değişimlere bağlı olmakla
birlikte enlem etkisi, kara ve deniz dağılışı gibi süreçler de önemlidir. Ayrıca sıcaklığın yıllar
arasındaki değişimleri de bugün kamuoyunda konuşulan küresel iklim değişikliğinin
anlaşılması ve açıklanmasında dikkate alınan diğer bir unsurdur.
Bununla birlikte sıcaklığın yükselime bağlı değişimi de iklim özellikleri açısıdan
dikkate alınamsı gereken bir diğer süreçtir.
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10. SICAKLIĞIN
DEĞİŞİMLERİ

ZAMANA

VE

YÜKSELTİYE

BAĞLI

Sıcaklık sabit bir değer olmayıp, zamana, yere ve yükseltiye göre değişimler
göstermektedir. Zamana bağlı olan değişimler yerin günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak
görülmesinin yanında yükseltiye bağlı değişimler yerin fiziki coğrafya özelliklerine bağlı
olarak gelişmektedir.
Yeryüzünün kendi etrafında dönüşü ile olan değişim, günlük sıcaklık farklılıklarına
neden olurken, güneş etrafındaki dönüşü ile de mevsimsel hareketler, değişimler oluşmaktadır.
Böylece günlük ve mevsimlik sıcaklık değişimleri yerin hareketlerine bağlı olarak
gelişmektedir. Yıllar arasında görülen sıcakık değişimleri de bulunmaktadır. Bunlar yine
gezegensel etkenlerle olabileceği gibi, güneşten gelen enerjideki değişimlerle de yıllık sıcaklık
değişimleri görülebilmektedir.
Yerin hareketleri dışında, biçimi de atmosferdeki sıcaklık dağılışı üzerinde etkiye
sahiptir. Yeryüzünün geoid şekli, güneş ışınlarının geliş açıları üzerinde doğrudan etkiye sahip
olması nedeniyle, bu ışınları dik açı ile alan yerler ile (dönenceler arası) almayan yerler
(dönenceler dışı) arasında farklı sıcaklık süreçleri oluşmaktadır. Bunun üzerinde dünyanın
eksen eğikliği ile presisyon hareketinin de etkisi bulunmakta, böylece sıcaklık elemanı
öncelikle güneşten gelen enerji ve bu enerjideki değişimler ile yer yüzünün şekli ve hareketleri
ile doğrudan etkilenen bir özellik içermekte olduğu ifade edilebilir. Sıcaklığın atmosfer içindeki
gerek yatay ve gerekse dikey dağılışında yerin şeklinin etkisi kadar aynı zamanda atmosferin
karışımı da önemli bir etkendir. Atmosferin doğal sera etkisi nedeniyle sıcaklığa olan etkisi,
atmosfer konsantrasyonunda görülecek doğal ve antropojenik değişimlerden etkilenerek farklı
özellikler içerebielecektir. Nitekim bugün konuştuğumuz iklim değişikliği ve “küresel ısınma”
süreci de bu şeklide atmosferdeki gaz konsantrasyonunda oluşan değişimler üzerinden
açıklanmaktadır. Bu şekilde sıcaklığın yeryüzünde dağılışına etki eden gezegensel etkenler ve
yerel özellikler nedeniyle sıcaklık dağılışında farklı ölçeklerde, yerel veya bölgesel farklılıklar
doğmaktadır.
Sıcaklık dağılışında öncelikle sıcaklığın zamana bağlı değişimleri üzerinde durulacaktır.
Burada günlük sıcaklık değişimiyle birlikte aylık, mevsimlik ve yıllık değişimler ile yıllar
arasındaki değişimler öne çıkmaktadır.

10.1. Sıcaklığın Günlük Değişimleri
Günlük sıcaklık değişimleri temel olarak dünyanın günlük hareketi tarafından kontrol
edilir. Yeryüzü günlük hareketine bağlı olara kendi etrafındaki dönüşü 24 saatte
tamamlamaktadır. Bu dönüşe göre gün, gündüz ve gece olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Ancak
bu ayrımda saatler eşit olmamaktadır. Sadece ekinoks dönemlerinde, yani 21 Mart ve 23 Eylül
tarihlerinde, güneş ışınları Ekvator’a dik geldiğinde 12’şer saat gece ve gündüz süreleri
görülmekte, yani gün iki eşit parçaya bölünmektedir (Şekil 48). Ekinoks dışında gündüz ile
gece arasında her zaman saat farkı bulunmaktadır.
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Sıcaklığın günlük değişimi ise öncelikle bu gezegensel koşul altında şekillenmektedir.
Yani gündüz saatlerinde, güneşin doğuşu ile başlayan ısınma öğlen saatlerinde en yüksek
noktasına

Şekil 48: Ekinoks ve Solstisler
ulaşmakta, güneşin batışından sonra bu sefer karşı arz radyasyonu ile enerji kaybeden
yeryüzü ve yeryüzüne yakın tabakalardaki atmosfer kondüksiyon ile soğumaktadır. Böylece
gün içerisinde hava sıcaklığı bir max. ve bir de min. değerlere ulaşmaktadır (Şekil 49).

Şekil 49: Sıcaklığın Günlük Değişimi
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Şekil 49’da da görüldüğü gibi sıcaklıklar gün doğumu ile birlikte artmaya
başlamaktadır. Aslında gün doğumundan önce min. değerlere inen sıcaklılar, güneşin doğuşu
ile birlikte yükselmeye başlamaktadır. Öğlen saatlerinde güneş radyasyonunun da max.
ulaşması ile birlikte sıcaklık birikimi artmakta, öğleden hemen sonrasında sıcaklık max.
noktasına ulaşmaktadır. Akşama doğru güneş radyasyonunun azalması ve nihayetinde gün
batımından sonra, bu sefer yerin karşı radyasyonu başlamakta ve sıcaklıklar azalma eğilimine
girmektedir. Gece, sabaha karşı yer radyasyonu artık max. ulaşmasına bağlı olarak gün
içerisindeki en düşük sıcaklık değerleri görülmektedir.
Bu döngü durumu açık bir gök yüzüne sahip günler için ideal bir değişim örneğidir.
Bulutluluk, nem ve diğer meteorolojik parametreler sürece dahil olduğunda, günlük sıcaklık
değişimleri bu ideal koşullarından sapma gösterebilmektedir.
Netice itibariyle sıcaklığın normal koşullar altındaki günlük değişimi sabaha yakın
saatlere rastlayan min. sıcaklık ile öğleden hemen sonraya rastlayan max. sıcaklık arasında
düzenli bir değişim gösterdiği ifade edilebilir. Ancak, havanın nem miktarı, bulutlanma durumu
ve rüzgarın varlığı bu ideal döngüde sapmalara neden olabilmektedir. Gerçekte de ideal durum
her zaman rastlanan bir durum değildir. Bu nedenle gün içerisinde sıcaklık değişimleri farklı
meteorolojik etmenler ile yerin özelliklerine göre değişim göstermektedir.
Bulutlanma bu açıdan önemli bir faktördür. Bulutlanmaya bağlı olarak hava sıcaklığı
gün içerisinde güneş ışınlarının potansiyeli ölçüsünde yükselemezken, gece de yer yüzünden
ışıma ile olan ısı kaybı azalacağından, gece sıcaklıkları üzerinde pozitif bir etki yaratmaktadır
(Foto 14). Bu şekilde bulutlanma gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkını azaltabilmektedir.

Foto 14: Bulutlu Bir Havada Güneş Işınlarının Yeryüzüne Doğrudan Etkisi Azalmakta.
Havanın yönlü hareketi olan rüzgar da sıcaklıklar üzerinde etkili bir diğer meteorolojik
faktördür. Rüzgar, geldiği yerin sıcaklık koşullarını taşıyarak, ulaştığı yerde ısınma yada
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soğumaya neden olabilmektedir. Örneğin sıcak dönemde deniz kenarlarında görülen meltem
rüzgarları, gündüz denizin nispeten serin havasını karaya taşırken, gece de karanın serin
havasını deniz üzerine taşıyarak sıcaklığın günlük seyri üzerinde etkili olmaktadır. Aynı süreç,
yani meltem döngüsü yine gün içerisinde dağ-vadi arasında görülmekte olup, yüksek kesimler
ile vadilerdeki sıcaklık dağılışı üzerinde etkili olmaktadır.
Ayrıca günlük sıcaklık değişimi üzerinde etkili olan bir diğer önemli faktör de gezici
basınç merkezleri ile hareket eden hava kütleleridir. Bu hava kütlelerine bağlı olarak hava
koşulları beklenen, ideal döngüden sapabilirler. Yani gezici basınç merkezleri ile birlikte
hareket eden hava kütleleri gittikleri yerlere kendi sıcaklık koşullarını taşımaktadırlar. Böylece
gün içerisindeki sıcaklık değişimleri üzerinde pozitif veya negatif etkilere sahip olurlar.
Günlük sıcaklık farkları temelde güneşten gelen ve yer yüzüne ulaşan enerji ile yerden
geriye dönen enerji arasındaki farka veya orana bağlıdır. Ancak yukarıda açıklanan diğer
meteorolojik ve yer yüzüne ait fiziksel etmenler de bu fark üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.
Burada dikkate alınması gereken bir diğer etmen de kuşkusuz enlem etmenidir. Enlem derecesi
gelen güneş ışığının açısının belirlenmesinde temel role sahip olduğundan, enleme bağlı olarak
alınan enerji ve dolayısıyla sıcaklıklar da değişebilmektedir. Aslında enlem etkisi sadece
günlük değil, sıcaklığın aylık ve yıllık değişimi üzerinde de önemli bir etkendir.
Yatay yöndeki hava hareketleri günlük sıcaklık değerlerini bu ölçüde etkilerken, dikey
hava hareketleri de bu konuda önemli olan bir diğer faktördür. Dikey hava hareketlerinin
olmadığı sakin hava koşullarında, diğer bir ifade ile kararlı hava koşullarında yerden yansıyan
ışınlarla ısınan havanın sıcaklığı yükselime uğramadan bulunduğu seviyenin daha uzun süreli
ısınmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak, diğer şartları sabit olarak kabul ettiğimizde de
günlük sıcaklık farkı fazla olmamaktadır. Ancak dikey hava hareketlerinin varlığı ve
kuvvetliliği yerden alınan enerjinin üst atmosfere taşınımına, dolayısıyla yerin daha çok serinsoğuk kalmasına neden olmaktadır.
Bütün bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde günlük sıcaklık değişimlerinde ve gün
içerisindeki sıcaklık farklarının azalması veya çoğalmasında güneşlenme ve yerin karşı
radyasyonunun önemi varsa da, diğer faktörleri de göz ardı etmemek gerekir. Havanın nem
durumu, rüzgar koşulları, bulutlanma, dikey yönlü hareketler ve gezici basınç merkezlerinin
durumu günlük sıcaklık değerlerini etkileyen önemli meteorolojik faktörlerdir.
Buna göre Ekvatoral bölgeler nispeten sakin ve sade, tekdüze bir dolaşım koşullarına
sahip olup, sürekli yüksek radyasyon altında günlük sıcaklıların hemen hemen aynı kaldığı bir
karakteristik özellik arz ederler. Orta enlemler sıcak ve soğuk hava kütlelerinin etkisi altında,
mevsimsel farklılıkları da yaşayan alanlar olup, günlük sıcaklıkların oldukça değişken
olduğunu ifade etmek mümkündür. Soğuk kuşakta ise yine gün içerisindeki sıcaklık değişimleri
çok kuvvetli olmayıp, sürekli soğuk iklim karakteri göstermektedirler. Bu açıdan orta enlemler
diğer alanlara göre daha karışık veya değişken olan günlük sıcaklık değerlerine sahiptirler.
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10.2. Sıcaklığın Aylık ve Mevsimlik Değişimleri
Sıcaklığın aylık ve mevsimlik değişimleri daha çok yeryüzünün yıllık hareketlerinin
kontrolündedir. Her iki yarım kürede birbirinde farklı, başka bir ifade ile karşıt işlese de
sıcaklığın aylık ve mevsimlik değişimleri yıl içerisinde bir max. periyot ile bir de min. periyot
arasınde değişim gösterir. Ancak kuzey yarım kürede max. sıcaklılara daha çok Temmuz –
Ağustos aylarında ulaşılmakta, güney yarım kürede ise Aralık - Ocak aylarında ulaşılmaktadır.
Bu karşıt durum doğal olarak dünyanın güneş karşısındaki duruşu ve hareketleri ile ilgilidir.
Aylık sıcaklıklar, günlük sıcaklık ortalamalarının o aya ait tüm günlerin toplamının gün
sayısına bölünmesi ile bulunmaktadır. Örneğin Ocak ayı ortalama sıcaklığı, Ocak ayına ait 31
günün günlük ortalama sıcaklığının toplanıp 31’e bölünmesi ile elde edilir. Böylece rasat süresi
içinde kaç adet Ocak ayı ortalaması varsa onlar da toplanıp o sayıya bölündüğünde uzun yıllara
ait Ocak ayı ortalama sıcaklığı bulunmuş olur. Eğer bir meteoroloji istasyonu örneğin 50 yıldır
çalışıyorsa geçmişe dönük 50 adet Ocak ayı ortalama sıcaklığı toplanıp 50’ye bölündüğünde, o
istasyonun uzun dönem Ocak ayı ortalama sıcaklığı elde edilmiş olur.
Böylece yıl içerisinde hem o yıla ait ayların tek tek aylık ortalama sıcaklıkları
bulunabilmekte ve hem de uzun yıllara ait ortalama sıcaklıklar elde edilebilmektedir. Örneğin
MGM verilerine göre Türkiye’nin 2016 (Eylül ayına kadar) ortalama aylık sıcaklarının
karşılaştırmasından elde edilen grafik şekil 50’de verilmektedir (Şekil 50).

Şekil 50: 2016 Yılı Türkiye Ortalama Sıcaklıklarının Geçen Yıllar ile Karşılaştırılması
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx)
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Şekil 50’de görüldüğü gibi Türkiye genel ortalama sıcaklığının aylara göre dağılışı
Temmuz ayında en yüksek nokrasına ulaşmakta, Aralık, Ocak ayına doğru da en düşük
değerlerine inmektedir (kırmızı çizgi ile belirtilen sıcaklık değişimi). Bu değişim Türkiye için
uzun yıllara ait aylık ortalama sıcaklık değerlerinden elde edilen bir sonuçtur. Bu sonuş bu
grafikte 2015 ve 2016 yılı ile de karşılaştırılmıştır. Buna göre mavi hat 2015 yılını, yeşil hat ise
2016 yılını (Eylül ayına kadar) temsil etmektedir. 2016 yılının, Türkiye genelinde ve 2015’de,
uzun yıllara ait aylık ortalama sıcaklıklara göre özellikle Şubat ayında max. olmak üzere yüksek
geçtiği ve bu yüksek sıcaklık ortalamalarının Eylül’e kadar devam ettiği grafikten
görülmektedir.
Bu şekilde grafikler halinde verilen aylık ortalama sıcaklıklar, ayrıca haritalar üzerinde
dağılım şeklinde de oluşturulmaktadır (Şekil 51).

Şekil 51.: Türkiye’de Uzun Yıllara Ait Eylül Ayı Ortalama Sıcaklığının Dağılışı.
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx)
Şekil 51’de de görüldüğü gibi Türkiye’de Eylül ayı ortalama sıcaklıklarının uzun yıllara
göre dağılışında güneyden kuzeye, kıyılardan iç kesimlere göre bir değişim, azalma mevcuttur.
Bu tarz değerlendirmeler meteoroloji istasyonları bazında yapılabileceği gibi, bir kaç
meteoroloji istasyonu verilerinin birleşmesinden, yerel ve bölgesel dağılış haritaları da
yapılabilmektedir.
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Aylık sıcaklık ortalamaları aynı zamanda mevsimlik sıcaklık değerlerinin hesaplanması
için de önemlidir. Farklı makro iklim tiplerinde mevsimlik sıcaklık değerleri ve değişimleri de
farklı olduğundan, mevsimlik hesaplamalar, makro iklim özelliklerinin anlaşılmasına yardımcı
olmaktadırlar. Örneğin, ülkemizin de içinde olduğu Akdeniz makro iklim tipinde max.
sıcaklılar yaz mevsimine rastlamaktadır. Aynı şekilde özellikle Akdeniz makroklima
koşullarının net olarak görüldüğü Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsimlik sıcaklıklar çok düşük
değerler göstermezken, yerel şartlar nedeniyle iç ve doğu kesimlerde mevsimlik sıcaklık
farklılıkları oldukça fazla olmaktadır. Karasallığın bir sonucu olan bu özellikler aynı zamanda
grafik ve haritalara da yansımaktadır (Şekil 52).

Şekil 52: Türkiye’de Yaz Mevsimi Ortalama Sıcaklık Sapması
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx?s=m#sfB)
Şekil 52’de verilen grafikte, Türkiye’de yaz mevsimi ortalama sıcaklılarının sapmasının
özellikle 1997’den sonra pozitif bir anomaliye döndüğü, 2004 hariç, 1997’den itibaren yaz
mevsimi sıcaklılarının genel ortalama yaz mevsimi sıcaklıklarından yüksek olduğu
görülmektedir.
Şekil 53’de de 2016 yaz mevsimindeki sıcaklık anomalileri verilmiştir. Buna göre
ülkemizin büyük bir kesiminde 2016 yaz mevsimindeki ortalama sıcaklıklar 1-3 oC
ortalamaların üzerinde olmuştur.
Böylece aylık ve yıllık sıcaklık değerleri hesaplanarak, bu değerler çeşitli grafik ve
haritalar yardımı ile, sıcaklık değişimlerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde
değerlendirilebilmektedir. Bu değerlendirmeler özellikle son yıllarda daha çok konuşulan iklim
değişikliği süreci açısından da önemlidir.
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Şekil 53: Türkiye’de 2016 Yaz Mevsimi Ortalama Sıcaklık Anomalileri.
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx?s=m#sfB)

10.3. Yıllık Sıcaklık Değişimleri
Yıllık sıcaklık değişimleri de aylık ve mevsimlik sıcaklık değişimleri gibi dünyanın
yıllık hareketi ve gelen güneş ışınlarının kontrolü altında gelişir. Yıllık sıcaklık değişimlerinin
açıklanmasında güneşlenme süreleri, güneş ışınlarının geliş açılarındaki değişimler ve
nihayetinde güneş enerjisindeki değişimler etkili olmaktadır. Kış ayları bu anlamda en düşük
değerlere sahiptirler. Gerek güneşlenme süreleri ve gerekse güneşlenme açıları kış ayları için
içinde bulunduğumuz kuzey yarım küresi için oldukça zayıf geçen aylardır. Bu nedenle hava
sıcaklıkları oldukça düşük olmaktadır. Bununla birlikte kara ve deniz dağılışı ile yükselti
farklılıkları da kış aylarının sıcaklık yönünde düşüşünü veya azalışını etkileyen bir başka
nedendir. Karasal ve yüksek iç kesimlerde kış aylarında sıcaklıklar çok düşük değerlere
inebilmektedir. Dünyada şimdiye kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık – 89.2 oC ile 21 Temmuz
1983’de Antartika, Vostok’da (Güney yarım küre için kış mevsimi), ülkemizde ise – 46.4 oC
ile 9 Ocak 1990’da Van, Çaldıran’da ölçülmüştür.
Kış aylarında görülen bu min. değerler bahara doğru artışa geçmektedir. Bunda artan
güneşlenme ve pozitif yönde değişen güneş ışını geliş açılarının varlığı önemlidir. Böylece
yerde enerji birikimi artmaya başlamakta bu da hava sıcaklığının artışına yol açmaktadır.
Böylece hem insanlar tarafından ve hem de diğer canlılar tarafından hissedilmeye başlanan
sıcaklık artışları, doğanın da yeniden canlanmasına imkan vermektedir.
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21 Aralık’tan itibaren uzamaya başlayan günler ve güneş açılarındaki pozitif artışlar 21
Mart tarihine, yani gün eşitliğine kadar devam etmektedir. Bu tarih, yanı 21 Mart, aynı zamanda
baharın müjdecisi olup, artık beklenmedik ani soğuk baskınlarının azalmaya başladığı bir
döneme geçiş demektir. Ancak ekstrem meteorlojik hadiselerin bu genel değerlendirmelerin
dışında her zaman görülebileceğini de unutmamak gerekir.
21 Mart’tan sonra 21 Haziran’a kadar geçen dönem kuzey yarım küre için gün
uzunluklarının 12 saatin üzerine çıktığı ve daha dik açı ile güneş ışınlarının alındığı bir dönem
olmaktadır. Bu şekilde sıcaklık birikimi artmakta ve hava daha da ısınmaktadır. 21 Haziran’dan
sonra da devam eden bu süreç 23 Eylül’e kadar kuzey yarım kürede sıcaklıkların yüksek
seyretmesine, diğer bir ifade ile yaz koşullarının hüküm sürmesine imkan sağlamaktadır. 23
Eylül’den itibaren 12 saatin altına düşen gündüz uzunlukları ve güneş ışınlarının geliş
açılarındaki azalım, kuzey yarım küre için kış döneminin başlangıcı olmaktadır. Çünkü artık
atmosferde sıcaklığın artmasına neden olacak enerji birikimi durmuş, aksine enerji kayıpları
artmaya başlamıştır. Bu şekilde kış koşulları da kuzey yarım küreye hakim olmuştur.
Neticede yıllık sıcaklık döngüsü ölçülen değerlerdeki yıllar arasında oluşan farklılıklara
rağmen genel karakteri itibariyle bu şekilde bir max. ve bir de min. seviyelerde olmak üzere
değişim göstermektedir. Ancak yıl içerisinde görülen sıcaklıklardaki fark, enlemin etkisi ile
değişim göstermektedir. Yıllık sıcaklıklar arasındaki fark enlemin etkisi ile Ekvator’dan
kutuplara doğru bir artış göstermektedir. Bununla birlikte kara ve deniz dağılışı ile yükselti
farklılıkları da yıllık sıcaklıklar arasındaki farkı etkileyen diğer etmenlerdir. Bu gezegensel
süreçlere ek olarak yine gezegeni ilgilendiren genel atmosfer sirkülasyonu ile sıcaklığın bir
yerden başka bir yere taşınması olayı da, yıllık sıcaklıklar ve yıllık sıcaklık farklılıkları üzerinde
etkili olan bir diğer etmendir.
Bu etmenlerin etkisi altında ekinoks dönemlerinde Ekvator’da iki ayrı sıcaklık max.
dönemi yaşanırken, orta enlemlerde yüksek enlemlerde bir sıcaklık max. dönemi
yaşanmaktadır. Ekvator’da düşük olan sıcaklık farklılıkları, kutuplara doğru giderek
artmaktadır. Aynı enlem üzerinde benzer sıcaklık dağılışı görülmekle birlikte kara ve deniz
dağılışı ile yükselti koşulları yerel farklılıkların nedeni olmaktadır. Böylece ortaya matematik
iklim kuşaklarından farklı sıcaklık kuşakları çıkmaktadır.

10.4. Yıllar Arası Sıcaklık Değişimleri
Sıcaklık değişimlerinin önemli bir konusunu yıllar arasında görülen sıcaklık değişimleri
oluşturmaktadır. Uzun yıllık ortalama sıcaklıklar, o istasyonda ölçülen tüm sıcaklıkların
ortalamasına karşılık gelmekte ise de bu ortalamalar yıldan yıla olan değişimleri
göstermemektedirler. Diğer bir ifade ile bir istasyonda yıllık ortamala sıcaklık örneğin 14.5 oC
ise, o istasyonda farklı yıllara ait sıcaklık değerleri bundan farklı gelişmektedir. Neticede her
yıla ait sıcaklık değerleri ortalamadan farklı olmaktadır. İşte yıldan yıla olan bu değişimlerin
genliği ve eğilimi bize sıcaklığın yıllar arasındaki değişiminin yönünü vermektedir. Bu
değişimlerin hesaplanmasında yada takibinde ortalamalardan sapma değerleri ve trend
analizleri yapılarak o istasyona ait değişim yönü bulunabilmektedir. Günümüzde konuşulan
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iklim değişikliği sürecinin anlaşılması açısından önemli bir konu olan yıllık sıcaklık
değişimlerinin izlenmesi, ancak uzun yıllar aynı eğilim devam ettiği sürece bir anlam
kazanmaktadır. Bu değişimlerde özellikle güneş lekelerinin etkileri ön plana çıkmaktadır.
Güneşteki lekeler arttığı sürece daha fazla enerjinin yeryüzüne ulaşması gerçekleştiğinden, bu
dönemler sıcak, lekelerin azaldığı dönemlerde ise gelen enerji de azaldığı için bu dönemler
soğuk geçmektedir. Bu şekilde takip edilen güneş lekeleri sayısının minimum olduğu
dönemlere örnek olarak;
Ø MS 1420 - 1570 yılları arasında Spörer Minimumu,
Ø MS 1645 - 1715 yılları arasında Muander Minimumu,
Ø MS 1795 - 1823 yılları arasındaki Dalton Minimumu,
verilebilir. Bu dönemler aynı zamanda MS 1300 – 1850’ler arasında yaşanan Küçük
Buzul Çağı’nın da en soğuk dönemlerine karşılık gelmektedir.

10.5. Sıcaklığın Yükseltiye Bağlı Değişimleri
Sıcaklıklar sadece zaman ve enleme bağlı olarak değişmemekte, aynı zamanda
yükseltiye bağlı olarak da değişmektedir. Önceki konularda da açıklandığı gibi atmosferde
yerden yükseldikçe sıcaklıklar azalmaktadır. Bu azalım ise belli kurallar ve ölçeklere bağlı
olarak gelişmektedir. Bu değişimin nedenleri;
a. Atmosferin yerden ısınması. Bilindiği gibi atmosfer güneşten gelen ışınlardan daha
çok yerden geriye yansıyan ışınlarla ısınmaktadır. Bu yansıma sürecinde, diğer bir ifade ile
yerin karşı radyasyonunda ışınlar termal dalga boyunda olduğu için atmosferin ısınmasını
sağlarlar.
b. Atmosferi oluşturan gazların daha yoğun olanları yer çekiminin de etkisi ile
atmosferin alt tabakalarında toplanmıştır. Dolayısıyla atmosferin alt tabakaları daha gaz yoğun
özellik göstermektedir. Bu ise atmosferin alt katlarında yerden yansıyan termal dalga
boyundaki enerjinin daha fazla tutulmasına, dolayısıyla atmosferin daha fazla ısınmasına imkan
vermektedir.
c. Atmosferin alt katlarındaki gaz karışımı içersinde yer alan su buharı, sıcaklığın
tutulması ve taşınımında pozitif bir rol oynayarak önemli bir sera gazı işlevi görmektedir.
d. Atmosferin alt katlarında sıcaklıkta görülen bu dinamik süreçlere bağlı olarak genel
atmosfer sirkülasyonu da çok gelişmiştir. Bu sayede sıcaklıklar belli alanlardan başka alanlara
rahatlıkla taşınabilmektedir.
Bu şekilde atmosferin alt katlarında, yere yakın tabakalarında artan sıcaklıklar, ısınan
havanın yükselimi prensibi içerisinde konveksiyonel harekete dönüşerek, bu sıcaklığın
atmosferin üst kesimine taşınmasına imkan sağlamaktadır. Bu şekilde atmosferin özellikle alt
katlarında tek düze olmayan sıcaklık dağılışı ve değişimleri hem yatay ve hem de dikey yönde
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etkili olmaktadır. Dikey yönde görülen değişimlerde hava çoğunlukla dışarıdan ısı alış
verişinde bulunmaksızın yapmış olduğu bu değişimlere adyabatik sıcaklık değişimi
denmektedir. Adyabatik sıcaklık değişiminde hava, yükselirken veya alçalırken dışarıdan ısı
alış verişinde bulunmaksızın soğu veya ısınır. Bu süreç, havayı oluşturan moleküllerin
yükselirken hacimsel olarak yaşanan genişleme karşısında birbirlerine tutunmak için daha çok
enerji harcamaları neticesinde soğuması, alçalırken de yaşanan hacimsel sıkışma nedeniyle
herhangi bir enerji harcamaksızın birbirleriyle tutunmalarına bağlı olarak ısınması şeklinde
gelişir. Bu durum dikey hareketlerde önemli meteorolojik sonuçlar doğurmaktadır.
Yükselim ile sıcaklığın değişmesini iki ayrı süreçle değerlendirmek gerekmektedir.
Serbest atmosferde yükselime bağlı sıcaklık değişimi ile zemine bağlı yükselimlerde (örneğin
dağ yamaçlarına bağlı) görülen sıcaklık değşimleri aynı olmamaktadır. Serbest atmosferde
yükselim yukarıda açıklandığı gibi gelişen bir süreç olup nispeten hesaplanabilir, düzenli bir
değişim profili göstermektedir. Ancak zemine, yada bir dağ yamacına bağlı yükselim farklı
süreçlere sahiptir. Dağa bağlı yükselimde zeminle olan sıs alış verişi devam ettiğinde süreç daha
tedrici gelişmektedir. Örneğin serbest atmosfer yükseldikçe günlük sıcaklık değişimlerinin
etkileri giderek azalırken, zemine bağlı yükselimlerde bu süreç dağların üst kesimlerine kadar
sürebilmektedir.
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Uygulamalar
1.
2.
araştırınız.

Sıcaklığın aylık değşimlerinin bilinmesinin iklim açısından önemini araştırınız.
Yıllar arası sıcaklık değişimlerinin iklim değişikliği açısından öenmini
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Uygulama Soruları
Aylık ve yıllık sıcaklık değişimlerinin nedenleri nelerdir?
Yıllık sıcaklık değişimleri ile yıllar arası sıcaklık değişimlerini kontrol eden güneş
etmenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcaklığın zamana ve yükselime bağlı değişimlerini öğrendik. Sıcaklığın
günlük değişimine etki eden gezegensel faktörler ile yıllık değişimine etki eden farktörler
arasındaki farkları gördük. Bu çerçevede sıcaklık dağılışına etki eden enlem, kara ve deniz
dağılışı, gibi etmenlerin de etkileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Gün içerisinde en düşük sıcaklığa aşağıdaki zamanlardan hangisinde ulaşılır?
a) 00
b) 06
c) 12
d) 18
e) 24
2) Gelen güneş radyasyonunun gün içinde ulaştığı en yüksek seviye aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sabah
b) Öğlen
c) İkindi
d) Akşam
e) Gece
3) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın günlük değişimini etkileyen değişken
faktörlerden biri değildir?
a) Nem durumu
b) Bulutluluk
c) Rüzgar koşulları
d) Enlem derecesi
e) Gezici basınç merkezleri
4) Hangi enlem derecesinde gün içindeki sıcaklık değişimlerinin diğerlerine göre daha
yüksek olması beklenir?
a) 0
b) 20
c) 40
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d) 60
e) 80
5) Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık değerleri açısından ele alınan zaman dilimlerinden
biri değildir?
a) Günlük
b) Haftalık
c) Aylık
d) Mevsimlik
e) Yıllık
6) Türkiye’de yıl içinde hangi tarihten sonra güneşlenme süresi saat olarak artmaya
başlamaktadır?
a) 21 mart
b) 21 Haziran
c) 23 Eylül
d) 21 Aralık
e) 3 Ocak
7) Türkiye’de max. güneşlenme saatinin hangi tarihte görülmesi beklenir?
a) 21 Mart
b) 21 Haziran
c) 23 Eylül
d) 21 Aralık
e) 3 Ocak
8) Aşağıdaki hangi dönem güneş lekesi sayısı açısından “dalton Minimumu”
dönemidir?
a) MS 1300 – 1850
b) MS 1420 – 1570
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c) MS 1645 – 1715
d) MS 1795 – 1823
e) MS 1853 – 1899
9) Güney yarım küresinde hangi tarihten itibaren güneşlenme saat olarak artar?
a) 21 Mart
b) 21 Haziran
c) 04 Temmuz
d) 23 Eylül
e) 21 Aralık
10) Sıcaklığın yükseltiye bağlı değişiminin nedenleri nelerdir?

Cevaplar
1)b, 2)b, 3)d, 4)c, 5)b, 6)d, 7)b, 8)d, 9)e, 10) Metne bakınız.
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11. SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ KARARLILIK – KARARSIZLIK
VE SICAKLIĞIN ANLATIM BİÇİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sıcaklığın zamana ve yükseltiye bağlı değişimi
11.2. Hava kütlelerinde kararlılık-kararsızlık
11.3. Sıcaklığın anlatım biçimleri
11.4. Tablo, grafik ve haritalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sıcaklığın dikey yönde değişimini etkileyen faktörleri araştırınız.
2. Adyabatik sıcaklık değişimi nedir, sonuçları nelerdir, araştırınız.
3. Sıcaklıkla ilgili gragik ve haritalar hangi çalışmalarda daha çok kullanılır, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Dikey
yönde
sıcaklık Ders notu, ppt sunum, video
değişiminin
nedenlerini dersi ve diğer ilgili literatür
öğrenir
Sıcaklık değişim süreçlerini Ders notu, ppt sunum, video
kavrar
dersi ve diğer ilgili literatür
Sıcaklığın
biçimlerini bilir

anlatım Ders notu, ppt sunum, video
dersi ve diğer ilgili literatür
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Anahtar Kavramlar
Dikey sıcaklık değişimi (Lapse rate)
Doymuş hava (Saturated air)
Kararlılık-Kararsızlık
Adyabatik sıcaklık değişimi
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Giriş
Sıcaklığın dikey yönde değişiminin meteorolojik anlamda bir çok önemli sonucu
bulunmaktadır. Değişimin kuvvetli yada zayıf oluşu, yada zemin ile üst atmosfer arasında
sıcaklık farkının az yada çok oluşu, hava kütlesi içinde kuvvetli konvektif hareketlerin,
fırtınaların, bulutlanmanın, sağanak yada orajlı havanın nedeni olabilir. Bu açıdan havadaki
dikey sıcaklık değişim oranının takip edilmesi önemlidir.
Havanın dikey yöndeki sıcaklık değişimi, havanın nem miktarı ile de ilgilidir. Çünkü
nemli hava kuru havaya göre daha hafiftir ve alttan ısınma ile daha hızlı bir şekilde yükselebilir.
Sıcaklığın dikey yöndeki değişimi bu açıdan hava kütlesi özellikleri ile de ilgilidir. Nemli
havanın sıcaklık değişim oranı ile kuru havanın sıcaklık değişim oranı aynı değildir. Bu
farkların da meteorolojik anlamda önemi bulunmaktadır.
Dikey yöndeki sıcaklık değişiminde havanın dışarıdan ısı alış verişi yapmadan
geliştirdiği bir süreç vardır ki buna adyabatik sıcaklık değişimi denmektedir. Bu durum hava
kütlesinin kararlılık ve kararsızlık durumu açısından da önemlidir.
Bu bölümde tüm bu kavramlar ile hava sıcaklığının tablo, grafik ve haritalar yardımı ile
dağılışının gösterimi ele alınacaktır.
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11.1. Dikey Sıcaklık Gradyanı
Sıcaklık değişimlerinin bir yönü de daha önce de açıklandığı gibi yükselimle olan
değişimlerdir. Yani atmosfer içerisinde yükselimle gerçekleşen sıcaklık değişimleri
yaşanmaktadır. Bu değişimlerin seyri atmosfer içindeki dinamik süreçlerin de nedeni
olmaktadır. Zeminde olan kuvvetli ısınma neticesinde hızla yükselen havada oluşan değişimler,
ortaya çıkan oraj ve kuvvetli yağışlar buna bir örnek olarak verilebilir. Örneğin Ekvator
çevresinde bu şekilde oluşan yükselimlerin gün içerisinde oluşturduğu orajlar, bu bölgeler için
atmosferin dinamik bir karakteri olmuştur.
Bu açıdan atmosfer içinde yükselimle olacak sıcalık değişiminin miktarı önemlidir. Bu
miktar zemin koşullarına, atmosferin karışımına veya yükselimin serbest atmosferde yada
zemine bağlı gelişmesine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla birlikte havanın
yükselmesi ile sıcaklığın ortalama azalması konusunda genel kabul gören değer her 100 m.de
0.56 oC soğuduğudur. Buna karşılık alçaldıkça da aynı derecede ısındığı varsayılmaktadır. Bu
değişim oranına “sıcaklık değişme oranı (Lapse Rate)” yada “dikey sıcaklık gradyanı”
denilmektedir. Bu ortalama bir değer olup genel değerlendirmelerde sıkça kullanılan bir
ifadedir. Ancak bu değişimin zaman ve yere bağlı olaral farklı değerler gösterebildiği de
bilinmektedir. Nem miktarı olarak ortalama bir değerde olan havada farklı kaynaklarda verilen
değişim değeri 0.65 oC / 100m dir. Dikey sıcaklık gradyanı ile ilgili şekil 54 bize değişimin
özelliklerini ve önemini göstermektedir.

Şekil 54: Dikey Sıcaklık Gradyanının Dağa Bağlı Bir Yükselimde Gösterdiği Değişim
Burada A noktasında, yani deniz seviyesinde hava ortalama bir nem değerinde her 100
m’lik yükselimde 0.65 oC soğumaktadır. Ancak bir seviyeye gelindiğinde (B noktası) yaşanan
yoğuşma nedeniyle hava doymuş (saturated) bir hal alır. Bu seviyeden itibaren, yani hava
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doyma noktasına ulaştıktan sonra, dikey sıcaklık değişim oranı 0.55 oC / 100 m olarak
soğumaya devam edecektir. Bu durum havanın rüzgar üstü yamacı aşmasına kadar, yani C
nokrasına ulaşmasına kadar sürecektir. Bu sırada havada soğuma yaşanmaya devam edecektir.
Hava C noktasına ulaştığında, yani yükselim sona erip dulda yamaçta (gölge yamacı) alçalmaya
başladığı anda artık içindeki nemini yağış olarak büyük ölçüde bırakmış, mutlak nem
bakımından değişim yaşanmıştır. Bu şekilde hava D noktasına doğru alçalıma geçtiğinde artık
sıcaklık değişim oranı, nemli havaya göre değil kuru havaya göre gerçekleşmektedir. Buna göre
dulda yamaçta dikey sıcaklık gradyanı 0.98 oC / 100 m olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca alçalan
havanın adyabatik olarak ısındığı da hesaba katılmalıdır.
Böylece dulda yamaca geçtiğinde hava daha sıcak bir hal almaktadır. Ayrıca yamaç
aşağı doğru eserken hızı da artarak dağ eteğinde sıcak, kuru ve hızlı esen rüzgarların oluşmasına
neden olacaktır. Bilindiği gibi bu rüzgarlara Fön Rüzgarı adı verilmektedir.
Bu genel değişim tablosu içerisinde dünyanın değişik alanlarında farklı dikey sıcaklık
gradyanları görülebilmektedir. Örneğin farklı dağlık alanlarda bu değişime 0.35 oC – 0.75 oC
/100m arasında değerler verilmektedir. Bu değişim oranı yere bağlı olmakla birlikte aynı
zamanda zamana da bağlı olmaktadır. Diğer bir ifade ile yaz ve kış aylarında dikey sıcaklık
gradyanı farklı olmaktadır. Mevsimlik farklılıklar ile alansal farklılıklar birlikte işleyerek dünya
üzerinde farklı alanlarda farklı dikey sıcaklık gradyanlarının görülmesine neden olabilmektedir.
Ancak bu farklılıkların ondalık değerlerle ifade edildiğini de hatırda tutmak gerekir.
Bu koşullar altında yükselti farklılıkları ve karasal özellikler nedeniyle orta enlem
karalarında kış aylarında dikey sıcaklık gradyanının daha az, yazın daha çok olduğunu ifade
etmek mümkündür. Bu nedenle bu bölgelerde yaz aylarında konveksiyonlara ve orajalara sıkça
rastlanmaktadır. Bunun bir örneği ülkemizin İç Anadolu bölgesinde görmek mümkündür. İç
Anadolu Bölgesine, karasal koşulların etkisi altında konvektif hareketlere ve oraj yağışlarına
sıkça rastlanmaktadır.
Havanın durgun olduğu zamanlarda dikey sıcaklık gradyanı ve havanın o an taşıdığı
nem miktarı, hava içindeki denge durumunu, yoğuşma seviyesini ve bulut oluşumu ile yağış
durumunu kontrol eden etmenlerdir. Bu açıdan havanın “kararlılık” yada “kararsızlık” durumu
olarak açıklanan özellikleri mevcuttur. Kararlılık ve kararsızlık bir hava içinde görülebilecek
meteorolojik hadiseler için önemli bir etkendir ve hava durumu tahminlerinde dikkate alınan
önemli faktörlerden biridir. Bu konuya geçmekden önce dikey sıcaklık gradyanı kavramı ile
daima birlikte ele alınan adyabatik sıcaklık değişimlerini de değerlendirmek gerekmektedir.

11.2. Adyabatik Sıcaklık Değişimleri
Hava sıcaklığını ve bu sıcaklığın değişimini belirleyen bir çok faktör bulunmaktadır.
Önceki konularda bu faktörler ele alınmıştır. Hava sıcaklığı ve değişimi ile ilgili yapılan
değerlendirmeler hatırlandığında, havanın üzerinde bulunduğu zeminden etkilendiği ve sıcaklık
özelliklerinin buna göre belirlendiğini ifade etmek mümkündür. Gerçekten hava, üzerinde
bulunduğu zeminden ısınmakta veya sıcaklığını kaybetmektedir. Bu açıdan havanın üzerinde
bulunduğu zeminin özellikleri, mevsimel özellikler, enlem derecesi, karasallık-denizellik
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durumu ve atmosferin o alandaki karışımı, bu sıcaklık alış verişini belirleyen temel faktörlerdir.
Buna göre hava sıcaklığının azalıp çoğalmasında yukarıda sayılan faktörlerin rolü ve önemi
bulunmaktadır.
Ancak hava her zaman bu çevresel koşullara göre ısınıp soğumamaktadır. Havadaki
dikey hareketler sırasında, yani yükselim ve alçalım sırasında hava dışarıdan ısı alıp vermeden
de kendi koşulları içinde ısınıp soğuyabilmektedir. Bu şekilde havanın yükselip alçalması
sırasında dış ortam ile ısı alış verişinde bulunmadan gerçekleştirmiş olduğu ısınma veya
soğumaya “adyabatik sıcaklık değişimi” denilmektedir.
Böylece hava iki şekilde ısınıp soğumaya uğramaktadır. Biri, dış çevre ile etkileşim
halinde olan ısınma ve soğuma, diğeri dış çevre ile ısı alış verişi olmadan gerçekleşen ısınıp
soğumadır. Birinci şekle “nonadyabatik (adyabatik olmayan)”, ikinci şekle ise “adyabatik”
sıcaklık değişimi denilmektedir.
Adyabatik olarak yükselen hava soğumakta, alçalan hava ise ısınmaktadır. Çünkü hava
yükseldikçe, üst atmosferde basıncın daha az olması nedeniyle genişler. Hava bu genişlemeyi
sağlamak üzere sahip olduğu iç enerjisinin bir bölümünü kullanır. Aynı zamanda daha geniş bir
hacme ulaşmış hava kütlesinde gaz moleküllerinin birbirine çarpma hareketleri de azalır.
Sonuçta hava dışarıdan herhangi bir alış verişi yapmadan kendiliğinden soğur (Şekil 55).

Şekil 55: Yükseldikçe Genişleyen Hava Kütlesi ve Azalan Sıcaklık
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Havanın alçalması ile bu süreç tersine gelişir. Hava kütlesi alçaldıkça zeminde basıncın
daha fazla olmasıyla sıkışmaya başlar. Bu şekilde daralan hava kütlesindeki moleküller
birbirleri ile tutunmak için enerji harcamazlar ve hava bu suretle dışarıdan ısı alışverişi
olmaksızın ısınır.
Adyabatik sıcaklık değişimine neden olan havanın alçalıp yükselim hareketinde,
değişim her zaman aynı oranda olmamaktadır. Sıcaklığın adyabatik değişimi herşeyden önce
hava kütlesinin sahip olduğu nem derecesine, yada nemli / kurak oluşuna göre değişmektedir.
Böyle bir durumda da adyabatik sıcaklık değişim oranı da değişmektedir. Kuru adyabatik
sıcaklık değişim oranı 0.98 oC / 100m dir. Bazı hallerde bu değer 10 oC / 1000 m yi geçmektedir.
Böyle bir duruma ise süperadyabatik denir. Süperadyabatik koşullar genellikle yüzeyin yoğun
bir şekilde güneş ışını alarak ısınmasıyla oluşurlar. Ayrıca bu oluşuma durgun rüzgar koşulları
da yardımcı olur. Böylece kuvvetli güneş ışını altında zemin kurur ve hafif rüzgar nedeniyle
karışıma uğramaz. Süperadyabatik koşullar aynı zamanda mutlak kararsızlık durumuna da
neden olmaktadır. Bu koşullar daha çok zemine yakın ve sığ alanlarda gelişmektedir. Ayrıca
zeminden alçalan hava kütleleri içinde de süperadyabatik koşullar gelişebilmektedir.
Nemli ve kuru havanın adyabatik sıcaklık oranlarının farklı oluşu nemli havanın daha
hafif olarak daha kolay bir şekilde yükselmesi, yükselip yoğuşmaya başladığı noktadan itibaren
de üst atmosfere nem ile taşıdığı ısının bu yoğuşma neticesinde açığa çıkarak o seviyede bir
ısınmaya neden olması ile ilgilidir. Böylece nem adyabatikte değişim daha az olabilmektedir.
Çünkü kuru hava alçalıp yükselim sırasında nemli havaya göre daha fazla ısınır yada soğur.

11.3. Kararlılık – Kararsızlık
Havanın kararlılık ya da kararsızlık özellikleri, o hava kütleinin dış etkilere ne kadar
açık olup olmadığı ile ilgilidir. En basit ifadesi ile eğer hava o an itibariyle taşıdığı özellikerini
dış ortamın bozucu etkilerine karşı koruyabiliyorsa kararlı, koruyamayıp taşıdığı özelliklerin
değişimine izin veriyorsa kararsızdır, denilmektedir. Kararlılık ve kararsızlık durumunun
açıklanmasında aşağıdaki şekilden faydalanılabilir (Şekil 56):
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Şekil 56: Havanın Kararlılık ve Kararsızlığının Gösterilmesi
Hava, dış etkenlere kapalı yani kararlı, yada en az etkilenecek bir durumda ise, şekil
56’da kararlı hava örneğinde olduğu gibi, çanağın içindeki top misali nereye doğru itilirse itilsin
yine eski haline (1 nolu şekil) dönecektir. Böyle durumda olan hava, kararlı hava olarak ifade
edilmektedir.
Buna karşılık hava dış etkenlere açıksa, şekil 56’daki kararsız hava örneğinde olduğu
gibi, bir çanağın üzerindeki top gibi itildiği yöne doğru düşecek ve bir daha eski haline
dönmeyecektir.
Bununla birlikte hava dengeli bir yapıda ise, etki kadar bir sonuç geliştirir. Diğer bir
ifade ile şekil 57’deki gibi çanak ve top örneğinden açıklamak gerekirse itildiği yere kadar
gidecek ve orada duracaktır (Indifferent) (Şekil 57).

Şekil 57: Indifferent (Değişim Etkenlerine Kayıtsız-Dengedeki) Havanın Gösterimi
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Havanın kararlı yada kararsızlığı, o hava kütlesinin sıcaklık, bulutluluk, yağış, rüzgar
durumunu belirleyen en önemli süreçtir. O nedenle meteorolojik çalışmalarda, günlük hava
durumları ile ilgili değerlendirmelerde en çok dikkat edilen konulardan biridir. Çünkü kararsız
hava, özelliklerini değiştirmeye çok yakın bir hava tipidir ve meteorolojik hadiseler bakımında
ani, hızlı yada şiddetli değişimleri de beraberinde getirebilir.
Havanın kararlılık kararsızlık durumunun anlaşılmasında sıcaklık değişme oranının
bilinmesi gerekmektedir. Meteorolojide balonlarla yapılan üst atmosfer gözlemleri ile bu
değişim oranı tespit edilebilir. Eğer bir hava kütlesi içinde sıcaklık değişim oranı kuru adyabatik
sıcaklık değişme oranından (0.98 oC / 100 m) fazla ise bu hava kütlesi denge açısından resim
15’deki gibi bir görünüm içindedir.
Diğer bir ifade ile sıcaklık değişim oranı kuru adyabatik sıcaklık değişme oranından
(0.98 C / 100 m) fazla olan hava kütlesi, dengesini yitirmeye, durumunu bozmaya hazır
demektir. Bu şekildeki hava kütlesi örneğin zeminden daha da ısındığında konvektif hareketler
daha da kuvvetlenecek, böylece kümülünimbüs oluşumu ile birlikte şimşekli, sağanaklı, orajlı
hava koşulları oluşacaktır. Bu şekilde dengesiz hava kütleleri, özelliklerini değiştirmek için
küçük bir hadisenin gelişmesini beklemektedirler (Foto 15).
o

Foto 15: Kuru Adyabatik Sıcaklık Değişim Oranının Üzerindeki Havanın Denge Hali
Atmosferdeki kararsızlık durumunun aksine eğer atmosferin alt ve üst katmanları
arasındaki sıcaklık farkı az ise dengenin bozulması kolay olmayacaktır. Bu özelliklere sahip
hava kütlelerine ise kararlı hava kütlesi denilmektedir. Bu hava kütlelerinde sıaklık profili alt
ve üst katmalar arasında fazla olmadığından, dış etkenlere dirençlidirler ve dengededirler.
Bununla birlikte bir de söz konusu hava kütlesi içinde sıcaklık terselmesi (inversiyon) varsa, bu
durumda hava tam dengede demektir ki buna da mutlak kararlılık denmektedir. Bu türlü havalar
sakin, fırtınasız yada orajsızdırlar.
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Bununla birlikte sadece sıcaklık farkı hava kütlesinin kararlılık – kararsızlık durumunu
belirlemez. Hava içindeki nem miktarı da önemli bir işleve sahiptir. Çünkü nemli hava kuru
havaya oranla daha hafif olduğundan, sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan dikey hava
hareketlerinin daha da güçlenmesine neden olur. Ayrıca havanın içindeki nem üst atmosferde
yoğuşurken içindeki ısıyı (gizli ısı – latent heat) da açığa çıkarmak suretiyle üst atmosferde
sıcaklığı arttırarak kararsızlığın daha da artmasına neden olmaktadır.
Sonuç olarak havanın kararlılık kararsızlık hali, başta meteorolojik koşullar olmak
üzere, bir hava kütlesinin tanımlanmasında karakteristik olarak önemli bir özellik içermektedir.
Havanın kararlı hali içinde güçlü fırtınaların, sağanak ve orajların gelişmesine imkan
vermezken kararsızlık durumunda etkili hava hadiseleri gelişmektedir. Bu nedenle meteorolojik
çalışmalarda havanın bu durumu takip edilmektedir.

11.4. Sıcaklığın Anlatım Biçimleri
İklim ve hava durumu ile ilgili çalışmalarda hava sıcaklığı farklı şekillerde ele alınarak
farklı araçlar vasıtasıyla anlatılabilmektedir. Bu amaçla birçok materyal kullanılmaktadır.
Öncelikle sıcaklıkların anlatılmasında en basit yol olarak tablolar kullanılmaktadır. Bu tablolar
ya bir meteoroloji istasyonunun belli dönem sıcaklık değerlerini içerebilir yada birden fazla
istasyonun sıcaklık verilerini aynı anda, mukayese yapabilecek şekilde verebilir. Bu tarz
tablolarda, günlük, aylık, ve uzun yıllık ortalama sıcaklıklar, max. ve min. ortalama sıcaklıklar
verilmektedir.
Tabloların dışında grafik ve haritalar da sıcaklık dağılışı anlatan önemli görsellerdir.
Örneğin Ordu’da aylık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren grafik (şekil 58) bu konuda çizilen
en temel grafiklerden biridir.

Şekil 58: Ordu’da Ortalama Aylık Sıcaklık Değerleri
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Bu şekilde hazırlanan grafiklerle bir yere ait sıcaklık dağılışı farklı zaman ölçeklerinde
(günlük, aylık veya uzun yıllık) verilebilmektedir. Bu grafikler sade oldukları kadar okuyucuya
birçok özelliği de anlatabilmektedirler.
Yine bunun gibi sade ancak karşılaştırmalı sıcaklık değerlerini anlatan başka grafik
örnekleri de mevcuttur (Şekil 59).

Şekil 59: Karşılaştırmalı Sıcaklık Grafiği
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx)
Bunun yanında belli amaçlara göre hazırlanmış grafikler de bulunmaktadır (Şekil 60).
Burada 1850 ile 2015 arasında küresel ve yarım küreler itibariyle sıcaklık anomalileri aynı
grafikte verilmiştir. Böylece okuyucu aynı anda karşılaştırmalı olarak sıcaklık anomalileri
hakkında fikir edinebilmektedir.
Küresel iklim değişikliği konusunun çok tartışıldığı günümüzde, özellikle sıcaklıklar ve
sıcaklık eğilimleri (trend) üzerinde pek çok istatistiki grafikler de üretilmekte ve
kullanılmaktadır (Şekil 61). Bu grafikler bize özellikle istatistiksel olarak sıcaklığın değişim
seyri üzerinde oldukça önemli bilgiler vermektedir. Günümüzde sıkça başvurulan bir grafik
türüdür (Şekil 62).
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Şekil 60: Farklı Amaçlar İçin Hazırlanan Karşılaştırmalı Sıcaklık Grafiği
(http://cdiac.ornl.gov/trends/temp/jonescru/graphics/glnhsh.png)

Şekil 61: Sıcaklık Eğilim Grafiği Örneği
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Şekil 62: Küresel Sıcaklık Artışını Gösteren Bir Grafik Örneği
(http://ete.cet.edu/gcc/?/resourcecenter/slideshow/3/1)
Grafikler sıcaklığın zamana bağlı değişimlerini göstermek için kullanıldıkları gibi,
başka hava olayları ile birlikte de kullanılabilirler. Böylece birbiri ile ilişkisi olan hava olayları
aynı grafikte yer alarak doğrusal yada ters eğilimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir (Şekil
63). Klimatogram olarak adlandırılan bu grafikler iklimi ilgilendiren hemen tüm çalışmalarda
kullanılmaktadır.

Şekil 63: Sıcaklık ve Yağış Değerlerinin Aynı Grafikte Gösterilmesi
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Şekil 64’deki gibi daha kapsamlı klimatogramlar ile belli bir amaca yada parametreye
ait veriler belli görsellik ölçüsünde verilebilir.
Grafik yada tabloların yanında sıcaklığın zamana ve alana göre yayılımı anlatan önemli
araçlardan biri de haritalardır. Gerçekten izoterm haritaları bu amaçla hazırlanan ve kullanılan
haritalardır. Eş sıcaklık eğrisi anlamına gelen izoterm ifadesinden adını alan izoterm haritası,
sıcaklıkları aynı olan yerlerin bir çizgi boyunca birleştirilmesi ile elde edilmiş eş sıcaklık
eğrileri yada izoterm eğrilerinden oluşan haritalara denir.
Bu haritaların çiziminde önce eldeki tüm istasyonların sıcaklık verileri bir harita üzerine
işlenir. Daha sonra sıcaklık değerleri aynı yada birbirine yakın olan istasyonlar aynı eğriler
içerisinde kalacak şekilde çizime başlanılır (Şekil 64). Çizim tamamlandığında üzerinde
çalışılan alanda istenilen ölçekte sıcaklık değerlerinin nasıl yere göre yayılım gösterdiği
görülebilir (Şekil 65 ve 66).
Bu şekilde izoterm haritaları aylık, mevsimli yada yıllık olarak hazırlanabilirler (Şekil
67).

Şekil 64: Dünyadaki Savan İklim Özelliklerini Anlatan Klimatogram
(http://fhsapes1savanna.weebly.com/climatogram.html)
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Şekil 65: İzoterm Haritası Çizim Aşaması

Şekil 66: Tamamlanmış Bir İzoterm Haritası
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Şekil 67: Mevsimlik Sıcaklık Değerini Gösteren Bir İzoterm Haritası
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/sicaklik-analizi.aspx?s=m#sfB)
İzoterm haritaları sıcaklığın dağılışı değişik ölçeklerde görülebilir. Bununla birlikte bu
haritalar kullanılan sıcaklık değerleri de pek çok etmenin etkisi altındadır. Özellikle büyük
ölçekte hazırlanan izoterm haritalarında (ülke, kıta veya küre bazında) kullanılan gerçek
sıcaklık değerleri pek çok etmenin etkisi altında olabilmektedir. Karasallık ve denizellik, enlem
etkisi, yükselti gibi faktörler sıcaklık dağılışı daha da karmaşık hale getirmektedir.
Bu şekilde oluşan karmaşıklığın giderilemesi için kullanılan bir yöntem olarak
indirgenmiş sıcaklıklara başvurulur. İndirgenmiş sıcaklıklar, sıcaklık değerlerinden yükselti
farkının çıkartılmasıyla elde edilen hesaplama değeridir. Buna göre ortalama olarak her 100
m.de 0.5 oC kadar bir sıcaklık indirgemesi yapılır. Örneğin her 100 m.de 0.5 oC hesabından
yola çıkarsak 2000 m. yükseltide yer alan bir yerleşim biriminin hesaplanan sıcaklık değerini
10 oC arttırmalıyız. Yani söz konusu yerin sıcaklığı 15 oC ise, bu değeri deniz seviyesine
indirgediğimizde 25 oC olarak kabul etmeliyiz. Böylece geniş alanlarda ve özellikle içerisinde
önemli yükselti farkı içeren yerlerde (Türkiye gibi) gerçek değerlere göre çizilen haritalar
oldukça karmaşık olacağından, sıcaklık dağılışının daha iyi anlaşılabilmesi için indirgenmiş
sıcaklıklar ve dolayısıyla indirgenmiş sıcaklık haritalarının çizilmesi faydalı olmaktadır.
Bu şekilde çizilen sıcaklık haritalarından ikisi aylık, mevsimlik yada yıllık sıcaklık
ortalamalarında görülen sapmaya göre çizilen fark (amplitud) ve sapma (deviation)
haritalarıdır. Her iki tür harita da sıcaklıklarda yıldan yıla görülen değişimleri, yada salınımları
anlamada önemli bir araçtır.
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Bunun dışında, bir alanın yada bölgenin üzerinde bulunduğu enlemin sıcaklığı ile o
alandaki meteoroloji istasyonu verisi arasındaki farkı gösteren “isonomal” haritalardır. Bu fark
negatif veya pozitif olabilir. Bu farklılığı yaratan sürecin başında karasallık denizellik koşulları
yükselti gibi fiziki coğrafyaya ait etmenler gelir.
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Uygulamalar
Bulunduğunuz bölgeye ait sıcaklık verilerini temin ederek, bunları tablo ve grafikler
halinde gösteriniz, bunlardan yorumlar oluşturunuz.
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Uygulama Soruları
1. Kıyılar ile iç kesimler arasında adyabatik sıcaklık değişim oranları aynı mıdır?
Neden?
2. Kararsız hava koşulları en çok hangi mevsimde gelişme imkânı bulabilir? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcaklığın dikey yöndeki değişimi, adyabatik sıcaklık değişimleri ve
özellikle havanın nem ve sıcaklığına göre oluşan kararlılık – kararsızlık süreçlerini öğrendik.
Bununla birlikte sıcaklığın tablo, grafik ve haritalarla anlatım biçimlerini de öğrendik.

232

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dikey hava sıcaklık gradyanıdır?
a) 0.5 oC/100m
b) 0.55 oC/100m
c) 0.65 oC/100m
d) 0.75 oC/100m
e) 0.98 oC/100m
2) Aşağıdaki yağışlardan hangisi dikey sıcaklık değişimi ile daha çok etkileşim
halindedir?
a) Hafif yağış
b) Kar
c) Yağmur
d) Oraj
e) Çiğ
3) Havanın alçalıp yükselişi sırasında dışarıdan ısı alış verişi yapmaksızın göstermiş
olduğu sıcaklık değişimine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lapse rate
b) Dikey sıcaklık gradyanı
c) Adyabatik sıcaklık değişimi
d) Sıcaklık değişme oranı
e) Latent heat
4) Yükselimle birlikte yoğuşma noktasına ulaşan doymuş havanın sıcaklık değişme
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0.5 oC/100m
b) 0.55 oC/100m
c) 0.65 oC/100m
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d) 0.75 oC/100m
e) 0.98 oC/100m
5) Dikey sıcaklık gradyanı aşağıdakilerden hangisinden daha az etkilenir?
a) Yükselti
b) Zemin
c) Mevsim
d) Günlük değişim
e) Yıllık değişim
6) Havanın kararlılık ve kararsızlık koşullarını kontrol eden etmenler nelerdir?
7) Havanın yükseldikçe soğumasının temel nedeni aşağıdakşlerden hangisidir?
a) Basınç azalması
b) Nem artması
c) Kuvvetli rüzgarlar
d) Genel atmosfer sirkülasyonu
e) Dikey sıcaklık gradyanı
8) Hangi sıcaklık değişme oranında hava süperadyabatik olarak adlandırılır?
a) 5 oC/1000m
b) 6.5 oC/1000m
c) 7.5 oC/1000m
d) 9 oC/1000m
e) 10 oC/1000m
9) Aşağıdakilerden hangisi birbiri ile ilişkili hava olaylarının aynı yerde gösterildiği
grafiklere verilen addır?
a) Tablo
b) Harita
c) Eğri
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d) Klimatogram
e) İzoterm
10) Aşağıdakilerden hangisi eş sıcaklık eğrisidir?
a) İzobar
b) İzohiyet
c) İzoterm
d) İzobat
e) İzonomal

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)c, 4)b, 5)e, 6) Metne bakınız, 7)a, 8)e, 9)d, 10)c
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12. YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN COĞRAFİ DAĞILIŞI

236

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sıcaklığın Aylara ve Yıllara Göre Değişimi
12.2. Amplitüd Değerlerinin Dağılışı
12.3. Isonomal Sıcaklık Değerleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sıcaklık dağılışını etki eden faktörler nelerdir? Araştırınız.
2. Kuzey ve güney yarım küresel arasında sıcaklık dağılışında görülen farkların
nedenlerini araştırınız.
3. Isonomal haritalar nedir, neden kullanılır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sıcaklığın zamana
dağılışını öğrenir
Amplitüd kavramını
önemini kavrar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
göre Ders notları, ppt sunum,
video ve diğer kaynaklar
ve Ders notları, ppt sunum,
video ve diğer kaynaklar

Sıcaklıkğın
yeryüzünde Ders notları, ppt sunum,
dağışış özelliklerini bilir
video ve diğer kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
•

Eş sıcaklık eğrisi

•

Isonomal haritalar

•

Amplitüd

•

Sıcaklık dağılışı
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Giriş
Sıcaklığın zamana göre dağılışının anlaşılması bir saha için iklim karakterlerinin
amnlaşılmasında ilk adımdır. Çünkü yeryüzünde her noktanın sıcaklıkla ilgili belli karakterleri
oluşmuştur. Bu karakterler enlem etkisi, karasallık, yükselti ve hakim olan genel atmosfer
sirkülasyonunun özelliklerine göre gelişse de her yerin sıcaklık dağılış özellikleri makro iklim
açısıdan bir karakteri yansıtır.

241

12. YERYÜZÜNDE SICAKLIĞIN COĞRAFİ DAĞILIŞI
Sıcaklığın aylık ve yıllık dağılışı ile amplitüd değerleri ve isonomal değerlerin
haritalanması da sıcaklık dağılışının anlaşılmasında önemli olan süreçleridir.
Bu bölümde bu kavramlarla ilgili açıklamlara yer verilecektir.
Geçen bölümlerde de belirtildiği gibi sıcaklığın yeryüzü üzerinde coğrafi dağılışını
belirleyen unsurlar yine gezegensel unsurlardır. Yani enlem, kara ve deniz dağılışı, yükselti ve
hatta bir ölçüde bakı koşullarının denetimi altında sıcaklık dağılışı gerçekleşmektedir. Enlem,
kara ve deniz dağılışı ile yükselti temel faktörler olmakla birlikte lokal coğrafi faktörler bu
dağılış üzerinde etkilidirler.
Bu temel üç etkenden enlem, sıcaklığın dağılışında temel faktörü oluşturmaktadır. Diğer
bir ifadeyle enlemin etkisi ile sıcaklığın Ekvatordan kutuplara doğru azalması sıcaklık dağılışını
kontrol eden temel faktördür (Şekil 68).

Şekil 68: Enlem Etkisi İle Güneş Işınlarının Geliş Açısındaki Değişim.
Enlem etkisi ile güneş ışınları Ekvator’dan kutuplara doğru belli açılarda gelerek yıl
içerisinde sıcaklık ve dolayısıyla mevsimsel değişiklikleri denetlemektedir. Burada en önemli
faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır. Güneş ışınlarını dik alan alanlar daha sıcak, yatık alan
alanlar ise genel anlamda daha soğuk bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan Yengeç
ve Oğlak dönenceleri arasında güneş ışınları yıl içerisinde 90o lik açıya ulaşmakta, diğer alanlar,
bu açıya ulaşamamaktadır. Bu durum küresel anlamda sıcaklık dağılışının temel özelliğini bize
verir.
Ancak bu şekilde enlem etkisi, sıcaklık dağılışını belirleyen tek etken olmamaktadır.
Enlem etkisini değiştiren ektkenlerden biri kara ve deniz dağılışıdır. Karalar ve denizler
sıcaklığın enleme göre dağılışını değiştirmektedir. Yani örneğin, dönenceler dışındaki alanlar
kara ve deniz dağılışına göre yıl içerisinde daha yüksek sıcaklığa ulaşabilmektedirler. Çünkü
bilindiği gibi kara ve denizler farklı ısınma ve soğuma süreçlerine sahiptir. Denizler daha geç
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ısınıp daha geç soğurken, karalar ise daha erken ısınıp daha erken soğumaktadır. Bu durum
günlük sıcaklık değişimlerinde kıyı bölgelerinde çeşitli etkilere sahiptirler. Benzer bir durum
ise daha büyük ölçekte okyanus ve kıtaların dağılışı ile mevsimsel değişimlere neden olmasıdır.
Daha ılıman koşullara sahip denizler enlemin etkisini değiştirebilmektedir. Böylece sıcaklığın
yeryüzündeki genel dağılışında enlemin etkisi değişmekte, diğer bir ifade ile sıcaklığın enleme
uygun dağılışı değişmektedir.
Bununla birlikte kısa mesafelerde görülen yükselti farklılıkları da sıcaklığın dağılışında
enlem ve kara-deniz dağılışı ile ortaya çıkan düzeni değiştirmektedir. Yükseltinin ve yükselti
farklılıklarının büyük olduğu alanlarda ise adeta diğer etkenler ortadan kalkarak, yükselti
sıcaklığın dağılışını kontrol eden en önemli faktör olmaktadır. Bu nedenle yukarıdaki konularda
da ifade edildiği gibi sıcaklığın genel dağılışını anlatmak üzere hazırlanan haritalarda
indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılmaktadır. İndirgeme, yüksek seviyedeki bir sıcaklık
değerini, hesaplama yoluyla deniz seviyesine eşitlenmesinden ibarettir. Diğer bir ifade ile
indirgenmiş sıcaklık, herhangi bir yerde ölçülen hava sıcaklığının (aktüel sıcaklığın), o noktanın
0 m yükseklikte (deniz seviyesinde) bulunduğu varsayılarak hesaplanan sıcaklığına çevrilmiş
haline denir. Her ne kadar böyle bir indirgeme reel sıcaklık değerini yansıtmasa da, genel
değerlendirmeler için tercih edilen bir yoldur. Bir yerin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak için
öncelikle yükseltiden kaynaklanan sıcaklık farkının hesaplanması gerekir. Daha sonra
hesaplanan bu fark o yerin gerçek sıcaklığına eklenir. Böylece ortaya indirgenmiş sıcaklık çkar.
Bu da yükselti farkının azlığı ya da çokluğuna göre değişim gösterir.
İndirgenmiş sıcaklık bu durumda sıcaklık farkı + gerçek sıcaklık olarak formülize
edilebilir. Sıcaklık farkının bulunması için ele alınan genel rakam her 100 m.de 0.5 oC sıcaklık
değişiminin yaşandığıdır. Buna göre örneğin indirgenmiş sıcaklık değerini hesaplayacağımız
istasyon 1000 m seviyesinde ise sıcaklık farkı basitçe 1000 x 0.5 = 5 oC olarak hesaplanır. Bu
hesaplanan değer o istasyonun gerçek sıcaklık değerine eklenir. Örneğin ele aldığımız
istasyonun gerçek sıcaklık değeri 12 oC ise, bu durumda indirgenmiş sıcaklığı 12 + 5 = 17 oC
olarak bulunur. Örnek olarak Türkiye’nın yıllık indirgenmiş sıcaklık dağılış haritası şekil 69’da
verilmektedir (Şekil 69). Burada da görüldüğü gibi özellikle yükseltinin sıcaklık dağılışı
üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmıştır. Ancak karasallık etkisi yine de görülmeye devam
etmektedir.
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Şekil 69: Türkiye’nin Yıllık İndirgenmiş Sıcaklık Dağılış Haritası
Aynı şekilde dünyada da sıcaklığın aylık ve yıllık olarak dağılışları, yıllık sıcaklık farkı
dağılışları ve isonomal sıcaklık dağılışları haritalar yardımı ile gösterilmektedir.

12.1. Aylık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Aylık ortalama sıcaklıklar bir bölgedeki iklim karakterinin anlaşılması açısından önem
taşımaktadır. Aylık ortalama sıcaklıklar ve bu sıcaklılarda yıl içerisinde görülen değişimler ele
alınan saha yada bölge hakkında bilgi vermektedir. İster dünya ölçeğinde olsun, ister ülke veya
bölge ölçeğinde, ele alınan sıcaklık değerleri, o sahanın sıcaklık rejimini ortaya koymaktadır.
Daha önce de ifade edildiği gibi aylık ortalama sıcaklıklar, o aya ait günlük sıcaklıkların
toplanarak gün sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. Elde edilen tablo sıcaklığın yıl
içerisindeki değişimi ile ilgili bilgi verdiği gibi o istasyonun makroklima özelliklerini de ortaya
koyarak diğer benzer iklim grubu içerisinde yer alan yerlerle de bir bütünlük oluşturmasını
sağlamaktadır. Bu da aslında iklim sınıfladırmaları için önemli bir konudur.
Sıcaklığı aylık değişimi 12 aylık bir periyotta incelenebileceği gibi, mevsimlik yada yaz
ve kış dönemi için seçilen ayların (Temmuz – Ocak) ele alınmasıyla da değerlendirilebilir.
Aslında bir çok genel çalışma 12 aylık değerlendirme yerine temsili olarak Ocak ve Temmuz
aylarındaki sıcaklık değerlerini ele alarak yapılmaktadır. Bu anlamda Ocak ayı kış sıcaklıkları
için, Temmuz ayı ise yaz sıcaklıkları için temsil edilmektedir.

12.1.1. Kış Mevsimi Sıcaklık Dağılışı (Ocak Ayı)
Kış mevsimi her iki yarım küre için farklı aylara rastlamaktadır. Kuzey yarım kürede
Ocak ayı iken, Güney yarım kürede Temmuz ayıdır. Bu nedenle yukarıda da yapılan yaz ve kış
ayları tanımlamalarının Kuzey yarım küre için olduğunu daima hatırda tutmak gerekmektedir.
Dünya Ocak ayı sıcaklık dağılış haritası şekil 70’de verilmektedir (Şekil 70).
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Şekil 70: Dünya Ocak Ayı Sıcaklık Dağılış Haritası (http://www.mapsofworld.com/worldmaps/average-temparature-january-enlarge-map.html)
Ocak ayı Kuzey yarım küresi için kış mevsimine karşılık geldiğinden ortalama sıcaklık
değerlerinin Ekvator’dan kuzey kutbuna doğru azalarak – 40 oC’lere kadar indiği şekil 70’de
görülmektedir. Bu değişim Kuzey yarım küresi Ocak ayı koşulları için normal bir süreç olup
sıcaklık dağılışında öncelikle enlemin etkisini ortaya koyan bir durumdur. Çünkü bu dönemde
güneş ışınları Güney yarım küresi üzerine dik gelmekte, Kuzey yarım küresi daha yatık açı ile
aldığı güneş enerjisinde yeteri kadar faydalanamamaktadır.
Bununla birlikte iç kesimler ile kıyılar arasında da sıcaklık farklılıkları bulunduğu
görülmektedir. Her ne kadar şekil 70’de verilen harita indirgenmiş sıcaklıkları gösterse de
yükselti farklılıklarının ortadan kalkması karasallık özelliklerinin görülmesini etkilememiştir.
Böylece kıtaların iç kesimleri aynı enlemdeki kıyılara oranla daha soğuk olmaktadır. Bu
dağılım gerek Kuzey Amerika ve gerekse Avrupa ve Asya’da bariz bir şekilde görülmektedir.
Bununla birlikte aynı dönemdeki deniz/okyanus suyu yüzey sıcaklıklarına bakıldığında,
karalar kadar olmasa da Kuzey yarım kürede belli bir soğuma görülmektedir (Şekil 71).
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Şekil 71: Ocak Ayında Deniz Yüzeri Sıcaklıkları (https://mynasadata.larc.nasa.gov/docs/)
Akdeniz’de deniz yüzeyinde 14-16 oC’ler civarında olduğu görülmektedir. Kuzey
Atlantik’te ise kuzeye doğu sıcaklıkların düştüğü net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bununla
birlikte kış mevsiminde aynı enlemde de olsa karaların denizlere oranla daha soğuk olduğu da
görülmektedir. Bununla birlikte deniz yüzeyindeki sıcaklık dağılışında karalarda olduğu gibi
yükselti ile ilgili bir etken olmasa da burada da okyanus ve deniz akıntıları önemli bir faktördür.
Ancak yine de deniz yüzeyi sıcaklık dağılışları karalara göre daha düzenli olmaktadır.
Netice itibariyle Ocak ayında Kuzey yarım kürede sıcaklığın dağılışı karalar üzerinde
enlem etkisi ile birlikte karasallık ve yükseltinin kontrolünde gelişmektedir. Denizler üzerinde
ise enlem etkisi ile birlikte okyanus akıntıları nispeten bölgesel ölçeklerde etkili olmaktadır.
Buna göre karalar denizlere oranla daha soğuk ve sıcaklık dağılışı daha karmaşıktır.
Öte yandan aynı dönem, yani Ocak ayı Güney yarım küre için yaz mevsimini temsil
etmektedir. Yine şekil 71’e bakıldığında karalar üzerindeki sıcaklıkların 20 – 30 oC’nin üzerine
çıktığı ve genel olarak sıcak koşulların tüm yarı küreye yayıldığı görülmektedir. Karalar ile
birlikte deniz yüzeyinde de yüksek sıcaklık değerleri görülmektedir. Bununla birlikte Ocak
ayında yaz olmasına rağmen Güney yarım kürenin en soğuk bölgesi Antartika ve Güney
Kutbu’dur. Her iki yarım küre arasında kara ve deniz dağılışının farklı olması, Güney yarım
kürenin daha çok deniz alanına sahip olması nedeniyle sıcaklık dağılışları Kuzey yarım küreye
oranla daha sade yayılım göstermektedir.
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12.1.2. Yaz Mevsimi Sıcaklık Dağılışı (Temmuz Ayı)
Temmuz ayı Kuzey yarım küresi için yaz mevsimini temsil ederken, bu sefer Güney
yarım küresi için kış mevsimini ifade etmektedir. Dünyanın yıllık hareketi neticesinde bu
dönemde Kuzey yarım küreyi etkisi altına alan yaz koşullarında sıcaklık dağılışına bakıldığında
karasallığın etkisinin öne çıktığı görülmektedir (Şekil 72).

Şekil 72: Dünya Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılış Haritası (http://www.mapsofworld.com/worldmaps/average-temparature-january-enlarge-map.html)
Afrika’nın iç kesimleri, Asya, Arabistan yarımadası ve yine karasal koşulların etkisi ile
Hindistan’ın iç bölgelerinde yüksek sıcaklıklar belirginleşmiştir. Avrupa’nın güneyi 20 oC
izoterminin altında kalırken, daha kuzeye doğru ortalama sıcaklıkar azalarak devam etmektedir.
20-30 oC arası sıcaklık izotermi bu dönemde Ekvator’un her iki tarafında da geniş yer
tutmaktadır. Karasallığın etkisi bu dönemde sıcak koşulların daha da yaygın hale gelmesine
neden olmuştur.
Bu dönemde deniz seviyesi sıcaklık dağılışı da özellikle Ekvator civarında maksimum
seviye-lere ulaştığı görülmektedir (Şekil 73).
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Şekil 73: Temmuz Ayında Deniz Yüzeri Sıcaklıkları (britannica.com/comptons/art-143379/Amap-of-mean-global-surface-temperature-for-July-shows)
Güney kutup civarı min. sıcaklıkların yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde de okyanus
akıntıları deniz seviyesi sıcaklıkları üzerinde etkilidir. Bu dönemde de izotermler Güney yarım
kürede daha düzenli bir seyir izlerken, Kuzey yarım kürede karaların iç kesimlerinde sıcaklık
adacıkları oluşturmuştur. Bu açıdan bakıldığında yılın her döneminde izotermelerin Güney
yarım kürede daha düzenli seyrettiğin görebiliriz. Bununla birlikte karaların daha çok yer
kapladığı Kuzey yarım kürede izotermler mevsimler itibariyle büyük ölçüde yer değiştiriken,
Güney yarım kürede bu değişim azdır. Burada temel etken, daha önce de ifade edildiği gibi
kara ve deniz dağılışıdır. Bununla birlikte akıntı sistemleri de bu süreç üzerinde etkili diğer
faktördür.

12.2. Yıllık Sıcaklık Farklılıklarının Dağılışı
Bir yerde ölçülen sıcaklık değerleri arasındaki fark amplitüd olarak ifade edilmektedir.
İzoamplitüd haritaları ise tercihe göre aylık yada yıllık olarak çizilebilmektedir. Fark haritaları
kara ve deniz iklimlerinin özelliklerini ortaya çıkarması bakımından önemlidir. Bilindiği gibi
karasallık gerek günlük, gerekse aylık ve yıllık sıcaklık farklılıklarının yüksek olması ile
karakterize edilmektedir. Bu nedenle amplitüd değerleri ve izoamplitüd haritaları, karasaldenizel özelliklerinin ayırt edilmesinde önemli bir işlev görmektedir.
Yıllık sıcaklık fark haritaları yıllık mak. ve min. değerler arasındaki farka göre
hesaplanarak çizilirler. Bu şekilde çizilmiş bir haritada dünya üzerindeki karasal – denizel
alanları ayırt etmek mümkündür (Şekil 74).
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Şekil 74: Yıllık İzoamplitüd Haritası (http://www.goes-r.gov/users/comet/tropical/textbook)
Şekil 74’e göre yıllık sıcaklık farkının en yüksek olduğu yerler Rusya’nın iç kesimleri
ile Kanada olarak görülmektedir. Gerçekten bu kesimler yıllık sıcaklık farklılıkları açısından
yüksek yerler olup karasallığın da yüksek değerlere ulaştığı alanlardır.
Buna karşılık en küçük farklar Ekvator yakınlarında denizel şartların etkisi altında kalan
yerlerde görülmektedir. Bununla birlikte orta enlem okyanusların doğu ve batı kıyılarında yıllık
sıcaklık farklılıkları azdır. Burada akıntıların etkileri de devreye girmektedir.

12.3. Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı
Yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışı, bir yerin genel iklim özelliklerini ve makro iklim
sınıfı içindeki yerini anlamaya yardım eden sıcaklık değerleridir. Bu değerlerin kullanılması ile
elde edilen haritalar yıllık ortalama sıcaklık izoterm haritalarıdır (Şekil 75).
Bu haritalarla sıcaklıkla ilgili özelliklerin, makro iklim bölgelerinin yada sıcaklık
bölgelerinin ayrımları yapılabilir. Bu haritalar bir yandan enlem etkisini yansıttığı gibi, diğer
yandan karasallık ve yükseltinin etkilerini de yansıtabilmektedirler. Ancak önceki konularda
da açıklandığı gibi, özellikle makro ölçekli izoterm haritalarında indirgenmiş sıcaklık değerleri
kullanılarak karasallık ve yükseltinin olumsuz etkileri berteraf edilmeye çalışılır.
Yerkürenin bütününü ilgilendiren yıllık izoterm haritasının incelenmesinde yarım
küreler arasındaki farklar daha net anlaşılabilecektir. Bu haritalar mevsimlik haritalardan farklı
olarak her iki yarım kürenin de yıllık ortalama halini verdiği için, dünyanın yıllık hareketinin
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getirdiği etkiyi sadeleştirmektedir.

Şekil 75: Yıllık Ortalama Sıcaklığın Dağılışı (https://nelson.wisc.edu/sage/data-andmodels/atlas/maps/avganntemp/atl_avganntemp.jpg)
Şekil 75’e bakıldığında karaların iç kesimleri ve Ekvator çevresi sıcaklıkların yüksekliği
fark edilmektedir. Aynı şekilde Avustralya’nın kuzeyi de yıllık ortalama sıcaklıkların yüksek
olduğu yerler olarak görülmektedir.

12.4. Eşanomali Değerlerin Dağılışı
Eşanomali yada isonomal değerler ortalamalardan sapmayı ifade ederler. Sıcaklık
ortalamalarından sapma isonomal haritalar vasıtasıyla ifade edilmektedirler. Sıcaklık dağılışı
üzerinde karasallığın etkisinin belirtilmesinde kullanılabilen haritalardır. Böylece sıcaklık
dağılışında enlem etkisi dışındaki kara ve deniz dağılışının etkisi ortaya konabilmektedir.
Her enlemin hesaplanabilen sıcaklık değerleri ile gerçekleşen sıcaklıklar arasındaki
farkların ortaya konması da yine karasallığın ifadesi açısından önemlidir.
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Uygulamalar
Bir dilsiz harita üzerinde sıcaklığın yıllık dağılışını çizerek yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1. Isonomal haritalarda Kuzey ve Güney yarım küreler arasında görülen farkın
nedenlerini açıklayınız.
2. Yıllık ortalama sıcaklıkların yeryüzünde dağılışına etki eden faktörleri araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcaklığın zamana göre dağılışı ve bu dağılışa etki eden faktörleri öğrendik.
Aynı zamanda amplitüd ve isonomal kavramları ile bu kavramların sıcaklık dağılışı açısından
önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Sıcaklığın Ekvator’dan kutuplara doğru dağılışını kontrol eden temel etmen
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kara-deniz dağılışı
b) Yükselti
c) Genel atmosfer sirkülasyonu
d) Enlem derecesi
e) Bakı
2) Aşağıdakilerden hangisine güneş ışınları yılda 2 kez dik açı ile gelir?
a) Kuzey kutbu
b) Yengeç dönencesi
c) Ekvator
d) Oğlak dönencesi
e) Güney kutbu
3) Sıcaklığın kısa mesafelerde değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enlem
b) Güneş ışığının geliş açısı
c) Bakı
d) Karasallık
e) Yükselti
4) Aşağıdakilerden hangisi yaz ve kış sıcaklıklarını temsilen seçilen aylardır?
a) Ocak-Temmuz
b) Şubat-Ağustos
c) Ocak-Ağustos
d) Şubat-Temmuz
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e) Aralık-Temmuz
5) Aşağıdakilerden hangisi kış mevsiminde Kuzey Yarım Kürede sıcaklık dağılışını
etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Yükselti
b) Karasallık
c) Enlem
d) Okyanusların daha geniş yer kaplaması
e) Okyanus akıntıları
6) Güney Yarım Kürede sıcaklık dağılışının Kuzey Yarım Küreye oranla daha düzenli
oluşunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Güneş ışınlarının geliş açıları
b) Eksen eğikliği
c) Kara ve deniz dağılışı
d) Yükselti farklılığı
e) Enlem
7) Aşağıdakilerden hangisi ortalamadan sapmayı ifade eder?
a) İzonomal
b) İzoamplitüd
c) İzoterm
d) İndirgenmiş sıcaklık
e) Ekstrem
8) İzoamplitüd haritalarısıcaklık bakımından aşağıdakilerden hangisinin anlaşılmasını
sağlar?
a) Karasallık ile oluşan farkı
b) Yükselti ile oluşan farkı
c) Enlem derecesi farkı
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d) Bakı farkı
e) Boylam farkı
9) Kış sıcaklık dağılışında Kuzey Yarım Kürede etkili olan faktörler nelerdir?
10) Güney Yarım Kürede denizel şartlar nasıl bir sıcaklık dağılışına neden olmuştur?

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)e, 4)a, 5)d, 6)c, 7)a, 8)a, 9)Metne bakınız, 10)Metne bakınız
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13. SICAKLIK KUŞAKLARI VE BÖLGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sıcaklık kuşakları
13.2. İklim bölgeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yeryüzünde sıcaklık dağılışını kontrol eden etmenleri araştırınız.
2. Sıcaklık kuşakları ile genel iklim bölgeleri nasıl bir benzerlik göstermektedir,
araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sıcaklık kuşaklarının ne Ders notu, ppt sunum, video
olduğunu
ve
sıcaklık ve diğer literatür
kuşaklarını
oluşturan
etmenleri öğrenir.
İklim bölgeleri ile sıcaklık Ders notu, ppt sunum, video
kuşakları arasındaki ilişkiyi ve diğer literatür
kavrar.
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Anahtar Kavramlar
Ilıman kuşak
Sıcak kuşak
Polar kuşak
Tropik
Dönence
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Giriş
Yeryüzü üzerinde sıcaklık kuşaklarının uzanışı ve sıcaklık bölgelerinin belirgin hale
gelmesindeki en önemli etken güneş ve güneştencgelen enerjidir. Ancak, dünyanın şekli, yani
enlem etkisi ile karasallık ve yükselti gibi özelliklerle sıcaklıkların yeryüzündeki dağılımı
matematik iklim hatlarından bir takım farklılık içermektedir.
Bununla birlikte sıcaklık kuşakları, iklim bölgeleri ile uyumlu bir dağılım
göstermektedir. Bu anlamda sıcaklık kuşaklarının bilinmesi, iklim bölgelerinin ayırt edilmesi
için de bir ip ucu olmaktadır.
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13.1. Sıcaklık Kuşakları
Yeryüzünün iklim özellikleri herşeyden önce göneşten gelen enerji ile ilişkili bir
durumdur. Güneş radyasyonu yeryüzüne ulaştığında çeşitli proseslerden geçerek yeryüzünün
başta sıcaklık olmak üzere, yağış, basınç, rüzgar gibi tüm meteorlojik elemanlarını
denetlemektedir. Bu açıdan sıcaklık kuşakları ve bölgeleri de güneşten gelen radyasyon ile
tamanen ilişkili bir şekilde oluşmaktadır. Ancak öte yandan sürecin temelinde güneş
radyasyonu olmakla birlikte, yerin şekli ve hareketleri, enlem derecesi, karasallık ve yükselti
gibi faktörler de sıcaklık şartlarının belirlenmesinde ve sıcaklık kuşakları/bölgeleri olarak
ayrılmasında önemli bir etkendir. Bunun dışında yer sistemlerinin önemli bir parçası olan
okyanus akıntıları, genel atmosfer sirkülasyonu, rüzgar sistemlerinin de sürece dahil olması ile
“çok bilinmeyenli” bir denklemin oluşturduğu sıcaklık dağılımı ortaya çıkmaktadır.
Çok bilinmeyenlilik tek tek bu süreci etkileyen etmenlerin bilinmemesi ile ilgili bir
durum değildir. Zira yukarıda ifade edilen her etmen, ayrı ayrı bilgi sahibi olduğumuz
kavramlardır. Ancak doğada yada iklim sisteminde bu etmenler daima ve sürekli olarak birlikte
hareket etmektedirler. Böylece ortaya bu etmenlerin de karşılıklı etkileriminden oluşan bir
“denklem” çıkmaktadır.
Bu denklemin çözümünde temel kavramların doğru anlaşılması önemlidir. Sıcaklık ve
ısı kavramlarının farklı anlamlar ifade etmesi, iklim ile hava durumunun aynı anlamlar ifade
etmediği, küresel ısınma ile küresel iklim değişikliğinin aynı anlamda kullanılmaması,
atmosferin ısınma süreçleri gibi, bugün de üzerinde çok konuşulan konularda oluşacak ortak ve
doğru tanımlar, iklimi ve iklim sürecini anlamada da yardımcı olacaktır.
İklimin belki de en önemli bileşeni sıcaklıktır. Çünkü sıcaklık, buharlaşma ve nemden
yağışa, basınç dağılışından rüzgar oluşumuna biocoğrafik özelliklerden morfoklimatik
oluşumlara, bir çok konuda belirleyici etmendir. Buna göre sıcaklık rejimleri ve sıcaklık
kuşakları ile bölgeleri de yer küre üzerinde biocoğrafik özelliklerin dağılışını ortaya koymak
açısından temel faktördür.
Sıcaklık kuşaklarına ve bölgelerine geçmeden önce dünya üzerinde sıcaklıkla ilgili
genel bilgilere ve sıcaklık rejimi kavramına yer vermekte fayda görülmektedir.
Günümüzde yeryüzünün sıcaklık değerleri ve genel sıcaklık ortalamaları ile ilgili her yıl
yeni gelişmeler olmaktadır. Küresel iklim değişikliği sürecinin konuşulduğu günümüzde
sıcaklık değerleri peş peşe rekorlar kırmaktadır. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli’nin 2013’de açıkladığı rakama göre 1880 – 2012 arasında küresel ortalama sıcaklıklar
ortalama olarak 0.85 oC artmıştır (0.65 – 1.06 oC). Bu rakam Avrupa ortalaması için 1 oC
kadardır. Yine aynı rapora göre 1982 – 2012 arasındaki 30 yılın her 10 yılı, yeryüzünde
1850’den beri kaydedilen küresel sıcaklık verileri için hesaplanan tüm on yıllık dönemlerden
ardışık bir biçimde daha sıcak olmuştur. Kuzey Yarım Küre’de 1983 – 2012 döneminin
olasılıkla son 1400 yılın en sıcak 30 yıllık dönemi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte
1951 – 1980 arası küresel ortalama sıcaklıklar 14 oC iken, bu değerdeki artış 2015 yılı itibariyle

263

1.8 oC olmuştur. Yani küresel yıllık ortalama sıcaklık değerleri yaklaşık olarak 16 oC’ye
ulaşmıştır ki bu Türkiye ortalaması olan 13.1 oC’den oldukça yüksek bir değerdir.
Kara ve denizlerin oranları ve dağılışı nedeniyle Kuzey yarım kürenin dünyanın sıcaklık
bilançosu üzerine katkısı yada payı daha büyüktür. Kuzey yarım kürenin yıllık ortalama
sıcaklığı 15.2 oC iken, bu değer Güney yarım küresi için 13.3 oC’dir. Diğer bir ifade ile Kuzey
yarım küresinin yıllık ortalama sıcaklık değerleri Güney yarım küreye göre 2.1 oC daha fazladır.
Bu fark yaz mevsimi için daha yüksek olup, Kuzey yarım kürenin yaz sıcaklık ortalaması 22.4
o
C iken, Güney yarım küresinin sıcaklık ortalaması 17.0 oC olarak görülmektedir. Aradaki fark
ise 5.4 oC’dir. Ancak kış mevsimi için durum farklı olup Kuzey yarım kürede kış mevsimi
ortalama sıcaklığı 8.1 oC iken, Güney yarım küresinde bu değer 9.7 oC’dir. Buna göre, bu sefer
Güney yarım küresi Kuzey yarım küreye göre 1.6 oC daha sıcaktır. Bu rakamlara göre dikkat
çeken bir diğer durum ise Kuzey yarım kürede yaz ve kış mevsimi arasındaki fark 14.3 oC iken
Güney yarım kürede bu fark 7.3 oC’dir. Her iki yarım küre arasında mevsimler arasındaki
sıcaklık farkı hemen hemen iki kata ulaşmaktadır. Bu durum aynı zamanda her iki yarım küre
arasındaki kara ve deniz dağılışının etkisine tipik bir örnektir. Deniz/okyanus oranı fazla olan
Güney yarım küresinde yazlar fazla ısınmazken, kışlar da Kuzey yarım küreye göre fazla
soğumamaktadır.
Bu anlamda rekor sıcaklık farkı ise Rusya’nın doğusundaki Verkhoyansk’da kırılmıştır.
Verkhoyansk’da ölçülen en yüksek sıcaklık 37 oC, en düşük sıcaklık – 68 oC’dir. Buna göre
sıcaklık farkı 108 oC’dir.
Kara ve denizlerin dağılışının ortaya çıkardığı bu durum ile, yukarıda ifade edilen diğer
gezegensel ve yerel etkenlere bağlı olarak yeryüzünde enlemlere göre oluşan matematik iklim
kuşakları yerini sıcaklık kuşaklarına bırakmıştır. Buna göre yeryüzü üzerinde sıcaklık bölgeleri
oluşmuştur. Bu sıcaklık bölgeleri aynı zamanda nem şartlarının da yer aldığı iklim bölgelerine
benzerlik göstermektedir.
Buna göre bir alanda yada bölgede sıcaklık ve dolayısıyla iklim özelliklerini belirleyen
5 unsur bulunmaktadır.
1. Enlem. Sıcaklıklar enlem derecesine göre Ekvator’dan kutuplara doğru
azalmaktadır. Aynı zamanda max. ve min. sıcaklıklar arasındaki farklar da Ekvator’dan
kutuplara doğru çoğalmaktadır. Bu farklılığın temel nedeni ise güneş ışınlarının atmosferde
katettiği yolun Ekvator’da daha az, kutuplara doğru giderek artması, aynı zamanda Ekvator’un
daha dik açı ile güneş ışığı almasıdır.
2. Yükselti. Sıcaklıklar yükselti ile birlikte azalmaktadır. Çünkü atmosfer büyük
ölçüde yerden geriye yansıyan ışınlarla ısınmasının yanında, atmosferin üst katında atmosfer
yoğunluğunun daha az olması bu sonuçta etkilidir.
3. Genel atmosfer sirkülasyonu ve rüzgarlar. Genel dolaşıma bağlı rüzgarlar bir
yerden bir yere sıcak yada daha soğuk havayı taşıyabilmektedirler.
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4. Karasallık. Deniz ve karaların ısınma soğuma süreçleri farklıdır. Denizler karalara
göre daha geç ısınıp daha geç soğuyarak, kıyı ve iç kesimler arasındaki sıcaklık farkının
artmasına neden olmaktadırlar. Denizler aynı zaman bulundukları alandaki iklimi daha
ılımanlaştırmaktadır.
5. Bakı. Güneşe bakan yamaçlar diğer yamaca göre her zaman daha fazla güneş ışığına
maruz kalırlar. Bu nedenle Kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçları yamaçları
daha sıcak ve kuraktırlar. Bu durum Güney yarım kürede ise kuzeye bakan yamaçlar için
geçerlidir.
Bu şartlar altında yeryüzü üzerinde sıcaklık ve iklim bölgeleri belirlenmiştir. Bu
bölgeler matematik iklim kuşaklarından farklı bir uzanım göstermektedir. Temel olarak bu
sıcaklık kuşakları Ekvator’a paralel olarak uzansa da iklim bölgeleri ile tamamen uyumlu
değildir.
Sıcaklıkların yerküre üzerindeki dağılışı şu şekilde gruplandırılabilir (Şekil 76):
1. Soğuk Kuşak. Kutupsal bölgeler olan Arktik ve Antartik, sıcaklıkların çoğu zaman
0 C’nin altında olduğu alanlardır. Buralarda temel olarak iki dönem (mevsim) hakimdir.
Dünyanın yıllık haeketine bağlı olarak dönemsel bir şekilde gece gündüz koşulları yaşanır.
Yaklaşık olarak Mart – Eylül arasında polar gündüzü yaşayan Kuzey kutup bölgesinde
sıcaklıklar yer yer 0 oC’nin üstüne çıkabilmektedir. Kuzey Kutup Dairesinin üzerinde kalan
yerlerde sıcaklıklar polar gündüzü sırasında tarım dahil çeşitli faaliyetlere izin vermektedir.
Güney Kutup Dairesinde ise polar gündüzü Eylül – Mart
o

arasında rastlamaktadır. Bu dönemde benzer kuzeydekine benzer koşullar yaşanmakla
birlikte Antartikanın geniş buzullarla kaplı alanlarında faaliyetler çok kısıtlıdır. Yıllık sıcaklık
farkları 20 – 30 oC’yi aşmaz.
2. Ilıman kuşak yada orta enlemler. Bu alanlar kabaca her iki yarım kürede kutup
daireleri ile dönenceler arasında uzanan yerlerdir. Yaz sıcaklıkları 40 oC’yi pek aşmaz.
Ortalama sıcaklıklar ise 10 – 20 oC arasında değişmektedir.Güneşin hareketlerine bağlı olarak
mevsimsel ayırımlar görülmektedir. Bu anlamda 4 mevsimin belirdiği alanlardır. Ekinoks ve
solstis zamanları mevsimler için birer ayraç gibidir. Atmosferdeki nem sıcaklıkların şiddetli
değişim göstermesine engel olsa da bu durum bu kuşağın her yerine aynı şekilde yayılmamıştır.
Ilıman kuşak bu anlamda iki alt bölgede değerlendirilebilir. Ilıman kuşak okyanusal tip, daha
çok denizel şartlara sahip bölgelerde görülen bir özelliktir. Sıcaklık farklılıkları 5 -15 oC
arasında gerçekleşmektedir. Denizel şartların ılımanlaştırıcı etkisi kıyı bölgelerinde sıcaklık
koşullarını daha olumlu hale getirmiştir. Ayrıca bazı bölgelerde okyanus akıntıları da bu ılıman
etkiye katkı yapmaktadır. Örneğin kuzeybatı Avrupa ve İngiltere’de Golf Stream sıcak su
akıntısı, bu kıyılarda ılıman özellikler açısından hayati öneme sahiptir. Ağustos en sıcak ay iken
Şubat, bazen de Mart ayı en soğuk ay olabilmektedir. Ilıman kuşağın bir diğer alt tipi ise karasal
tiptir. Karasallık koşulların ağırlığı altındaki karaların iç ve yüksek kesimlerinde görülen bu alt
tipte sıcaklık farklılıkları 15 – 30 oC’ler arasındadır. Yaz sıcaklıkları daha yüksek, kış soğukları
da daha güçlüdür. En sıcak ay Temmuz olup, en soğuk ay Ocak ayına karşılık gelmektedir. Bu
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kuşak kuvvetli barı rüzgarlarının etkisi altında olup, yıl içinde farklı hava tipleri ile karşı karşıya
kalmaktadır.
3. Sıcak kuşak. Ekvator’un her iki tarafında, dönenceler arasına rastlayan bu kuşakta
da mevsimler yada sıcaklık dönemleri iki bölüme ayrılmıştır. Yıl, nemli ve kurak dönem olarak
iki bölümdedir. Ortalama sıcaklılar 20 oC’nin üzerinde görülebilmektedir. Subtropikal yüksek
basınç kuşağının etkisi altında olan çöllerde ise gün içindeki sıcaklık değeri 50 oC’ye kadar
ulaşabilmektedir. Bu kuşata yer alan Ekvator, en sıcak yer olmayıp, en sıcak bölgeler bu
subtropikal yüksek basınç alanlarına yakın yerlerde görülmektedir. Çünkü Ekvator sürekli
konvektif hareketlerle sıcaklığın üst atmosfere taşındığı, gün içerisinde artan bulutlanma ile
konveksiyonel yağışların görüldüğü bir bölge olup, bu hadiseler sıcaklığın çok yükselmesine
engel olmaktadır. Bu anlamda sıcak kuşak, Ekvatoral bölge ve dönenceler bölgesi olarak iki alt
gruba ayrılabilir. Ekvatoral bölgede sıcaklık farklılıkları 5 oC’nin altındadır. Dönenceler
bölgesinde de sıcaklıklar yüksek olmakla birlikte sıcaklık farklılıkları 5 oC’nin hemen
üzerindedir.

Şekil 76: Sıcaklıkların Yeryüzü Üzerinde Dağılışı ve Mevsimler

13.2. İklim Bölgeleri
Sıcaklığın yerküre üzerinde yayılışı, ya da dağılışı yukarıda da ifade edildiği gibi
gezegensel koşullar ile birlikte yerel coğrafi faktörlerin de etkisi altında gelişmektedir. Bu
çerçevede sıcaklık değerleri, özellikle nem özellikleri ile birlikte genel iklim sınıflamalarını ya
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da iklim bölgelerini oluşturmaktadırlar. İklim bölgelerine bakıldığında da sıcaklık kuşakları ile
paralellikler taşıdığı görülmektedir (Şekil 77).

Şekil 77. Yeryüzündeki Temel İklim Bölgeleri (UK Meteorological Office)
Yeryüzünü temel iklim bölgelerine bakıldığında (şekil 77), sıcaklık kuşakları ile uyumlu
bir şekilde dağıldığı görülebilmektedir. Bu şekilde görülen iklim bölglerine bakıldığında;
1.
Kutupsal (Polar) İklim: Tüm yıl çok soğuk ve kurak koşulların olduğu bir iklim
tipini temsil etmektedir. Bu çerçevede Arktik ve Antartik sıcaklık kuşakları ile uyumlu bir
şekilde uzanırlar.
2.
Ilıman İklim. Bu iklim tipi de orta enlem sıcaklık kuşağı içinde yer alan bir
bölgede gelişen iklim tipidir. Nispeten soğuk kışlar ile ılıman yazlar söz konusudur. Baharlar
ise geçiş mevsimleri olarak yaşanmaktadır. Ilıman iklimin görüldüğü bazı alanlar karasal
özelliklere sahipken, kıyı bölgeler denizel şartlara sahip alanlardır.
3.
Kurak iklimler. Bu iklim tipi gerek orta enlemler ve gerekse tropikler arasında,
karasallık ve hakişm basınç koşukları ile ortaya çıkan kurak alanları temsil etmektedir.
4.
Tropikal iklim. Bu iklim bölgesi de tropikler arasındaki sıcak kuşağın içerisinde
yer almaktadır. Tüm yıl sıcak ve nemli koşullar nedeniyle daha çok Ekvatora yakın bölgelerde
hakim iklim tipi olarak ayırt edilir.
5.
Akdeniz iklimi. Bu iklim bölgesi de ılıman kuşağın sıcaklık şartlarına sahip olup,
nemli ve ılıman kışlar ile kurak-sıcak yazlarla temsil edilmektedir.
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6.
Dağ iklimi. Bu iklim tipi farklı sıcaklık kuşakları altında, ancak yüksek dağlık
alanlarda görülmektedir. Tüm yılın soğuk geçtiği bu bölgeler aynı zamanda karasal özelliklere
sahiptirler.
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Uygulamalar
Bir harita üzerinde sıcaklık bölgelerini ve makro iklimleri ayrı ayrı göstererek nerelerde
benzerlikler gösterdiğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Sıcaklık rejimi nedir?

2.

Sıcaklık kuşaklarının dağılışına etki eden etmeler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcaklık kuşakları ve bu kuşakların ayrılmasına neden olan süreçler ile
sıcaklık bölgeleri ile iklim bölgeleri arasındaki benzerlikleri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi diğerleri üzerinde daha etkilidir?
a) Sıcaklık
b) Basınç
c) Yağış
d) Nem
e) Rüzgar
2) Hangisi sıcaklık kuşaklarının belirlenmesinde diğerlerine göre daha önemlidir?
a) Yükselti
b) Bakı
c) Karasallık
d) Enlem derecesi
e) Okyanus akıntıları
3) BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre 1880 – 2012 arasında
dünya ortalama sıcaklık artışı aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a) 0.65 oC
b) 0.85 oC
c) 1.0 oC
d) 1.06 oC
e) 2.0 oC
4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yıllık ortalam sıcaklık değeridir?
a) 16 oC
b) 15.2 oC
c) 14 oC
d) 13.3 oC
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e) 13.1 oC
5) Kuzey Yarım Küre ile Güney Yarım Küre yıllık ortalama sıcaklık farkı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0.85 oC
b) 1.06 oC
c) 1.8 oC
d) 2.1 oC
e) 5.4 oC
6) Kuzey Yarım Kürede yaz e kış sıcaklık farkının Güney Yarım Küreye oranla daha
yüksek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yükselti
b) Bakı
c) Enlem
d) Kara-deniz dağılışı
e) Güneş ışınlarının geliş açısı
7) Aşağıdakilerden hangisi iklim özelliklerini belirleyen diğerlerine göre temel
unsurlardan biri değildir?
a) Enlem
b) Yükselti
c) Okyanus akıntıları
d) Karasallık
e) Bakı
8) Dünyanın en sıcak yerleri nerelerdir, neden?
9) Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışının grupları nelerdir?
10) Yeryüzünün temel iklim bölgeleri hangileridir?
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Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)e, 5)d, 6)d, 7)c, 8)Metne bakınız, 9)Metne bakınız, 10)Metne bakınız
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14. GENEL DEĞERLENDİRMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu bölüme kadar ele alınan konuların genel tekrarı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Genel iklim özelliklerinin anlaşılması için atmosfer ve sıcaklık kavramlarını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Klimatoloji
ve
kavramını anlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
iklim Ders notu, ppt sunumi video
ve diğer materyaller

Atmosfer
ve
sıcaklık Ders notu, ppt sunumi video
kavramlarını pekiştirir.
ve diğer materyaller
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Anahtar Kavramlar
Atmosfer
Sıcaklık
Isı
Klimatoloji
Meteoroloji
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Giriş
Bu bölümde bugüne kadar genelde ve detayda işlenen atmosfer ve sıcaklıkla ilgili
konuların bir tekrarı yapılacaktır.
Atmosferin özelliklerinin anlaşılması, sıcaklık ve sıcaklık dağılışının bilinmesi, iklim
ve iklim gruplarının öğrenilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu bölüm bu genel
tekrarı içermektedir.
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14.1. Temel Kavramlar
Fiziki Coğrafya'nın alt bilim dallarından biri olan Klimatoloji, İnsanın da içinde
bulunduğu yerküre'nin iklim elemanlarını ve iklim etmenlerini içine alan ve bunların karşılıklı
etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Temel amacı yerküre iklimlerini belirleyerek, bu iklimlerin
özelliklerini açıklamaktır.
Klimatoloji biliminde bu temel amacını gerçekleştirebilmek için sıcaklık, yağış, rüzgar,
bağıl nem, hava basıncı, güneşlenme gibi birçok iklim eleman ve faktörlerini değerlendirmek
gerekmektedir. Bu değerlendirmeler ile bir yerin uzun yıllık genel iklim özellikleri belirlenir.
Klimatoloji, iklim olayları, ekstrem hava olayları, uzun süreli değişimler, atmosferik
salınımlar ve iklime etkileri gibi konuları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı artan
atmosferik gözlemler, ölçümler ile gelişme göstermiştir.
Günümüzde klimatoloji, yapılan klimatolojik ve meteorolojik ölçümler ile atmosferik
ölçümlerden yararlanarak hava olaylarının oluşum gelişim ya da sonuçlarını açıklamaya
çalışmaktadır. Bu amaçla da çalışma yapılan alanın iklim elemanları ile arazi özelliklerini
birleştirerek bir sentez yapmaktadır.
Hava durumu ise, anlık meteorolojik şartları anlatmak için kullanılan bir terimdir. Daha
kısa bir süreyi kapsadığı için yaşamımızı yakından ilgilendirir. Erol (1999)'a göre, belirli bir
yerde belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarına hava durumu denir.
Hava durumu güneşlenme, basınç, rüzgar, sıcaklık, bulutluluk, nem, yağış gibi birçok
etmenin etkisindedir. Bu etmenlere bağlı olarak anlık, günlük tahminler yapılır. Tahminler
doğrultusunda arazi çalışmaları, seyahat vb. gibi günlük aktivitelerimizi belirleriz. Özellikle
son dönemde yapılan tahminlerde birçok meteorolojik uydu verisinden yararlanıldığı için saat
saat sıcaklık, yağış, rüzgar vb. gibi veriler için değerlendirmeler yapılmaktadır.
İklim özellikleri, bir yerin iklim verilerindeki ortalama koşulları yansıtır. Diğer bir ifade
ile iklim, belirli bir alandaki meteorolojik hadiselerin uzun süreli ortalama halidir. Ortalama
koşullar dışında gelişen hadiseler ayrıca ekstrem iklim olayları olarak değerlendirilir. Fakat
bulunduğumuz alandan farklı bir yere gideceğimiz zaman gidilecek yerin ekstrem yani
minimum ve maksimum koşullarını da bilmemiz konforumuz açısından önemli olacaktır.
İklim, birçok fiziksel etmene bağlıdır (Şekil 5). En önemli fiziksel etmen, istasyonların
bulundukları enleme göre değişen güneş radyasyonudur. Güneşten gelen kısa dalga boylu güneş
radyasyonu, mevsimsel ve alansal olarak farklılık gösterir. Güneşlenme süresi, atmosfer
dolaşımı için en önemli fiziksel etmenlerdendir.
Genel olarak iklim, bir yerin uzun yıllık ortalama durumudur. Bu ortalamalar sıcaklık,
yağış vb., verilerin kendi içindeki değişkenliğini de barındırır. Bu nedenle, bir yerin iklim
özellikleri mevsimler arasında değişebildiği gibi, yıldan yıla da değişimler içerir. Hatta küresel
iklim değişikliği ile uzun yıllık ortalamalarında da değişiklikler, eğilimler olabilir.
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14.2. Dünya Atmosferi
Atmosfer, dünyayı çevreleyen, içeriğindeki gaz bileşimi, sıcaklığı ve etkili olan
faktörlerin dünyadan yükseldikçe değiştiği bir küredir. Atmosferin alt sınırı yeryüzü olarak
belirtilirken, üst sınırını belirlemek oldukça zordur. Atmosferi oluşturan gazların, atmosferin
üst tabakalarındaki atomlar ya da moleküller Dünya'nın kurtulma hızından hızlı hareket ettikleri
için atmosferde tutunamayıp uzaya kaçarlar. Bu nedenle de teorik olarak üst sınırı
bulunmamaktadır (Şekil 7).
Dünya'nın şekli tam bir küre değildir. Kutuplarından basık ve ekvator kısmında hafif bir
şişkinlik bulunur. Basıklığın temel sebebi kendi ekseni etrafında dönmesinden
kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde yerküreyi saran atmosferimizin şekli de bu temel kavram
nedeniyle yerkürenin şekli ile benzer özellik gösterir.
Atmosfer yerkürenin yaşanılabilir hal almasında en temel etkendir. Atmosfer, biyosferik
ekosistemi oluşturur. Bir atmosfere sahip olması ile yaşan olanaklı hale gelmiştir aksi halde
atmosferi olmayan, yerkürenin uydusu Ay'dan farkı kalmazdı. Yerküre atmosferi, oluştuğu ilkel
halinden günümüze kadar birçok evrim geçirmiştir. İlk olarak gaz ve toz bulutu formunda
bulunan yerkürenin ilk atmosferini oluşturan hidrojen, helyum, metan ve amonyak gazlarının
oluşmaktaydı. Volkanların yoğun etkili olduğu jeolojik dönemlerdeki atmosferde subuharı, azot
ve karbondioksit olduğu düşünülmektedir. Yoğun subuharının etkisiyle oluşan yağışların
yüzeyde birikmesiyle okyanus ve göllerin oluştuğu sonraki dönemlerde de ilkel yaşam
formlarının başladığı ve atmosferin formunun da değiştiği düşünülmektedir (Walker, 1986;
Uluhan, 1996; Hewitt vd., 2003).
Günümüzdeki atmosfer oluşuncaya kadar çok uzun sürenin geçtiği tahmin edilmektedir.
Yerküre atmosferi genel olarak gazlar, su buharı ve partikül maddelerden oluşur. Nitrojen
(%78), oksijen (%21) en büyük paya sahip olan elementlerdir (Tablo 1).
Azot, atmosferin yapısında bulunan önemli gazlardan biridir. Atmosferde her zaman
bulunur ve miktarı genellikle değişmez. Azot molekülleri, güneş ışınları ile kolayca
parçalanmaz ve bu nedenle de atmosferik tepkimeler oluşturmazlar. Uçucu bir gaz olduğu için
atmosferde birikirler bu nedenle de atmosferde en fazla miktarda olan gazdır. Yerküre
atmosferindeki oranı yaklaşık %78.08'dir.
Oksijen, atmosferdeki miktarı en fazla olan ikinci gazdır. Bu gaz güneş ışınları
tarafından azota göre kolayca parçalanır. Yerküreyi oluşturan birçok bileşiğin içinde yer alır.
Örneğin; kayaçların, su moleküllerinin vb. yapısında bulunur.
Karbondioksit, atmosferdeki oranı %0.038 oranındadır. Atmosferde sürekli bulunan
fakat miktarı değişen gazlardandır. Bitkiler tarafından fotosentez amacıyla kullanılır. Radyan
enerjiyi absorbe eder. Karbondioksit sera etkisi olan gazlardandır. Bu özelliği nedeniyle
yerkürenin ısınmasını sağlar. Atmosferdeki miktarı özellikle son yıllarda hızla yükselmektedir.
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14.3. Atmosferin Katları ve Bileşimi
Dünya atmosferi, yeryüzünden itibaren kimyasal özelliklerine göre Homosfer ve
Heterosfer diye iki katmana ayrılırken, fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre Troposfer,
Stratosfer, Şemosfer, İyonosfer ve Mezosfer olarak 5 katmana, sıcaklık özelliklerine göre ise
Troposfer, Stratosfer, Mezosfer ve Termosfer adı verilen 4 katmana ayrılır. Bir katmandan
diğerine geçiş alanlarına ise alttaki katmanın başlangıcına "poz" eki eklenerek geçiş
katmanından bahsedilir. Örneğin; Troposfer katmanı, troposfer'den stratosfere geçiş katmanına
"tropopoz" adı verilir.
Kimyasal özelliğine göre Homosfer katmanında gazlar hacimsel olarak büyük bir
değişiklik göstermez. Adından da anlaşılacağı gibi homojen bir dağılış sergilerler. Bu katman
yeryüzünden Heterosfer katmanına kadar uzanır. Heterosfer katında, güneş ışınlarının önemli
etkisi vardır. Güneş ışınlarının etkisi ile bu katmandaki gazların büyük bir kısmı iyonize olur.
Sıcaklık özelliklerine göre atmosferin katlarının sınıflandırılması klimatoloji de en
yaygın kullanılan sınıflandırmadır.
Troposfer; atmosferin yeryüzü ile temas halindeki en alt katmanıdır. Atmosferdeki
yoğunluğunun yaklaşık %75-80'ini troposfer oluşturur. Tüm hava olaylarının yaşandığı bu
katmanda su buharının varlığına bağlı olarak farklı yükseklik ve şekillerde çeşitli tipte bulutlar
oluşmaktadır. Troposfer, üst seviyede tropopoz seviyesine kadar uzanır. Bu seviyeye kadar
deniz seviyesinden tropopoza kadar olan yüksekliği yaklaşık olarak 10 km'dir. Troposferin
kalınlığı, enleme ve mevsime göre değişiklik gösterir. Ekvatorda ortalama yüksekliği 16 km,
kutuplarda ise yaklaşık 6 km'dir.
Tropopoz seviyesi de bu değişime bağlı olarak enlem ve mevsime göre değişir.
Tropopoz seviyesi ekvatorda yaklaşık 17 km, kutuplarda ise yaklaşık 9-10 km seviyelerindedir.
Tropopozun kalınlığı yaklaşık 1.5 km'dir. Troposferde yükseldikçe hava sıcaklığı düşer.
Yükseldikçe sıcaklığın düşme oranı her 1000 metrede 6.5°C'dir. Sıcaklığın bu azalma oranına
normal lapse rate denir.
Tropopoz seviyesinde sıcaklıklar kutup noktasında Temmuz ayında 10 km yükseklikte
sıcaklık -45°C, Ocak ayında 9 km'de -58°C civarındadır. 45° enleminde Temmuz ayında 15 km
yükseklikte -60°C, Ocak ayında 12.5 km yükseklikte -58°C'dir. Ekvatorda ise Temmuz ve Ocak
aylarında tropopoz seviyesinde yaklaşık 17 km'de sıcaklık -70°C'dir (Bharatdwaj, 2006).
Stratosfer, troposferin üst sınırı olan tropopoz seviyesinden başlayarak stratopoz
seviyesine kadar uzanan katmandır. Bu katmanda, troposferde bulunan subuharı yoktur.
Subuharının olmamasına bağlı olarak da atmosferik olaylar görülmemektedir. Orta enlemlerde
yüksekliği yaklaşık 25-30 km'dir. Ortalama olarak, yeryüzünden yaklaşık 40-50km
yüksekliklere kadar devam eder. Etkili olan hava olayları daha çok yatay yöndedir. Bu
katmanda dikey hava hareketleri olmadığı için sıcaklık profili troposferden farklıdır.
Troposferden yükseldikçe sıcaklık düşerken, stratosferde yükseldikçe sıcaklıklarda artışlar
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görülür. Sıcaklık profilinin değişmesi nedeniyle (yükseldikçe artması) sadece alt katmanlarında
cirrüs adı verilen bulutlar gelişebilir.
Staratosfer katında biosfer için önemi olan ozon tabakası adını verdiğimiz bir katman
bulunur. Bu katman güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzüne ulaşmasını
engeller. Absorbe ettiği bu ultraviyole ışınları tabakanın ısınmasını sağlar. Bu nedenle bu
tabakada yükseldikçe sıcaklıklar artmaktadır.
Mezosfer, stratosferin üst katmanı olan stratopoz seviyesinden başlayarak termosfere
kadar uzanan tabakadır. Bu katmanda yerçekiminin etkisinin zayıflaması nedeniyle bulunan
gaz moleküllerinin sayısı da azalır. Bu katmanda yükseldikçe Troposferde olduğu gibi sıcaklık
azalır. Sıcaklığın sabit kaldığı alana ise Mezopoz denilmektedir. Sıcaklığın en düşük olduğu
atmosfer tabakasıdır. Atmosferin sıcaklığı, üst katmanlarda -90°C’ye kadar düşer.
Termosfer, Mezopoz katmanından uzaya doğru uzanan atmosfer katmanıdır.
Atmosferik gaz içeriği olarak en seyrek olan katmanıdır. Bu katmanda yükseldikçe sıcaklıklar
artar.

14.4. Sıcaklık
İklimi kontrol eden en temel parametrelerden biri sıcaklıktır. Bir yerin sıcaklık özelliği
güneş ışınlarının geliş açısına bağlıdır. Yerküre üzerine gelen güneş ışınları atmosferin
ısınmasını sağlayan önemli bir enerjidir. Atmosferin ısınmasını sağlayan faktör, doğrudan
doğruya güneşten gelen ışınlardan çok yeryüzünden atmosfere geçen ısı enerjisidir. Atmosfer,
yeryüzünden ısındığı için troposferin alt kısımları üst katmanlarından daha sıcaktır.
Isı ve sıcaklık birbiri ile bağlantılı terimlerdir. Bu terimler çoğunlukla birbiri ile
karıştırılırlar. Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir. Aralarında nicelik bakımından
farklılıklar bulunmaktadır.
Temel olarak ısı, bir enerji çeşididir. Birimi Kalori veya Joule ile ifade edilir ve ısının
miktarı madde miktarına bağlıdır. Maddelerin sahip oldukları moleküller sürekli hareket ve
titreşim halinde bulunurlar. Katı, sıvı ve gaz halindeki moleküllerin hareketleri ve titreşimleri
farklıdır. Bir maddedeki moleküllerin kinetik enerjileri farklı farklıdır. Bu nedenle de dışarıdan
maddeye gelen enerjinin artması oranında maddenin sahip olduğu moleküllerin hareketi
artarken, enerjinin azalması oranında da maddenin molekül hareketi azalır. Maddenin sahip
olduğu enerjinin toplam miktarına ısı denir.
Sıcaklık, günlük yaşantımızda en çok kullanılan terimlerden biridir hava sıcaklığı, su
sıcaklığı vb. yaşam kalitemizi de en çok etkileyen parametrelerden biridir. Bulunduğumuz
alanın ya da dış çevrenin sıcaklığı yaşam kalitemizin değerlendirilmesi açısından oldukça
büyük önem taşır. Bu nedenle, özellikle yaz ve kış mevsimindeki sıcaklıkları üzerimize
giyeceğimiz kıyafetleri seçmemizde ya da yapacağımız aktivitelerde en belirleyici unsur olarak
karşımıza çıkar.
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Sıcaklık, bir cismin kütlesi içinde moleküllerin sahip oldukları kinetik enerjinin
elektromanyetik dalgalar halinde çevreye yaptıkları etkiye denir. Isı ve sıcaklık kavramları
birbiri ile doğru orantılıdır. Bir cismin ısısını arttırdığımızda o cismin sıcaklığı da artmaktadır.
Isı genel olarak, cismin sahip olduğu potansiyel güç, sıcaklık ise bu gücün çevre verdiği etkidir.
Sıcaklık, ölçümünde termometre kullanılır. Sıcaklığın ölçü birimleri ülkelere göre
değişik gösterir. Avrupa ülkelerin ve Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan ölçü birimi
derecedir ve °C (Santigrat) ile ifade edilir. Amerika'da °F (Fahrenhayt), bilimsel
hesaplamalarda °K (Kelvin) en yaygın kullanılan birimlerdir.
Atmosferden, yeryüzüne gelen ısı enerjisi önce yeri ısıtır. Bu ısınma yüzeyin
özelliklerine göre farklı farklıdır. Yüzeyin özelliğine göre farklı olan ısınma miktarlarının
cisimler arasındaki ısı iletimi farklı şekillerde gerçekleşmektedir.
Isı iletimi, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon ile olmaktadır. Bunların özellikleri
kısaca şöyle açıklanabilir;
Kondüksiyon
Isı, sıcaktan soğuğa doğru taşınır. Yani sıcak olan iki cisim arasında sıcak olandan soğuk
olana doğru bir ısı akışı vardır. Temas halindeki tüm cisimler arasında ısı taşınımı kondüksiyon
ile gerçekleşir. Cisim sahip oldukları iletkenlik farkı nedeniyle ısının iletilmesinde farklılıklar
yaşanır.
Havanın ısınmasında kondüksiyonun büyük etkisi vardır. Güneşten gelen ışınım ile
yerküre ısınır ve yerküre ile temasta bulunan havaya kondüksiyon ile ısı taşınımı olur. Hava
iletkenliğinin düşük olması nedeniyle yerküreden havaya taşınan ısı, üst katlara büyük
miktarlarda taşınamaz. Gün içinde ısınan yerküre üzerinden ısının taşınımı kondüksiyon ile
taşınımı az olduğu için atmosferde yükseldikçe hızla sıcaklık düşmektedir. Böylece yerkürenin
kondüksiyon ile ısı kaybı ihmal edilecek kadar azdır.
Konveksiyon
Konveksiyon, sıcaklığın kütle hareketiyle taşınmasıdır. Örneğin; sıcaklıkları farklı olan
iki sıvının yoğunluklarının da farklı olması sebebiyle soğuk olanın sıcak olanın altına dalma
göstermesi, sıvıların yer değiştirmesine ve konveksiyona neden olur. Benzer bir örneği hava
akışları için de verebiliriz. Özellikle kış mevsiminde Türkiye'nin güneybatısından kuzeye doğru
etkili olan lodos rüzgarıyla güneyden kuzeye doğru konveksiyon ile sıcak hava taşınır. Taşınan
bu sıcak hava, etkili olduğu alanlarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasına
neden olur.
Radyasyon (Işınım)
Isı enerjisinin elektromanyetik dalgalar ile taşınımıdır. Isısı mutlak sıfırdan büyük olan
her cismin sahip olduğu ısı ölçüsünde bir ışınım yayar. Cismin sıcaklığı ne kadar büyükse
yaydığı ışınımın da dalga boyu o ölçüde küçük olur. Kış aylarında odamızda bulunan bir
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radyatörün yaydığı elektromanyetik dalgalar ve odada bulunan eşyalar kondüksiyon ve
konveksiyon akışları ile odanın havasının ve bizim ısınmamızı sağlar.

14.5. Enlem Etkisi
Enlem, bilindiği gibi Ekvator’un güneyinde veya kuzeyinde bulunan herhangi bir
noktanın Ekvator’a olan açısal mesafesini ifade eden bir terimdir. Ekvator’un kuzeyinde ve
güneyinde yer alarak, Ekvator’a eşit mesafedeki her enlem noktasının birleşmesi ile de
varsayımsal olarak paraleller oluşurlar (Şekil 24).
Yerküre, kutuplardan basık ve ekvator’dan şişkince olan bir şekle sahiptir. Bu şekle
geoid denilmektedir. Yerin şekli nedeniyle dünyanın her yerinin aynı miktarda ışın ve enerji
alması mümkün değildir.
Uzayda birbirine paralel demetler halinde gelen Güneş ışınları yuvarlak olan yerkürenin
ekvator bölümüne dik, kutup bölümüne yatık açılarla düşer. Ekvator çevresine Güneş ışınları
dik ve dike yakın ışınlar gelirken, kutuplar çevresine doğru dünyanın şekli nedeniyle daha yatık
ışınlar gelmektedir.
Ekvator çevresine düşen ışın miktarı ve kutuplar çevresine düşen ışın miktarının hem
geliş açısındaki farklılığı hem de etkili oldukları yüzey miktarının birbirinden farklı olması
nedeniyle ısınma farkı oluşur.
Güneş ışınlarının düşme açısı küçüldükçe ısınma da o ölçüde azalmaktadır. Ekvatordan
kutuplara doğru sıcaklığın azalmasına enlem etmeni denir. Yerkürenin ısınmasında en temel
etken enlem etmenidir fakat bu durum bazen başka etmenler tarafından da sekteye
uğratılmaktadır.
Kutuplardaki enerji azlığı ve ekvatordaki enerji fazlalığı atmosferik hareketlerin temel
kaynağını oluşturur. Ekvator ve çevresi aldığı fazla enerjiyi, atmosfer ve okyanuslar aracılığı
ile kutuplara doğru taşımaktadır (Şekil 17).
Netice olarak özetlenebilir ki, güneş ışınlarının geliş açısı, ısınma üzerinde büyük etkiye
sahiptir. Güneş ışınları ne kadar dik gelirse daha çok enerji alır ve daha çok ısınır, ne kadar
yatay açı ile gelirse daha az enerji almakta ve ısınma daha az olmaktadır. Bu durum gölge
boylarındaki değişimlerle de anlaşılabilir bir durumdur. Yaz mevsiminde gölgelerin kısalması,
kış mevsiminde uzaması da bu sürecin bir göstergesidir (Şekil 26).
Bu durum, diğer bir ifade ile aydınlanma süresi, güneş ışınlarının geliş açısı kadar
güneşten alınan enerji üzerinde etkilidir. Çünkü güneşten gelen enerji ile gün uzunluğu arasında
doğru bir ilişki bulunmaktadır. Aydınlık süresi ne kadar uzunsa alınan enerji miktarı da o kadar
fazla olacaktır. Buna göre güneş ışınlarının geliş açıları ve aydınlanma süreleri yaz ve kış ayları
arasındaki sıcaklık farklılıklarının başlıca nedenidir.
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14.6. Yerin Günlük ve Yıllık Hareketlerinin Sıcaklık Üzerine Etkileri
Yerin günlük hareketi (rotasyonu), kendi ekseni etrafında ve batıdan doğuya doğru 24
saate karşılık gelen tam bir dönüş hareketidir. Bu dönüşün sonucunda bilindiği gibi gece ve
gündüz oluşmaktadır. Bu dönüş aydınlanma ile ilgili bir sonuç oluşturduğu gibi aynı zamanda
aydınlanma ile bağlantılı olarak ısınma ve soğuma sürecini etkilemektedir. Çünkü gündüz
süresince güneş ışığı alan yeryüzü ısınırken, gece boyunca alınan bu enerjinin geri verilmesiyle
yeryüzü ısı ve dolayısıyla atmosfer de sıcaklık kaybeder. Çünkü bilindiği gibi atmosfer
güneşten gelen ışınlardan çok, yer yüzünden geri yansıyan (karşı arz radyasyonu) enerji ile
ısınmaktadır. Gündüz süresince bu döngü yaşanırken gece olduğunda, yer yüzü gündüz absorbe
ettiği enerjiyi kaybetmeye başlar ve nihayetinde gecenin belli bir zamanında alınan tüm enerji
geri verilerek soğuma süreci maksimum noktaya ulaşmaktadır. Bu durum 24 saatlik bir gün
dilimini enerjinin alındığı ve geri verildiği iki bölüme ayrılmaktadır (Şekil 30).
u açıdan yeryüzünün günlük hareketi güneş ışınlarının gün içindeki değişimine bağlı
olarak farklı sıcaklık süreçlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Gün içindeki bu değişime
gündüz – gece etmeni de denilmektedir.
Sıcaklık dağılışında enlem etkisinin oluşturduğu farklılıklara dünyanın fiziksel
özellikleri ve hareketleri de katılmaktadır. Yerin şekli ve günlük hareketleri ile oluşan
değişimlerin yanında yine yerin yıllık hareketinde oluşan değişimle güneş ışınlarının geliş
açıları da değişmekte, bu durum ise mevsimlik değişimlere neden olmaktadır.
Bilindiği gibi yeryüzü günşin etrafındaki bir turunu bir yılda, yani yaklaşık 365 günde
tamamlar. Yeryüzünün güneş etrafındaki bu dönüşünde yada hareketinde (Revulusyon) çizdiği
ve genel olarak elips şeklinde ifade ettiğimiz yörüngeden geçen düzleme ekliptik düzlemi denir.
Yörüngenin elips şeklinde bu dönüş şekli itibariyle yeryüzü yılda bir defa güneşe en yakın
noktaya gelir ki buna Perihel (günberi) denir. Perihel noktasında güneş ile dünya arasındaki
mesafe 147 milyon km. dir. Yörünge şekli nedeniyle yeryüzünün güneşe en uzak olduğu
noktaya ise Afel (gün öte) denir ki bu mesafe de 152 milyon km. dir. Afel ve perihel noktaları
ise aynı zamanda yarımküreler için kıştan ilkbahara yada yazdan sonbahara geçiş noktalarıdır
(Şekil 31).
Yeryüzünün güneş çevresinde bir yılda tamamladığı bu hareket sırasında eksenin
ekliptik düzlem ile yaptığı açı olan 66o 33’ hep sabit kalmaktadır. Bu nedenle de güneş ışınları
yılda iki kez Ekvator’a, birer kez de dönençelere dik açıyla gelir. 21 Mart ve 23 Eylül
tarihlerinde Ekvator’a, 21 Haziran’da Ekvator’un 23o 27’ kuzeyindeki Yengeç dönencesine ve
21 Aralıkta ise yine Ekvator’un 23o 27’ güneyindeki Oğlak dönencesine güneş ışınları dik
gelmektedir (Şekil 32).
Bu nedenle bahar ayları her iki yarım kürede gece ve gündüz saatlerinin eşit olduğu (21
Mart ve 23 Eylül’de) zamanlara, yaz, en uzun gün ve en kısa gecelere, kış ise en uzun gece ve
en kısa gecelere karşılık gelmektedir. Öte yandan yandan dünyamızın yeryüzüne en yakın
olduğu Perihel’de kuzey yarım kürede kış, en uzak olduğu Afel’de ise yaz mevsiminin oluşu,
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güneş ışınlarının geliş mesafesinden çok geliş açılarının ve buna göre ısınma farklılıkları
açısından enlem derecelerinin önemini ortaya koymaktadır.
Şekil 32’de de görüldüğü gibi yerkürenin güneş etrafında dönüşü ve yerin eksen eğimi
itibariyle 21 Haziran’da güneş ışınlarının Yengeç dönencesine dik gelmesiyle ülkemizin de
içinde bulunduğu Kuzey yarım kürede günler uzun olur. Aynı zamanda yaz mevsimine
rastlayan bu dönemde Kuzey Kutup Dairesi de tamamen aydınlık olur. Buna karşılık Güney
yarım kürede kış mevsimi ve günler kısa iken, Güney Kutup Dairesi de gün boyu karanlığa
gömülmüştür. Bu durum güneş ışınlarının Oğlak dönencesine 21 Aralık tarihinde dik gelmesi
ile tam tersi koşullara döner.

14.7. Albedo Etkisi
Bilindiği gibi yeryüzünün ve dolayısıyla atmosferin ısınmasını sağlayan güneş ışınları
yeryüzüne radyasyon halinde ve farklı dalga boyları ile ulaşmaktadır. Bu ışınlar daha önceki
konularda da açıklandığı gibi farklı açılarda fakat en kısa yoldan yeryüzüne ulaşarak bu yüzeyi
aydınlatır ve ısıtırlar. Ancak güneşten yeryüzüne ulaşan ışınlar da aynı özelliklere yada
radyasyon olarak dalga boyuna sahip değildirler.
Güneş ışınları yeryüzüne farklı dalga boyları ile ulaşmaktadır (Şekil 33). Genel olarak
Elektromanyetik Güneş Spektrumu olarak adlandırılan bu ışınlar farklı dalga boylarında
atmosfere ulaşmaktadırlar.
Güneşten bu şekilde farklı dalga boyları ile atmosfere ulaşan güneş ışınlarının tamamı
atmosferi geçemez, bir kısmı, özellikle kısa dalga boyunda olanları atmosferin üst tabakalarında
tutulur yada uzaya geri yansıtılır. Bunların içinde yeryüzündeki yaşam için tehlike oluşturan
kısa dalgalı ışınlar da atmosfer tarafından tutulmaktadır.
Yeryüzüne ulaşan güneş radyasyonu cisimlerin farkı özelliklerine göre etki yapar ve
değişim yaşarlar. Bazı cisimler güneş ışığını geçirirken, bazıları bunları kırar ve yansıtır,
bazıları ise geçirmez, yansıtmaz veya kırmaz ve emerler (absorbe ederler). Örneğin bir su
yüzeyine ulaşan güneş ışını suyun iç kesimlerine doğru rahatlıkla ilerler. Buna karşılık bir kar
veya buz yüzeyine ulaşan güneş ışını ise büyük ölçüde kırılıp yansımaya uğrar. Bu kırılmada
daha önce de açıklandığı gibi güneş ışığının geliş açısı da önemli rol oynar. Buna karşılık bazı
cisimler de gelen güneş ışığını emerler. Daha çok koyu renkte olan bu cisimler emdikleri bu
enerjiyi daha sonra uzun yada termal dalga boyunda etrafa yayarlar. Bu şekilde kendilerine
ulaşan farklı dalga boyundaki güneş enerjisini önce absorbe edip daha sonra geriye termal dalga
boyunda yayan cisimlere “kara cisim” denilmektedir.
Bu şekilde farklı albedo ve absorbsiyon özellikleri cisimlere ve dolayısıyla içinde
bulundukları ortamlara farklı ısı ve sıcaklık özellikleri kazandırmaktadır. Bir cismin albodosu
ne kadar az ise gelen enerjiyi absorbe etme kabiliyeti o kadar fazladır. Cismin albedo özelliği
ne kadar çok ise de abosrsiyon yeteneği o derece az olur (Şekil 34). Buna göre albedo ve
absorbsiyon özellikleri ters orantılı olarak gelişmektedir.
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14.8. Sıcaklık Terselmesi
Yükselim ile meydana gelen sıcaklık değişimi sıcaklığın normal değişimi olarak kabul
edilmektedir. Ancak bu durum her zaman böyle olmayabilir. Yani her zaman yükselimle
sıcaklıklar azalmayabilir, belli bir noktada sıcaklıklar artabilir. Ancak daha yukarıda sıcaklıklar
tekrar normal eğilimine döerek azalmaya başlayabilir. İşte bu şekilde sıcaklıkların yerden
yükseltikçe belli bir seviyeye kadar azalma yerine artması olayına “sıcaklık terselmesi
(inversiyon)” denir. Yükselirken inversiyon seviyesi geçildikten sonra sıcaklılar yine olması
gerektiği gibi azalmaya devam eder (Şekil 35).
Sıcaklık terselmesi anormal bir durum olarak görülse bile gerçekte sıkça karşılaşılan bir
durumdur. Özellikle serin-soğuk mevsimlerde veya vadi gibi çukur alanlarda uygun atmosfer
koşulları altında gelişebilirler.
Ancak inversiyon olayını atmosfer içinde yükselirken görülen normal sıcaklık değişimi
ile karıştırmamak gerekir. Atmosfer tabakaları içince Troporferden Termosfere doğru olan
değişimler bu süreçten farklıdır. Açıkladığımız inversiyon hadisesi Troposfer içinde gelişen bir
süreç olup meteorolojik ve klimatolojik açıdan önemli sonuçlara sahiptir.

14.9. Enerji Bilançosu
Yeryüzünün aldığı enerji ile kaybettiği enerji birbirine denk bir bütçe gibidir. Diğer bir
ifade ile yeryüzüne ulaşan enerji ile yerden kaybedilen enerji birbirne eşittir. Güneş sistemimiz
içerisinde dünyamız da diğer gezegenler gibi güneş ışınlarından faydalanmaktadır. Her ne kadar
yeryüzünün tün güneş enerjisinden aldığı pay çok küçük bir miktar da olsa, yeryüzüne ulaşan
bu enerji tüm atmosferik süreçlere yetecek miktara sahiptir. Güneşten yeryüzüne ulaşan enerji
“solar konstant” (güneşlenme katsayısı) olarak ifade edilir. Buna göre atmosferin üst sınırında
1 cm2’ye 1 dakikada gelen kalori cinsinde enerji miktarı ortalama 2 cal/cm2/dakikadır. Watt
cinsinden ise 1366 W/ m2’dir (Şekil 41). Solar konstant olarak ifade edilen bu değer her zaman
aynı değildir (Şekil 42). Solar konstantdaki bu değişim, yeryüzünün enerji bilançosunda da
değişimlere neden olmaktadır.
Solar konstant değerleri yıl içersinde değişebileceği gibi dünyanın farklı alanları da
enerji bilançosu açısından farklı özellikler göstermektedir. Daha önce de açıklandığı gibi enlem
farkı başta olmak üzere dünyanın hareketleri ve eksen eğikliğindeki değişimlere bağlı olarak
yerküre üzerindeki faklı alanların aldığı enerji miktarı farklı olmaktadır. Güneşten önce
atmosfere, oradan da yer yüzüne ulaşan enerji direk ve diffüz (yaygın-yayılmış) olmak üzere
enerji bilançosunun gelir hanesinde yer almaktadır. Direk ve diffüz olarak yeryüzüne ulaşan
“toplam enerji” miktarı zamana ve yere göre değişim göstermektedir. Özellikle yüksek
enlemlerde, yada kutba yakın bölgelerde diffüz enerjinin önemi daha da artar. Bununla birlikte
bulutluluğun artığı zamanlarda yada gölge yamaçlarda da diffüz enerji, o alandaki enerji
bilançosu için önemli bir yere sahip olur.
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Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere yeryüzünün enerji bilançosu, gelir-gider
unsurlarının çeşitliliği, yerin şekli ve hareketleri, zeminin tabiatı yada özellikleri, yerin ve
atmosferin karşı radyasyonaları gibi unsurlarla şekillenmektedir. Ancak sonuçta gelen enerji ile
gider enerji, diğer bir ifade ile gelir-gider kalemleri denkleşir. Gelen enerjinin dağılışı ve
tekrardan uzaya dönüşünün açıklanabilmesi için gelen enerjiyi 100 olarak kabul edersek,
bilançonun gelir-gider unsurları şu şekilde belirlenir (Şekil 43):
% 25’i bulutlar ve atmosferden refleksiyon ile uzaya yansır
% 25'i dağılmaya (diffüzyona) uğrar
% 15'i atmosfer tarafından emilir (absorbe edilir)
% 8’i yerden refleksiyon ile uzaya yansır
% 27‘si yeri ısıtır
Bu dağılıma göre bir gezegen olarak dünyanın albedosu, % 25 + % 8 = % 33’tür. Geri
kalan % 67 orasındaki enerji yerin ve atmosferin ısınmasında ve aydınlanmasında rol
oynamaktadır. Atmosfer içinde dağılıma uğrayan % 25 oranındaki enerji aynı zamanda
atmosferin ve aynı zamanda gölge alanların aydınlanmasını sağlayan ışunlardır. Bu ışınların %
9’u da uzaya dönerken, % 16’sı yere ulaşarak zemini ısıtmaktadır. Böylece yere ulaşan güneş
enerjisi % 27 doğrudan + % 16 difüz olmak üzere toplam % 43’e çıkmaktadır. Bununla birlikte
yine % 4 oranında karşı atmosfer radyasyonundan oluşan kazancı da bu rakama eklediğimizde
yere ulaşan enerji oranı % 47’ye ulaşmaktadır.
Yere ulaşan enerjinin % 24’ü yer ışıması yada yer radyasyonu olarak uzun dalgalı ışınlar
halinde atmosfere geri verilir. Bunun % 8’i uzaya kaçarken, % 16’sı atmosfer tarafından
absorbe edilir. Yere ulaşan enerjiden kalan % 23’lük bölüm (% 47 - % 24 = % 23) ise yere
dokunan hava tabakaları vasıtasıyla (kondüksiyon ile) atmosfere geçmektedir. Böylece
atmosferin ısınmasını sağlayan enerji miktarı toplamı % 54’ü bulmaktadır. Bu % 54’ün % 15’i
doğrudan güneşten gelen kısa dalgalı radyasyon, % 16’sı yerden uzun dalgalı radyasyon, %
23’ü ise kondüksiyonla (dokunma) zeminden atmosfere geçen enerjiden oluşmaktadır. Bu
dağılım dikkate alındığında atmosfer güneşten doğrudan gelen ışından çok (% 15), yerden
enerji almaktadır (% 16 + % 23 = % 39). Bu nedenle atmosferin yere yakın yerleri daha sıcak,
üst atmosfer daha soğuktur.
Netice olarak yeryüzü ve atmosfer % 33 oranında enerjiyi doğrudan geri yansıtmakta,
kalan % 67 oranındaki enerji ile ısınma ve aydınlanmasını sağlamaktadır. Şekil 43’de detayları
ile verilen bilanço dağılışının genel izahı yüzdesel olarak bu şekilde olmaktadır.

14.10. Sıcaklık Kuşakları
Yeryüzünün iklim özellikleri herşeyden önce göneşten gelen enerji ile ilişkili bir
durumdur. Güneş radyasyonu yeryüzüne ulaştığında çeşitli proseslerden geçerek yeryüzünün
başta sıcaklık olmak üzere, yağış, basınç, rüzgar gibi tüm meteorlojik elemanlarını
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denetlemektedir. Bu açıdan sıcaklık kuşakları ve bölgeleri de güneşten gelen radyasyon ile
tamanen ilişkili bir şekilde oluşmaktadır. Ancak öte yandan sürecin temelinde güneş
radyasyonu olmakla birlikte, yerin şekli ve hareketleri, enlem derecesi, karasallık ve yükselti
gibi faktörler de sıcaklık şartlarının belirlenmesinde ve sıcaklık kuşakları/bölgeleri olarak
ayrılmasında önemli bir etkendir. Bunun dışında yer sistemlerinin önemli bir parçası olan
okyanus akıntıları, genel atmosfer sirkülasyonu, rüzgar sistemlerinin de sürece dahil olması ile
“çok bilinmeyenli” bir denklemin oluşturduğu sıcaklık dağılımı ortaya çıkmaktadır.
Çok bilinmeyenlilik tek tek bu süreci etkileyen etmenlerin bilinmemesi ile ilgili bir
durum değildir. Zira yukarıda ifade edilen her etmen, ayrı ayrı bilgi sahibi olduğumuz
kavramlardır. Ancak doğada yada iklim sisteminde bu etmenler daima ve sürekli olarak birlikte
hareket etmektedirler. Böylece ortaya bu etmenlerin de karşılıklı etkileriminden oluşan bir
“denklem” çıkmaktadır.
Buna göre yeryüzü üzerinde sıcaklık bölgeleri oluşmuştur. Bu sıcaklık bölgeleri aynı
zamanda nem şartlarının da yer aldığı iklim bölgelerine benzerlik göstermektedir.
Buna göre bir alanda yada bölgede sıcaklık ve dolayısıyla iklim özelliklerini belirleyen
5 unsur bulunmaktadır.
1) Enlem. Sıcaklıklar enlem derecesine göre Ekvator’dan kutuplara doğru
azalmaktadır. Aynı zamanda max. ve min. sıcaklıklar arasındaki farklar da Ekvator’dan
kutuplara doğru çoğalmaktadır. Bu farklılığın temel nedeni ise güneş ışınlarının atmosferde
katettiği yolun Ekvator’da daha az, kutuplara doğru giderek artması, aynı zamanda Ekvator’un
daha dik açı ile güneş ışığı almasıdır.
2) Yükselti. Sıcaklıklar yükselti ile birlikte azalmaktadır. Çünkü atmosfer büyük
ölçüde yerden geriye yansıyan ışınlarla ısınmasının yanında, atmosferin üst katında atmosfer
yoğunluğunun daha az olması bu sonuçta etkilidir.
3) Genel atmosfer sirkülasyonu ve rüzgarlar. Genel dolaşıma bağlı rüzgarlar bir
yerden bir yere sıcak yada daha soğuk havayı taşıyabilmektedirler.
4) Karasallık. Deniz ve karaların ısınma soğuma süreçleri farklıdır. Denizler karalara
göre daha geç ısınıp daha geç soğuyarak, kıyı ve iç kesimler arasındaki sıcaklık farkının
artmasına neden olmaktadırlar. Denizler aynı zaman bulundukları alandaki iklimi daha
ılımanlaştırmaktadır.
5) Bakı. Güneşe bakan yamaçlar diğer yamaca göre her zaman daha fazla güneş ışığına
maruz kalırlar. Bu nedenle Kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçları yamaçları
daha sıcak ve kuraktırlar. Bu durum Güney yarım kürede ise kuzeye bakan yamaçlar için
geçerlidir.
Bu şartlar altında yeryüzü üzerinde sıcaklık ve iklim bölgeleri belirlenmiştir. Bu
bölgeler matematik iklim kuşaklarından farklı bir uzanım göstermektedir. Temel olarak bu
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sıcaklık kuşakları Ekvator’a paralel olarak uzansa da iklim bölgeleri ile tamamen uyumlu
değildir.
Sıcaklıkların yerküre üzerindeki dağılışı şu şekilde gruplandırılabilir (Şekil 76):
1. Soğuk Kuşak. Kutupsal bölgeler olan Arktik ve Antartik, sıcaklıkların çoğu zaman
0 C’nin altında olduğu alanlardır. Buralarda temel olarak iki dönem (mevsim) hakimdir.
Dünyanın yıllık haeketine bağlı olarak dönemsel bir şekilde gece gündüz koşulları yaşanır.
Yaklaşık olarak Mart – Eylül arasında polar gündüzü yaşayan Kuzey kutup bölgesinde
sıcaklıklar yer yer 0 oC’nin üstüne çıkabilmektedir. Yıllık sıcaklık farkları 20 – 30 oC’yi aşmaz.
o

2. Ilıman kuşak yada orta enlemler. Bu alanlar kabaca her iki yarım kürede kutup
daireleri ile dönenceler arasında uzanan yerlerdir. Yaz sıcaklıkları 40 oC’yi pek aşmaz.
Ortalama sıcaklıklar ise 10 – 20 oC arasında değişmektedir.Güneşin hareketlerine bağlı olarak
mevsimsel ayırımlar görülmektedir. Bu anlamda 4 mevsimin belirdiği alanlardır. Ilıman kuşak
bu anlamda iki alt bölgede değerlendirilebilir. Ilıman kuşak okyanusal tip, daha çok denizel
şartlara sahip bölgelerde görülen bir özelliktir. Sıcaklık farklılıkları 5 -15 oC arasında
gerçekleşmektedir. Ilıman kuşağın bir diğer alt tipi ise karasal tiptir. Karasallık koşulların
ağırlığı altındaki karaların iç ve yüksek kesimlerinde görülen bu alt tipte sıcaklık farklılıkları
15 – 30 oC’ler arasındadır. Yaz sıcaklıkları daha yüksek, kış soğukları da daha güçlüdür. En
sıcak ay Temmuz olup, en soğuk ay Ocak ayına karşılık gelmektedir.
3. Sıcak kuşak. Ekvator’un her iki tarafında, dönenceler arasına rastlayan bu kuşakta
da mevsimler yada sıcaklık dönemleri iki bölüme ayrılmıştır. Yıl, nemli ve kurak dönem olarak
iki bölümdedir. Ortalama sıcaklılar 20 oC’nin üzerinde görülebilmektedir. Subtropikal yüksek
basınç kuşağının etkisi altında olan çöllerde ise gün içindeki sıcaklık değeri 50 oC’ye kadar
ulaşabilmektedir. Bu kuşata yer alan Ekvator, en sıcak yer olmayıp, en sıcak bölgeler bu
subtropikal yüksek basınç alanlarına yakın yerlerde görülmektedir. Çünkü Ekvator sürekli
konvektif hareketlerle sıcaklığın üst atmosfere taşındığı, gün içerisinde artan bulutlanma ile
konveksiyonel yağışların görüldüğü bir bölge olup, bu hadiseler sıcaklığın çok yükselmesine
engel olmaktadır. Bu anlamda sıcak kuşak, Ekvatoral bölge ve dönenceler bölgesi olarak iki alt
gruba ayrılabilir. Ekvatoral bölgede sıcaklık farklılıkları 5 oC’nin altındadır. Dönenceler
bölgesinde de sıcaklıklar yüksek olmakla birlikte sıcaklık farklılıkları 5 oC’nin hemen
üzerindedir.
Sıcaklığın yerküre üzerinde yayılışı, yada dağılışı yukarıda da ifade edildiği gibi
gezegensel koşullar ile birlikte yerel coğrafi faktörlerin de etkisi altında gelişmektedir. Bu
çerçevede sıcaklık değerleri, özellikle nem özellikleri ile birlikte genel iklim sınıflamalarını
yada iklim bölgelerini oluşturmaktadırlar. İklim bölgelerine bakıldığında da sıcaklık kuşakları
ile paralellikler taşıdığı görülmektedir (Şekil 77).
Yeryüzünü temel iklim bölgelerine bakıldığında (şekil 77), sıcaklık kuşakları ile uyumlu
bir şekilde dağıldığı görülebilmektedir. Bu şekilde görülen iklim bölglerine bakıldığında;
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1. Kutupsal (Polar) İklim: Tüm yıl çok soğuk ve kurak koşulların olduğu bir iklim
tipini temsil etmektedir. Bu çerçevede Arktik ve Antartik sıcaklık kuşakları ile uyumlu bir
şekilde uzanırlar.
2. Ilıman İklim. Bu iklim tipi de orta enlem sıcaklık kuşağı içinde yer alan bir bölgede
gelişen iklim tipidir. Nispeten soğuk kışlar ile ılıman yazlar söz konusudur. Baharlar ise geçiş
mevsimleri olarak yaşanmaktadır. Ilıman iklimin görüldüğü bazı alanlar karasal özelliklere
sahipken, kıyı bölgeler denizel şartlara sahip alanlardır.
3. Kurak iklimler. Bu iklim tipi gerek orta enlemler ve gerekse tropikler arasında,
karasallık ve hakişm basınç koşukları ile ortaya çıkan kurak alanları temsil etmektedir.
4. Tropikal iklim. Bu iklim bölgesi de tropikler arasındaki sıcak kuşağın içerisinde yer
almaktadır. Tüm yıl sıcak ve nemli koşullar nedeniyle daha çok Ekvatora yakın bölgelerde
hakim iklim tipi olarak ayırt edilir.
5. Akdeniz iklimi. Bu iklim bölgesi de ılıman kuşağın sıcaklık şartlarına sahip olup,
nemli ve ılıman kışlar ile kurak-sıcak yazlarla temsil edilmektedir.
6. Dağ iklimi. Bu iklim tipi farklı sıcaklık kuşakları altında, ancak yüksek dağlık
alanlarda görülmektedir. Tüm yılın soğuk geçtiği bu bölgeler aynı zamanda karasal özelliklere
sahiptirler.
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Uygulamalar
Atmosfer ve sıcaklık kavramlarını başka kaynaklarda araştırınız.
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Uygulama Soruları
Atmosferin iklim açısından önemini araştırınız.
Sıcaklık neden iklim için en önemli süreçlerden biridir, araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel bir tekrar yaparak, iklim açısından atmosfer ve sıcaklık kavramları
hakkındaki bilgilerimizi pekiştirdik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisiatmosferin sıcaklığa göre katlarından biri değildir?

a)

Troposfer

b)

Stratosfer

c)

Şemosfer

d)

Mezosfer

e)

Termosfer

2)

Aşağıdakilerden hangisi gazların hacimsel olarak değişmediği atmosfer katıdır?

a)

Troposfer

b)

Stratosfer

c)

Şemosfer

d)

Homosfer

e)

Heterosfer

3)

Aşağıdaklerden hangisi atmosferin yeryüzüne en yakın katmanıdır?

a)

Emosfer

b)

Termosfer

c)

Stratosfer

d)

Mezosfer

e)

Troposfer

4)

Atmosferin en yoğun katmanı hangisidir?

a)

Troposfer

b)

Stratosfer

c)

Mezosfer

d)

Termosfer

e)

İonosfer
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5)

Troposfer hangi alanda daha kalındır?

a)

Kutuplar

b)

Ekvator

c)

Dönenceler

d)

Orta enlemler

e)

Subtropikal enlemler

6)
Biyosfer açısından önemli olan ozon tabakası aşağıda verilen hangi atmosfer
katında yer alır?
a)

Troposfer

b)

Stratosfer

c)

Mezosfer

d)

Termosfer

e)

Heterosfer

7)

Maddenin sahip olduğu enerjinin toplam miktarına ne denir?

a)

Kinetik enerji

b)

Sıcaklık

c)

Isı

d)

Kalori

e)

Joule

8)

Isı iletimi hangi yollarla olur?

9)

Yerin yıllık hareketinin sıcaklık üzerine etkisi nedir?

10)

Yeryüzünün enerji bilançosu nasıldır?

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b, 6)b, 7)c, 8) Metne bakın, 9)Metne bakın, 10)Metne bakın
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