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ÖNSÖZ
Küresel iklim değişikliği ve beraberinde artan atmosfer kökenli afetler günümüz
dünyasının en önemli konularından biri olmuştur. Dünyayı ilgilendiren bir çok küresel olay gibi
bu konu da zengin veya fakir her ülkenin ve toplumların üzerinde önemli durması gereken bir
hal almıştır. Çünkü iklim değişikliği her türlü insan faaliyetini doğrudan veya dolaylı olarak
etkilemekte ve bu etkiler örneğin bir yandan aşırı yağışlar gibi ani gelişip büyük sonuçlar
doğurabilirken diğer yandan çölleşme gibi sonucu zamana yayılan ama geri dönüşü mümkün
olmayan afetleri de beraberinde getirebilmektedir.
Küresel iklim değişikliği gerçekte dünyanın oluşumundan itibaren atmosferin
yeryüzünü sarmasından sonra başlayan ve bu açıdan milyonlarca hatta milyarlarca yıldan beri
süre gelen bir olgudur. Eldeki veriler geriye doğru gidildikçe kısıtlı olsa da şu bir gerçektir ki
iklim değişikliği doğal süreçler içerisinde varlığını sürdürmektedir. Geçmişte yaşanan bu süreç
günümüzde de devam etmekte olup, gelecekte de devam edecek bir olgudur. Ancak burada iki
konu önemlidir. Birincisi, bu değişim oldukça yavaş, hatta insan ömrü ile kıyaslanamayacak
derecede geniş dönemleri ilgilendirmektedir. Bu açıdan “süre” iklim değişikliği konusunu
anlamak için önemli bir bileşendir. Diğeri ise bu değişimlerin tamamen insan etkisi dışında,
doğal yollarla gelişmiş olması ve bundan sonra da gelişecek olmasıdır. Yani insanın doğal
yollarla oluşan bu değişimlere müdahalesi söz konusu değildir.
Bununla birlikte bugün dünya kamuoyunu meşgul eden konu ise daha çok insan etkisi
ile şiddetini arttıran bir sürecin varlığıdır. Bu etki doğal yollarla uzun zamana yayılan değişimi,
belli bölgeler ve alanlar için çok daha kısaltmakta ve daha önemlisi doğal süreçlerin dışına
çıkararak sonuçları hesaplanamaz bir hale getirmektedir. Her ne kadar iklim değişikliği
senaryoları oluşturulsa da ve bu senaryolar bilimsel temellere dayalı bir değerlendirmeye sahip
olsa da atmosferdeki katastrofik etki, sonucun önceden tahminini güçleştirmektedir. Ancak net
olan bir durum vardır ki o da insan etkisi ile şiddetini arttıran bu değşimin sonuçları itibariyle
insanoğlu için büyük sorunları beraberinde getireceğidir.
Öte yandan günümüzde etkileri nedeniyle iklim değişikliği konusu ile birlikte ele alınan
atmosfer kökenli afetler de her geçen gün daha fazla can ve mal kaybına neden olarak, dünya
için önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Klimatolojik ve meteorolojik afetler farklı süre ve
etkilerle insanoğlu için sosyo – ekonomik kayıpları da beraberinde getirmektedir.
Bu çalışmada, Coğrafi bir yaklaşımla önce iklim değişikliği konusu ele alınacak,
sonrasında da atmosfer kökenli afetler oluşum ve etkileri açısından açıklanacaktır. Farklı
meslek gruplarının da ilgi alanına giren bu konularda temel kavramların öğrenilmesi ve sentez
yapılabilmesi bir Coğrafyacı için önemli bir kazanım olacaktır.
Faydalı olması dileğiyle…
Prof. Dr. Barbaros Gönençgil
Temmuz 2017
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YAZAR NOTU
İklim ve iklim değişikliği multidisipliner bir konu olmakla birlikte Coğrafyanın temel
konularından biridir. Çünkü iklim ve iklimi oluşturan doğal süreçler, Coğrafya disiplininin
çalışma konuları içindedir. Diğer bir ifade ile iklim konusunu ilgilendiren her süreci kapsayan
yegane bilim dalı Coğrafyadır. Bu açıdan Coğrafyacının bu süreci doğru olarak kavraması ve
sentez yapabilmesi istenen bir sonuç ve kazanımdır.
Bu nedenle her Coğrafyacı aslında doğru ve kapsamlı bir sentezle anlaşılabilecek olan
iklim ve iklim değişikliği sürecini anlayacak kazanımları geliştirebilecek bir imkana sahiptir.
Atmosfer yanında litosfer ve hidrosferi ve nihayetinde biyosferi öğrenen Coğrafyacı, iklim
değişikliğinin doğal ve antropojenik nedenlerini, etki ve sonuçlarını en doğru şekilde
anlayabilir ve açıklayabilir.
Atmosfer kökenli afetler de bu sürecin bir parçası olup, konunun anlaşılmasını
sağlayacak bir imkana sahiptir. Atmosferde oluşan değişimler ve bu değişimlerin afet boyutuna
varan etkileri, klimatolojik ve meteorolojik afetler, sürecin sentezi için önemli birer adımdır.
Bu nedenler bir Coğrafyacı olarak aslında bir sentezi içeren iklim ve küresel iklim
değişikliği sürecini coğrafi bir bakış açısıyla ele almak durumundadır.
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1. KAVRAMSAL TANIMLAMALAR VE SÜREÇLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küresel iklim değişikliği konusuna ilgilendiren ve konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlayacak tanımlamalar yer almaktadır. Bu kavram ve tanımlamaların
anlaşılması sayesinde konu hakkında ortak tanım ve kavramsal açıklamalara sahip olunacak,
dolayısıyla farklı anlaşılmalarn önüne geçilmiş olunacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Küresel iklim değişikliği ile ilgili yapılan değerlendirmeleri araştırın.
Küresel iklim değişiliğinin önemini araştırın.
İklim değişikliği insan faaliyetleri neticesinde mi oluşmuştur?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kavramsal Tanımlamalar ve
Süreçler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Küresel iklim değişikliği Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek
sürecinin farkına varır

Küresel iklim değişikliği ile Okuma, araştırma, görsel
ilgili günümüz dünyasında sunumları takip ederek
değinilen konuları anlar

4

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Kuaterner
Biotik unsurlar
Abiotik unsurlar
Ekosistem

5

Giriş
Son yıllarda artan çevre sorunları neticesinde görülmeye başlanan birçok doğal ortam
değişiklikleri ve kayıplarına eklenen iklim temelli sorunlar, dünya kamuoyunu en çok meşgul
eden konulardan biri olmuştur. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve fiziki coğrafya koşulları
nedeniyle iklim çeşitliliği açısından son derece elverişli ve bir o kadar da hassas olan bir
durumdadır. Bu nedenle iklimi ve iklim değişikliğini anlamak, gelecekte yaşanabilecek
değişiklikleri öngörebilmek özel bir önem arz etmektedir.
Bu konunun anlaşılmasındaki ilk adım, konu ile ilgili kavram ve süreçlerin doğru ve
kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıdır.
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1.1. Atmosfer Ve Etkileri
Atmosfer, en yalın tanımı ile dünyayı saran gaz küredir. Ya da daha kısa bir tanımla
sadece “gaz küre”dir. Daha geniş açıdan bakıldığında atmosfer, yer çekimi sayesinde dünyanın
etrafında tutunabilen, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarında var olan gazların yüzeye
çıkmasıyla şekillenmeye başlayan ve milyonlarca yıllık süreçler sonunda dış etkenlerin de
etkisiyle bugünkü görünümüne ulaşan, çok dinamik ve değişken bir küredir. Bu oluşum içinde
su buharının yeri de diğer gazlara göre daha büyüktür ve milyonlarca yıl süren bu süreç içinde
çukur alanlar sularla (okyanus, deniz, göl) kaplanmıştır.
Daha sonra bitki türlerinin gelişmesine bağlı olarak (fotosentez) atmosferdeki O2
miktarı da artmaya başlamıştır. Bununla birlikte özellikle tehlikeli güneş ışınları olan ultraviole
ışınlarının yeryüzüne ulaşmasına engel olan ozon ( O3) tabakasının oluşması bu süreci
izlemiştir. Böylece yaşam için atmosferde uygun koşullar oluşmaya başlamıştır. Bu sürecin
günümüzden 600 milyon yıl önce olduğu varsayılmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak
bugünkü atmosfer bileşimi meydana gelmiştir.
Dünya atmosferinin bugünkü bileşiminde oransal olarak en önemli gaz bilindiği gibi %
78 ile azottur. Onu %21 ile oksijen ve % 1 ile diğer gazlar izlemektedir. Bu gazların içerisinde
su buharı, karbondioksit, metan gibi gazların değişen oranları sera etkisini değiştirdiği için
iklim değişiklikleri açısından önem taşımaktadır.
Bu açıdan ele alındığında atmosfer büyük bir “sera”dır. Çünkü güneşten yeryüzüne
ulaşan ve daha sonra yansıma ile atmosfere geri dönen ışınların uzaya kaçmasını engelleyerek
havanın ve dolayısıyla zeminin de ısınmasına veya sıcaklığı belirli bir noktada tutmasına
yardımcı olmaktadır. Eğer dünyayı saran bu gaz küre olmasaydı dünyanın ortalama yüzey
sıcaklığı -18oC civarında olması gerekecekti. Buna göre de tüm dünya yüzeyinin buzullarla
kaplanması gerekecekti. Oysa bugün dünya ortalama sıcaklığı + 15oC civarındadır. Dolayısıyla
atmosfer başlı başına bir sera etkisi yaratmaktadır. Ancak bu sera etkisi bugün antropojen
süreçlere bağlı ortaya çıkan sera etkisinden farklıdır. Çünkü insanoğlu gerçekleştirdiği
faaliyetlerle atmosfere aşırı miktarda sera gazı verilmesine neden olmakta ve var olan doğal
sera etkilerini arttırmaktadır. Özellikle büyük kentlerde daha belirgin olan bu süreç, kent
iklimlerinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur.
Atmosferin varlığı ve yapısı sadece iklim özelliklerinin gelişmesini sağlamamış, aynı
zamanda yeryüzünde yaşayan canlı hayatı içinde önem taşımıştır. Farklı iklim özellikleri
altında gelişen farklı biyolojik türler, milyonlarca yıldır değişen iklim karakterlerine uyum
sağlamaya çalışarak alt türlerini geliştirmişler, böylece milyonlarca yılın eseri olan biyolojik
çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Bunun yanında iklim sadece canlı hayatı üzerinde etkili olmamış,
soğuk – sıcak veya nemli – kurak özellikleri doğrultusunda yüzey şekillerinin gelişiminde de
belirleyici rol oynamıştır. Yüzey şekillenmesinin önemli dış süreçlerinden biri olan aşındırma
süreçleri, faaliyetleri için gerekli enerjiyi güneşten almaktadırlar. Temel olarak fiziksel
parçalanma ve kimyasal ayrışma şeklinde görülmektedirler. Fiziksel parçalanma kayaçların
kimyasal bileşimleri bozulmadan daha küçük parçalara bölünmesine denmektedir (Hoşgören,
1997, Fotoğraf, 1). Bu süreçte kayaçların çatlaklarına giren su donma – çözülme neticesinde
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varolan çatlağı daha da genişletir ve sonuçta kayaç parçalara ayrılmaktadır. Böyle bir oluşumun
gelişmesi için günlük olarak büyük sıcaklık farkları gerekir ki bu farklar dağların yüksek
kesimlerinde veya kutup enlemlerinde görülmektedir. Öte yandan bir diğer aşındırma süreci
olan kimyasal ayrışmada da esas rolü su oynamaktadır. Ancak burada su, kayaçları birbirine
bağlayan çimentonun erimesine neden olarak çözünmeyi sağlamaktadır. Bu süreçte de su ile
birlikte sıcaklık önemli rol oynar. Böylece ortaya çözünmüş ve aşınmış bir topoğrafya çıkar
(Fotoğraf, 2). Bu nedenle yeterli su ve sıcaklığa sahip olan alanlarda (örn. Ekvatoral bölgeler)
erozyon önemli bir süreç haline gelmektedir.
Temel olarak ayrışma veya günlenme (weathering) başlığı altında açıklanabilecek bu
süreçler, toprak oluşumunu tayin ettiği gibi, yüzey şekillenmesini de kontrol eden en önemli
dış faktörler olarak değerlendirilebilir.
Böylece ılıman – nemli alanlarda görülen yüzey şekilleri ile soğuk – kurak bölgelerde
görülen yüzey şekilleri arasındaki farklar, iklimin zaman ile birlikte yüzey şekillenmesinde,
diğer bir ifade ile jeomorfolojik görünümünde belirleyici temel etkenlerden biri, belki de en
önemlisi olduğunu göstermektedir (Şekil, 1-Dirik, 2005).

Fotoğraf 1: Fiziksel Parçalanmaya Maruz
Kalmış Bir yamaç Görüntüsü

Fotoğraf 2: Yeterli Su ve Sıcaklık Koşulları
Altında Çözünmüş ve Aşınmış Bir
Topoğrafya

İklimdeki ekstrem durumlar ise ayrı bir özellik arz etmektedir. Daha çok atmosfer
kökenli doğal afetler olarak tanımlanan bu ekstrem durumlar, sel, taşkın, fırtına gibi doğal
afetleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kavramların içerisinde öne çıkan ve sonuçları
itibariyle daha kalıcı ve etkin izler bırakan kuraklık ise alansal ve zamansal olarak izlenmesi
gereken bir kavramdır. Kuraklık, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinde
(BMÇMS) “yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu
arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep
olan doğal olaydır” şeklinde tanımlanmaktadır. (BMÇMS 17 Haziran 1994’de ükümetlerarası
görüşmeler neticesinde hazırlamıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 15.10.1994 tarihinde imzalamış
ancak 16.05.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.).
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Şekil 1: Farklı Litolojiler Üzerinde Farklı İklimlerde Gelişen Yüzey Şekilleri
(a)Masif Kumtaşı (1) Ilıman Nemli İklim (2) Kurak İklim
(b)Yatay, Kalın Tabakalı Kumtaşı – Şeyl Ardalanması (1) Ilıman Nemli İklim
(2) Kurak İklim
(c)Yatay Kireçtaşı (1) Ilıman Nemli İklim (2) Kurak İklim
(d)Eğimli, Kalın Tabakalı Kumtaşı-Şeyl Ardalanması (1) Ilıman Nemli İklim
(2) Kurak İklim
(e)Granit (1) Ilıman Nemli İklim (2) Kurak İklim

Bu tanımlamada öne çıkan hususlardan biri “yağışların kaydedilen normal seviyelerinin
önemli ölçüde altına düşmesi”dir. Bu düşüşün periyodu ve miktarı kuraklığın varlığı ve
şiddetini ifade etmektedir. Bu açıdan ele alındığında kuraklığın sınıflandırılmasında birçok
unsur dikkate alınabilmektedir.
Farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmalar olsa da genel olarak dikkate alınan
yaklaşımlar kuraklığın meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla
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değerlendirilmesi üzerine olmaktadır. Bu noktada kuraklık kavramı içersine sadece yağış azlığı
değil, buharlaşma, rüzgâr, nem ve sıcaklık gibi diğer meteorolojik unsurlar da girmektedir.
Kuraklığın ifade edilmesinde kullanılan birçok sınıflandırmadan biri Wilhite ve
Glantz’a (1987) aittir. Buna göre kuraklık;
1) Meteorolojik Kuraklık,
2) Tarımsal Kuraklık,
3) Hidrolojik Kuraklık, olarak ayrılmaktadır.
Meteorolojik kuraklık, belirli bir zaman periyoduna ait normal yağışlardan (genellikle
30 yıllık) meydana gelen sapma, tarımsal kuraklık bitkinin kök bölgesinde büyüyüp gelişmesi
için yeterli nem bulunmaması durumu, hidrolojik kuraklık ise uzun süre devam eden yağış
eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade
eden bir tanım olarak değerlendirilmektedir. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi bir veya
birkaç yıllık dönemler halinde yağışlarda görülen azalmaları tam anlamı ile kuraklık olarak
algılamak doğru olmamaktadır. Bu azalmalar tarımsal kuraklığı tetiklese de meteorolojik ve
hidrolojik kuraklık için farklı değerlendirmelere de ihtiyaç vardır. Günümüzde yaşanan sorunu
daha çok artan nüfus ve su kaynaklarının dikkatsiz kullanımı neticesinde, yağışlardaki ekstrem
durumların meydana getirdiği antropojenik kuraklık olarak tanımlamak mümkündür. Zira
meteorolojik anlamda baktığımızda kısa süreli (mevsimlik veya birkaç yıllık) ekstrem
durumları yağış eksikliği veya yağış noksanlığı ile açıklamak daha anlamlı olabilecektir. Ancak
öte yandan özellikle yer altı su kaynaklarının dikkatsiz ve aşırı kullanımı neticesinde ortaya
çıkan durum ise daha fazla kaygı verici bir durumdur.
İklime ait bazı kavramlarla ilgili bu değerlendirmeler yapılırken doğrudan bu konu ile
ilgilenen bilim dallarını da ifade etmekte fayda görülmektedir. İklimle ilgili çalışma yapan bilim
dalı klimatolojidir. Klima; iklim, loji; bilim, klimatoloji ise iklim bilimi demektir. Bu açıdan
klimatoloji, “çevrenin şekillenmesi yönünde hava olaylarının genel karakterlerini, coğrafi
dağılışlarını inceleyen ve açıklayan bir bilim koludur” diye tanımlanmıştır (Erol, 1988). Buna
göre klimatolojinin esas uğraşısı iklimi ve onun çevre üzerine (canlı ve cansızlar açısından)
etkilerini araştırmak, anlamak ve açıklamaktır. Temel olarak coğrafyanın bir kolu olan
klimatoloji ile uğraşanlara ise “klimatolog” denmektedir. İklimle ilgili diğer bilim kolu ise
meteorolojidir. Meteoroloji “atmosfer olaylarını fizik bilimi yönünden ve o olayda etkin olan
termo ve hidrodinamik yasaları bularak, bunları bir takım matematik formüllere bağlamak
amacıyla inceler” şeklinde tanımlamak mümkündür (Erol, 1988). Meteoroloji bunun için
rasatlar yapar, kayıtları tutar ve kısa vadede hava tahminlerinde bulunur. Bu şekilde klimatoloji
ve meteoroloji, iklimin dünü, bugünü ve yarınını anlamada birlikte çalışan iki ayrılmaz ortak
gibidir.
Buraya kadarki açıklamalarda iklimin son derece kompleks bir yapı olduğunun altı
çizilmeye çalışılmıştır. Sıcaklık, rüzgâr, basınç, yağış gibi iklim elemanları belirli bir düzen, bir
ahenk içinde ve milyonlarca yıldır dünya yüzeyini şekillendirmiş ve canlılara hayat vermiştir.
Ancak özellikle son 150 yıllık bir süreçte ve gittikçe artan bir oranda insanoğlunun çevresine
verdiği zarar yerel iklimleri etkilemiştir. Diğer yandan doğal süreçlerle milyonlarca yıldır
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değişen iklimi ve onu değiştiren etmenleri de değerlendirmekte fayda vardır. Zira tüm
gücümüzü bugün “mitigation” olarak ifade edilen “iklim değişikliği ile mücadele” sürecine
ayırmak yeterli değildir. Doğal süreçlerle de iklimlerin değiştiğini anlamak ve bu süreci
durduramayacağımızı da bilerek ileride oluşacak yeni ortamlara adapte olabilmek de önemlidir.
Bu nedenle sadece iklim özelliklerini etkilemesi nedeniyle değil, tamamen çevresel tahribata
da neden olan tüm faaliyetlerin terk edilmesi ya da bu faaliyetlere karşı mücadele yürütmek
önemli olsa da gelecek iklimlere adapte olma koşullarını da değerlendirmemiz gereklidir.
İklimleri anlamanın bir diğer koşuluda, bir bölgenin iklim karakterinin oluşmasını
sağlayan genel atmosfer sirkülasyonu ve o bölgenin fiziki coğrafya etmenlerinin (yükselti, bakı,
karasallık) bilinmesidir. Bugün küresel iklim değişikliği söylemleri içinde pek de yer almayan
bu kavramlar aslında sürecin en temel etkenleridir.
Bugün gelinen noktada iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri bilimsel verilerle
incelenebilmekle birlikte birçok spekülasyona da açıktır. Farklı bilgi ve belgelerin yanında
doğruluğu onaylanmamış internet bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığı bir süreç izlenmektedir.
Sıcaklık, yağış, nem gibi iklim elemanlarından başlayarak genel bir bilgi sahibi olmak,
sonrasında da coğrafi bir perspektifte milyonlarca yıldır devam eden iklim değişikliğinin bu
günkü ile aynı ve/veya farklı yanlarını ortaya koymak ve nihayetinde çözüm önerileri
geliştirmek, bu konuya bilimsel yaklaşımın temelini oluşturacaktır. Temel sorunun aslında
insanın doğaya karşı verdiği imkansız mücadelede yattığı bilinciyle ve gelecek nesillerin yaşam
haklarını korumak amacıyla iklim değişikliği konusunun detaylı olarak anlaşılmasında yarar
vardır.
Daima dinamik bir yapıya sahip olan iklimler dünyanın var oluşundan bu yana hiçbir
zaman durağan olmamıştır. Jeolojik tarih açısından yakın dönem sayılabilecek Kuaterner’de
(yaklaşık 2 milyon yıldan günümüze) görülen glasyal (buzul) dönemler küresel olarak bu güne
göre 4-5 0C daha soğuk olmuş, buzul arası dönemler ise 1-2 0C daha sıcak geçmiştir. Bu
farklılıklar bölgesel ve yerel ölçekte daha da fazla olmuştur.
Tarih öncesi iklimlerde görülen bu değişimler şüphesiz doğal süreçlerle oluşmuştur.
Gerçekten dünyanın yıllık veya mevsimlik hareketleri, eksen eğikliğinde görülen değişimler,
atmosferin karışımdaki değişimler ve yüzey değişiklikleri (kıta hareketleri, dağ oluşumları)
iklimlerde görülen kısa veya uzun süreli değişikliklerin belirleyicisi olmuştur.
Ekosistemler ve canlı türleri (bitkiler – hayvanlar) ise geçmiş dönemlerde görülen bu
değişikliklere bağlı olarak yaşam mücadelesi vermişler, sonuçta bugünkü biyolojik çeşitliliğin
de ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Bu açıdan değerlendirildiğinde gelecek iklim değişiklikleri,
bu değişikliklerin oranı ve ekosistemler ile insan yaşamı üzerindeki potansiyel etkileri yanında
bu günden hesaplanamayan diğer değişikliklerin tümü jeolojik tarih boyunca da yaşanmıştır.
Bununla birlikte bugün küresel ısınmaya atfedilecek kanıtlara birçok yerde rastlamak
mümkündür. Uydu gözlemleri ile ölçülebilen deniz seviyesi değişiklikleri (1993 -2003 yılları
arasında yılda 2 mm artış) mevsimlerdeki değişiklikler, kuzey yarım kürede kış mevsimi
süresince artan yağış etkinliğine bağlı gelişen sel riskleri ve diğer birçok olaylar bu konuda
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kanıt olarak verilebilir. Ancak bu kanıtların, iklim kayıtlarının olmadığı geçmiş binlerce yıllık
oluşumlardan farklarını ayırt etmek de oldukça güçtür.
Öte yandan insanoğlunun atmosfer üzerindeki özelikle son 100 – 150 yıllık olumsuz
baskısı, tüm çağlar boyunca görülenlerin içinde en yükseğidir. Bu baskının sonuçları da yine
özellikle kentsel alanlarda ve ekosistemin büyük ölçüde değiştirildiği alanlarda kendini
hissettirmektedir. Kayıtlarda görülen ısınma süreci insanlık tarihi içinde görülenlerin en
hızlısıdır. Dünyanın artarak devam eden nüfusunun 7 milyarı aşmasının olumsuz ekolojik izleri
de ayrıca görülmektedir. Doğa ile insan toplulukları arasındaki bu dengesiz gelişim, yerel
iklimler üzerinde de etkili olmaktadır.
Aslında atmosfer diğer yeryüzü bileşenleri (su küre ve taş küre) gibi canlı toplulukları
ve ekosistemler için hem bir kaynak (yağmur, rüzgâr, güneş vb.), hem de doğal afetler açısından
(fırtına, kuraklık, sel vb.) risk unsurudur. Canlı bireyler ve türler ile ekosistem ve toplulukların
adaptasyon süreçleri de iklimin bu zorlayıcı ve değişken etkileri altında şekillenmektedir.
Ancak bu şekillenme uzun zaman alan bir ahenk içinde olmaktadır.
Farklı bir açıdan bakıldığında bugün bir sorun olarak algılanan iklim değişikliği aslında
doğal bir süreç olarak varlığını milyonlarca yıldır sürdürmektedir. Başka bir ifadeyle ekosistemi
oluşturan biotik ve abiotik unsurlar arasındaki etkileşimde iklim önemli bir rol oynamaktadır.
İklimde görülen doğal değişimler de ekosistemlerde değişimlere neden olmaktadır. Bu döngü
dünyanın bugün ulaştığı görünümün temelini teşkil etmektedir. Dünya üzerindeki canlılar da
bu doğal döngüye uyum sağlamışlar ve varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca milyonlarca yıldır
devam eden bu duruma paralel olarak canlılar da değişen iklimlere ayak uydurmak üzere
değişimler yaşayarak biyolojik çeşitliliğe katkı vermişlerdir.
Bugün iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile ortaya çıkan duyarlılık, iklimi anlamaya
yönelik gayretleri de arttırmaktadır. Bu gayretler sadece akademik ortamlarda ve bilimsel
çalışmalarda değil, aynı zamanda insanların günlük yaşamlarında da görülmektedir. Gerçekte
çok olumlu olarak nitelendirilecek bu çabalar, iklim ve onunla ilgili süreçler konusunda farklı
bilgilendirmeler nedeniyle kaotik bir ortama da dönebilmektedir. İklim değişikliğini oluşturan
nedenler konusundaki açıklamaların daha iyi anlaşılması için iklim ve onu ilgilendiren
süreçlerle ilgili bazı temel kavramların da daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle
iklim değişikliği ve nedenleri üzerinde ileriki sayfalarda verilecek yaklaşımların daha iyi
anlaşılması için, iklim, iklim elemanları, atmosfer, genel atmosfer sirkülasyonu, kuraklık, iklim
değişimi gibi kavramlarla ilgili bazı açıklamalara bu bölümde yer verilmesi uygun görülmüştür.
Yeryüzünde canlı hayatının devamını sağlayan ve aynı zamanda ona güncel
görünümünü veren en önemli süreçlerden biri iklimdir. İklimin canlı hayatı ve yeryüzünün
şekillenmesine olan etkisini açıklamadan önce günümüzde sıkça kullandığımız bu kavramın ne
olduğunu açıklamak gerekir. Bir bölgede hava durumlarının uzun yıllar sonundaki toplu
sonucu olarak iklimler doğmuştur ve iklimler hava olaylarının genel ortalama karakterlerini
oluşturur (Erol, 1988).
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Bir çok kaynakta birbirine yakın tanımlaması yapılan iklim, sıcaklık, nem, rüzgâr, yağış
gibi meteorolojik hadiselerin uzun yıllara ait ortalama halidir. Bu açıdan, atmosferin kısa
zamanlı durumunu ifade eden “hava durumu” kavramından farklıdır. Bir örnekle açıklamak
gerekirse, “yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı” olan Akdeniz İklimi, uzun yıllık
ölçümlere ve değerlendirmelere dayalı bir özelliği yansıtırken, günden güne, haftadan haftaya,
hatta yıldan yıla değişin ekstrem hadiseler ise birer hava durumudur. Bu açıdan bakıldığında
iklim karakterlerinde bir değişimi görmek için uzun yıllık ortalamalara bakmak gerekir. Uzun
yıllık ortalamalar kavramından anlatılmak istenen ise en az 3 haneli rakamlarla ifade edilen
sürelerdir.
İklimi ilgilendiren ve genellikle karıştırılan bir diğer kavram ise iklimlerin ölçek
bakımından gösterdiği farklılıklardır. Ölçek bakımından iklimleri 5 ayrı gruba ayırmak
mümkündür (Erinç, 1984). Genelden özele doğru bir sıralama yapıldığında ilk sırayı
“makroklima” alır. Akdeniz iklimi gibi büyük iklim tiplerinin verildiği bu ölçek 1/100 – 1/20
milyon arasında olup, dünyanın genelini gösterebilen haritalarda kullanılır (Şekil, 2). Bu
haritalar genel karakterleri yansıttığından bölgesel farklılıklar görülemeyebilmektedir. Örneğin
şekil 2’de verilen yeryüzünün genel iklim özelliklerine bakıldığında Türkiye’nin hemen tamamı
Akdeniz İklimi özelliğini gösterdiği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu açısından
genel iklim karakteri Akdeniz iklimi olmakla birlikte yükselti, bakı, karasallık gibi özelliklere
bağlı olarak farklı alt iklim tipleri de görülmektedir. Bu farklı alt iklim tipleri ölçek itibariyle
daha bölgesel haritalarda gösterilebilmektedir. Makroklimanın bir alt kategorisini “rejyonel ya
da bölgesel klima” kategorisi oluşturmaktadır.

Şekil 2: Yeryüzünün Genel İklim Tipleri.
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Bu haritalar 1/5 ile 1/1 milyon oranında değişerek daha çok bölgesel iklim tiplerini
göstermektedir (Şekil, 3). Bunun yanında meteorolojik elemanların günlük, haftalık ya da
mevsimlik durumları da bu ölçekli haritalarda gösterilebilir.
Bölgesel klimanın bir alt kategorisi ise “yöresel klima” olarak adlandırılmaktadır. Bu
ölçek, bölge içindeki yörelerde çeşitli modifikasyonlara uğramış yöre iklimlerinin özelliklerini
göstermek üzere kullanılmaktadır. Yöresel klima ayrımından sonra yöre içindeki daha küçük
alanların iklim özelliklerini ifade etmek üzere ise “yerel klima” kavramı kullanılır. Örneğin
İstanbul’un Karadeniz ve Marmara Denizi kıyısındaki kıyıları arasında iklim karakterleri
açısından farklar yerel klima kavramı ile açıklanabilmektedir.

Şekil 3: Türkiye’nin Temel İklim Bölgeleri (Erinç, 1984)
Son kategori ise metre olarak ifade edilebilecek kadar dar sahalarda yatay ve dikey
doğrultuda görülen farklı karakterleri ifade etmek üzere kullanılan “mikroklima” tanımıdır.
Başka kelimelerle mikroklima yatay ve dikey yönde çok dar alanların özelliklerini ifade etmek
üzere kullanılan bir tanımlamadır.
Birçok konuda olduğu gibi iklim ve iklim değişiklikleri konusunda ortak bir dili
kullanmak konuyu kavramada ve sorunları ortaya koymada ilk adımlardan biridir. Bu açıdan
bakıldığında günümüzün en önemli konularından biri haline gelen küresel ısınma veya daha
doğru bir ifadeyle iklim değişikliği kavramlarına da bir açıklık getirmek gerekmektedir. Bugün
kısa veya uzun süreli olarak iklimlerde görülen tüm hareketleri bir “değişim” olarak görme veya
isimlendirme eğilimi mevcuttur. Örneğin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) iklim değişikliği “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen
doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini
bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır.
BMİDÇS, tanımın içersine insan etkilerini de katmıştır. Ancak temel olarak değişkenlik
meteorolojik hadiselerin uzun süreli ortalamalardan olan sapmanın ya da değişimin yine uzun
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süreli olabilmesi ile ilgilidir. İleri konularda görüleceği üzere bu süreler yüzlerce yıldan
onbinlerce yıla, hatta milyon yıllara varacak sürelerdir. Öte yandan ortaya konan çalışmalarda
da olduğu gibi (Back, 1979) milyonlarca yıldan bu yana görülen iklim değişikliklerini süreç ve
zaman açısından tek bir kategori altında toplamak pek mümkün görülmemektedir. Back
1979’daki çalışmasında bu periyotları 5 kategori altında değerlendirmiştir (Nişancı, 2007).
Doğal nedenlere bağlı olarak onar yıllık periyotlardan milyonlarla ifade edilen geniş zaman
dilimlerine kadar iklim değişiklikleri sürekli görülmüş ve görülmeye devam etmektedir. Adı
geçen çalışmada 10 milyon yıl üstü süreçler devir (revoluation) olarak isimlendirilirken insan
etkisinin de dahil olduğu 10 yıldan az veya çok süreçler alteration (değişim, değişiklik) olarak
isimlendirilmiştir. Bu gün uluslar arası literatürde “değişiklik” (change) olarak tanımlanan
süreç ise 100 bin ila 10 milyon yıl arası için isimlendirilmektedir. Aslında yapılan tüm
tanımlamaları sürecin tamamına bakıldığında tek bir başlık altında toplamak mümkün
olabilmektedir. O başlık ise salınımdır (oscillation). Bu açıdan küresel ısınma veya küresel
soğuma kavramları başlı başına bir süreç değil, toplu olarak iklim salınımlarının bir bölümü
olarak görmek gerekir (Şekil, 4).
Şekil 4’te görüldüğü gibi yeryüzü tarihi boyunca iklimler sinüsidal bir dalga halinde
değişim göstermektedir. Bu değişim milyon yıllık zaman diliminde de, binli yıllarla ifade edilen
zaman diliminde de aynı salınım karakteri göstermektedir. Dolayısıyla sürecin tamamını bir
“salınım” olarak ifade etmek mümkündür.
Bugün yaşanan süreç ise, özellikle 1850’li yıllardan sonra ortaya çıkan aşırı nüfus artışı
ve sanayileşmeye dayalı bir çevresel degradasyonun sonucu olarak görülse de, bu durum
iklimlerdeki doğal değişikliklerin veya salınımların oluşumunu engelleyebilecek ya da yönünü
değiştirebilecek bir güçte değildir. Sadece belirli alanlarda (büyük ve çarpık gelişen kentler,
tahrip edilen doğal alanlar veya yüzey örtüsü değiştirilen yerler vb.) insanoğlunun
degradasyonel etkisiyle görülen değişimler dışında, genel sürecin açıklanmasında doğal
etkenlerin de değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır. Başka kelimelerle, doğal süreçlerle
milyonlarca yıldır bir salınım şeklinde devam eden değişiklikler görülmeye devam edecektir.
Ancak insanoğlu gerçekleştirdiği olumsuz çevresel baskılarla özellikle yerel ölçekte iklim
değişikliklerine katkı vermektedir. Böylece, iklim değişikliği kavramını ileriki sayfalarda daha
detaylı açıklanacağı gibi doğal ve antropojenik süreçler açısından ayrı ayrı ele almakta fayda
vardır.
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Şekil 4: Küresel Ortalama Sıcaklık ve Yağışın Salınımı (Bradley, 1985).
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Uygulamalar
1)
2)

Değişik kaynakları tarayarak iklim değişikliği ile ilgili görüşleri değerlendiriniz.
İklim ve iklim değişikliğine neden olan olayları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
İklim-hava durumu, klimatoloji – meteoroloji kavramlarının farklı ve benzer
yönlerini araştrınız
2)
İklim değişikliğini süreler itibariyle araştırınız.
3)
Türkiye hangi coğrafi özellikleri itibariyle iklim değişikliklerine hassas bir
konumdadır, araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iklim değişikliği ile ilgili genel yaklaşımları ve sık sık karıştırılan iklim,
hava durumu gibi kavramları ve tanımlamaları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Dağların yüksek kesimlerinde görülen fiziksel parçalanmanın temel nedeni

2)
3)
4)
5)
a)
b)
c)
d)
e)

İklim nedir?
Hava durumu nedir?
İklim ile hava durumu arasındaki farkı açıklayınız.
İklim değişikliği olarak ifade edilecek zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?
10 – 100 yıl
100 – 1000 yıl
1000 – 10000 yıl
10000 – 100000 yıl
100000 – 10 milyon yıl

nedir?

6)
BMİDÇS’ne göre iklim değişikliğinin tanımı nedir?
7)
Bugün dünyada BM çatısı altında iklim değişikliği konusunda çalışan
uluslararası kuruluşlar hangileridir?
8)
BMİDÇS tarafından yapılan iklim değişikliği tanımında verilen temel nedenler
nelerdir?
9)
Türkiye’nin zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olmasının nedenlerinden biri
hangisidir?
10)
Türkiye ikliminde yerel farklılıklara neden olan özellikler nelerdir?

Cevaplar
1)
Kayaçların çatlaklarına giren suyun donma- çözülme süreciyle çatlaklarını
genişleterek kayacı parçalamasıdır.
2)
İklim, sıcaklık, nem, rüzgâr, yağış gibi meteorolojik hadiselerin uzun yıllara ait
ortalama halidir.
3)
Atmosferin meteorolojik hadiseler bakımından kısa zamanlı durumudur.
4)
İklim, hava durumunun ya da meteorolojik hadiselerin uzun süreli ortalama
halidir. Dolayısıyla iklim ile hava durumu arasında zaman dilimi farkı bulunmaktadır. Aynı
zamanda iklim, meteorolojik kayıtlar ya da diğer yöntemlerle elde edilen verilerin ortalama
halini temsil eder.
5)
e
6)
Karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek
olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri
sonucunda iklimde oluşan bir değişikliğe denir.
7)
IPCC (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli)
UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)
WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı)
UNFCCC (BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekreteryası)
FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü)
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8)
9)
10)

1. Doğal nedenler
2. İnsan etkisi
Doğal iklim değişikliği
Yükselti, bakı, karasallık, orografi gibi coğrafi özelliklerdir.
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2. PALEOKLİMATOLOJİ VE JEOLOJİK DEVİRLERDE
İKLİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde geçmiş iklimleri anlamak için uygulanan farklı yöntemleri ve 4,6 milyar
yaşında olan dünyamızın jeolojik devirler boyunca geçirdiği iklim değişimlerini özet halinde
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Polijenik topografyanın nedenlerini araştırınız.
2)
Morfoklimatik bölge kavramını araştırınız.
3)
Klimajeomorfoloji ekolünde yeryüzü şekilleri ile ilgili görüşleri araştırınız.
4)
Jeolojik devirlerin genel iklim özelliklerini araştırınız.
5)
Jeolojik dönemler içinde yeryüzünün bütünüyle kar ve buzullarla kaplı olduğu
dönemleri araştırınız.
6)
Dinazorların ortaya çıkışı ve ortadan kalkma nedenlerini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Paleoklimatoloji ve Jeolojik
Devirlerde İklimler

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Geçmiş iklimleri araştıran Okuma, araştırma, görsel
disiplinler hakkında bilgi sunumları takip ederek
sahibi olur.
Geçmiş iklimleri anlamak Okuma, araştırma, görsel
için kullanılan yöntemleri sunumları takip ederek
öğrenir
Dünyanın jeolojik devirleri Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek
hakkında fikir edinir
Jeolojik devirlerde görülen Okuma, araştırma, görsel
genel iklim özelliklerini sunumları takip ederek
öğrenir
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paleoklimatoloji
Palinoloji
Dendroklimatoloji
Sedimantasyon
Dendroklimatografi
Klimajeomorfoloji
Jeolojik dönemler
Kartopu yeryüzü
Buzul dönemi (Glasyal)
Buzul arası dönem (İnterglasyal)
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Giriş
Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan dünyanın, bu süre içinde sürekli aynı özellikteki
iklimlerin etkisi altında olmadığı yapılan birçok araştırmada ortaya konmuştur. Aşağıda özetle
açıklanacak olan dünya iklimi, jeolojik devirler boyunca çeşitli değişimlere uğramıştır. Bu
değişimlerin süreleri milyonla ifade edilen yıllardan binli yıllarla ifade edilen salınımlara kadar
değişik ölçeklerde olmuştur.
Geçmiş iklimleri anlamak, gelecek iklim tahminleri açısından önem taşıdığı gibi
dünyanın paleocoğrafik özelliklerinin anlaşılması için de önemlidir. Paleoklimatolojik
çalışmalar altında toplanabilecek tüm bu çalışmalar aslında multidisipliner bir konudur. Diğer
bir ifade ile klimatoloji dışında jeoloji, jeomorfoloji, dendroloji, palinoloji, meteoroloji, fizik,
kimya, biyoloji gibi bir çok dalın ortak çalışma alanıdır. Elde edilen verilerle geçmiş iklimlerin
rekonstrüksüyonu yapılır. Gelecek iklim senaryolarına ışık tutması sağlanır.
Geçmiş iklimleri anlamak için yapılan tüm çalışmalar “paleoklimatoloji” başlığı altında
toplanmaktadır. Başka bir ifadeyle paleoklimatoloji, jeolojik devirler içerisinde görülen
atmosfer olaylarını ve iklimleri açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Bu süreç oldukça zor koşullar
altında yoğun bir çalışma gerektirir. Paleoklimatoloji, Jeoloji, jeomorfoloji, dendroloji,
palinoloji gibi doğal ortamlarla ilgili bilim dallarından da faydalanmayı gerektiren bir bilim
dalıdır.
Geçmiş dönem iklimleri hakkında bilgi sahibi olmak farklı uzmanlık alanları gerektiren
ve multidisipliner bir yaklaşım içeren çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Günümüzde
“aletsel dönem” dediğimiz süreçte bir yandan iklim verilerine ait kayıtlar tutulurken, diğer
yandan kısa, orta veya uzun vadeli hava tahminleriyle iklim – insan ilişkisinin belli bir sisteme
kavuştuğu söylenebilir. Ancak bu aletsel dönem genel olarak 150 yıl kadar öncesine
gidebilmektedir. Çok da yaygın olmayan tarihsel kayıtlar bize bazı ipuçları verse de kayıtlar
sırasında yapılan olası hatalar veya aletlerin kalibrasyon problemleri nedeniyle güvenirliliği
tartışılabilir. Ayrıca iklimleri ve iklim değişikliğini anlayabilmek için ihtiyaç hissedilen
verilerin uzunluğu 150 yıldan çok daha fazla olmaktadır. Jeolojik çağlarda milyonlarca yıl
öncesinde görülen iklimlerin anlaşılabilmesi ya da daha yakın dönemde, birkaç milyon yıl ile
birkaç bin yıl öncesindeki iklimlerin anlaşılması, gelecekte dünyayı bekleyen salınımların
öngörülebilmesi için önem taşımaktadır. Çünkü sadece son 40 – 50 ya da 100 yıla dayalı
yaklaşımlar, doğruyu tam olarak vermekten uzak olacaktır. Veya iklim değişikliğini sadece
atmosferdeki sera gazlarının artışı ile açıklamaya çalışmak bir körün bir fili tanımlamasına
benzetilebilir.
Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde jeolojik dönemlerdeki iklim özelliklerine kısaca
değinilecektir. Ancak daha önce bu özelliklerin anlaşılmasında kullanılan yöntemlerin
açıklanmasında fayda vardır. Zira yukarıda da bahsedildiği gibi multisipliner bir bilim dalı olan
paleoklimatolojik çalışmalarda birden fazla yöntem mevcuttur. Bu yöntemleri belirli gruplar
altında toplamak mümkündür. Paleoklimatoloji çalışmalarında kullanılan yöntemler aşağıdaki
gibi gruplandırılabilir:
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2.1. Eski Meteorolojik Kayıtlar
Yukarıda da bahsedildiği gibi eski meteorolojik kayıtlar daha çok günümüzden 150 yıl
öncesine kadar giden bir süreci kapsayabilmektedir. Sıcaklık, yağış gibi temel meteorolojik
elemanların arşivlendiği bu rasatlar “aletsel dönem” iklimlerinin anlaşılmasında yardımcı
olmaktadır. Ancak daha eski dönemlere gidemeyen bu rasatların kullanımı bu açıdan kısıtlıdır.
İklim salınımlarının açıklanmasında aletsel dönem kayıtlarının “süre” açısından yetersizliğini
gidermek üzere başka yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar ise
rakamsal değerlerden çok, karşılaştırma olanağı veren ifadelerdir.

2.2. Dendrokronoloji ve Dendroklimatoloji
Dendrokronoloji, ağaçların yaş halkaları vasıtasıyla yaşlandırılması olarak
tanımlanabilir (Akkemik, 2004). Ayrıca yıllık halkaların analizine dayalı bir yaşlandırma
yöntemi olan dendrokronolojide, ağaçların bazı temel bireysel özelliklerinin de bilinmesi
gerekir (Avcı, 2007). Çünkü ağaçların yıllık gelişimi ya da büyümesi, vaskular kambiyum adı
verilen tabakanın her vejetasyon döneminde faaliyete geçerek yeni hücre oluşturmak suretiyle
ağaçta çap artımını sağlamasıyla olmaktadır (Bozkurt ve Erdin, 2000).
Çap artımı vejetasyon döneminde sağlanan bir süreç olmaktadır. Bu açıdan vejetasyon
döneminin iklim özellikleri önem taşımaktadır. Bilindiği gibi bir bölgede genel bir iklim
karakteri hâkim olsa da her vejetasyon döneminin aynı sıcaklık ve yağış koşullarına sahip
olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle vejetasyon dönemlerinde yaşanan bu farklı meteorolojik
süreçler ağaçlardaki çap artımını da etkilemektedir. Genellikle uzun yaşamaları ile bilinen
ağaçların çap artım trendi ya da çap artımında yıldan yıla görülen değişimler o vejetasyon
dönemindeki meteorolojik koşullarda normallerden sapma olup olmadığını da göstermektedir.
Bu şekilde yaş halkalarının ölçülmesiyle, ölçüm yapılan yıldan geriye doğru, ağaç yaşının
elverdiği ölçüde nemli – ılıman ya da soğuk – kurak koşulların yıldan yıla nasıl geliştiği ile
ilgili bilgi elde edilebilmektedir. Çünkü ağacın optimal büyümesini sağlayacak bir vejetasyon
dönemi, sıcaklık ve yağış açısından o ağaç türü için ideal koşulların oluştuğunun göstergesidir.
Bu koşullar altında yaş halkası ortalama veya ortalamanın üzerinde bir gelişim göstermektedir.
Aksi durumda, yani optimal yaşam koşullarından uzaklaşıldığı vejetasyon döneminde ise yaş
halkaları ortalamalardan daha az bir büyüme gösterecektir. Böylece dendrokronolojik
çalışmalarla meteorolojik anlamda rakamsal rasatlar olmasa bile paleocoğrafik koşulların
anlaşılmasına yardımcı olacak veriler elde edilmiş olacaktır. Ancak iklim çalışmalarında bu
süreç sadece ağaçların yaşlandırılması olarak algılanmamalıdır.
Güncel iklim özellikleri ile geçmişteki iklim özelliklerinin dendrokronolojik
yöntemlerle araştırılması dendroklimatoloji, aynı özelliklerin haritalanması amacıyla yıllık
halka analizlerinin kullanılması da dendroklimatografi olarak tanımlanmaktadır (Avcı, 2007).
Böylece iklim rekonstrüksiyonlarında ağaçların yıllık yaş halkaları da kullanılabilmektedir. Bu
yöntemler genellikle Holosen dönemini içeren çalışmalarda etkin bir şekilde kullanılarak, bu
dönemdeki paleoklimatolojik ve paleocoğrafik özelliklerin ortaya konmasına yardımcı
olmaktadırlar. Dendroklimatolojik çalışmalar oldukça etkili sonuçlar içermesi bakımında son
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yıllarda giderek daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar Türkiye’de
coğrafyacılar ve ormancıların ilgilendiği alanlar olmuştur.

2.3. Polen Analizleri
Polen analizleri botanik biliminin bir alt dalı olan Palinoloji’nin çalışma alanına
girmektedir. Bu bilim dalı bitkilerin polen ya da sporlarının araştırılmasına dayanmaktadır.
Tıbbi açıdan da palinolojik çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan dış etkenlere karşı oldukça
korunaklı olan polenlerin birikim gösterdiği çökel havzalarındaki tortullar içinden bulunarak
analiz edilmesiyle o sahaya ait bitki örtüsü ve yetişme ortamları hakkında bilgi edinilmektedir.
Her bitki türünün kendine has olan poleninin bulunmasıyla o alanda hâkim olan bitki
türlerinden yola çıkılarak paleocoğrafik verilere ulaşılabilmektedir. Bunun için çalışma
alanından elde edilen çeşitli polenler üzerinde tür tayini ve istatistiki çalışmalar yapılmaktadır.
Ancak polenlerin rüzgârlarla birlikte uzağa taşınabilmesi nedeniyle (örn. çam polenleri 40 km.)
yapılacak çalışmalarda bu durumun göz önüne alınması gerekmektedir.

2.4. Fosiller
Bir sahanın paleoklimatolojik ya da paleocoğrafik özelliklerinin anlaşılması için
izlenebilecek yöntemlerden biri de fosil flora ya da fauna araştırmalarıdır. Bugünkü yeryüzünün
alt katmanlarında ulaşılan bitki ya da hayvan fosilleri, o sahada hüküm süren eski iklimler
hakkında fikir vermektedir. O canlı türlerinin iklim istekleri, o sahada o dönemdeki iklimin
ipuçlarını verir. Çeşitli yöntemlerle yapılacak yaşlandırma tayinleriyle de genel bir zaman
ölçeği de belirtilebilir. Bu sayede milyonlarca yıl geriye gidilerek o dönemle ilgili paleocoğrafik
ya da paleoklimatolojik özellikler ortaya konabilir.
Kara üzerindeki fosillerden bu bilgilere ulaşılabileceği gibi, mercan fosillerinden
denizel koşullar hakkında bilgi edinilebilir. Yine derin deniz depolarındaki foraminiferlerle
ilgili yapılacak çalışmalarla jeolojik dönemlerin iklimi ya da coğrafi görünümü hakkında bilgi
elde edilebilir.

2.5. Buz Karotları
Günümüzde gittikçe artan oranda buz karotları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.
Özellikle kutup bölgelerinden alınan buz karotları içerisinde oksijen izotoplarının aranması
neticesinde eski iklimlerin özelliklerinin ortaya konmaya çalışılmaktadır. Doğal oksijen
içerisinde bulunan 18O izotopunu oranının belirlenmesi temeline dayalı bu çalışmalar (Uzmen,
2007) bir diğer paleoklimatolojik yöntemdir. Bu konuda dünya üzerinde en çok bilinen çalışma
alanı Rusya Federasyonuna ait olan Güney Kutbu’ndaki Vostok Araştırma İstasyonu’dur. 1957
yılında kurulan istasyondan elde edilen buz karotları bugün bir çok çalışmaya referans olan
verileri üretmektedir. Buz karotlarından elde edilen 420.000 yıllık data sonuçları şekil 5’de
gösterilmiştir.
Son 420.000 yıl içerisinde dört buzul devresinin rahatlıkla ayırt edilebildiği bu
çalışmalardan, paleoklimatolojik veri elde etmek kadar, iklim değişikliklerinin periyoditesini
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de görmek mümkündür. Bununla birlikte şekilde dikkati çeken başka bir konu CO2 artışı ile
sıcaklık artışının paralel olduğudur. Başka kelimelerle atmosferde CO2 artışının ısınmaya sebep
olduğu görülmektedir. Ancak bu artışların buzul dönemlerinde olması bugünkünden farklı
(antropojenik olmayan) bir CO2 kaynağının varlığına işaret etmektedir. Bu periyodik durumun
volkan aktiviteleri ile uyumlu olduğunu gösteren bir veri ise bulunmamaktadır. Bu durumda
akla atmosferdeki CO2 miktarı ısınma sonucu mu artmıştır, sorusu da gelmektedir. Çünkü
günümüzde de ısınma sonucu CO2’in en önemli depo alanlarından biri olan okyanuslardan
atmosfere karışımı devam etmektedir.

Şekil 5: Vostok’ta Buzul Sondajından Elde Edilen Verilere Göre Son 420.000 Yılda
İklim Salınımları (Petit vd, 1999)

2.6. Jeomorfolojik Deliller, Klimajeomorfoloji
Kelime anlamı yer şekilleri bilimi olan jeomorfoloji, yer kabuğu üzerinde, iç ve dış
etmen ve süreçler tarafından meydana getirilen yer şekillerini inceleyen bilim dalıdır
(Hoşgören, 1997). Jeomorfolojinin ilgilendiği yeryüzü şekilleri, tanımdan da anlaşılacağı gibi
başta iklim olmak üzere yapı, volkanizma, yerkabuğu hareketleri, aşındırma etmen ve süreçleri
ile zamanın kontrolünde gelişmektedir. Litolojik ve/veya tektonik yapı bir yüzeyin aşındırma
etmen ve süreçleriyle alacağı şekli belirleyen önemli bir unsurdur. Yüzeyin yatay, kıvrımlı ya
da faylı olması veya kayaçları oluşturan minerallerin özellikleri o yüzeyin evriminde ve
bugünkü jeomorfolojik görünümünde rol oynamaktadır. Bunun gibi yer kabuğu hareketleri,
epirojenik ya da orojenik hareketler, kırılma ve faylanmalar da jeomorfolojik görünüme şekil
vermektedir. Bunun yanında fiziksel parçalanma, kimyasal ayrışma, buzullar, rüzgârlar ve
canlılar birer aşındırma etmeni olarak yeryüzünün alacağı görünümü tayin etmektedir.
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Yerin iç kuvvetlerinden gelen etkiler dışında özellikle dış etmen olarak iklim, yüzeyin
şekillenmesinde çok önemli bir süreçtir. Fiziksel parçalanma veya kimyasal ayrışma, rüzgâr
erozyonu, akarsu aşındırması, buzul aşındırması gibi etmen ve süreçler iklimin kontrolü altında
gelişmektedir. Bu şekilde iklimin jeomorfolojik görünümde büyük bir rol oynamasına bağlı
olarak “Klimatik Jeomorfoloji ya da Klimajeomorfoloji” ekolü doğmuştur. Bu ekol yeryüzü
şekillenmesinde esas rolün iklime ait olduğunu savunmaktadır (Hoşgören, 1997).
Yeryüzünün şekillenmesinde iklimin büyük rolü olmasının yanında eski iklimlerin, yani
paleoklimatolojik süreçlerin ortaya konmasında da jeomorfolojik deliller kullanılmaktadır.
Gerçekten, örneğin bir alanda görülen buzullaşma izleri şu anda olmasa bile bir dönem o sahada
buzullaşmanın varlığını işaret etmektedir (Fotoğraf, 3). Bu şekilde takip edilen jeomorfolojik
izler bir yandan geçmiş dönemlerde varolan doğal görünümler hakkında bilgi verirken, diğer
yandan o sahadaki jeomorfolijik evrimin açıklanmasına yardımcı olmaktadırlar.

Fotoğraf 3: Buzul vadisi, Buzulların Çekilmesi İle Ortaya Çıkan Görünüm.
Bunun yanında kumul depoları çöl şartlarına, bugün cılız aksa da gelişmiş vadi tabanları
nemli ve yağışlı iklimlere işaret olarak sayılabilecek jeomorfolojik delillerdir. Jeolojik devirler
içerisinde oluşarak günümüze kadar uzanan bu deliller neticesinde farklı iklim bölgelerinin
farklı yer şekilleri özelliklerine sahip olduğu görülebilmektedir.
Örneğin kurak bölgeler çöl iklimini, flüviyal bölgeler nemli iklimleri, buzul çevresi
bölgeler tundra iklimlerini işaret ettiğinden bu bölgelere ait jeomorfolojik izler de o bölgeye ait
iklimleri işaret etmektedirler. Böylece ortaya morfojenetik veya morfoklimatik bölgeler
çıkmaktadır. Ancak morfoklimatik bölgelerin ayrımı kolay değildir. Çünkü sınırlar belirgin
olmayabilmektedir. Aynı zamanda bu bölgelerin bugünkü karakterlerine uymayan yüzey
şekilleri de bulunabilmektedir. Bu durum bir dönem o bölgede başka bir iklimin hüküm
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sürdüğünün göstergesi olmaktadır. Kuaternerde görülen buzul ve buzul arası dönemler
morfoklimatik bölgelerin adeta iç içe geçmesine neden olmuş, böylece polijenik
topoğrafyaların çıkmasına imkan verecek koşullar oluşabilmiştir.
Jeomorfolojik deliller bugün paleoklimatolojik süreçlerin açıklanmasında sıkça
başvurulan yöntemlerden biridir. Yapılacak yaş tayinleri neticesinde jeolojik dönem iklimleri
hakkında oldukça kapsamlı ve isabetli bilgilere ulaşmak mümkün olabilmektedir.

2.7. Toprak ve Sedimantasyon
Yeryüzündeki ayrışma, taşınma ve biriktirme olaylarının oluşmasında, yeryüzünün
şekillenmesinde iklim aktif bir rol oynamaktadır (Mater, 1986). Bu açıdan toprak oluşumu ve
sedimantasyon tıpkı jeomorfolojik şekillenmede olduğu gibi iklimle son derece sıkı ilişkiler
içersindedir. Toprak oluşumu, iklim etmenleri ve zamanın ortak çalışmasının ürünüdür. Halen
doğal koşullar altında devam eden toprak oluşumları jeolojik mazide de görülmüştür. İklimin
kurak ya da nemli oluşu, sıcak ya da soğuk oluşu toprak oluşumu ve toprak katlarının
belirginleşmesi açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte örneğin sıcak – nemli iklimler
lateritlerin oluşmasına, ya da soğuk – nemli iklimler podsol oluşumuna imkan vermesi
neticesinde bu tür toprakların varlığı bu iklim özelliklerinin varlığına işaret sayılmaktadır.
Bugünkü koşullar altında toprak özelliklerinden yola çıkarak o sahada hâkim iklim karakterini
anlamak mümkün olduğu gibi, bazen bunların üstlerinin örtülmesi neticesinde ortaya fosil
topraklar ya da paleosoller çıkmaktadır. Bu şekilde paleosoller geçmiş iklim özelliklerini
yansıtması açısından o sahada var olan eski iklimler hakkında da bilgi verebilmektedir. Örneğin
Doğu Karadeniz Dağlarının kuzey yamaçlarında, 900 – 1000 m. seviyelerinde rastlanan laterit
karakterli paleosoller, bir dönem o sahada daha sıcak bir iklimin varlığını işaret edebilmektedir
(Erinç, 1965).
Sedimantasyon oluşumu da iklim hakkında fikir veren bir başka süreçtir. Evaporitler
gibi tortul kayaçlar, sıcak ve kurak iklim altında ortaya çıkan kuvvetli buharlaşma neticesinde
oluşmaktadırlar. Bu kayaçların varlığı bugün farklı olsa da en azından bir dönem sıcak – kurak
bir iklimin varlığına işaret edebilmektedir.

2.8. Jeolojik Devirler Boyunca İklimler
Yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan dünyanın, bu süre içinde sürekli aynı özellikteki
iklimlerin etkisi altında olmadığı yapılan birçok araştırmada ortaya konmuştur. Aşağıda özetle
açıklanacak olan dünya iklimi, jeolojik devirler boyunca çeşitli değişimlere uğramıştır. Bu
değişimlerin süreleri milyonla ifade edilen yıllardan binli yıllarla ifade edilen salınımlara kadar
değişik ölçeklerde olmuştur. İklimlerdeki bu doğal değişim süreci bu gün de devam etmektedir.
Ancak bugünü eski çağlardan ayıran fark, insanoğlunun doğal sürece olan müdahalesidir.
Genel olarak bakıldığında Sanayi Devrimine kadar doğal süreçlerin hâkimiyetinde
gerçekleşen iklim değişimlerine, Sanayi Devriminden sonra insan etkisi de katılmaya
başlamıştır.
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Jeolojik devirlerin adlandırılması ve yaşlandırılması konusunda birçok çalışma
bulunmaktadır. Genel bir tablo olarak tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Jeolojik devirler tablosu (http://www.biltek.tubitak.gov.tr)

Bunlar arasında küçük bazı farklar bulunsa da genel karakterler verilerin imkan verdiği
ölçüde ortaya konabilmektedir. Adlandırılan en eski zamanlardan biri olan Arkeen (veya
Arkeyan) 2 milyar 500 milyon yıl ile 3 milyar 600 milyon yıl öncesini ifade etmektedir. Doğal
olarak bu devire ait bilgilerimiz çok fazla olmamakla birlikte genel kanı bu devrin sıcak bir
karakter göstermediği yönündedir. Bu devrin önemli süreçlerinden biri suda ortaya çıkan
fotosentetik bakterilerin okyanuslarda oksijen birikimlerini başlatmış olmasıdır.
Daha sonraki dönemde, yani Proterozoik’te dünyanın buzullarla kaplı olduğu
periyodların bulunduğu ifade edilmektedir (Kirschvink, 1992.) 630 – 790 milyon yıl öncesine
rastlayan bu süreçte dünyanın her tarafını kaplayan buzullar kalın bir örtü oluşturmuşlardır.
Okyanus ve karaların buzullarla kaplı oldu bu dönem “kartopu yeryüzü(Snowball Earth)”
olarak adlandırılmaktadır (Şekil, 6).
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Günümüzden yaklaşık 230 ile 570 milyon yıl öncesinde yaşanan Paleozoik zaman
birçok alt zaman dilimlerine ayrılmaktadır. Son devirden başa doğru, Permiyen’den başlayarak
Kambriyen’e kadar 6 zaman dilimine ayrılan bu dönemde iklimlerin farklı ısınma – soğuma

Şekil 6: Proterozoik’te Kartopu Yeryüzü (Snowball Earth) Döneminin Simulasyonu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth)
süreçlerini yaşadığını gösteren izlere rastlanılmaktadır. Öncelikle genel olarak bakıldığında
Paleozoik için nemli ve ılıman karakterini ifade etmek mümkündür.
Bununla birlikte çeşitli iklim kuşaklarının oluştuğu da anlaşılmaktadır. Yine
Paleozoik’in alt dönemlerinden biri olan Devon’da (345 ile 395 milyon yıl öncesi) nispeten
sıcak – nemli bir iklim kuşağının varlığı yanında bazı sahaların çöl iklimi altında olduğuna dair
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kanıtlar bulunmaktadır (Erinç, 1984). 280 ile 345 milyon yıl öncesinde devam eden Karbonifer
döneminde ise başlangıçta soğuma ve buzullaşma koşullarının geliştiği anlaşılmaktadır.
Özellikle bitki örtüsünün yaygınlığı ve bolluğu bugünkü kömür yataklarının oluşumuna
temel teşkil etmiştir. Paleozoik’in son dönemi olan Permiyen’de ise (230 – 280 milyon yıl
öncesi) soğuma ve buzullaşma devam etmiş, Avrupa ve Kuzey Amerika’da şiddetli kurak
koşullar ortaya çıkmıştır.
Paleozoik ve Prekambrium iklimlerinde görülen bu değişimlerin yanında, dikkat
edilmesi gereken bir nokta da kıtaların hareketidir. Kambriyen öncesinde ve Paleozoik’te
kıtaların bugünkü konumlarından farklı bir noktada olmaları ve milyonlarca yıldan beri süre
gelen bir hareket içinde bugünkü konumlarına ulaştıkları düşünüldüğünde, paleoklimatolojik
izlerin yorumlanmasının aslında çok kolay olmadığı da anlaşılmaktadır (şekil, 7 ve 8).
Dinazorlar çağı olarak bilinen Mezozoik, Paleozoik zamanın bitiminden sonra geçilen
yeni zamanın adıdır. Günümüzden yaklaşık 65 ila 230 milyon yıl öncesini kapsayan bu zaman
dilimi 3 alt döneme ayrılmaktadır. Eskiden yeniye doğru, Trias, Jura ve Kretase olarak
isimlendirilen bu dönemlere ait paleoklimatolojik verilere daha fazla ulaşılabilmektedir. Bu
zaman diliminde kıtalar küçük parçalara bölünerek yavaş yavaş günümüzdeki halini almaya
başlar. Bunun yanında ayrılan kıta parçaları üzerinde farklı yaşam alanları yani habitatlar ve
ekosistemler oluşmaya başlamaktadır. İklim özellikleri açısından tüm Mezozoik’in genel olarak
sıcak bir karakter gösterdiğini söylemek mümkündür.
Hatta kutuplarda buzullaşmanın olmadığına dair izler de görülmektedir. Başka açıdan
değerlendirildiğinde, bugün eridiği ifade edilen kutup buzullarının en azından günümüzden
milyonlarca yıl öncesinde, belirli dönemlerde de olmadığı anlaşılmaktadır. Dünya genelinde
Permiyen’de başlayan kurak ve karasal iklim sürecinin Mezozoik’in ilk dönemi olan Trias’ta
da devam ettiği sanılmaktadır. Trias’ın arkasından gelen Jura’da ise iklim nispeten daha nemli
hale gelmiş, buna bağlı olarak bitki örtüsü daha gür olmuş ve dünya geneline yayılmıştır. Daha
sonra geçilen Kretase’de ise sıcaklıklar bir miktar düşmekle birlikte, buzullaşmaya yol açacak
bir seviyede görülmemiştir.
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Şekil 7: Arkeen’de Kıtaların Konumları (www.tubitak.gov.tr)

Şekil 8: Kuaterner ve Günümüzde Kıtaların Konumları (www.tubitak.gov.tr)
Mezozoik’in bitimi ile temelde 2 döneme ayrılan 3. Zaman ya da Senozoik yaklaşık 2
ile 65 milyon yıl öncesi dönemi ifade etmektedir. Bu dönem artık memelilerin ortama hâkim
olduğu, bir zaman dilimi olmaktadır. Kıtalar artık bugünkü konumlarına büyük ölçüde
ulaşmıştır (Şekil, 8). Eldeki verilerin nispeten çokluğu nedeniyle iklimlerde görülen salınımlar,
pek çok buzul dönemleri ya da kurak süreçler daha fazla ayırt edilebilmektedir. Bununla birlikte
dağ oluşumları bölgesel iklim karakterleri üzerinde etkili olmuşlardır.
Jeolojik dönemlerin en sonuncusu ve en kısası olan Kuaterner’e ya da 4. zamana
(günümüz ile 2 milyon yıl öncesi) gelindiğinde artık ilk insan türünün yeryüzü üzerinde
dolaştığını ve modern yaşamın temellerinin atıldığı görmekteyiz. Kuaterner’in neredeyse
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tamamını kaplayan Pleistosen’e buzul çağları damgasını vurmaktadır. Nispeten eski
kaynaklarda Tuna, Günz, Mindel Riss ve Würm olarak 5 buzul dönemine ayrılan Pleistosen
için bugün 20’ye yakın buzul dönemi atfedilmektedir. Buzul dönemlerinde dünyanın 1/4’ü ile
1/3’ü kadar bir alanın buzullarla kaplandığı görülmektedir. Bugün dünyanın yaklaşık 1/10’unun
buzullarla kaplı olduğu düşünüldüğünde, Pleistosen buzullaşmasının etkisi daha iyi anlaşılabilir
(Erol, 1979). Buzul dönemlerinin ortaya çıkışında şüphesiz Pliyosen sonlarında örneğin Orta
Avrupa’da 10oC’ye kadar düşen ortalama sıcaklıların, Pleistosen’le birlikte bu sıcaklığın da
altında salınımlar yapmasının önemli rolü vardır.
Genel olarak bakıldığında Pleistosen’deki iklim oynamalarından Türkiye’nin de içinde
bulunduğu orta enlemlerin daha fazla etkilendiği görülmektedir. Buzul ve buzul arası
dönemlerde iklim kuşakları yer değiştirirken, biota da özelliğini değiştirmiştir. Yeni koşullara
dayanabilen türler alt türleri oluşturarak hayatlarına devam etmişler, uyum sağlayamayanlar ise
ortadan kalkmışlardır. Bu şekilde birçok defa görülen iklim kuşaklarındaki değişikliklerin
özellikle bitki örtüsünde biyolojik çeşitliliğin artmasında olumlu bir rol oynadığını söylemek
mümkündür. Ancak bu dönemi sadece “buzul devri” olarak tanımlamak doğru olmaz. Şiddetli
soğuk dönemler ve buzullaşmanın yaşandığı glasyal süreçler arasında iklimlerin daha sıcak ve
nemli olduğu interglasyal yani buzul arası dönemler de görülmüştür. Glasyal dönemlerin
yaklaşık 100 bin yıl sürdüğü, interglasyal dönemlerin ise 20 – 30 bin yıllık dönemler halinde
görüldüğü anlaşılmaktadır. Kuaternerde glasyal ve interglasyal süreçlerin görülmesinde en
önemli nedenin dünyanın yörüngesine ait olan parametrelerdeki değişikliklerin olduğuna
inanılmaktadır (Hays vd., 1976).
Jeolojik devirlerin iklim özelliklerinin genel olarak verildiği bu bölümden anlaşılması
gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle paleoklimatolojik çalışmalar kapsamına
giren bu çalışmaların daha da arttırılması gerekmektedir. Çünkü böylece doğal iklim
değişikliklerinin mekanizmaları daha da detaylandırılabilecektir. Bunun yanında, jeolojik
devirler boyunca iklimler kısa veya uzun dönemler halinde sürekli bir değişim içerisinde
olmuşlardır. Ayrıca bu değişimlerle birlikte iklim kuşakları da sürekli var olmuştur. Soğuk
dönemlerde bu kuşaklar bariz bir şekilde belirmiş, sıcak dönemlerde daha silik bir hal almıştır
(Erinç, 1984). Tamamen doğal süreçlerle ortaya çıkan bu değişimlerin nedenlerine ileriki
bölümlerde değinilecektir.
İklim değişikliklerinin nedenlere geçmeden önce üzerinde durulması gereken ve
hakkında en çok bilgiye sahip olduğumuz Holosen’i daha detaylı olarak ele almak gerekir.
Son buzul dönemi olarak kabul edilen Würm’ün etkisinin tamamlanıp günümüz
koşullarına geçildiği dönem Holosen olarak adlandırılmaktadır ve bu dönem yer yer farklı
rakamlar verilse de günümüzden yaklaşık 11. 600 yıl öncesine dayanmaktadır. Aynı zamanda
postglasyal bir dönem olarak da anılan bu dönemde meydana gelen salınımlar, iklimleri
anlamak konusunda bize daha fazla fikir verebilecektir.
Holosen’in tamamına bakıldığında genel bir ısınma eğiliminden bahsedilebilir. Ancak
bu ısınma eğilimi sürekli olmamış, belirli dönemlerde soğuma süreçleri de görülmüştür. Detaylı
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trend eğrisinin adeta bir testere dişi gibi iniş çıkışları gösterdiği Holosen sıcaklıkları doğal
ortamın şekillenmesi yanında insan faaliyetlerine de yön vermiştir (Şekil, 9).
Holosen içinde yine iklim salınımlarına atfedilecek bir şekilde 5 ayrı devreden
bahsetmek mümkündür (Erinç, 1984). Bu devreler arasındaki geçişler çok belirgin olmasa da,
her devre belirgin özellikleriyle ayrılabilmektedir.

2.9. Postglasyal İklim Optimumu
Sıcak devre olarak da adlandırılan bu devre günümüzden yaklaşık 5-7.000 yıl öncesini
kapsamaktadır. Orta Avrupa’da sıcaklıklar Pleistosen sonlarına göre 8-10 oC daha yükselmiştir.
Bu değişiklikler vejetasyon kuşaklarının kutuplara ve dağların üst kesimlerine doğru
ilerlemesine imkan vermiştir. Türkiye’deki bütün buzullar da ortadan kalkmış, deniz seviyesi
bu güne oranlar 2-3 m. yükselmiştir. İklimlerde yaşanan bu keskin değişim bitki örtüsünün
gelişimine katkı sağlamanın yanında, morfolojik süreçlerde flüviyal dönem etkilerinin
görülmesine imkan vermiştir.

Şekil 9: Holosen’de İklim Salınımları (IPCC 1990)

2.10. Soğuk İlk Çağ
Tıpkı Pleistosende olduğu gibi Holosende de ısınma ve soğuma süreçleri birbirini takip
etmiştir. Tabi dönemler daha kısa olarak. Günümüzden yaklaşık 2900 – 2450 yıl öncesi bu
dönemde sıcaklılar düşük seyretmiştir. Aslında kısa süren bu dönemde buzullar orta enlemlere
doğru ilerlemiş, vejetasyon kuşakları da ekvatora doğru çekilmiştir.
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2.11. Sıcak Ortaçağ
MS 800 – 1200 yılları arasını kapsayan bu dönemde ikinci bir optimum yaşanmıştır. Bu
dönem Avrupa’nın küçük buzul çağından önceki sıcak dönemine karşılık gelmektedir. Sıcak
Ortaçağ Dönemi ilk kez H.H. Lamb tarafından 1965 yılında ortaya konmuştur (Bradley, 2003).
Buzullar geri çekilirken, o güne kadar soğuk kuşakta yer alan alanlar yerleşmeye ve tarıma
açılmaya başlanmıştır. Bu güne göre sıcaklıklar yer yer farklı olmakla birlikte Avrupa’da 1oC,
yüksek enlemlerde 1-3oC kadar yüksek olmuştur. Yani bundan yaklaşık 1000 yıl kadar önce
başka bir küresel ısınma görülmüştür. Elbette bu ısınmanın fosil yakıt kullanımıyla bir ilişkisi
bulunmamaktadır. Aynı zamanda nemli periyoda karşılık gelen bu dönem Viking’lerin
Grönland’a yerleşmesine de imkan vermiştir.

2.12. Soğuk Yeniçağ (Küçük Buzul Çağı)
MS 1400-1850 yılları arasını kapsayan bu dönem küçük buzul devri ya da çağı olarak
da adlandırılır. Sıcaklıkların bu güne göre 1-3oC düştüğü bilinmekle birlikte, buzullar yeniden
ilerlemiştir. Bu dönem günümüzde görülen ısınma öncesindeki son soğuk dönemdir. Hem iklim
salınımlarının izahı açısından ve hem de iklimlerde görülen bu salınımların toplum yaşamı
üzerine olası etkilerinin anlaşılması açısından bu dönemin iyi bir şekilde anlaşılması önem
taşımaktadır.
Küçük Buzul Çağı’nın başlangıcı ve isimlendirilmesi konusunda farklı görüşler
mevcuttur. Bu çağın başlangıcını 1200’lü yıllara kadar götüren görüşlerin yanında 1500’lü
yıllara da dayandıran görüşler vardır. Başlangıç noktası tartışmalı olmakla birlikte bitiş
zamanında önemli bir tartışma bulunmamaktadır. Genel kanı 1800 - 1850’li yılları işaret
etmektedir. Bu yıllar ise aynı zamanda Sanayi Devrimi’ne de karşılık gelmektedir. Küçük
Buzul Çağı’nın bitişi ile Sanayi Devrimi arasında bir ilişkinin var olup olmadığı, varsa nasıl bir
ilişki olabileceği üzerinde düşünülebilecek sorulardır. Küçük Buzul Çağı, Holosende görülen
salınımlarda olduğu gibi doğal süreçlere bağlı olarak mı sürecini tamamlamıştır, yoksa Sanayi
Devrimi ile ortaya çıkan fosil yakıt tüketimi neticesinde atmosferde sera gazı birikimleri sonucu
mu tamamlamıştır? Bu sorulara ilişkin cevaplar bugünkü ısınmanın daha iyi anlaşılmasına
yardımcı olabilecektir.
Küçük Buzul Çağının başlarından itibaren Kuzey Atlantik’te sıcaklıkların 2-3 oC’ler
civarında düşmüş olduğu bilinmektedir. Bu düşüş doğal olarak Grönland’ı çevreleyen buzul
kütlelerinin büyümesine yol açmıştır. Buzul yüzeyinin artması bir yandan buharlaşmayı
azalttığı gibi, diğer yandan albedoyu arttırmaktadır. Böylece ortaya çıkan soğuk ve kurak şartlar
özellikle kutup çevresinde termik basınç dağılışını da etkilemektedir. Buna bağı olarak
günümüz sirkülasyon örneklerinde de olduğu gibi orta kuşak sirkülasyonu ile soğuk kuşak
sirkülasyonunun karşılaşma alanı olan Polar cephenin etkilerinde ve etki alanlarında değişim
yaşanmıştır.
Ancak bu dönemin etkilerinin tüm yer küre için aynı olduğu söylenemez. Dünyanın
farklı bölgelerinde farklı ölçeklerde etkiler görülmüştür. Asya ve Afrika’nın yüksek kesimlerine
daimi kar sınırı ve buzullaşma aşağılara inerken Avrupa’da Alplerde yeniden buzullaşmalar
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görülmüştür. Avrupa ve İngiltere’nin belli başlı nehirlerinde donma olayları sıklığını
arttırmıştır.
Benzer süreçler Güney Yarım Kürede de görülmekle birlikte, her iki yarım küre
arasındaki kara-deniz dağılışının getirdiği farklara dayalı olarak Güney Yarım Kürede kuzeye
göre nemliliğin arttığı dönemler de ayırt edilebilmiştir.
Soğumanın etkisi ile bazı yıllarda şiddetli yağış noksanlığı görülmüş, tarıma dayalı
geçim kaynakları bu süreçten büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu ise bugün çeşitli kaynaklarda da
ifade edildiği gibi çeşitli toplumsal hadiseleri de beraberinde getirmiştir.
Genel olarak başlangıcını 1400’lü yıllara dayandırabileceğimiz Küçük Buzul Çağı’nda
dünyanın özellikle soğuk bölgelerinde açlık ve kıtlıkların görülmesine, büyük nüfus
hareketlerinin ortaya çıkmasına ve hatta siyasal gelişmelere neden olduğu görülmektedir.
Fransız İhtilaline neden olan kıtlık süreci, ya da Osmanlıları Viyana kapılarından döndüren son
derece soğuk kışlar ve Celali İsyanları bu döneme karşılık gelmektedir.
Küçük Buzul Çağının fiziksel etkileri kadar toplumlar üzerinde olan sosyo-ekonomik
etkileri de günümüz dünyası için önem taşımaktadır. Bu döneme denk gelen yıllara rastlayan
ve dünyanın belli bölgelerini ilgilendiren toplumsal olaylar dikkat çekicidir.
Her şeyden önce, soğukların artması, nem ve yağışlarda azalmaya, dolayısıyla uzun
dönemlere denk gelen kurak koşulların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu ise bir yandan
tarımı etkilerken, özellikle İskoçya, İskandinav ülkeleri gibi kutup bölgelerine yakın
yerleşmeleri olumsuz yönde etkilemiştir.
Tarımın ve balıkçılığın etkilenmesi, geçimini bunlarda sağlayan topluluklar için yeni
üretim kaynakları arama ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. O döneme rastlayan göçlerle,
bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfus yoğunlukları artmaya başlamıştır.
İskoçların İngiliz idaresini kabul etmelerini (18. yy) bu sürece bağlayan çalışmalar
mevcuttur. Yine 1850’lerde Büyük Patates Kıtlığı olarak bilinen ve yüzbinlerce insanın açlıktan
etkilendiği olaylar da da Küçük Buzul Çağının son dönemine rastlayan gelişmelerdir.
Bu dönemde soğuktan etkilenen ve aralarında İskandinav ülkeleri, Hollanda, İngiltere
ve Rusya gibi ülkelerin olduğu Kuzey Avrupa ve Asya ülkeleri daha güneye, sıcak bölgelere
gitme gayretleri içerisine girmişler, dünya siyasetinde etkili olan yayılmacı bir politika
izlemişlerdir.
Tüm bu gelişmeler, dünya tarihine yön veren önemli olaylardır ve iklimde görülen
değişimlerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Buna göre günümüzde de ortaya çıkan yeni değişim
süreçlerine göre dünya siyasetinde yeni gelişmeleri beklemek yanlış olmayacaktır.
Şekil 10’dan da anlaşıldığı gibi Küçük Buzul Çağı’nda sıcaklıklar Holosen’in içerdiği
salınımlara uyum göstermektedir. Öte yandan Küçük Buzul Çağı’nı Pleistosen’deki buzul
çağları gibi etkin ve şiddetli buzullaşma izlerinin görüldüğü bir dönem olarak algılamak doğru
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olmamalıdır. Çünkü süresi ve etkisi açısından “Küçük Buzul Çağı” Pleistosen
buzullaşmalarıyla aynı ölçüye sahip değildir. Adındaki “buzul çağı” tanımlamasının böyle bir
algılamaya neden olabilmektedir. Bununla birlikte Küçük Buzul Çağı’nın bazı yazarlarca
tartışıldığı bilinmektedir. Söz konusu yazarlara verilen atıfta (Avcı, 2007), çeşitli tarihsel
kayıtlar ve verilerden ulaşılan bilgilerin artması ile Holosen’in başından itibaren Küçük Buzul
Çağı benzeri olayların varlığı, bu süreci sadece glasyal bir oluşum olarak göstermemekte, kısa
süreli iklim salınımlarının (yüz ile bin yıllık periyotlar) anlaşılmasında temel bir deneyim
olduğunun altı çizilmektedir.
Bunun yanında, “Küçük Buzul Çağı”na karşılık gelen dönemlerde buzul ilerlemelerine
ait izler de araştırılmaktadır. Sıcaklık değerlerinin küresel anlamda düşerek üst enlemlerde ve
dağların yüksek seviyelerinde yeniden buzul ilerlemesine neden olan bir sürecin göz ardı
edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle 1400 – 1850 yılları arasında dünyanın değişik
bölgelerinde etkisi hissedilen soğumayı, süresi ve yayılış alanı aynı olmasa da etkileri açısından
bir “buzul çağı” olarak tarif etmek yanlış olmayacaktır.
Kuaterner içindeki uzun dönemli salınımlara baktığımızda yaklaşık 90 – 100 bin yıl
süren buzul ya da glasyal dönemler yanında 30 bin yıl süren interglasiyal ya da buzul arası
dönemlerin varlığı bilinmektedir.

Şekil 10: Sıcak Ortaçağ ve Küçük Buzul Çağında Sıcaklık Değişimleri.
Holosen bütünü itibariyle bir buzul arası dönem olarak görülebilse de bu dönemin içinde
de var olan daha kısa süreli salınımlar, iklimlerde görülen uzun süreli değişimlerin sürekli aynı
karakteri yansıtmadığını göstermektedir. Başka kelimelerle genel anlamda uzun süreli ısınma
sürecine giren iklimlerde kısa süreli ya da dönemsel olarak sıcak veya soğuk iklim karakterleri
görmek mümkün olabilmektedir. Bu noktada, günümüzde görülen ısınma sürecini sadece 50 –
100 yıllık bir döneme hapsetmek doğru olmayacaktır. Bugünkü ısınma sürecini irdelerken,
41

yukarıda özetlenen uzun ve kısa süreli değişimleri de anlamak geleceği tahmin etmek açısından
önem taşımaktadır.

2.13. Son Isınma
Son ısınma dönemi 1850-1900’lerden itibaren günümüzü kapsayan bir dönemdir. İklim
kayıtlarının düzenli tutulduğu ve yaygın olduğu bu dönem rasat anlamında iyi takip edilen bir
dönemdir. Sıcaklılarda genel olarak yükselmeler sürerken, buzullarda gerilemeler devam
etmektedir (Şekil, 11). Günümüzün iklim veya meteoroloji bilimi açısından önemi, aletsel
dönemin başlamış olmasıdır. Yani daha geriye gidenler olmakla birlikte yaklaşık olarak 1900
– 1920’li yıllardan itibaren meteorolojik rasat yapan istasyonların sayısı dünya üzerinde giderek
artmıştır. Ülkemizde de kuruluşu 1900’lerin başlarına giden meteoroloji istasyonu mevcuttur.
Ancak bir kısmının yerlerinin değiştirilmesi ve halen bu hataların tekrarlanması verilerin
homojenliğini etkilemektedir. Meteoroloji istasyonlarının artışı yanında iklim biliminde
meydana gelen gelişmeler ve özellikle 2. Dünya Savaşında uçakların yoğun kullanılması
nedeniyle gelişen meteorolojik tahmin imkanları, bu dönemde iklimlerin izlenmesine olanak
vermiştir.
Bununla birlikte unutulmaması gereken, bugünkü iklim karakterlerinin sadece veri
imkanı daha çok olan bu aletsel dönemin eseri olmadığı, aksine binlerce yılın ortak
özellikleriyle şekillendiğidir. Bu aletsel dönem ve elde edilen veriler bu gün sıkça kullanılmakta
ve geçmiş dönem iklimleri için rekonstrüksiyonlara gidilmektedir.
Ancak bu aletsel dönemde sanayileşme, nüfus ve şehirleşme de artmıştır. Bu artışa
paralel olmak üzere başta CO2 olmak üzere sera gazlarının atmosfere salımı ortaya çıkmıştır.
Bu şekilde doğal süreçler ile antropojenik etkiler adeta birbirine karışmaya başlamıştır. Sera
gazı salımının iklim üzerine etkileri konusunda birçok çalışma bulunmakta ve küresel ısınmanın
nedeni olarak artan CO2 miktarı üzerinde durulmaktadır. Doğal sera olan atmosfere katılan bu
antropojenik gazlar ısınma etkisinin artmasını tetikleyebilmektedir. Ancak üzerinde durulması
gereken asıl konu, sanayileşme ve şehirleşme sürecinin etkileridir.
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Şekil 11: Günümüzde Görülen Sıcaklık Artışı.
Yukarıda verilen kısa açıklamalar, dünyamızın jeolojik devirler boyunca sabit bir iklim
özelliğine sahip olmadığını göstermektedir. Bu devirler içinde binlerce, hatta on binlerce yıl
hüküm süren iklim özellikleri belirli etkenler altında değişmiştir. Bu değişimde bu gün olduğu
gibi insan etkisinden bahsetmek mümkün değildir, çünkü insan o devirlerde yoktu. Ancak
değişim belirli süreler içinde devam etmiştir. Buna göre kısa ölçekte değişim, uzun ölçekte ise
salınım diyebileceğimiz bu hareketlerin bu gün dar anlamda "insan etkisi" olarak ifade edilen
süreçlerden daha anlamlı açıklamalara ihtiyacı vardır.
Genel olarak değerlendirildiğinde dünya tarihi boyunca, jeolojik devirler içinde dünya
üzerinde her zaman iklim kuşakları var olmuştur. Kuşaklar arasındaki farklar soğuk dönemlerde
barizleşmiş, sıcak dönemde ise silikleşmiştir. Günümüzde de görülen bu farklılıkların genel
atmosfer sirkülasyonunun bir eseri olduğu düşünülürse, jeolojik mazide de farklı iklim
kuşaklarının varlığı o dönemlerdeki sirkülasyon şartlarında aranmalıdır. Genel atmosfer
sirkülâsyonu ve bu sirkülasyonun seyri güneşten gelen enerjiye bağlı olduğu düşünülürse,
paleoklimatolojik özelliklerin oluşmasında birincil etkenin güneşten gelen ışınlarda görülen
değişmeler olduğu söylenebilir.
Buna göre iklim salınımlarının temel sebeplerini güneş radyasyonunda meydana gelen
değişimlerde aramak gerekir. Bu değişimler genel anlamda enerjinin azalması olarak
düşünülmemeli, dünyanın bu enerjiyi nasıl aldığına da bakılmalıdır. Bu durumda devreye
dünyanın hareketleri de girmektedir.
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Uygulamalar
1)
Aletsel dönemin iklim özelliklerini anlamak için bulunduğunuz yerle ilgili
meteorolojik verileri araştırınız. Ayrıca bu derste anlatılan yöntemlerle ilgili detaylı araştırma
yapınız.
2)
Jeolojik devirleri gösteren tablolar üzerine o dönemin genel iklim özelliklerini
işleyerek, milyonlarca yıldır devam eden doğal iklim salınımlarının nasıl devam ettiğini
inceleyin.
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Uygulama Soruları
1)
Bulunduğunuz yerin sıcaklık, yağış, rüzgâr özelliklerini araştırıp, meteorolojik
kayıtlar yardımı ile iklim tipini çıkarınız.
2)
Jeolojik dönemlerde görülen iklim özelliklerini araştırırken ne gibi zorluklarla
karşılaştınız? Neden?
3)
Geriye doğru gittikçe neden iklimsel veriler azalmış olabilir?
4)
Tablo üzerine yerleştirdiğiniz farklı dönemlere ait iklim karakterlerinin gidişi
nasıl bir özellikleri taşımaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geçmiş iklimleri anlamak için kullanılan farklı yöntemleri öğrendik.
Toplam 7 adet yöntem bu dersin çalışma konusu olmuştur. Bunlar içinde “aletsel dönem” olarak
adlandırılan yakın dönem, meteorolojik verilerin tutulduğu yaklaşık 150 yıllık bir süredir.
Ancak iklim özellikleri çok daha geniş zamanların eseri olduğu için, ağaç yaş halkalarından,
polen analizlerine, toprak ve paleosollerden, buz karotlarına ve fosillere kadar farklı
yardımcılarla geçmiş iklimlerle ilgili bilgi edinmek mümkün olmktadır.
Elbette meteorolojik kayıtlar dışında hiçbir yöntem bize sayısal bir ortalama
verememektedir. Ancak yine de günümüzle karşılaştırma ya da jeolojik devirler boyunca
görülen değişimleri veya salınımları ayırt etme imkanı vermektedir.
Ayrıca bu bölümde yaklaşık 4,6 milyar yaşında olan dünyamızın jeolojik dönemler
boyunca nasıl bir iklim özelliklerine sahip olduğunu da öğrendik. Jeolojik dönemler boyunca
değişen iklimlerin nasıl bir devrilik taşıdığını, bazı dönemlerde dünyanın tamamen kar ve
buzullarla kaplı olduğunu, bazı dönemlerde ise kutuplarda dahi buzullaşma izlerine
rastlanılmadığını gördük.
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Bölüm Soruları
1)
Geçmiş iklimleri araştırmada yardımcı olan bilim dallarına örnekler veriniz.
2)
Geçmiş iklimleri anlamak için meteorolojik ölçümler yapılıp arşivlendiği
yaklaşık son 150 yıllık döneme ne ad verilir?
3)
Buz karotları ile geçmiş iklimleri anlamak üzere yapılan çalışmalar nasıl bir
yönteme dayalıdır?
4)
Dendrokronoloji nedir?
5)
Aşağıdakilerden hangisi ağaçlarda çap artımını etkileyen temel etkenlerden biri
değildir?
a)
Yağış
b)
Sıcaklık
c)
Toprak
d)
Kuraklık
e)
Rüzgâr
6)
Buz karotlarına dayalı paleoklimatolojik verilerin alındığı ve en çok bilinen
çalışma alanı neresidir?
7)
Günümüzde karbondioksidin temel kaynağı nelerdir?
8)
Yeryüzünün şekillenmesinde rol oynayan etmen ve süreçleri yazınız.
9)
Klimatik jeomorfoloji ekolü nedir? Neyi savunmaktadır?
10)
Evaporitlerin varlığı nasıl bir iklimi işaret etmektedir?
11)
Aşağıdaki jeolojik dönemlerden hangisi dinozorlar çağı olarak bilinir?
a)
Paleozoik
b)
Devon
c)
Mezozoik
d)
Prekambrium
e)
Senozoik
12)
Pleistosendeki iklim oynamalarının özellikle etkili olduğu alanlar nerelerdir?
13)
Günümüz buzulların dünya üzerinde kapladıkları alan ne kadardır?
14)
Jeolojik dönemler içinde özellikle son dönemlerde bölgesel iklim karakterlerini
değiştiren en önemli yer yüzü oluşumu nedir?
15)
İklim değişiklikleri ile dünya üzerindeki iklim kuşakları arasında nasıl bir ilişki
söylenebilir?

Cevaplar
1)
Jeomorfoloji, dendroloji, palinoloji gibi doğal ortamlarla ilgili bilim dalları ve
fizik, kimya gibi disiplinlerdir.
2)
Aletsel dönem.
3)
Buz karotları ile yapılan çalışmalar, bu karotların içinde O18 izotopu oranının
belirlenmesi yöntemine dayanmaktadır.
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Ağaçların yaş halkaları vasıtasıyla yaşlandırılmasıdır.
e
Güney Kutbu, Vostok Araştırma İstasyonu.
1. Doğal kaynaklar (Volkanlar)
2. Antropojenik kaynaklar (fosil yakıtların yanması)
8)
Yer kabuğu hareketleri, epirojenik ya da orojenik hareketler, kırılma ve
faylanmalar, fiziksel parçalanma, kimyasal ayrışma, buzullar, rüzgârlar ve canlılar birer
aşındırma etmeni olarak yeryüzünün alacağı görünümü tayin etmektedir.
9)
İklimin jeomorfolojik görünümde büyük bir rol oynamasına bağlı olarak
“Klimatik Jeomorfoloji ya da Klimajeomorfoloji” ekolü doğmuştur. Bu ekol yeryüzü
şekillenmesinde esas rolün iklime ait olduğunu savunmaktadır.
10)
Evaporitler gibi tortul kayaçlar, sıcak ve kurak iklim altında ortaya çıkan
kuvvetli buharlaşma neticesinde oluşmaktadırlar. Bu kayaçların varlığı bugün farklı olsa da en
azından bir dönem sıcak – kurak bir iklimin varlığına işaret edebilmektedir.
11)
c
12)
Orta enlemler.
13)
%10
14)
Orojenez
15)
Soğuk dönemlerde iklim kuşakları daha belirginleşip sıcak dönemlerde daha
silikleşmektedir.
4)
5)
6)
7)
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3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DOĞAL VE ANTROPOJENİK
NEDENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iklim değişikliğinin nedenlerini öğreneceğiz. Bugün birçok kaynakta
özellikle insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının iklim değişikliğine neden
olduğu gibi ifadeler yer alsa da, bu konunun milyonlarca yıldan beri doğal süreçlerle devam
eden bir yönü olduğu ve bu yönünün de coğrafi bir açıdan değerlendirilmesi gerektiği üzerinde
duracağız. Böylece bu bölümde iklim değişikliklerine neden olan doğal nedenleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İklim değişikliklerinin nedenlerini farklı kaynaklardan araştırınız.
2)
İklim değişikliklerine neden olan doğal etmen ve süreçleri araştırınız.
3)
Güneşten atmosfere ulaşan enerjideki değişimlerin hangi koşullara bağlı olarak
geliştiğini araştırınız.
4)
Beşeri faktörlerin neden olduğu iklim değişikliğini araştırınız
5)
İnsanın iklime müdahalesi hangi yollarla olmaktadır.
6)
İnsanın iklim değişikliği üzerindeki etkisi nasıl azaltılabilir, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İklim Değişikliğinin Doğal
ve Antropojenik Nedenleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İklim değişikliğine neden Okuma, araştırma, görsel
olan doğal etmen ve süreçleri sunumları takip ederek
öğrenir
Geçmiş iklim değişiklikleri Okuma, araştırma, görsel
ile bugünkü süreç arasında sunumları takip ederek
ilişki kurar
İklim değişiklğine neden Okuma, araştırma, görsel
olan insan faaliyetlerini sunumları takip ederek
öğrenir
Şehir ısı adası kavramını ve Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek
etkilerini öğrenir
Sera gazı salımlarını
etkisini öğrenir

ve Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güneş lekesi döngüsü
Mounder minimumu
Dalton minimumu
Presisyon
Revolusyon
Rotasyon
Solar konstant
Şehir ısı adası
Albedo
Sera gazı salımı
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Giriş
İklim değişikliği konusu bugün tüm dünyanın gündeminde olan bir konudur. Yaşanan
meteorolojik ekstrem hadiseler, sel ve taşkınlar, fırtınalar, hortumlar bize sürekli iklimlerin
değiştiğini çağrıştırmaktadır. Ancak öte yandan bunlar iklimi oluşturan bu şekil tüm hava
olaylarının olağan davranışlarıdır. Başka bir ifade ile iklim tüm bu meteorolojik hadeiselerin
uzun süreli ortalama halini temsil etmektedir.
Öte yandan son yıllarda bu tarz ekstrem meteorolojik hadiseler ve etkilinin arttığı da
gözlemlenmektedir. Bu artışa neden olanın ise insan kaynaklı (antropojenik) iklim değişiklşiği
olduğu savunulmaktadır.
İnsanoglu gerçekleştirdiği faaliyetleri ve hızla artan nüfusu ile dünya ekosistemleri
üzerinde büyük bir baskı yartmıştır. Bunun sonucunda çevre kirliliği, atmosfere salınan sera
gazları, atmosfer dengesini bir ölçüde etkilemiştir. Ancak tüm süreci sadece insan faaliyetlerine
göre açıklamak yetersiz kalmaktadır. Bu durumda insan etkinliğinin bu kadar fazla olmadığı
örneğin Postglasyal İklim Optimumu devresinde veya Sıcak Ortaçağ’da artan sıcaklıklar nasıl
izah edilebilir? Bu çerçevede güneş ve dünyaya ilişkin diğer etmen ve süreçlerin de iyi
anlaşılmasında yarar vardır.
Öte yandan iklim değişikline neden olan ve bu sürecin temelini oluşturan doğal faktörler
yanında ayrıca insan faaliyetleri de özellikle lokal alanlarda iklim özelliklerinin değişmesine
neden olabilmektedir. Ormanların kesilmesi ya da bir alanda uygulanacak büyük projelerle
(örn. GAP gibi) o alanın albedo değerleri değiştirilebilir. Böylece yer ile atmosfer arasındaki
ısı alış verişi değişeceğinde bugün için ısınma yönünde sonuçlar görülmektedir. Bununla
birlikte özellikle çarpık şehirleşme ve şehirlerde doğal alanların tahribi neticesinde de albedo
değerleri değişmekte, ortaya çevresine göre daha sıcak alanlar çıkmaktadır. Bunlar da “şehir ısı
adası” kavramı ile ifade edilmektedir. Son olarak, insan faaliyetleri sonucu atmosfere verilen
sera gazlarının giderek daha çok artması da sera etkisi, dolayısıyla ısınmaya katkı
sağlamaktadır.
Yukarıda yapılan değerlendirmeler iklim sürecinin dinamik bir yapıya sahip olduğunun
ve milyonlarca yıldır süren büyük bir salınım varlığının altını çizmektedir (Şekil, 4). Bu açıdan
değerlendirildiğinde iklimler durağan değil, değişken bir karakter çizmektedir. Doğal süreçler
açısından olması gereken de budur. Tıpkı tektonik hareketler gibi kendi kural ve sistemi
içerisinde hareket eden iklim salınımları bugün dünyanın ulaştığı doğal görünümün de
belirleyicisi olmuştur. Bugünkü yüzey şekillerinin varlığı, manzara bütünlüğü içerisinde ortaya
konan yüzey şekilleri, aynı coğrafi birimde farklı topografyaların görülebilmesi ve biyolojik
çeşitlilik, sürekli değişim halinde olan iklimlerin eseridir. Bir bölgede binlerce hatta
milyonlarca yıl hüküm sürebilen bir iklim karakteri doğal süreçler çerçevesinde yerini farklı bir
iklim karakterine bıraktığında, orada gelişen topografik görünüm ve doğal bitki örtüsü bu
değişimden etkilenecektir. Örneğin kurak bir iklim etkisi altında rüzgâr faaliyetleriyle aşınarak
görünüm kazanan bir tapografya, iklimin nemli hale gelmesiyle flüviyal süreçlerin etkisi altına
girmektedir. Bu değişim o bölgeye farklı bir aşınım sürecini getirerek yeni yüzey şekillerinin
oluşmasına imkan vermektedir. Bunun gibi değişen iklim koşulları o bölgenin hâkim florasını
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da değiştirecektir. Binlerce yılı alan bu süreç, bitki çeşitliliğinin artması yanında bugün relikt
ve endemik türlerin görülmesinin de temel nedeni olmaktadır. Bu açıdan Türkiye gibi iklim
kuşaklarının yer değiştirmesine karşı hassas bir konumda olan ülkeler veya bölgelerde biyolojik
çeşitlilik ve endemizm had safhaya ulaşabilmektedir.
Görüldüğü gibi iklim değişikliği bir son değil, doğa için adeta bir yenilenme aracıdır.
Bu yenilenme veya değişimler ise milyonlarca yıldır sürmektedir. Günümüz kamuoyunda
algılandığı şekilde bu değişikliklerin durması ya da durdurulması beklenmemelidir. İklim,
doğası gereği salınımına devam edecektir ve etmelidir.
Bugün dar kalıplar içerinde özellikle sera gazlarının aşırı salımıyla açıklanmaya
çalışılan iklim değişikliği birçok doğal etmen ve sürecin etkisi altında gelişmektedir. Bunun
yanında özellikle bölgesel veya yerel olarak insan faaliyetlerinin neden olduğu değişimler de
vardır. Bu açıdan iklim değişikliğinin nedenlerini;
1. Doğal nedenler ve süreçler,
2. Beşeri (antropojenik) nedenler ve süreçler,
olarak iki bölüme ayırmak konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Böylece uzun
döneme yayılan küresel iklim salınımları ile yerel iklim değişimlerini ayrı ayrı ele almak
gerekecektir.
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3.1. İklim Değişikliklerinde Doğal Nedenler Ve Süreçler
İklim değişikliklerine neden olan doğal süreçler genel olarak uzun süreli değişimlerin
nedenleridir. Daha çok jeolojik dönemler içersine yayılan bu değişimlerin farklı nedenleri
vardır. Genel olarak bu nedenleri 3 grupta toplamak mümkündür (Erinç, 1984):
1. Güneşten gelen enerjide görülen değişimler,
2. Atmosferin bileşiminde veya özelliklerinde meydana gelecek değişimler,
3. Yeryüzünün fiziki coğrafya karakterinde meydana gelen değişimler.
Gerçekte bu üç başlık altında verilen etmenler bir arada aynı zaman dilimi içerisinde
etkili olmaktadır. Yani bir yandan güneşten gelen enerjinin değişmesine neden olan etmenler
devam ederken atmosferin bileşimi değişebilmekte, aynı zamanda yeryüzünün fiziki coğrafya
özellikleri de değişebilmektedir. Bu değişimlerin uzun bir zaman dilimini aldığı da
unutulmamalıdır.
Şekil 12’de görüldüğü gibi Kuzey Yarım Kürede 1600 yılından günümüze sıcaklık
değişimi ile CO2, güneş ve volkanik aktiviteler arasındaki ilişki, farklı süreçlerin bir arada
gösterdiği uyuma bir örnek teşkil etmektedir.

56

Şekil 12: Kuzey Yarım Kürede Yıllık Ortalama sıcaklıklar ile Güneş, C2O, Volkanik
Aktiviteler Arasındaki İlişkiler (Mann vd., 1998)
İklim değişikliklerinin doğal nedenleri başlığı altında toplanan bu etmenler temel olarak
dünya genelindeki iklim şartlarını, bölgeler arasındaki farkları, hava kütlelerinin oluşum ve
hareketlerini, okyanus akıntıları gibi genel atmosfer sirkülasyonunu ilgilendiren süreçler ile
onun yerel etkileri değiştirerek iklim değişimlerine neden olmaktadırlar. Bu nedenleri alt
başlıklar halinde şu şekilde açıklamak mümkündür:

3.1.1. Güneşten Gelen Enerjide Görülen Değişimler
3.1.1.1. Güneş Lekeleri
Yeryüzünün esas sıcaklık kaynağı olan güneşten gelen enerji her zaman aynı olmamakla
birlikte atmosferin üst sınırında ortalama olarak 2.00 cal/cm2/dakika olarak kabul edilir. Güneş
sabitesi ya da solar konstant olarak ifade edilen bu değer atmosferin enerji bilançosu açısından
da önemlidir. Kalori cinsinden verilen bu değer günümüzde uydularla yapılan gözlemler
neticesinde yıllık ortalama 1366 W/m2 olarak da verilmektedir. Toplam solar radyasyon
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dünyanın güneşe olan mesafesinde yıl içinde görülen değişimler neticesinde ortalama olarak
Ocak ayı için 1412 W/m2, Temmuz ayı için 1321 W/m2 olmaktadır. Böylece yıl içersindeki
değişim ya da sapma %7 civarında olabilmektedir. Bu değişim güneşten gelen enerjinin artması
veya azalması ile bağlantılıdır.
Güneş sabitesi ya da solar konstandı etkileyen değişimlerden biri güneş lekeleri ile
ilgilidir. Güneş lekesi, güneş yüzeyinde çevresine göre nispeten daha soğuk ancak manyetik
etkinliklerin gözlemlendiği alanlardır. Güneş lekeleri güneşten gelen enerji miktarı üzerinde
etkili olması nedeniyle nispeten kısa süreli salınımların izlenmesi açısından ilgi çekmektedir.
Üzerinde tam anlamıyla uzlaşı olmasa da özellikle son 150 yıllık süreç içerisinde güneş lekeleri
ile sıcaklık salınımları arasında ilişki kuran çalışmalar mevcuttur.
Güneş lekelerinin sayıları 11 yıllık periyotlar içerisinde değişim göstermektedir.
Yapılan gözlemlerde bu sayıların arttığı ya da azaldığı dönemlerde sıcaklıkların da değişim
gösterdiği vurgulanmaktadır. Örneğin Maunder Minimumu olarak adlandırılan dönemde (1645
– 1715’ler arası) güneş lekeleri sayısı oldukça azalmıştır. Yine 1800’lü yılların başında Dalton
Minimumu adı verilen dönemde de bu sayılar azalmıştır. Bu dönemler 1850’li yıllarda sona
erdiği kabul edilen Küçük Buzul Çağı’nın en soğuk dönemlerine denk gelmektedir. Dalton
Minimumu kavramı İngiliz meteorolog John Dalton’un adıyla anılan ve 1790 – 1830 yılları
arasındaki dönemde düşük güneş aktivitesini tanımlayan ifadedir. Aynı şekilde Maunder
Minimumu olarak adlandırılan dönem de 1645 – 1715 yılları arasında azalan güneş lekelerini
ilk ortaya koyan Edward W. Maunder’in adının verildiği dönemdir. Şekil 13’de de görüldüğü
gibi son dönemde, yaklaşık 1960’lı yıllara kadar artan güneş lekesi sayısı daha sonra bir ölçüde
azalmıştır.

Şekil 13: 400 Yıllık Güneş Lekesi Gözlemleri (Vaguero, 2002)
Güneş lekeleri sayılarının 11 yıllık periyodlar (1-1.5 yıllık sapmalar olabilmektedir)
halinde gösterdiği kabul edilen bu değişim “güneş lekesi döngüsü” (sunspot cycle) olarak
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adlandırılmaktadır. Güneş lekesi döngüleri 1755 yılından itibaren düzenli olarak
numaralandırılmaya başlanmıştır.
Bu tarihten günümüze kadar izlenen döngü sayısı 23’tür. Mayıs 1996’da başlayan bu
dönem, 2008 yılında yerini 24. döngüye bırakmıştır.

3.1.1.2. Dünyanın Hareketleri
Dünyanın başlıca 3 çeşit hareketi bulunmaktadır. Bunlar, dünyanın kendi ekseni
etrafında dönmesi (rotasyon), güneşin etrafında dönmesi (revolusyon) ve kendi etrafında
dönüşü sırasında oluşan topaç hareketi (presisyon)dir. Rotasyon sırasında gece – gündüz
değişimlerinin yaşanmasına bağlı olarak güneşten gelen enerjide değişimler olacağından
günlük sıcaklık farkları ortaya çıkmaktadır. Revolusyonda ise dünyanın güneş etrafında
elipsoid bir yörüngede döndüğü varsayılarak yıllık sıcaklık değişimleri ve mevsimlik
farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Ancak bu dönüş sırasında güneşe olan mesafenin önemi eksen eğikliğinin yarattığı
önemden fazla değildir. Bu sayede örneğin Kuzey Yarım Küre dünyanın güneşe uzak olduğu
noktada iken yaz aylarını yaşamaktadır. Üçüncü ve önemli bir hareket olan presisyon dünyanın
ekvator kısmının nispeten şişkin ve eksenin eğimli olmasının neden olduğu bir harekettir.
Presisyon nedeniyle yörünge üzerindeki ilkbahar noktasının yılda 50 saniye kadar yer
değiştirdiği varsayılır (Erinç, 1984). 360olik tam eksen dikkate alındığında 25.800 yılda bir
ilkbahar noktası aynı yerine ulaşabilmektedir (3600: 50’’=25.800). Bu devriliğin yarım
kürelerin aldığı güneş enerjisi miktarında değişikliklere neden olması beklenmelidir. Bunun
sonucunda basınç merkezlerine ulaşan enerjideki değişimler, basınç merkezlerinin kayması
veya yer değiştirmesi, genel atmosfer sirkülasyonunda değişimler gibi iklim açısından küresel
öneme sahip süreçlerin etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Dünyanın hareketleri ve bu hareketlerin gösterdiği ve periodik olduğu düşünülen
devrilikler Sırp Astronom Milutin Milankovic (1789 – 1958) tarafından 1930’lu yıllarda ortaya
konmuştur. Ona göre dünyanın göstermiş olduğu temel 3 hareket yani rotasyon, revolusyon ve
presisyon hareketleri sabit bir ekseni takip etmeyerek devinim göstermektedir. Tek tek ele
alındığında, dünyamızın güneş etrafında dönerken çizmiş olduğu yörüngenin elips olmadığı,
elips ile elipse yakın yuvarlak arasında devinim gösterdiğini ileri sürmektedir (şekil, 14).
Revolusyon hareketinde görülen bu değişim, ay ve diğer gezegenlerin çekim gücü ile
alakalıdır. Dünya yörüngesi itibariyle güneşe en yakın geldiği noktaya günberi, en uzak noktaya
ise günöte denmektedir. Halen günberi noktası 3 Ocak’a, günöte noktası ise 4 Temmuz’a denk
gelmektedir.
Buna göre dünya güneşe en yakın olduğu dönemde Kuzey yarım küre kış mevsimini,
en uzak olduğu dönemde ise yaz mevsimini yaşamaktadır. Yörüngedeki bu değişimler 96.000
– 125.000 yıllık süreleri içermektedir (Maslin, Chirstensen 2007). Bu süreler Pleistosendeki
buzul çağlarının süresi ile kabaca uyum sağlamaktadır.
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Yörünge ekseni ile dünya ekseni arasında var olan 23o 27’ lık açıya eksen eğikliği denir.
Genel coğrafi bilgilerimizdeki bu sabit rakam gezegenlerin çekim etkileri nedeniyle aslında
sabit değildir. 21.8o ile 24.4o arasında değişim göstermektedir (şekil, 15).
Eksen eğikliğinin önemi mevsimlerin oluşmasında ortaya çıkmaktadır. Eğer dünya
ekseni yörünge ekseni ile dik bir açı gerçekleştirseydi güneşten alınan enerji günlük değişimler
dışında aynı kalacaktı. Bu ise dünya üzerinde aynı mevsim koşullarının sürekliliğine neden
olacaktı. Ancak eğiklik sayesinde yarım küreler arasında mevsimler devrilik göstermekte ve
farklı iklim koşulları oluşabilmektedir. Eksen eğikliğinin 21.8o ile 24.4o arasında değişmesi için
geçen süre ise 41.000 yıldır. Bugün eğikliğin 23o 30’ olduğu ifade edilmektedir. Eğiklikteki
değişimler alınan enerjiyi değiştireceğinden örneğin daha yatık bir eğiklik kuzey yarım kürenin
daha fazla enerji alarak daha çok ısınmasına, tersi bir süreç de soğumaya neden olacaktır.
Dünyanın hareketleri ve bu hareketlerin gösterdiği ve periodik olduğu düşünülen
devrilikler Sırp Astronom Milutin Milankovic (1789 – 1958) tarafından 1930’lu yıllarda ortaya
konmuştur. Ona göre dünyanın göstermiş olduğu temel 3 hareket yani rotasyon, revolusyon ve
presisyon hareketleri sabit bir ekseni takip etmeyerek devinim göstermektedir.

Şekil 14: Eksantrisite (Yörüngesel Dışmerkezlik) de Görülen Dönemsel Devinim
(Maslin, Chirstensen 2007) (a)Yörüngenin elips ile yuvarlaya yakın şekli. (b) Yörüngenin
günümüzdeki durumu
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Şekil 15: Eksen Eğikliğindeki Değişimler (Maslin, Chirstensen 2007) (a) Eksen
Üzerinde Görülen Presisyon, (b) Yörünge Üzerindeki Presisyon, (c) Ekinoks Dönemlerinde
Görülen Presisyon

Yukarıda açıklanan presisyon hareketi de mevsim başlangıçlarının yörünge üzerinde yer
değiştirmesi ile sonuçlanan bir süreci içermektedir. Bu açıdan ele alındığında yaklaşık 26.000
yıl sürdüğü ifade edilen bu süreçte mevsim başlangıçlarının yer değiştirmesi neticesinde yarım
kürelerde 13.000 bin yılda bir mevsimlerin yer değiştirmesinden bahsedilebilir. Yörüngede
görülen presisyonun tekrarlanma frekansı ise (Şekil 15b) 105.000 yıldır. Presisyon sonuçları
itibariyle en büyük etkisini tropikal kuşağın ısınması üzerinde göstermekle birlikte, genel
atmosfer sirkülasyonu ve onu oluşturan küresel ısınma – soğuma farklılığı nedeniyle tüm
yerküre üzerinde etkili olmaktadır.
Dünyanın dönüşü ve yörüngesel hareketlerde görülen değişimlerin tamamı güneşten
gelen radyosyon üzerinde etkili olmaktadır. Başka kelimelerle, güneşten yeryüzüne ulaşan ve
hem onu hem de atmosferi ısıtacak güneş radyasyonu bu gezegensel hareketler nedeniyle
değişime uğramaktadır. Bu değişimlerin neticesi küresel anlamda iklim değişikliğidir ki
Kuaterner’de görülen iklim salınımlarının bu değişimlerle ilişkisi üzerine birçok çalışma
bulunmaktadır.
Dünyanın hareketleri ve bu hareketlerin gösterdiği devrilik konusunda Milankoviç
tarafından ortaya atılan döngüler ile iklimde görülen salınımlar arasındaki ilişki şekil 16’da
verilmiştir (www.globalwarmingart.com).
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Şekil 16: Yörünge Değerlerinde Görülen Değişimler İle Sıcaklıkların İlişkisi

3.1.1.3. Güneşlenme Süresi
Güneşlenme süresi yeryüzünün güneş ışınlarına maruz kaldığı süreyi içeren bir
tanımlamadır. Yeryüzündeki bir alan ne kadar çok güneşlenmeye maruz kalırsa alacağı enerji
de o kadar fazla olacaktır. Güneşlenme süresini etkileyen süreçlerin içerisinde elbette gece –
gündüz uzunluklarının değişimi gelmektedir. Bunun yanında bulutlanma da önemli bir diğer
etkendir. Özellikle küresel ısınmanın konuşulduğu günümüzde, artan sıcaklığın daha fazla
buharlaşmaya neden olacağı ve dolayısıyla atmosferde daha fazla bulutlanma görüleceği göz
önünde tutulmalıdır. Artan bulutluluk güneşlenmeyi engelleyeceğinden (her mevsimde bulutlu
günlere ait sıcaklıklar ortalamalara göre daha düşük olmaktadır) alınan enerji miktarı da
azalabilecektir.
İlerideki konuda daha detaylı örnekler verileceği gibi yeryüzünün aktif volkanları da
güneşlenme üzerine etkili olabilmektedirler. Özellikle dönem dönem dünyanın değişik aktif
volkan alanlarında patlayan yanardağlar atmosfere verdikleri duman, kül ve partiküler maddeler
nedeni ile güneş ışınlarının yere ulaşmasına bir müddet de olsa imkan vermemektedirler. Bu da
güneşlenme süreleri üzerinde olumsuz etkiler getirmektedir.
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3.1.2. Atmosferin Bileşiminde Veya Özelliklerinde Meydana Gelen
Değişimler
Bu yaklaşımların temel fikri, radyasyon enerjisinin atmosferden geçişi sırasında
uğradığı değişikliklerin ve kayıpların genel olarak iklim salınımlarına neden olduğudur. Bu gün
dünya gündeminde sıkça bahsedilen sera etkisi de bu gruba girmektedir.
Atmosferi oluşturan gazların bu günkü karışımı bilindiği gibi genel hatlarıyla %78 Azot
%21 Oksijen ve % 1 oranında da Asal gazlardır. Oksijen yaşam için büyük önem taşırken, %
1’lik asal gazların içerisinde yer alan su buharı, karbondioksit, metan ve havadaki tozlar
iklimler için büyük önem taşımaktadır. Bu gün küresel ısınmanın ya da iklim değişikliğinin
temel nedenleri arasında gösterilen CO2 bir sera gazı olarak önemli bir etkiye sahiptir. Ancak
onun yanında su buharı ve tozlar da iklim değişiklikleri için önemli birer sera etkisi yaratan
araçlardır.
Atmosferin bugünkü bileşim oranlarının jeolojik devirler boyunca da aynı kaldığı
düşünülemez. Volkanik aktivitelerin fazla olduğu dönemlerde atmosferde daha fazla CO2 ve
toz birikimi söz konusu olmuştur. Yada buzul çağlarında atmosferdeki nem de dahil suyun
büyük bir bölümü buzlarda hapis olduğundan atmosferdeki su buharı oranı daha da azalmıştır.
Atmosferi oluşturan ve oranları değişik olan CO2, ozon, metan gibi bazı gazlar ile su
buharının vb. elemanların atmosferdeki miktarlarının artmasıyla ortaya çıkan sera etkisi
neticesinde küresel sıcaklıklarda artışlar görülebilmektedir. Örneğin CO2 ve metanın sera
etkisindeki rollerinin büyük olduğu bilinmektedir. Bugün sera etkisini oluşturan bu gazlar artış
ve etki açısından ilk iki sırada yer almaktadır. CO2 seviyesinin normal atmosfer bileşiminde
bulunduğu miktardan yarı yarıya azalması ışıma ile soğumayı arttıracağından dünya üzerindeki
ortalama sıcaklıkların 4-5 oC azalabileceği, ya da bu seviyenin 2 katına çıkması sıcaklıkları 89 oC artabileceği öngörülmektedir. Bu gün büyük ölçüde savunulan bu fikirden yola çıkılarak
jeolojik dönemler içinde görülen salınımları açıklamak pek mümkün değildir. Volkanik
aktiviteler atmosfere CO2 katarak ısınmaya sebep olsalar bile jeolojik devirlerdeki tüm
salınımları açıklamaya yetmemektedir. Dolayısıyla bugün varlığı ileri sürülen küresel ısınmayı
sadece ve doğrudan sera etkisine bağlamak da pek isabetli olmamaktadır.
Bu başlık altında volkanik faaliyetlere de bir bölüm ayırmakta fayda vardır. Volkanlar
daha çok lav çıkışları ile çevrelerini etkilediklerinden genel olarak bu özellikleri ile
bilinmektedirler. Ancak öte yandan patlama öncesinde veya patlama sırasında havaya saldıkları
gaz ve küllerle atmosferde ciddi etkiler yaratabilmektedirler. Havaya salınan bu gazların etkisi
km2lerce alanları uzun süreler boyunca güneş ışığında mahrum bırakabilmektedir. Tarih
boyunca bu etkilere sahip birçok patlama görülmüştür. Örneğin 1991 yılında Endonezya’daki
Pinatubo yanardağının püskürmesi neticesinde atmosfere yayılan toz, kül ve gazlar geniş
alanları etkisi altında bırakmış, 1992 kışının birçok yerde mevsim normallerinin altında
sıcaklıklara sahip olmasına neden olmuştur. Bu azalma Avrupa’da 0.6oC’ye varmıştır. Bu
etkiler Türkiye’de de görülmüş ve genel ortalamalar itibariyle daha soğuk bir yıl yaşanmıştır
(Şekil, 17). Yine 1815 yılında Endonezya’da Tambora volkanında meydana gelen patlama
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neticesinde atmosfere yayılan gaz ve toz bulutları güneşlenmeyi etkilemiş, 1816 yılı “yazı
olmayan yıl” olarak ilan edilmiştir.

Şekil 17: 1992 yılında Türkiye’de Görülen Sıcaklık Azalımı (www.meteor.gov.tr)

Bundan da anlaşıldığı gibi atmosferin bileşiminde doğal ya da antropojenik nedenlerle
meydana gelecek değişimler, yerin ve atmosferin enerji bilançosunu etkilemesi kaçınılmaz
olacaktır. Ancak bu etkilerin alansal ve zamansal boyutu değişikliğe neden olan faktörlerin
etkisine göre değişebilmektedir. Bir volkan patlaması neticesinde atmosfere salınacak CO2 ve
diğer gazlar ile partiküllerin, tek başına bir kentin onlarca yılda yaratamayacağı sera etkisini
yaratması mümkündür

3.1.3. Yeryüzünün Fiziki Coğrafya Karakterlerinde Meydana Gelen
Değişimler
Bu hipotezler, jeolojik devirler içinde meydana gelen orojenik ve epirojenik
hareketlerin, yüzey karakterini, eğim, bakı ve yükseltiyi değiştirdiği için iklimlerde de bir
değişim görüldüğü üzerine kurulmuştur. Buna göre örneğin Pleistosende meydana gelen
buzullaşmalar, Alp orojenezinin doğal bir sonucudur. Yükselme elbette üst kesimlerde bir
buzullaşma getirebilecektir. Ancak bu hipotezin eksik kaldığı bir nokta interglasyal dönemlerin
açıklanması olmaktadır. Bu konuda bir diğer hipotez de Wegener’in kıtaların kayması
hipotezine dayanmaktadır.
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Wegener, bir iklimbilimci olan Köppen ile yaptığı çalışmalar neticesinde, aslında tüm
jeolojik devirler boyunca iklim kuşaklarının mevcut olduğuna, ancak yer kabuğu parçalarının
yer değiştirmesinin aynı sahada jeolojik dönemler boyunca farklı iklimlerin görülmesine neden
olduğunu ileri sürmüştür. Bu kuram kıtaların kayması teorisinin geçerliliğine rağmen bazı
şüpheleri silememektedir. Örneğin yine yaklaşık 2 milyon yıl kadar süren Pleistosende görülen
glasyal ve interglasyal dönemlerin açıklanmasında yetersiz kalmaktadır.
Bununla birlikte fiziki coğrafya karakterlerinde değişim sadece dağ oluşumu veya
kıtaların kayması teoremi ile açıklanmamalıdır. Aynı zamanda yüzey albedolarında değişiklik
yaratan süreçler de bu gruba dahil edilmelidir. Başka kelimelerle, yeryüzünün orman, step, göl
gibi büyük alanlarda görülen değişim, bu yüzeylerin albedolarını değiştireceğinden iklimlerde
de bir değişikliğe neden olabilecektir. Ancak bu değişimin daha bölgesel etkileri olması
beklenir. Örneğin GAP ile birlikte Güney Doğu Anadolu’nun iklim koşullarında bazı
değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Özellikle barajların su tutmaya başladığı 90’lı yıllardan
günümüze nispi (bağıl) nem miktarlarında artışlar izlenmeye başlanmıştır. Atmosferde nemin
artması algılanan sıcaklıkları arttırdığı gibi, ürün desenlerini de etkilemiştir.
İklim değişikliğine neden olan temel faktörler olarak yukarıda verilen doğal süreçlerin
yanında günümüzde etkisi görülen antropojenik süreçleri de görmezden gelmek mümkün
değildir. 1850’li yıllardan sonra artan sanayileşme neticesinde daha fazla fosil yakıt kullanımı,
ormanların kesilmesi, yanlış arazi kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak atmosfere dünya
tarihinde hiç olmadığı kadarıyla karbondioksit ve diğer sera gazları verilmektedir. Bu gazların
oluşturduğu sera etkisi bütün atmosferde etkili olduğu ifade edilmekle birlikte, esas etki bu sera
gazlarının kaynakları civarındadır. Bu kaynaklar özellikle sanayi bölgeleri ve mega kentler
olarak düşünüldüğünde, sera etkisinin daha çok bu alanlarda hissedilmesi beklenmelidir.
Bununla birlikte nispeten yeni yapılmaya başlanan ölçümlerle elde edilen CO2 verilerinin
geçmiş dönemlerle karşılaştırılmasıyla emisyon artışları hesaplanmaktadır.
İnsan faaliyetlerinin iklimler üzerine etkileri konunda birçok kaynak ve veri
bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı sadece karbondioksit salımına odaklanmışken, bir kısmı da
bu salımla birlikte insanın çevresine verdiği zararları da vurgulamaktadır. İnsanın iklim
süreçleri üzerine olası etkilerini şu başlıklar altında gruplamak mümkündür:

3.2. Yüzey Değişiklikleri
Yüzey değişikliklerinde üzerinde durulması gereken konu insanın dünya üzerinde
yapmış olduğu faaliyetlerle o alanlara verdiği etkilerdir. Dünya nüfusunun ilk defa 1850’li
yıllarda 1 milyarı geçmesinden sonra hızla artmaya devam etmiştir. Bu süreçte gerçekleşen
Sanayi Devrimi, fosil yakıt kullanımını insanlığa öğretirken, artan kazançlarla birlikte sağlık ve
barınma alanında görülen gelişmeler neticesinde insanoğlunun ortalama ömrü de uzamaya
başlamıştır. Gerçi bu sürecin ilk başlarında çok zor şartlar altında çalışan insanlarda hastalıklara
bağlı ölümler görülse de, artık önüne geçilmesi mümkün olmayan bir çoğalma süreci
başlamıştır. Bu süreç iki defa dünya savaşları nedeniyle kesintiye uğrasa da özellikle 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra görülen teknolojik gelişmeler dünya nüfusunun da aşırı ve hızlı bir şekilde
artmasına neden olmuştur. Bugün ise 7 milyarı geçen nüfusuyla dünya, doğal ekosistemlerini
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ayakta tutma mücadelesi vermektedir. Geriye bakıldığında yaklaşık 150 – 160 yıl içersindeki
nüfus artışı insanlık tarihinin hiçbir döneminde görülmemiştir.
Artan nüfusun temel ihtiyacı olan beslenme ve barınmanın kaynağı da tahmin edileceği
gibi doğadır. Böylece doğal kaynaklar üzerine gelen aşırı baskılar neticesinde, büyük orman
alanları ortadan kalkmış, sulak alanlar kurutulup tarıma açılmış, yoğun yerleşme dokuları
özellikle kıyı bölgelerde birikmiş ve artan nüfus adına şehir denen dar bir alana sıkışıp kalmıştır.
Bununla birlikte yukarıda da ifade edildiği gibi (örn. GAP) dünyanın değişik bölgelerinde
yürütülen büyük projelerle yüzeysel değişiklikler yapılmıştır.
Tüm bu süreçler doğal albedo oranlarını değiştirerek yerel ya da bölgesel iklim
karakterlerinde değişikliğe neden olmuşlardır. Bununla birlikte özellikle çarpık ve hızla
büyüyen şehirler bir yandan kendi iklimlerini değiştirirken, diğer yandan atmosfere saldıkları
kirletici gazları (aynı zamanda sera gazlarını) hâkim rüzgârlar vasıtasıyla komşu çevrelere
göndermektedirler. Böylece doğal alanların ortadan kalkması yerel ya da bölgesel iklimlerde
değişikliklere neden olmaktadır.

3.3. Şehirleşme Süreci
Şehirleşme süreci iklim açısından da üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.
Şehirler artık geleneksel büyüme yapılarını değiştirerek, daha doğrusu bozarak, formüle
edilmesi zor bir yapıda büyüme göstermektedirler. Nüfus artışı yanında özellikle göçün
tetiklediği sorunlar bir yandan şehirlerde aşırı nüfus artışına neden olurken, diğer yandan çarpık
kent dokularının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böylece şehirsel alanlar adeta, insan
etkileri nedeniyle doğal özellikleri bozulmuş birer antropojenik adaya dönmüşlerdir. Bu öyle
bir adadır ki çevresindeki kırsal alanlarda devam eden doğal süreçlerden kopuk, kendi
ekosistemini yaratmış ve yarattığı bu ekosistem nedeniyle hastalanmış bir organizma gibidir.
Çarpık şehirleşme bir yandan o alandaki iklim karakterlerini bozarak, yeni iklim
özellikleri yaratırken diğer yanda meteoroloji istasyonlarının verilerinde de değişikliklere
neden olmaktadır. Bugün dünya üzerinde kurulu yüzlerce meteoroloji istasyonunun önemli bir
kısmı gelişen ve büyüyen şehirlerin içlerinde kalmıştır. Ülkemizde de bunun örneklerine sıkça
rastlanılır. Öte yandan şehirlerimiz atmosferi yakından ilgilendiren hava kirliliğinin de tehdidi
altındadır. Hava kirliliği sonucunda özellikle şehirlerde inversiyonun da etkisiyle ağırlığını
hissettiren sera etkisi, zamanla “şehir ısı adası” kavramını doğurmuştur. Bu kavramı en geniş
anlamıyla, birer kara cisim olarak gündüz güneşten aldığı enerjiyi gece tekrar atmosfere ısı
enerjisi olarak veren şehir elemanlarının, özellikle gece sıcaklıklarının yükselmesine neden
olarak, şehirlerin komşu kırsal alanlardan daha yavaş soğumasını sağlayan, dolayısıyla daha
sıcak kalmasıyla ortaya çıkan durum olarak açıklamak mümkündür (şekil, 18).
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Şekil 18: Şehir Isı Adası
Aslında şehir ısı adası kavramını ortaya çıkaran şehirsel iklim değişimleri tek başına
kirliliğin ve sera etkisinin bir sonucu olmayıp, şehirleşme ile birlikte doğal yüzeylerin ortadan
kalkarak birer kara cisim olan asfalt ve beton gibi malzemelerin bu doğal yüzeylerin yerini
almasıyla gerçekleşmektedir.
Şehirlerin çevrelerine oranla farklı bir ısı alış verişi göstermeleri, şehir içi meteorolojik
verilerde (sıcaklık, yağış, rüzgâr gibi) değişikliklere de neden olmaktadır. Hatta gün içerisinde
aynı saatlerde şehir içi ile kenar kırsal alanlardaki sıcaklık farkları 3-4oC’yi bulabilmektedir
(Şekil, 19).

Şekil 19: Şehir Isı Adası Profili
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Şehirlerde meydana gelen bu değişiklikler şehir atmosferini, dolayısıyla şehir
iklimlerini etkilemeye başlamıştır. Özellikle İstanbul gibi hızla ve çarpık bir şekilde büyüyen
şehirlerde bu süreç daha hızlı olmaktadır.
Şehirsel iklim değişimlerinin sonuçları birçok alanda hissedildiği gibi şehir içinde
kalmış meteoroloji istasyonlarının verilerini de etkilemektedir. Büyük şehirlerde yer alan
meteoroloji istasyonlarının verileri ile ilgili yapılan birçok çalışmada bu değişimlerin sonuçları
ifade edilmektedir. Karsan, 1993’de İstanbul ile ilgili yaptığı çalışmada gece sıcaklıklarında 0.5
o
C artışları ifade etmiştir.
Yine Türkiye için yapılan bir çalışmada ise yapılan istatistiksel analizler sonucunda
görülen pozitif trendlerin güneşten gelen enerji miktarı ile yapı yoğunluğu arasındaki ilişkiye
bağlı olarak ilkbahar ve yaz aylarında kuvvetlendiği belirlenmiştir (Temuçin, 1995).
Hızla büyüyen şehirlerin çevrelerine oranla yüzey değişimleri nedeniyle farklı albedo
özelliklerine sahip olarak ısı alışveriş koşulları değişmektedir. Bunun yanında bu alanlardan
atmosfere verilen kirleticiler ve zaman zaman oluşan (şehrin kurulduğu alanın topografya
özelliklerine de bağlı olarak) inversiyonlar neticesinde iklim özelliklerinde değişimler
gözlemlenmektedir. Ancak bu değişiklikleri küresel ölçekli salınımlarla ilişkilendirmek için
sadece şehirlerde yer alan meteoroloji istasyonlarının verilerine değil, aynı zamanda kırsal
alanda yer alan istasyonların da verileri dikkate alınmalıdır.
Özellikle güneşten gelen enerji miktarının arttığı yaz ve yaz mevsimine geçiş aylarında,
şehirlerin yüzeyini oluşturan asfalt, beton ve tuğla gibi malzemelerin gündüzleri güneşten gelen
kısa dalgalı radyasyonu depolayıp, güneş battıktan sonraki saatlerde geri vermeleri, şehirlerde
ölçülen minimum sıcaklık değerlerinin çevrelerindeki kırsal alanlara göre önemli artışlar
göstermesine neden olur (Temuçin, 1996). Bu durum yukarıda da açıklandığı gibi şehirde yer
alan bu yüzeylerin birer kara cisim olma özelliği ile ilgilidir.

Ayrıca şehirlerde kullanımı artan fosil yakıtlar ve endüstriyel faaliyetlere bağlı olarak
atmosfere salınan CO2, CH4 ve N2O gibi sera gazları ile konsantrasyonu artan aerosoller de
şehirlerdeki sıcaklık koşulları üzerinde önemli değişmelere yol açmaktadır (Temuçin,1996).
Yapılan bir çok çalışma göstermiştir ki, şehirleşmenin yöresel ve bölgesel ölçekte olmak
üzere sıcaklık koşullarında değişimlere neden olduğunu ve şehir içinde yer alan istasyonların
verilerinin kullanıldığı çalışmalarda şehirleşmenin etkisinin dikkate alınması gerektiğini
göstermektedir. Bu açıdan örneğin herhangi bir bölgenin veya ülkenin ikliminde bir değişiklik
yaşandığının ortaya konması istendiğinde kırsal ve şehirsel meteoroloji istasyonlarının verileri
birlikte ve belli oranlar dahilinde kullanılmalıdır.
Bu durum bir ülke ya da bölge genelinde görülebileceği gibi küresel değerlendirmelerde
de karşımıza çıkabilir. Yani global sıcaklık ortalamalarına esas teşkil eden bir çok meteoroloji
istasyonu bu gün büyük şehirlerin etkisi altında kalarak ölçüm yapabilmektedir. Her ne kadar
çeşitli katsayılar kullanılarak şehirleşmenin etkisi bertaraf edilmeye çalışılsa da doğal süreçlerin
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çok bilinmeyenli değişkenliği nedeniyle insan müdahalesiyle doğal süreçlerde yaşanan
değişiklikleri hesaplayabilmenin kolay olmadığı göz önüne alınmalıdır.

3.4. Sera Gazı Salımları
İnsanın dünya iklimlerine verdiği zararla ilgili üzerinde en çok durulan konu başta CO2
olmak üzere sera etkisi yaratan gazların salımı konusudur. Sera etkisi yukarıda da verildiği gibi
atmosfer içerisinde ısının daha fazla tutularak, sıcaklık artışlarına neden olunmasıdır. Gerçi
atmosfer başlı başına bir sera olsa da atmosfere insan faaliyetleri sonucu katılan her bir molekül
gaz veya toz antropojenik sera etkisini oluşturmaktadır.
Küresel ısınmaya yol açan sera gazları; esas olarak, fosil yakıtların yakılması (enerji ve
çevrim), sanayi (enerji ilişkili; kimyasal süreçler ve çimento üretimi, vb. enerji dışı), ulaştırma,
arazi kullanımı değişikliği, katı atık yönetimi ve tarımsal (enerji ilişkili; anız yakma, çeltik
üretimi, hayvancılık ve gübreleme vb. enerji dışı) etkinliklerden kaynaklanmaktadır (Türkeş,
2003).
Atmosferde sera gazı olarak en fazla dikkat çeken gaz olan CO2, doğal yollardan
atmosfere ulaşabilmektedir. Bu yolların en önemlilerinden bir volkanik patlamalar ve halen
aktif olan volkanlardır. Bunun dışında canlıların soluması ya da okyanuslardaki ısınmaya bağlı
olarak yüzey sularında depolanmış karbondioksitin serbest kalmasıyla atmosfere
karışabilmektedir. Bunun anlamı özellikle okyanus yüzey sularında ısınmanın artmasıyla
havaya daha fazla karbondioksitin karışacağıdır. Yine aktif volkanların devam eden faaliyetleri
de atmosfer için karbondioksit kaynağıdır. Şekil 30’da görüldüğü gibi dünyanın en önemli ve
aktif bir volkan adası olan Mouna Loa’da (Hawai) 1958 yılından beri izlenen CO2 çıkışı küresel
artışa referans olacak şekilde! artmaktadır (Şekil, 20, Keeling, 2005).
CO2 ve diğer sera gazlarının kaynakları ve etkileri ise şöyle açıklanabilir: Doğal süreçler
dışında insan aktivitelerinden de atmosfere CO2 salımı olmaktadır. Daha önceki satırlarda da
ifade edildiği gibi 1850’li yıllarda gerçekleşen Sanayi Devriminden sonra artan fosil yakıt
kullanımı atmosferdeki birikimi her gün daha da arttırmaktadır. CO2’in küresel ısınmaya neden
olan sera gazları içersindeki payının %70 olduğu kabul edilmektedir. Atmosferdeki ömrü ise
200 yıla kadar çıkmaktadır.
Küresel ısınmaya yol açan sera gazları; esas olarak, fosil yakıtların yakılması (enerji ve
çevrim), sanayi (enerji ilişkili; kimyasal süreçler ve çimento üretimi, vb. enerji dışı), ulaştırma,
arazi kullanımı değişikliği, katı atık yönetimi ve tarımsal (enerji ilişkili; anız yakma, çeltik
üretimi, hayvancılık ve gübreleme vb. enerji dışı) etkinliklerden kaynaklanmaktadır (Türkeş,
2003).
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Şekil 20: Maona Loa Volkan Adasında (Hawai) Ölçülen CO2 Salımı

Önemli sera gazlarından biri olan Metan (CH4), gerçekte atmosfer içerisinde daha etkili
bir gazdır. Aynı miktardaki karbondioksite oranla en az 7 kat daha fazla ısıyı tutabilmektedir.
Bataklık alanlarından doğal yollarla atmosfere karışımın dışında fosil yakıtlar nedeniyle veya
atıkların ayrışmasından, pirinç üretiminden kaynaklanmaktadır. Atmosferdeki ömrü ise 12
yıldır.
Diazot monoksit (N2O), ormansızlaşma, kimya endüstrisi ve tarımda aşırı gübre
kullanımı gibi nedenlerle atmosferdeki birikimi artmaktadır. Sera etkisi CO2’e oranla 200 kat
daha fazladır. Atmosferdeki ömrü 120 yıldır.
Sera etkisi yaratan diğer bir etken ise aerosollerdir. Aerosoller doğal veya antropojenik
yollarla atmosfere karışan, çok küçük tanecikli ve havada asılı duran katı veya sıvı
parçacıklardır. Bunlar aynı zamanda birer yoğunlaşma çekirdeği olarak yoğunlaşma ve bulut
oluşumunu arttırmaktadır. Bilindiği üzere bulutlanma alınan güneş miktarını etkilemenin
yanında efektif arz radyasyonunu tutmak suretiyle ısınmayı arttırmaktadır.
Son olarak, sera etkisi yaratan gazlar içerisinde en önemlilerinden biri olan su buharı
üzerinde durmak gerekir. Su buharlaşarak atmosfere ısı taşımaktadır. Daha fazla buharlaşma,
atmosfere daha fazla ısının taşınması demektir. Böylece atmosferin sera etkisi ağırlaşmış olur.
Bunun yanında artan su buharının meydana getirdiği bulut oluşumu neticesinde yüzeye daha az
enerjinin ulaşması da söz konusu olacaktır. Bu durumda su buharının neden olduğu sera etkisi
bir ölçüde dengelenmiş olacaktır. Böylece su buharı bir yandan pozitif geri besleme neticesinde
sera etkisini arttırırken, oluşan bulutlar da güneş enerjisini keserek soğuma mekanizmalarını
devreye sokmaktadır. Bu açıdan su buharı küresel ısınma konusunda dikkatle ele alınması
gereken bir konudur.
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Bilinen gazlar içerisinde sera etkileri öne çıkan bu gaz ve partiküller bir yandan
günümüzde yaşanan sorunların temelini teşkil ederken, diğer yandan gelecek iklim senaryoları
için de denklemin birer parçası olmaktadırlar. Genellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği bu
temel sera gazlarının atmosfere salımı ile oranlanarak gelecek tahminleri yapılmaktadır. Ancak
iklim değişikliğine neden olan süreçler hatırlandığında, atmosferdeki gaz karışım oranları
değişiminin bu süreçlerden sadece biri olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Dolayısıyla
gelecek perspektiflerinde bu husus dikkate alınmalıdır.
Sera gazlarının salımı açısından dünyada öne çıkan devletlerin başında bilindiği gibi
ABD gelmektedir. ABD’nin yıllık salınım miktarı 7 milyar tonu geçmektedir. BM raporlarına
göre 41 sanayileşmiş ülkenin sera gazı salımı 2000 – 2004 döneminde % 2.4 artış göstermiştir.
Sera gazı salımının azaltılması için uluslararası süreçte en önemli önlemlerden biri olan
ve 1997 yılından imzalanan ancak 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü de istenen
sonuçlara ulaşamamıştır. Protokol, imza atan ülkelere atmosfere saldıkları sera gazı miktarını
1990 yılı düzeyinden % 5 daha aşağıya çekmeleri zorunluluğunu getirmiştir. Eğer ülkeler
atmosfere saldıkları sera gazlarını bu seviyeye çekemezlerse salım ticareti yoluyla haklarını
arttırma imkanları da olacaktır. Başka kelimelerle, Kyoto Protokolü ile birlikte atmosferin emtia
haline getirildiği bir dönem başlamıştır. 2008 – 2012 dönemi için hedeflenen bu azalımlara
ulaşılması çok güç görülürken 2012 sonrasında değişen iklime adaptasyon mekanizmaları
şimdiden konuşulmaya başlanmıştır. Sera gazı salımı açısından Türkiye’nin durumu ise
önemlidir.
Türkiye’nin 1990 – 2004 yılları arasındaki toplam sera gazı salımı 170.1 Mton’dan
296.6 Mton eşdeğeri düzeye çıkarak %74.4’lük bir artış göstermiştir. Bu artış BM İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Ek-1 listesinde olan 41 ülke içindeki en yüksek artış değeridir.
Dünya birinciliğini! aldığımız bu artışın içinde kuşkusuz en büyük pay büyük ölçüde fosil yakıt
tüketimi ile elde edilen enerji üretimine aittir (%76.7) (Kumbaroğlu vd, 2008). Enerji
üretiminden sonra sırayı atıklar (% 9.3), sanayi (% 8.7) ve tarım (% 5.3) almaktadır.
Toplam sera gazı salımı içerisinde ise en büyük pay % 81.6 ile CO2’e ait olup, onu %
15.5 metan izlemektedir. Ve tahmin edilebileceği gibi CO2 salımında ilk sırayı İstanbul yıllık
ortalama 30 Mton ile almaktadır (Can, 2006). İstanbul’u 12.3 Mton ile Ankara ve 16.5 Mton
ile İzmir izlemektedir. İzmir’e komşu olan Manisa’nın salımı ise (1994 yılı itibariyle) 8.3 Mton
olmuştur (Can, 2006). Görüldüğü gibi Türkiye’nin batı bölgeleri hem nüfus, hem şehirleşme ve
sanayileşme açısından en yoğun bölge olurken, aynı zamanda CO2 salımı açısından da öne
çıkmaktadır. Başka kelimelerle, aşırı nüfus artışı, doğal alan kayıpları, çevre kirliliği, çarpık
kentleşme gibi sorunların yaşandığı batı bölgelerde CO2 salımı en üst düzeyde olmaktadır.
Bunun doğal sonucu olarak bu bölgeler şehirsel ısı adası etkisiyle özellikle yaz minimumlarında
artma eğilimi göstermektedirler (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007) .
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Uygulamalar
1)
Milankoviç döngüleri üzerine detaylı araştırma yapınız.
2)
Farklı kaynaklardan küresel ısınma konusunda insan faaliyetlerinin etkilerini
araştırın, en önemli etkinin ne olduğunu açıklayın.
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Uygulama Soruları
1)
İklim değişiklikleri sadece insan faaliyetleri sonucunda mı oluşmaktadır?
2)
İklim değişikliğine neden olan doğal etmen ve süreçler nelerdir?
3)
İnsanın bu doğal etmen ve süreçleri etkilemesi, değiştirmesi mümkünmüdür?
4)
İklim değişikliğinde insanın katkısı nedir? Bir oran verilebilir mi?
5)
Şehir ısı adasının etkisi meteorolojik ölçümlerde ne kadar etkili
olabilmektedir?
6)
Büyük doğal alanları ilgilendiren projelerin uzun vadede fayda-maliyet
analizleri nasıl yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bugün dünyanın tartıştığı ve olumsuz sonuçlarıyla da karşı karşıya olduğu
iklim değişikliğinin doğal nedenlerini öğrendik. Görüldüğü üzere milyonlarca yıldır doğal
etmen ve süreçler çerçevesinde, kendi olağan akışında devam eden iklim değişikliği aslında bir
sorun değil, dünyanın doğal deviniminin bir parçasıdır. Bu şekilde iklim değişikliği olgusu
vardır, devam etmektedir ve devam edecektir.
Bu değişikliğe neden olan olaylar güneş ve dünyanın hareketleri ile ilgilidir. Bunlar
gezegensel süreçler olup insan olarak müdahalemiz söz konusu değildir.
Ancak ilerideki, bölümde de görüleceği gibi artan dünya nüfusu (150 yıl içinde yaklaşık
10 kat artarak bugün 7 milyarı geçmiştir), fosil kaynakların kullanımı, çevre sorunları,
ekosistemlerde yarattığımız bozulmalar ise bize etkileri itibariyle şiddetli iklim olayları olarak
geri dönmektedir.
Bu bölümde iklim değişikliği üzerinde insan faaliyetlerinin ne şekilde etkili oldğunu ve
olableceğini öğrendik. İnsanlar doğal yüzeyleri değiştirerek albedoyu etkilemektedirler. Bu ise
yer ile atmosfer arasındaki ısı alış verişini etkilediğinden orta ve uzun vadede iklim
değişikliğine yol açmaktadır. Öte yandan aşırı büyüyen şehirler ve özellikle çarpık kentleşme
nedeniyle doğal alanlar tahribe uğramakta, şehir içinde yelşil alanların ortadan kalkmasıyla da
birer kara cisim olan kent elemanları, şehir içi sıcaklıkları arttırmaktadır. Ortaya çıkan şehir ısı
adaları hem o şehirde yaşayanları olumsuz etkilerken, hem de şehir içinde kalan meteoroloji
istasyonlarının tutulan kayıtlar itibariyle yanlış sinyaller vermesine de neden olamaktadır. Son
olarak, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazları da küresel iklim değişikliğine
insanın bir katkısı olarak değerlendirilmnektedir. Ancak her sera gazı aynı etkiye sahip değildir.
Atmosfere katılan en fazla sera gazı CO2 olmakla birlikte ondan daha az katılan metan, etkisi
itibariyle CO2’ye göre 7 kat daha fazla etkilidir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi doğal iklim değişimlerinin nedenlerinden birine örnek
Eksen eğikliği
Volkanizma
Orojenez
Güneş lekeleri
Fosil yakıtlar

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi ortalama solar konstant değeridir?
1.00 cal/cm2/dak
2.00 cal/cm2/dak
3.00 cal/cm2/dak
4.00 cal/cm2/dak
5.00 cal/cm2/dak

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Güneş lekeleri döngüsü yaklaşık kaç yıllık periyoda sahiptir?
10 yıl
11 yıl
12 yıl
13 yıl
14 yıl

4)
Güneş lekeleri döngüsü 1755 yılından itibaren numaralandırılmaya başlamıştır.
Günümüzde kaçıncı döngü devam etmektedir?
a)
22
b)
23
c)
24
d)
25
e)
26
5)
6)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
7)
a)
b)

Güneş lekelerinin azalması ya da minimuma inmesinin sonucu nedir?
Dünyanın revolusyon hareketinin iklim açısından etkisi aşağıdakilerden
Günlük sıcaklık farklarının oluşması
Yıllık ve mevsimlik iklim karakterlerinin belirlenmesi
Güneş lekesi döngülerini oluşması
41.000 yıllık periyodik değişimler
26.000 yıllık periyodik değişimler
1816’da “yazı olmayan yıl” yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Buharlaşmadaki artışa bağlı bulutluluk
Güneş lekesi döngüsü
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c)
d)
e)
8)
olamaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Volkanik patlamalar
Solar konstantda değişim
Okyanus akıntılarında değişim
Aşağıdakilerden hangisi Alp orojenizinin Akdeniz’deki sonuçlarından biri
Pleistosendeki buzullaşmalar
Okyanus akıntılarında değişimler
Genel atmosfer sirkülasyonunda değişimler
Toros Dağlarının yükselimi
Bakı şartlarında değişmeler

9)
a)
b)
c)
d)
e)

Mounder Minimumunun görüldüğü zaman aralığı hangisidir?
1560 – 1620
1645 – 1715
1730 – 1810
1790 – 1830
1830 – 1890

10)
a)
b)
c)
d)
e)

Dünyanın güneşe en yakın geldiği nokta (günberi) hangi tarihte gerçekleşir?
3 Ocak
20 Mart
21 Haziran
4 Temmuz
21 Aralık

11)
nedeni nedir?
12)
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sanayi Devriminden sonra dünya nüfusunda meydana gelen artışların temel
Türkiye’de toplam sera gazı salımında ilk sırayı alan etken aşağıdakilerden
Enerji
Atıklar
Sanayi
Tarım
Ulaşım

13)
Karbon salımı itibariyle Türkiye’de ilk sırayı İstanbul almaktadır. Bunun temel
nedenleri nelerdir?
14)
Küresel atmosferde sera etkisi yaratan en önemli gaz hangisidir?
15)
Aşağıdakilerden hangisi önemli bir sera gazı olan Metan’ın kaynaklarından biri
değildir?
a)
Bataklık alanlar
b)
Fosil yakıtlar
c)
Atıkların ayrışması
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d)
e)

Denizlerin ısınması
Pirinç üretimi

Cevaplar
1)
e
2)
b
3)
b
4)
c
5)
Güneş lekeleri minimumları Küçük Buzul Çağında da olduğu gibi soğukların
arttığı periyotlardır.
6)
b
7)
c
8)
b
9)
b
10)
a
11)
Sağlık, barınma ve beslenme alanlarında görülen iyileşmelere bağlı olarak nüfus
artmaya başlamıştır.
12)
a
13)
Nüfus artışı, çarpık kentleşme, doğal alanlarda kayıplar, çevre kirliliği
14)
CO2
15)
d
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4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ VE KÜRESEL
DEĞİŞİMLER İLE BÖLGESEL YANSIMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iklim değişikliklerinin küresel ve yerel etkilerini ve iklim değişikliklerinin
bölgesel yansımalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkilerini araştırınız.
2)
İklim değişikliğinin doğal ekosistemler üzerine olan etkilerini araştırınız.
3)
İklim değişikliğinin insan faaliyetleri üzerine olan etkilerini araştırınız.
4)
İklim kuşaklarını araştırınız
5)
Farklı iklim bölgelerine neden olan gezegensel etmenleri araştırınız.
6)
İklim değişikliklerinde (geçmişte veya gelecekte) farklı iklim bölgelerinin
gösterdiği veya gösterebileceği değişimlerin neler olabileceğini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İklim Değişikliğinin Etkileri
Ve Küresel Değişimler İle
Bölgesel Yansımalar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Küresel iklim değişikliğinin Okuma, araştırma, görsel
genel ve yerel etkilerini sunumları takip ederek
öğrenir
Küresel iklim değişikliğinin Okuma, araştırma, görsel
bazı sektörler üzerine olan sunumları takip ederek
etkisini öğrenir
Küresel iklim değişikliğinin Okuma, araştırma, görsel
sağlık üzerine olan etkisini sunumları takip ederek
öğrenir
İklim değişikliğinin farklı
bölgelerde farklı yansımaları
olduğunu öğrenir

Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek

İklim değişikliğinde bölgeler Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek
arası farkların nasıl ortaya
çıktığını öğrenir
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Klimajeomorfoloji
İklim ve turizm
İklim ve sağlık
Sürdürülebilir yaşam
Bölgesel iklim farklılıkları
IPCC 5. Değerlendirme Raporu

•

Ekstrem hadiseler
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Giriş
İklim değişiklikleri, tüm küresel sistemleri etkileyebilecek bir yapıya sahiptir.
Gerçekten milyonlarca yıldan beri süre gelen bu değişimler yeryüzü üzerinde şekillenmenin,
morfolojik gelişimin en belirleyici unsuru olmuştur. Bu konuda iklime yardımcı olan süreç ize
“zaman”dır. Zaman ve iklim bir arada dünyaya bugünkü görünümünü kazandırmıştır.
Devam eden süreçler, ortaya yeni karakterlerin, yüzey şekillerinin çıkmasına da neden
olacaktır. Ancak bu uzun zaman isteyen bir konudur. Öte yandan değişen iklim koşullarının
insan hayatına ve onun faaliyetlerine etkisi de kaçınılmazdır. Bunun yanında mevcut
ekosistemler de bu değişimlerden etkilenecek doğal alanlardır.
Bugünkü iklim özellikleri dünyanın farklı alanlarına farklı özellikler şeklinde yayılım
göstermektedir. Buna benzer olarak da Türkiye’nin de farklı alanlarında bölgesel, yöresel hatta
yerel iklimler görülebilmektedir. Küresel ve yerel birçok etmene bağlı olan bu durum, dünya
üzerindeki iklim özelliklerinin doğal yayılışı ile de uyuımludur. Bununla birlikte iklimlerde
görülen değişimlerin de bu farklı bölgelerde aynı karakterleri göstermesi, aynı etkiye sahip
olması beklenmemektedir. Zira geçmiş iklim değişikliklerinde de bu durumun bu şekilde
gerçekleştiğine dair ipuçları ve bulgular mevcuttur.
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Nedeni ne olursa olsun küresel ölçekte meydana gelebilecek sıcaklık artışlarının
ekosistemlere ve insan yaşamı üzerine etkileri kaçınılmazdır. Sıcaklık artışlarının hidrolojik
döngüde önemli değişikliklere neden olabileceği gibi buzulların erimesine de bağlı olarak deniz
seviyesinde yükselmeler, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi gibi ekolojik açıdan önemli
sonuçlar doğurabilecek değişimlere neden olması beklenmektedir.
Küresel iklim değişikliğinin etkileri konusu aslında sadece yaşayan organizmalar için
değil, aynı zamanda abiyotik unsurlar açısından da önemlidir. Başka bir ifade ile iklim
değişikliği başta insanlar olmak üzere bitki ve hayvanları da içeren biyotik unsurlar için önemli
olduğu kadar, ekosistemin abiyotik unsurlarını oluşturan su, toprak ve yüzey şekilleri açısından
da önemlidir.
Biyotik unsurlara geçmeden önce abiyotik unsurları genel olarak ele almakta fayda
vardır. Özellikle milyonlarca yıldan beri süre gelen bu değişimler yüzeylerdeki, yani
jeomorfolojideki şekillenmeler için de önemli bir unsurdur. Çünkü iklim, yerin yapısına,
litolojisine ve özellikle orojenez ve epirojenez gibi kaynağını içeriden alan etmen ve süreçlerin
oluşturacağı ana yer şeklileri üzerinde adeta bir heykeltıraş gibi şekil vermektedir.
Bugün büyük iklim kuşakları ile morfoklimatik bölgeler arasındaki uyum dış etmen ve
süreç olan iklimin eseridir. Ancak bu noktada unutulmamalıdır ki yüzeyi şekillendirmede
iklimin en büyük yardımcısı “zaman” ya da “süre”dir.
Klimajeomorfolojik ya da morfoklimatik şekillerin oluşumunda ilk çıkış noktası
aslında tektonizmaya bağlı oluşumlardır. Tektonik hareketlere bağlı olarak ortaya çıkan bir
arazinin şekli ve yüksekliği o araziyi işleyecek olan iklim etmeni ve zaman için temel çıkış
noktasıdır. Yani belli bir yüksekliğe ve şekle sahip bir arazinin dış kuvvetler tarafından nasıl
işleneceği iklime ya da bulunduğu iklim bölgesine bağlıdır. Örneğin sürekli nemli tropikal
bölgelerde toprak oluşumunu etkileyen olumlu süreçlere bağlı olarak daha “törpülenmiş”
yuvarlak şekillere sahip olabilirken, soğuk iklim bölgelerinde donma-çözülme süreçlerinin
etkisinde daha keskin hatlara sahip şekiller görülmektedir. Bununla birlikte sert ve kütlevi
kayalar, kireç ve kumtaşlarına oranda daha dik yamaçlar oluşturmaktadırlar. Örneklerle de izah
edilmeye çalışılan bu nedenlere bağlı olarak morfoklimatik oluşumlar kayaç özelliklerine,
enleme, yüksekliğe karasallık ve denizelliğe bağlı olarak değişmektedirler. Bu etkenler
içerisinde kayaç özellikleri hariç diğerleri iklimi ilgilendiren etmelerdir aynı zamanda.
Diğer yandan değişen iklim koşullarının da izlenebildiği jeomorfolojik şekillenmeler
yeryüzünde izlenebilmektedir. Morfoklimatik süreçler açısından zonal ve azonal şekiller olarak
ayırt edilebilen bu yapılar o bölgedeki hâkim iklimin özelliğini yansıtmaktadır. Burada zonal
şekiller içinde bulunduğu iklim kuşağının özelliğini yansıtırlar. Yani o iklim bölgesine özgü
şekillerdir. Buna karşılık azonal şekiller ise içinde bulundukları iklim bölgesinin genel
özelliklerinden çok içinde bulundukları mikroklimatik süreçleri yansıtmaktadırlar. Ancak
milyonlarca yıllık süreçler içerisinde değişen iklimlerin bir sonucu olarak polisiklik
topografyaların oluşmasına neden olan taban seviyesi değişimleri (buzullaşma ya da buzulların
erimesi, küresel ısınma-küresel soğuma) de iklim değişikliklerinin bir sonucu olabilmektedir.
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Diğer yandan iklim değişikliklerinin morfoklimatik anlamda etkileri farklı
gelişebilmektedir. Uzun süreli değişimler genel topografyayı şekillendirmiş olmakla birlikte
kısa süreli salınımlar ise (100-1000 yıl gibi) daha çok birikinti şekilleri üzerinde etkili
olabilmektedir. Ancak her ne ölçekte olursa olsun iklim değişikliği, başta da ifade edildiği gibi
abiyotik faktörler üzerinde ve özellikle jeomorfolojik şekillenme üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Zira dış yüzeyin, yani jeomorfolojinin şekillenmesinde iklim süre ile birlikte temel bir
etmendir.
Bunun dışında iklim değişikliğinin toprak oluşumu, hidrolojik döngü, buzul
seviyelerinde değişimler, deniz seviyesinde değişimler gibi hem birbiri ile bağlantılı hem de
bağımsız çalışabilen ekosistem unsurları ile doğrudan etkileşimi bulunmaktadır.
Sürdürülebilir yaşam ve kalkınma için karasal ve sucul ekosistemlerin yanı sıra sosyo
ekonomik süreçler de büyük öneme sahiptir. Bu anlamda temel geçim kaynakları içerisinde yer
alan tarım, ormancılık, balıkçılık ve hatta hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm, sigortacılık
gibi alanlar da iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili ekonomik faaliyetlerdir. Ve tüm bu
faaliyetler iklimle doğrudan bağlantılı olup, iklimde meydan gelecek değişikliklerden
etkilenmektedirler. Küresel sıcaklıklarda meydana gelebilecek ortalama 1 oC’lik artış bile
birçok bölgede ormanların büyüme ve yenilenme becerilerini etkileyebilmekte, tarımsal ürün
desenlerinin değişimine yol açabilmektedir. Bu artışlar aynı zamanda diğer doğal sistemlerin
yenilenme kapasitelerini etkileyeceğinden, küresel ekosistemler için ciddi tehlikeler de
taşımaktadır.
Bununla birlikte yine küresel ortalama sıcaklıklarda görülebilecek 1 – 3,5 oC’lik artışın
günümüz sıcaklık kuşaklarını kutuplara doğru 150-550 km kaydırabileceği ya da dikey yönde
dağların üst kesimlerine doğru orobiyom basamaklarını da yaklaşık 150 -550 m
yükseltebileceği öngörülmektedir. Bunun anlamı, orta kuşağın daha sıcak bir hal alması ile
kutup ikliminin daha dar alana çekilmesidir.
Kutup buzulları kadar dağ buzullarının erimesi ve daimi kar seviyelerinin yükselmesine
neden olabilecek bu değişimler, özellikle kar ile beslenen ve nispeten düzenli rejime sahip
akarsularda rejim değişikliklerine neden olacaktır. Bu durum ise özellikle alçak alanlar için “su
kuleleri” olarak adlandırılan dağların bu özelliğini yitirmesine, dolayısıyla alçak alanlarda
düzensiz akarsu rejimlerinin oluşturacağı birçok soruna yol açacaktır.
Göl sularının ısınması biyolojik etkileri de ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkabilecektir.
Gelişebilecek anaerobik koşullar nedeniyle göllerin üretkenlikleri azalacaktır.
İklim değişikliği ile birlikte kıyı ekosistemlerinde daha dramatik değişimleri olacağı
beklentisi yüksektir. Isınan atmosfere bağlı olarak buzulların erimesi kıyı seviyelerindeki
değişimler kıyı ekosistemlerinin tahribatına neden olacağı gibi, kaide seviyesinin değişimine
bağlı olarak akarsu yataklarında da bir dizi değişimler olası problemler olarak bizi
beklemektedir. Özellikle kıyı ekosistemlerinde yer alan tatlı su alanlarında, ya da kıyılardaki
sulak alanlarda tuzluluk dengesini değiştireceğinden, kıyılardaki sulak alan ekosistemlerinde
degradasyonel ekosistem değişimleri kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan tarım yapılan kıyı
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ovalarının da tuzlu sular tarafından istila edilmesi önemli tarımsal kayıpları da beraberinde
getirecektir.
Kıyı ekosistemlerindeki bu kayıplar aynı zamanda turizm açısından önem taşımaktadır.
Kıyı alanlarının deniz seviyesi yükselimleri ile sular altında kalması birçok turizm tesisi için
bir son teşkil etmektedir.
Isınma şeklinde görülecek iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek ekonomik ve
sosyo-kültürel süreçlerden biri olan turizm, bu etkileri temel olarak 4 ayrı coğrafi alan üzerinde
yaşayacaktır (UNWTO 2007a).
Bunlardan ilki turistik açıdan kıyı bölgeleri ve küçük adalardır. Özellikle Pasifik
Okyanusu’nda zaman zaman çıkan dev dalgalar ve fırtınaların ada ülkeleri ve kıyılarını nasıl
etkilediği hatırlandığında, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak deniz ve okyanus
seviyelerindeki artışların bu alanları nasıl etkileyebileceği anlaşılabilir. Yine IPCC’nin
öngördüğü kötümser senaryoda ortaya çıkabilecek 4 oC’lik ısınma neticesinde oluşacak sel ve
taşkınlardan dünya nüfusunun % 20’sinin etkilenmesi söz konusu olabilecektir. Öte yandan
sulardaki ısınma ve artan kirliliğin okyanus yaşamına olacak etkisi de hesap edilmelidir. Bu
şekilde önemli destinasyonlardan biri olan mercan resiflerinin de olumsuz olarak etkilenmesi
beklenmelidir. Yine özellikle kıyılarda ayrı bir turistik cazibe merkezi olan sulak alanlarda
degredasyonel değişimler kaçınılmaz olacaktır.
Diğer bir coğrafi yapı yarı kurak alanlar ve çöllerdir. Suyun yaşam için en belirleyici
unsur olduğu bu alanlar üzerinde iklim değişikliklerinin etkisi su açığını arttırıcı yönde olması
beklenmektedir. Çölleşme ve susuzluğun doğrudan yaşam üzerine etkisi olduğu gibi üretim ve
tüketim süreçlerine olan etkisi neticesinde susuzluk konusunda hassas bölgelerde yer alan
destinasyonların olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.
İklim değişikliğinin üzerinde baskı hissettirdiği alanlardan birisi de turizm açısından
ormanlar ve biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitlilik ve ormanların turizm çekiciliğindeki yeri
tartışılmazdır. İklim değişikliklerinin tehdidi altında olan biyoçeşitlilik kaybı, IPCC’ye göre
eğer sıcaklık artışları 1.5 oC ile 2.5 oC arasında gerçekleşirse % 20 – 30 arasında olacağı tahmin
edilmektedir. Başka bir ifade ile ortalama sıcaklıklardaki 2.5 oC’lik artışın bitki ve hayvan
(biota) toplulukları üzerinde % 30’luk bir tür kaybını getirebileceği beklenmektedir.
Biyoçeşitlilik gibi ormanlar da bir yandan aşırı kullanım ve yangınlar nedeniyle yayılış
alanlarını kaybederken, diğer yandan karbon yutağı işlevini yapamaz hale gelmektedirler. FAO
verilerine göre dünyadaki ormanlık alanlar 15 yıl içinde % 3’ünü kaybetmiştir. Bu kayıp alansal
olarak 13 milyon hektar kadardır. Böylece doğal görünüm ve biyolojik çeşitlilik özellikleri
nedeniyle bir destinasyon yaratan bu alanlar, bir yandan hatalı kullanımlardan etkilenirken
diğer yandan iklim değişiklikleriyle ortaya çıkacak degredasyonel ekosistem değişimleriyle
karşı karşıya kalmaktadır.
İklim değişikliğinin turizm açısından etkileyeceği önemli bir diğer coğrafi alan ise
kutuplar ve dağlık alanlardır. Bu alanlar kar örtüsü ve buzulların varlığı açısından birbirlerine
benzerler. Bu açıdan yaşadıkları riskler de benzer özellikler göstermektedir. Son gelen bilgiler
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buzul ve karla kaplı alanların dünya üzerinde hızla azaldıkları, geriledikleri yönündedir. Bu
sessiz, soğuk ve uzak coğrafyalar aynı zamanda önemli birer cazibe noktasıdır.
Dağlık alanlarda daimi kar seviyelerinin yükselmesi ve buzul alanlarının gerilemesi bir
dizi ekolojik etkiyi de beraberinde getirecektir. Bu açıdan iklim değişikliği neticesinde ortaya
çıkan buzul ve kar alanlarının daralması önemli diğer bir destinasyon olan dağlarda ziyaretçi
kayıplarına neden olabilecektir. Fransa Meteoroloji bürosunca yapılan çalışmalara göre 1500
m. yükseltide 1.8 oC’lik bir sıcaklık artışının kuzey Alplerdeki karla örtülü gün sayısının 40 gün
daha azalacağı ortaya konmuştur. Buna karşılık bu bölgelerde kış turizminin rasyonel
olabilmesi için karla örtülü gün sayısının en az 100 gün olması beklenmektedir.
İklim değişikliğinin turizm sektörüne olası etkileri son yıllarda giderek önem kazanan
bir konu olmuştur. 2007 yılında gerçekleştirilen Davos Zirvesi öncesinde de, 2003 yılında
Tunus’un Djerba kentinde “1. Uluslararası İklim Değişikliği ve Turizm Konferansı”
düzenlenmiştir. 2007 yılında yapılan 2. zirvede de 1. zirveye benzer bir yaklaşım içerisinde
iklim değişikliği ve turizm alanında gelecek çalışmalara yön verilmesi ve iklim değişikliği ile
mücadele süreci yanında adaptasyon koşulları değerlendirilmiştir. Gerçekten, bu gün özellikle
iklim değişikliğinin temel nedeni olarak verilen sera gazı salımlarının azaltılmasında turizm
sektörüne düşen görevler vardır. Ancak doğal süreçler içersen de devam edecek değişime
adapte olmak da en az mücadele kadar önemli olmalıdır.
Bu çerçevede Davos Zirvesi’nin sonuçlarına bakıldığında turizm sektörü için iklim,
doğal çevre ve güvenlik konularının destinasyon seçimi açısından önemli faktörler olduğu
görülmektedir (UNWTO 2007b). Bu gün ise küresel iklimde meydana gelebilecek değişimleri
anlamak veya önceden tahmin edebilmek, bu üç faktörün üzerinde bir öneme sahip olmuştur.
Beklenen değişikliklerden biri destinasyonların dikey yönde yer değiştirmesidir; kıyılardan
dağlara, alt enlemlerden yukarı enlemlere doğru. Buna göre özellikle Kuzey Avrupa
ülkelerindeki turistlerin kendi ülkelerine daha yakın destinasyonları seçebileceği
vurgulanmaktadır (UNWTO 2007b). Bu durumda ekonomisinin önemli bir bölümünü turizm
gelirlerine bağlayan Akdeniz ülkeleri için bir sorun teşkil etmesi kaçınılmaz olacaktır.
İklim değişikliklerinin turizm destinasyonları ve onların sürdürülebilir kullanımına olan
etkileri maddeler halinde verirsek (UNWTO 2007b);
1)
İklimin doğrudan etkisi: İklim turizm için en temel doğal kaynaktır. Aynı
zamanda turizmin maliyeti üzerinde doğrudan etkisi vardır. Konaklama tesislerinde kullanılan
ısıtma – soğutma sistemlerinden yiyecek ve su tedarikine kadar birçok maliyet üzerinde iklimin
etkisi bulunmaktadır.
2)
İklim değişiklikleri neticesinde oluşacak çevresel değişikliklerin dolaylı etkileri:
İklim gibi çevresel özellikler de turizm üzerinde etkilidir. Susuzluk, bioçeşitlilik kayıpları,
doğal afetlerde artış trendi, kıyı erozyonu veya kıyı çizgisinde değişiklikler (deniz seviyesi
yükselmesi) gibi degredasyonel ekosistem değişimleri turizmi bölgesel anlamda
etkilemektedir.
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3)
Turist tercihlerindeki değişkenlik üzerine iklim değişikliği ile mücadele
politikalarının etkisi: İklim değişikliğine neden olan süreçlere karşı ulusal ve uluslar arası bazda
bir mücadele başlamıştır. Bu mücadele turist akışı üzerinde de etkili olmaktadır. Ulaşım
maliyetlerindeki artışlar çevre koruma amacıyla turizm yatırımlarına karşı geliştirilen
mücadele, destinasyonların değişmesine, dolayısıyla turist akışının da yön değiştirmesine neden
olabilmektedir.
4)
Toplumlarda oluşan sosyal değişiklikler üzerine olan dolaylı etki: Turizm birçok
ülke için önemli bir ulusal gelir kaynağı olduğu düşünülürse, turizm gelirlerindeki azalmanın
doğrudan kişi başına düşen milli gelirde azalmaya neden olacağı anlaşılabilir. Bu da başta
sosyal yatırımlar olmak üzere birçok yatırımın durmasına neden olabilecektir.
5)
Hassas olan “Sıcak Nokta” destinasyonları: İklim ve çevresel anlamda dış
etkenlere hassasiyetleri olan ve bu nedenle “sıcak nokta” tanımlaması yapılabilen
destinasyonlar iklim değişikliklerinden her iki yönde de (pozitif – negatif) etkilenebilecektir.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası için bu etkinin yönü negatiftir. Böylece
ortaya iklim değişikliklerinden “kazananlar ve kaybedenler” gibi bir yaklaşım da çıkmaktadır.
Görüldüğü gibi ekosistemler doğal yaşam döngüsünün devamı kadar insan yaşam
kaynaklarının sürdürülebilirliliği açısından da büyük öneme sahiptir. Özellikle tarım,
ormancılık, balıkçılık gibi ekonomik süreçlerin doğal ekosistemlere olan ilişkisi insanoğlu için
yaşamsal öneme sahiptir. Doğal ya da insan yaşamına ilişkin tüm bu sistemler ise özellikle
iklim değişikliklerine karşı son derece duyarlıdır. Bu değişiklikler ve ısınma sonucu ortaya
çıkan yangın riskleri neticesinde atmosfere katılan CO2 birikimlerinin katastrofik olarak
sıcaklık ve su dengesini bozması beklenebilir.
Yukarıda ifade edildiği gibi göl ve akarsularda görülen bu değişimlerin yanında denizler
ve özellikle kıyılar üzerinde de olası bir küresel ısınmanın olumsuz etkileri farklı bir noktada
daha karşımıza çıkmaktadır. Kıyılar bugün için insanoğlu açısından yaşamsal değeri büyük
alanlardır. Dünya nüfusunun ve dünyadaki büyük kentlerin büyük bir bölümü kıyılarda
toplanmıştır. Küresel ısınma ve buzulların erimesiyle görülecek deniz seviyesi yükselimleri,
bugün yerleşim amaçlı kullanılan kıyı alanlarında kayıplara neden olacaktır. Bunun yanında
haliçlerde ya da akarsu ağızlarında tuzluluk artışları, gel-git düzenindeki değişiklikler, delta
oluşum süreçlerinde değişiklikler gibi fiziksel ve biyolojik etkiler de beklenen değişikliklerdir.
Bu yapısal değişiklikler zaten büyük nüfus ve çevresel kirlilik tehdidi altında olan kıyı
ekosistemlerinde degradasyonel değişimleri de beraberinde getirecektir.
İklim değişikliklerinin doğal ekosistemlerde ve buna bağlı olarak beşeri süreçlerde
meydana getireceği bu kalıcı değişikliklerin yanında insan sağlığı üzerine etkileri de olacaktır.
Bu etkiler doğrudan ölümle sonuçlanacak olumsuzluklar olabileceği gibi, yine ölümle
sonuçlanacak salgın hastalıklarda artışlar ve bu hastalıkların etki alanında değişikler gibi
olumsuzlukları da beraberine getirebilecektir. Sağlık üzerine doğrudan etkiler açısından
ortalama sıcaklıklardaki artışlarla birlikte özellikle kalp – damar ve solunum hastalıklarından
kaynaklanan ölümlerde artışlar beklenmelidir. Bu gün dahi zaman zaman görülen sıcak hava
dalgalarında bu tarz hastalıkların ve ölümle neticelenen problemlerin arttığı görülmektedir.
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Bunun yanında salgın hastalık riskleri de artacaktır. Sıtma gibi yayılış alanı daha çok sıcak
bölgeler olan salgın hastalıkların yayılış alanları da genişleyecektir.
Şekil 21’de görüleceği gibi küresel ısınmanın beklenen boyutlarda artması neticesinde
2050 yılında sıtma hastalığının muhtemel yayılış alanları içinde Türkiye de önemli bir yere
sahip olacaktır. 2050 yılına ait dağılış senaryosu HadCM2 Senaryosu üzerine kurulmuştur
(Randolop, 2000). Bu hastalığın bu gün daha çok Güneydoğu Anadolu’yu kapsayan risk
sahaları, bu değişiklikle birlikte Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümü ile İç Anadolu, hatta
Orta Karadeniz’e kadar uzanabilecektir (koyu renkli sahalar). Öte yandan bu yayılım dünya
nüfusunun yarıya yakın bir bölümünü etkileyecek ölçülere ulaşabilecektir. Özellikle tropikal,
subtropikal alanlar ile Türkiye gibi ılıman kuşak ülkeleri de aynı tehdidin altına girebilecektir.

Şekil 21: İklim Değişikliği Neticesinde Sıtma Hastalığının Yayılış Senaryosu (2050
için).
Bunun yanında fırtına, tropikal siklon, sel, taşkın gibi doğal afetlerde meydana
gelebilecek sayısal artışlar ölüm ve yaralanma yanında psikolojik travmaların da sebebi
olabilecektir.
İklim değişikliği her ne kadar küresel bir olgu olarak karşımıza çıksa da sonuçları ve
etkileri itibariyle bölgesel farklıklardan söz etmek mümkündür. Bugün dünya üzerinde görülen
iklimler, bu kitabın ilk bölümlerinde de ifade edildiği gibi, farklılıklar içermektedir. Bu
farklılıklar dünyanın güneşten aldığı enerjinin dağılımına, genel atmosfer sirkülasyonu ve o
sirkülasyonda yine gezegensel etkenlere dayalı olarak ortaya çıkan değişimlere ve yeryüzünün
farklı coğrafi özelliklerine (özellikle kara ve deniz dağılışı, yükselti vb.) bağlı olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu gezegensel etkenler, yine gezegenimizin yapısı ve milyarlarca yıldan beri süre
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gelen dünya ve güneş arasındaki etkileşim süreçlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu noktada
insanın etkisi aramak doğru olmayacaktır.
Dünya üzerinde farklı iklim kuşakları ve farklı iklim bölgelerini, hatta yörelerini yaratan
unsurlar bugün de varlığını sürdürmektedir. Tıpkı milyonlarca yıldan beri olduğu gibi bugün
de süre gelen doğal iklim değişikliği süreçlerine bu farklı özellikler içeren iklim bölgelerinin
farklı tepkiler vermesi de beklenmesi gereken bir sonuçtur.
Bu açıdan ele alındığında “küresel ısınma” gibi bir olgu düşünüldüğünde, genel
itibariyle ortalama sıcaklıklarda bir artış beklenebilmekle birlikte, diğer meteorolojik
hadiselerde de küresel anlamda aynı değişimlerin olması beklenmemelidir. Zira sıcaklığın
dışında basınç, rüzgâr, nem, bulutluluk, yağış gibi meteorolojik hadiseler, diğer coğrafi
faktörlerin etkisinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Nitekim genel algıdan farklı olarak “küresel ısınma = kuraklık” gibi bir genel ifadenin,
yeryüzünün her noktasında aynı şekilde gerçekleşmesi beklenmemelidir. Mevcut durum da bu
yargıyı destekler niteliktedir. Alman Meteoroloji Dairesi’ne dayanan bir değerlendirmede aşırı
yağışların son 100 yılda Kuzey Amerika’da % 5 oranında Kuzey ve orta Avrupa’da ise % 20
arttığı, buna karşılık Çin ve Akdeniz’de azaldığı ifade edilmektedir. Bir diğer ifade ile yağışlı
bölgelerin daha yağışlı, az yağışlı ya da kurak bölgelerin ise daha az yağış aldığı görülmektedir.
Bu durum bölgeler arası farklılıklara bir örnek teşkil etmekle birlikte, daha uzun süreli
yağış noksanlığı dönemleri ile artan şiddetli yağış frekansları, yağışlı ve kurak bölgeler
arasındaki farkları daha da arttırmaktadır.
Bugün konuşulduğu anlamda “küresel ısınma”nın dünyanın her yerinde kuraklık ile
sonuçlanmasını beklemek, bölgesel olarak ortaya çıkan bu farklılıklara dayalı olarak mümkün
görünmemektedir. Aslında ısınan havanın daha çok buharlaşmaya neden olduğu ve daha çok
nem içereceği düşünüldüğünde, bulutlanmanın artması, paralelinde yağışların ve şiddetli
yağışların artması, deniz yüzeylerindeki sıcaklıkların artmasıyla da kasırga frekanslarının
artması beklenen sonuçlar olmalıdır. Ancak bu durum farklı iklim bölgelerinde farklı sonuçlar
doğuracak bir süreç olarak algılanmalıdır.
Türkiye’de de benzer farklılıkları beklemek yanlış olmaz. Bugün Türkiye iklimine
baktığımızda, her ne kadar makroklimatik özellikler açısından “Akdeniz Makroiklim
Bölgesi”nde olduğumuzu ifade edebilsek de yerel coğrafi faktörlere bağlı olarak farklı yerel
iklimlerin de varlığını biliyoruz. Karadeniz Dağlarının kıyıya paralel uzanmasının ortaya
çıkardığı doğal bariyer neticesinde Karadeniz kıyı bölgesi ve kıyıya bakan yamaçlarda her
mevsimi yağışlı bir “Okyanusal” yağış rejimi görülürken, Akdeniz ve Ege kıyılarında Akdeniz
iklimi ve yağış rejimi, iç bölgelerde ise karasal iklim tipini ve maksimum yağışları farklı
dönemlere rastlayan yağış rejimlerini görebilmekteyiz. Bunun bir sonucu olarak, bugün
“küresel ısınma” anlamında ifade edilen iklim değişiklinin Türkiye’nin her bölgesine aynı
şekilde yansıması beklenmemelidir. İklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerine ilerideki
konularda değinileceğinden, burada daha fazla detaya girilmeyecektir.
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Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 5. Değerlendirme Raporu’na göre
bölgesel ölçekte ve bölgeler arası ölçekte görülen değişimler şöyle özetlenmiştir:
1950’den itibaren küresel anlamda aşırı (ekstrem) hava olaylarında değişimler
görülmekte ve soğuk günlerin sayısı azalırken sıcak günlerin sayısı artmıştır. Bununla birlikte
Avrupa, Asya ve Avustralya’da sıcak hava dalgalarının sıklığı daha da artmıştır. Buna karşılık
kuvvetli ya da şiddetli yağışların artış gösterdiği bölgeler, bu tarz yağışların azalış gösterdiği
bölgelerden daha geniş yer tutmaktadır. Başka bir ifade ile kuvvetli yağış görülen bölgeler
(özellikle karalar üzerinde) daha fazla yer kaplamaktadır. Yine bununla birlikte kuvvetli yağış
sıklığının ve şiddetinin Kuzey Amerika ve Avrupa’da artmış olması dikkat çekicidir. Bu
bölgelerin dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olmaları, en fazla sanayileşen ve
şehirleşen bölgeleri olması da ayrı bir dikkat konusudur.
Bütün bu fiziksel sonuçlara dayalı bölgesel farklılıkların yanı sıra iklim değişikliğinin
bölgeler arası ekonomik, politik ve ticari anlamda farklı yansımalara da neden olacağını
belirtmek gerekmektedir. Zira, örneğin bugün uygun iklim koşulları altında etkili bir tarım
faaliyeti sürdüren bölgelerde bu faaliyet değişen koşullar altında olumsuz
etkilenebilmekteyken, bir başka bölgenin daha elverişli tarım şartlarına ulaşması beklenebilir.
Örneğin Rusya’da yer alan “donmuş topraklar”ın, küresel anlamda ısınma nedeniyle tarıma
elverişli hale geleceği ve bunun da Rusya ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı ifade ediliyor
olmakla birlikte donmuş toprakların, ısınma nedeniyle doğrudan tarım toprağına döneceğini
düşünmek yanıltıcı da olabilir. Çünkü ilk süreçte “çözülen” bu topraklarda su ve besin
zenginliği istenilen düzeyde olmayabilir.
İklim değişikliklerine neden olan doğal süreçler hatırlandığında, atmosfer bileşiminde
meydana gelen değişimler ile fiziki coğrafya özelliklerinde meydana gelen değişimlerin
bölgesel ve yerel olarak ayrı bir önemi olduğu düşünülebilir. Genel iklim karakterleri güneş
ışınları ve gezegensel karakterlerin etkisi altında ve genel atmosfer sirkülâsyonuyla
belirlenmesinin yanında bölgesel farklar da yerel fiziki coğrafya etmelerinin özelliklerini
yansıtmaktadır. Daha önce de açıklandığı gibi yükselti, bakı ve denizden uzaklık gibi etkenler
yerel iklim farklarının doğmasına neden olmaktadır. Türkiye bu açıdan çok iyi bir örnektir.
Bununla birlikte, yerelde bazı değişiklikler görülebilmektedir. Ormansızlaşma, doğal
alanların sanayi, tarım veya yerleşmelere açılması, çarpık ve hızlı bir şekilde gelişen şehirleşme
nedeniyle doğal alan kayıpları, bir coğrafi birimin büyük bir bölümünü ilgilendiren yatırımlar
(örneğin baraj inşaatları), kurutulan sulak alanlar, doldurulan ve tahrip edilen kıyı alanları gibi
karakteristik özellikleri değiştirilen büyük coğrafi birimler, yerel ya da bölgesel iklim
değişikliklerine neden olabilmektedirler.
Daha önce de açıklandığı gibi albedo değerleri farklı olan bu alanlar, devam eden doğal
süreçler içerisinde hem kendine has iklim karakterlerini geliştirmişler, hem de çevreleri ile
etkileşim halinde oradaki iklim karakterleri üzerinde de rol oynamışlardır. Bir bölgede
buharlaşan suyun rüzgârlarla başka bir bölgeye taşınıp, orada yoğunlaşması neticesinde yağış
halini alması, bölgeler arası etkileşimin bir örneğidir. Türkiye konumu itibariyle bu şekilde
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çevresindeki alanların temel karakteristik iklim şartlarını yaşayan ancak yerelde de fiziki
coğrafya etmenleri nedeniyle farklılıkları olan bir ülkedir.
Bu şekilde beliren yerel şartlarda insan faaliyetleri sonucu görülen değişiklikler, yerel
iklimlerinde değişmesine neden olmaktadır. Bunun tipik örnekleri şehirlerde yaşanmaktadır.
Buna benzer olarak yüzey karakteri değiştirilen alanlarda da bu süreç devam etmektedir.
Bölgesel veya yerel ölçekte görülen bu değişikliklerin etkileri sadece kendileri için
değil, civar alanlar için de geçerli olmaktadır. Örneğin büyük kentlerde ortaya çıkan hava
kirliliği, o alanda etkili olmanın yanında rüzgârlarla taşınarak komşu alanlara da etkisini
götürebilmektedir. Hatta oluşacak yağışlar hava kirliliğinden dolayı asit yağışlarına
dönüşebilmekte ve sonuçta şehirsel kirlilik civar alanın hem atmosferini hem de toprağını
kirletebilmektedir.
Temel olarak bakıldığında insanoğlunun yaptığı faaliyetlerin yukarıda açıklanan şekilde
bölgesel ölçekte etkili olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre küresel iklim değişimlerinin
nedenlerini esas olarak yine küresel sistemlerde aramak ve bunu güneşten gelen enerji ile
ilişkilendirmek, bölgesel ya da yerelde görülen değişimleri de insan faaliyetlerinde aramak
mümkün görülmektedir. Bununla birlikte ekosistemlerin bir bütünlük içersinde, tıpkı bir
zincirin halkaları gibi birbiri ile ilişki halinde olduğu ve birbirini etkilediği de daima hatırda
tutulmalıdır.
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Uygulamalar
1)

İklim değişikliğinin farklı sektörler üzerindeki etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Küresel ısınmadan etkilenecek turizm destinasyonaları nerelerdir?
2)
İklim değişikliklerinin küresel ekosistemlere etkisi nasıl olacaktır?
3)
Küresel ısınmanın salgın hastalıklar için önemi nedir?
4)
Gelecek iklim değişikliklerinin özellikle soğuk iklim ve kutup kuşağı
ülkelerinde nasıl sonuçlar doğurabileceğini araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iklim değişikliklerinin farklı alanlara ve sektörlere olası etkilerini öğrendik.
İklim özellikleri milyonlarca yıldan beri jeomorfolojik görünümü şekillendirmekle birlikte,
günümüzde de bu şekillenmenin devam ettiğini, ancak morfoklimatik süreçte zamanın önemli
rol oynadığını gördük. Öte yandan günümüz iklim değişimlerinin, küresel ısınmanın bazı
sektörler ile salgın hastalıkların yayılışına da etki ettiğini gördük.
Ayrıca bu bölümde dünyanın halen farklı iklim bölgelerinde görülecek iklim
değişikliklerinin farklı sonuçlar doğurabileceğini öğrendik. Son yıllarda iklimlerde görülen
ekstrem koşulların da yine bölgesel dağılım gösterdiği her yerde aynı şekilde ve aynı ölçekte
olmadığı görülmüş olmakla birlikte, gelecekte de bu farkların oluşabileceği görülmektedir. Bu
nedenle iklim değişikliği konuşulurken bu farklı özelliklkerin de dikkate alınması ve gelecek
senaryolarında bu farklılıkların değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın doğal ekosistemler üzerine olan
etkilerine bir örnek değildir?
a)
Hidrolojik döngüde değişim
b)
Buzulların erimesi
c)
Ormanların tahribi
d)
Deniz seviyelerinde yükselim
e)
İklim kuşaklarının yer değiştirmesi
2)
Büyük iklim kuşakları ile morfoklimatik bölgeler arasındaki uyum neye göre
gelişmiştir?
3)
Aşağıdakilerden hangisi jeomorfolojik şekillenme açısından kaynağını yerin
içinden almamaktadır?
a)
Litolojik özellikler
b)
Volkanizma
c)
İklim
d)
Orojenez
e)
Epirojenez
4)
İklim dışında ekosistemlerin temel unsurları nelerdir?
5)
İçinde bulunduğu iklim özelliklerini yansıtan yüzey şekillerine ne ad verilir?
6)
İklim değişikliklerinden etkilenebilirliliği olan ekonomik sektörlere örnekler
veriniz.
7)
Yapılan öngörülere göre aşağıdakilerden hangisinin, ortalama sıcaklıkların 1-3,5
o
C’lik bir artışının sonucunda gelişmesi beklenmez?
a)
Sıcak kuşağın kutuplara doğru genişlemesi
b)
Orobiyom basamaklarında yükselim
c)
Buzulların erimesi
d)
Kutup iklimlerinin daha dar alanlara çekilmesi
e)
Delta ovalarının genişlemesi
8)
Küresel ısınma sürecinde göllerin üretkenliğini azaltan etken nedir?
9)
Deniz seviyesi yükselimlerinin kıyılarda beklenen olumsuz etkileri nelerdir?
10)
Aşağıdakilerden hangisi sadece klimatolojik/meteorolojik kökenli doğal afetler
grubuna dahil değildir?
a)
Şiddetli yağmur
b)
Sel
c)
Hortum
d)
Tropikal siklon
e)
Tipi
11)
Aşağıdakilerden hangisi farklı iklim bölgelerinin ortaya çıkmasına neden olan
süreçlerden biri değildir?
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a)
b)
c)
d)
e)

Güneşten alınan enerjinin yerküre üzerindeki dağılışı
Genel atmosfer sirkülasyonu
Yeryüzünün farklı coğrafi özellikleri
Dünyanın yıllık hareketleri
Dünyanın günlük hareketleri

12)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetleri ile değişebilir?
Volkanik aktivitelerle atmosfere salınan CO2
Hava kütlelerinin doğuş bölgelerinin özellikleri
Atmosferin sera etkisi
Hava kütlelerinin taşıdığı özellikler
Dünyanın yıllık hareketlerine göre olan mevsimlik özellikler

13)
Sonuçları itibariyle küresel ısınma dünyanın her noktasında aynı etkiye sahip
olabilir mi?
14)
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın bir sonucu olarak diğerlerine oranla
daha etkili bir şekilde kasırga frekansının artmasına neden olan etkenlerden biridir?
a)
Buzulların erimesi
b)
Deniz yüzeyi sıcaklıklarının artması
c)
Buharlaşmanın artması
d)
Atmosferdeki su buharının artması
e)
Yağışlı bölgelerin giderek daha fazla yağış alması
15)
Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim değişiklikleri de göz önüne alındığında
kuraklığın dünya genelinde hâkim olduğu dönemin genel özelliği nedir?

Cevaplar
1)
c
2)
İklim özelliklerine ve zamana bağlı olarak gelişmiştir.
3)
c
4)
Canlılar, su, toprak, yüzey şekilleri
5)
Zonal şekiller
6)
Tarım, ormancılık, turizm, sağlık, sigortacılık vb.
7)
e
8)
Göl sularının ısınması nedeniyle anaerobik koşulların ortaya çıkmasıdır.
9)
Dünya nüfusunun ve dünyadaki büyük kentlerin büyük bir bölümü kıyılarda
toplanmıştır. Küresel ısınma ve buzulların erimesiyle görülecek deniz seviyesi yükselimleri,
bugün yerleşim amaçlı kullanılan kıyı alanlarında kayıplara neden olacaktır. Bunun yanında
haliçlerde ya da akarsu ağızlarında tuzluluk artışları, gel-git düzenindeki değişiklikler, delta
oluşum süreçlerinde değişiklikler gibi fiziksel ve biyolojik etkiler de beklenen değişikliklerdir.
10)
b
11)
e
12)
c
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13)
Hayır. Bölgesel iklim farklılıkları ısınma yönündeki bir değişimin sonuçlarını
farklı yansıtacaktır. Örneğin bazı bölgeler daha az yağış alırken bazı bölgelerde toplam yağışlar
veya şiddetli yağış frekansları artabilecektir. Bölgesel farklılıklar ısınma ve değişimin etkilerini
de farklılaştırmaktadır.
14)
b
15)
Kuraklığın genel anlamda hâkim olduğu dönemler küresel soğumaların, buzul
çağlarının yaşandığı dönemlerdir. Çünkü soğuk bölgelerde buharlaşma olmayacağından yağışa
neden olan hidrolojik çevrim kesintiye uğrar.
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5. GELECEK İKLİM SENARYOLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gelecekte olası değişimlerle ilgili senaryoları ve iklim değişikliklerinin
etkileri ile mücadele konusunda küresel anlamda neler yapıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) tarafından geliştirilen gelecek
iklim senaryolarını araştırınız.
2)
IPCC senaryolarında Akdeniz’in durumunu inceleyiniz.
3)
Gelecek iklim senaryolarında Türkiye’yi ilgilendiren bazı basınç merkezlerinin
durumunu inceleyiniz.
4)
İklim değişikliğinin etkileri ile mücadele ve adaptasyon konularını araştırınız.
5)
İklim değişikliklerinin etkilerine karşı alınabilecek önlemleri değerlendiriniz.
6)
İklim değişikliklerine nasıl adapte olunabilir, araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Gelecek İklim Senaryoları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İklim değişiklikleri ile ilgili Okuma, araştırma, görsel
dünyada yapılan gelecek sunumları takip ederek
senaryolarını öğrenir
Gelecek iklim senaryolarında Okuma, araştırma, görsel
göze
çarpan
hataları sunumları takip ederek
değerlendirir
İklim değişikliğinin
etkilerinin nasıl
azaltılabileceğini öğrenir

Okuma, araştırma, görsel
sunumları takip ederek

BM’nin çatısı altında yapılan Okuma, araştırma, görsel
uluslar arası çalışmaları sunumları takip ederek
değerlendirir
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•

IPCC
Güneş lekesi döngüsü
Fahrenheit
İklim senaryosu
Mücadele
Azaltım
İklim mültecileri
BMİDÇS
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Giriş
Bugün yaşanan sorunlar ve geçmişte olan değişimler, iklimleri daha iyi anlamaya ve
geleceği daha doğru planlamaya ihtiyaç duymamıza neden olmaktadır. Bu açıdan geçmiş
değişiklikleri de göz önüne alarak gelecek iklim senaryolarını oluşturmak, dünya için önemli
bir çalışma konusu olmuştur. Ancak bir yandan birbirinden farklı senaryolar üretilirken, diğer
yandan bu çalışmaların kamuoyuna yansımasında da bazı sorunların yaşandığı, abartıların
görüldüğü de dikkat çekmektedir. Ayrıca meteorolojik kayıtların tutulduğu son 150-160 yıllık
bir periyodun, gelecek iklim senaryolarına ışık tutması, binlerce, milyonlarca yılın eseri olan
doğal iklim salınımlarının gözden kaçmasına de neden olmamalıdır.
Bugüne kadar iklim değişikliği konusunda yapılan tüm açıklamalar belli noktalarda
ortak özellikler taşısalar da, özellikle geçmiş iklim değişikliklerinin açıklanmasında ve gelecek
senaryolarında farklı yorumlara da rastlamak mümkündür.
Bu anlamda doğal süreçlerle devam eden iklim değişiklikleri ile özellikle Sanayi
Devriminden sonra görülmeye başlayan insan aktivitelerine bağlı etkilerin değerlendirilmesi,
insana bağlı hatalarla mücadele edilirken, doğal süreçlerle olacak iklim değişikliklerine nasıl
adapte olunacağının anlaşılması gerekir.
Bu anlamda, dünyanın hassas bölgelerinde, iklim değişimlerine bağlı olarak ortaya
çıkan mültecilik gibi uluslararası konuları da göz ardı etmemek gerekir.

105

Geleceği tahmin etmenin yeni adı "senaryo" olmuştur. Gerçekten birçok konuda
geleceğe yönelik olarak bazı veriler ve bilgisayar yardımıyla senaryolar üretilmektedir. Bu
çabalar geleceğin planlanması ve olası risklere hazır olunması açısından olumlu karşılanabilir.
Ancak senaryo oluşturmada bazı varsayımlar kullanılır ve bazı bilinmeyenler de sabit
(değişmez) kabul edilir. Öte yandan dünya ekosistemi ve onun bir parçası olan atmosfer o kadar
çok bilinmeyene ve katastrofik etkiye sahiptir ki ortaya konan senaryoların gerçekleşme
ihtimali tahmin edilenin altına inebilmektedir.
Değişik veri tabanına ve uygulama yöntemlerine göre birçok "iklim değişimi" senaryosu
üretilmektedir. Bunlardan bir tanesi olan BM Hükümetler Arası İklim Paneli (IPCC)
öngörüsüdür. Halen dünyada en çok kullanılan bu senaryolar gelecekteki olası sera gazı
kullanımı, sosyo-ekonomik gelişmeler, nüfus artışı ve göçler gibi farklı ancak yarattığı çevresel
baskılar açısından iklimle de ilgili olan süreçleri dikkate alan çalışmalardır. Bu çerçevede
birçok senaryo üretilmiş ve kodlandırılmıştır. Bu senaryolardan en çok kullanılanlardan biri
olan (A2) senaryosu bugün küresel anlamda görülen yaşam biçiminin devam etmesi üzerine
kurulmuştur. Yani nüfus hızla artmakta, bölgeler arası eşitsizlik sürmekte, çevre sorunlarına ya
da küresel ısınmaya karşı özel bir önlemin alınmadığı bir dünya düzeni dikkate alınmaktadır.
Bunun yanında (B2) olarak adlandırılan senaryo ise insanlar biraz daha yarattığı çevresel
sorunlarla yüzleşmiş ve çözümü için çaba harcamaya başlamış bir süreç üzerine kurgulanmıştır.
Bunun dışında (A1) (B1) senaryoları ile bunların alt senaryoları olarak 40 kadar senaryo
mevcuttur (Karaca ve Şen, 2007). Gelecek iklimlerine yönelik rakamlar ve beklentiler sürekli
değişmekle birlikte genel kabul görmüş değerlendirmelerden biri, 2100 yılına kadar sıcaklıklar
1990’a göre ortalama 2oC (min. 1oC – max. 3.5oC) artacaktır. Buna göre deniz seviyeleri de
ortalama 50 cm (min. 15cm. – max. 95 cm.) yükselecektir. Türkiye’de ise A2 senaryosu
çerçevesinde 2070 – 2100 yılı sıcaklıklarının bu güne göre 2-6oC artacağı tahmin edilmektedir.
Diğer yandan farklı kaynaklardan birçok raporun da dünya kamuoyuna yansıdığını
izlemekteyiz. Bunlardan biri olan ve Pentagon Raporu olarak hatırlayabileceğimiz rapor da yine
felaket senaryolarına yer veriyordu (An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications
for United States National Security, October 2003). Ancak bu tarz raporların kamuoyuna
yansıtılmasında bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Söz konusu raporun ülkemiz
kamuoyuna yansımasında açıklanan ifadelerden biri 10 yılda sıcaklıklarda 5-10 derece artış
olacağı idi (bazı haberler daha yüksek olarak yazılmıştı). Rapor da bu artışı söylüyordu. Ancak
orada verilen birim Amerika’da kullanılan Fahrenheit (F) derece idi. Oysaki bilindiği üzere
Avrupa’da ve Türkiye’de Santigrat (C) birimi kullanılmaktadır. Buradaki farkı şöyle
açıklayabiliriz: Su 0oC ‘da donarken bu değer (F) için 32o’dir. Ya da 30oC’nin (F) karşılığı
86o’dir. Amerika’daki hava raporlarını veya iklim çalışmaları takip edenler bilirler, günlük
raporlarda mevsime göre 52oF (bize göre 11.1oC) veya 82oF (bize göre 27.8oC) gibi değerler
verilmektedir. Fahrenheit’ın Santigrad dereceye çevrilmesi ya da tam tersinin yapılması için
kullanılan formül şöyledir (Tablo2):

106

Birim

Çevrilecek birim

Çevrim formülü

Santigrad (C)

Fahrenheit (F)

°F = °C × 1,8 + 32

Fahrenheit (F)

Celsius (C)

°C = (°F – 32) / 1,8

Tablo 2: Santigrad – Fahrenheit Çevirim Tablosu

Bu noktadan hareketle raporda belirtilen 5-10oF’ın kesinlikle 5-10oC’ye eşdeğer
olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak o tarihlerde raporun kamuoyuna yansıtılmasında bu fark
dikkate alınmadan 5-10oF, 5-10oC olmuştu. Yine İngiliz Hükümeti ekonomi danışmanı N.
Stern’in Ekim 2006’da yayınlanan “Economics of Climate Chance” raporu iklim değişikliğinin
getireceği ekonomik zararın boyutlarını ortaya koymaya çalışan bir değerlendirmedir. Burada
da küresel ısınmanın dünya ekonomisi üzerine etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu
rapor üzerine farklı değerlendirmeler içeren çeşitli yazılar da yazılmıştır. Neticede birçok
bilimsel temelli çalışmanın yanında, yine bilimsel temel üzerine kurulduğu ifade edilen bu tarz
raporların içeriğini ve bize yansıtıldığı şekli ciddi olarak incelemekte yarar olduğunu ifade
etmeliyiz.
Geleceğin iklim senaryoları içinde ısınmanın devam edeceğini ifade eden yaklaşımların
yanında, az da olsa dünyanın yakın bir dönemde soğuma sürecine gireceğini öngören
yaklaşımlara da rastlamak mümkündür. Soğuma senaryolarında temel çıkış noktaları arasında
atmosferdeki CO2 artışının sanıldığı kadar etkili bir şekilde ısınmaya neden olmayacağını, bu
etkinin aslında az olduğunu vurgulayanlar bulunmaktadır. Bunu ispatlamak için de 1930’lu
yıllarda küresel sıcaklıklar düşerken, CO2 emisyonunun artmaya devam ettiğini, dolayısıyla
karbondioksit emisyonunun etkisinin beklenenden az olması gerektiğini, ısınma süreçlerinde
başka etkenlerin de aranmasını öneren yaklaşımlar bulunmaktadır. Bununla birlikte güneş
lekeleri ile ilgili döngünün devamında 2030 yılına kadar sürecek bir dönemde küresel
sıcaklıkların azalacağını ifade eden yaklaşımlar da bulunmaktadır (şekil, 22).
Bugün varlığı ifade edilen ısınmanın nedenleri artık 2 grupta ele alınmaktadır.
1.) Doğal süreçler ki bu süreçlerden kasıt yukarıda anlatılanlardır. Daha çok jeolojik
dönemler içersine yayılan iklim değişikliklerinin açıklanmasında ele alınan bu süreçler temelde
güneş enerjisinin yeryüzüne ulaşmasında ya da atmosferin bileşiminde görülen değişimlere
dayanmaktadır.
2.) İnsan etkisi. Bu süreç daha çok atmosfere doğal olmayan yollardan aşırı miktarda
verilen sera gazları neticesinde sıcaklıkların artmasını ifade etmektedir ki bu gelişimi özellikle
büyük kentlerin iklim karakterlerinin değişmesinde görmekteyiz. Bu kentsel iklim değişimini
aynı zamanda kent ortamlarında görülen yüzey değişiklikleri de kuvvetli bir şekilde
desteklemektedir.
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Şekil 22: Güneş Lekesi Döngüsü (1700-2030)
Küresel ölçekli değişimlerin temeli yine küresel bir olgu olan genel atmosfer
sirkülasyonu, basınç merkezleri ve okyanus akıntılarının değişimi gibi nedenlerde aramak
gerekir. Bu değişimler bir bölgenin genel iklim karakterinin var olmasında veya değişmesindeki
temel etkenlerdir. Bugün dünya üzerinde genel atmosfer sirkülasyonunun da etkisiyle
belirlenmiş temel basınç yapıları ve kuşakları, hem kendi bölgeleri için ve hem de genel
atmosfer sirkülasyonu vasıtasıyla etki sahası içersindeki tüm bölgeler için belirleyici etken ve
süreçleri oluşturmaktadırlar.
Konunun daha iyi anlaşılması için Türkiye’den örnek vermek gerekirse, ülkemiz
ikliminin genel karakterlerini, coğrafi konum ve genel atmosfer sirkülasyonunun belirlediğini
söyleyebiliriz. Türkiye, orta kuşakta, Akdeniz’in doğusunda yer alan bir ülke olarak bütünüyle
Akdeniz makroklimasının etki sahası altında olan bir ülkedir. Bununla birlikte Türkiye’yi
ilgilendiren basınç merkezleri kuzeyde 2 adet ve güneyde 2 adet olmak üzere 4 tanedir (Şekil,
23).
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Şekil 23: Türkiye’yi Etkileyen Hava Kütleleri
Kuzeyde bulunan basınç merkezleri, kuzeybatıda, İzlanda Alçak Basınç Merkezi (mP)
ile kuzeydoğuda yer alan Sibirya Yüksek Basınç Merkezidir (cP). Bu her iki basınç merkezi
kutup alanına yakın olup soğuk karakterlidirler. Ancak İzlanda Alçak Basınç Merkezi, konumu
itibariyle nemli bir karaktere, Sibirya Yüksek Basınç Merkezi ise kurak bir karaktere sahiptir.
Özellikle soğuk dönemde, yani yaklaşık Ekim – Mayıs ayları ararsında dünyanın hareketleri ve
genel atmosfer sirkülasyonunun özelliğine bağlı olarak Türkiye, kuzeyde bulunan bu basınç
merkezlerinin etki sahasına girmektedir. Böylece soğuk dönemde soğuk kurak ve soğuk nemli
iklim karakterleri dönüşümlü olarak Türkiye’yi etkilemektedir. Çünkü Türkiye bulunduğu
coğrafi konumu itibariyle genel atmosfer sirkülasyonunun en değişken ve hareketli
kuşağındadır. Sıcak dönemde ise (Haziran- Eylül ayları arası) bu sefer güneyde yer alan Asor
Yüksek Basınç Merkezi (mT) ile Basra Alçak Basınç Merkezi (cT) Türkiye üzerinde etkili
olmaktadır. Etkileri ve bilinirliliği açısından Basra Alçak Basınç Merkezi olarak bilinen basınç
yapısının oluşum mekanizması bu bölge dışında yer alsa da, Türkiye üzerine geliş yönü ve
etkileri açısından bu isimlendirme halen kullanılmaktadır. Asor Yüksek Basınç Merkezi sıcak
ve nemli, Basra Alçak Basınç Merkezi ise sıcak ve kurak özelliklere sahiptir. Yine genel
atmosfer sirkülasyonunun etkisi altında bu merkezlerden doğan hava kütleleri dönüşümlü
olarak Türkiye’yi etkilemektedir.
Dönemsel olarak oluşan bu farklara rağmen sıcak dönemde bir İzlanda asgarisinin ya
da soğuk dönemde bir Asor azamisinin Türkiye’yi etkilediği de görülmektedir. Netice itibariyle
Türkiye’nin etrafında bulunan bu basınç sahaları sıcak veya soğuk dönemde (Türkiye’nin
mevsimlik geçişlerinin takvimlerdekinin aksine kısa olması nedeniyle iklim karakterlerini
soğuk ve sıcak dönem olarak ayırmak onu daha anlaşılır kılmaktadır.) sıralı olarak Anadolu’yu
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etkilemektedir. Özellikle batı bölgelerinde bazen hava kütlelerinin hareketleri o kadar hızlı
olabilmektedir ki gün içerisinde birbirinden farklı hava olayları yaşanabilmektedir.
Genel karakter itibariyle Türkiye’nin iklim özelliklerini şekillendiren bu basınç
merkezleri ve genel atmosfer sirkülasyonunda olabilecek değişimler, Türkiye iklimini
doğrudan etkileyecektir. Aşırı salınan sera gazları küresel sıcaklılarda artış yaratabilseler de
genel atmosfer sirkülasyonunu değiştirecek etkileri sadece sera gazı artışlarıyla sınırlamak
doğru olmamalıdır. Burada, dünyanın ve atmosferin temel enerji kaynağı olan güneşten gelen
enerjideki değişimlerin payı çok önemlidir. Güneşten gelen enerjideki değişimler ya da daha
önce açıklandığı üzere eksen eğikliğinin değişimi gibi gezegensel etkenler güneşten alınan
enerjiyi değiştirebilmekte, bu da bugün belli bir dengede olan basınç kuşakları ve genel
atmosfer sirkülasyonunun karakterini değiştirebilmektedir.
Bu açıdan ele alındığında binlerce hatta milyonlarca yıldır görülen iklim
değişikliklerinin sera gazı salınımlarından başka açıklamalara da ihtiyacı vardır. Küresel
anlamda son 150 yıldır artan küresel sıcaklıkların nedenleri içerisinde özellikle birim alanlarda
insan aktivitelerinin sorumluluğu aranabilse de, doğal salınımların da devam ettiği
unutulmamalıdır. Ancak sonuç iklim değişikliğidir.
Küresel ölçekli bu değişimler yanında bölgesel ya da yerel ölçekte görülen değişimler
insanın algılamasına daha açık olmaktadır. Çünkü insan öncelikle yaşadığı dar çevreyi algılar
ve takip eder. Bu dar çevre bazen bir köy, bazen bir şehir bazen de bir bölge olabilmektedir.
Küresel algılamalar genellikle bundan sonra gelir. Bu nedenle küresel değişiklikler yanında
bölgesel ölçekte görülen değişimlerin nedenleri ve sonuçlarıyla daha iyi ortaya konması,
mücadele ve adaptasyon süreçleri açısından önemlidir.
Genel olarak değerlendirmek gerekirse; bu güne kadar iklim salınımlarının nedenlerini
açıklamak üzere ileri sürülen tüm hipotezlerin hiçbiri tam anlamıyla ispatlanamamıştır. Her
hipotez belirli olayları açıklarken belirli olaylarda da yetersiz kalmaktadır.
Dünya yüzeyinin, dolayısıyla atmosferin güneşten gelen radyasyonla ısındığı
gerçeğinden yola çıkarsak, bu radyasyon miktarında veya bu radyasyonun yeryüzüne
ulaşmasında meydana gelecek değişimler iklimlerin de değişmesine neden olacağını söylemek
yanlış olmayacaktır. Jeolojik devirlere bakıldığında bu değişimler daha çok bir salınım özelliği
göstermektedir. Buna göre değişimlere neden olan etkenler de salınım göstermektedir. Jeolojik
mazi boyunca görülen iklim değişimlerine neden olan hangi etkenlerin salınım yaptığının
bulunması, bugün görülen veya gelecekte görülecek salınımların da açıklanmasına yardımcı
olacaktır. İklim değişimlerinin nedenleri açısından yukarıda açıklanan etkenler içinde salınım
özelliği gösteren en belirgin süreçler yerkürenin hareketlerinde var olan salınımlardır. Belirli
yıllar bazında devrilik gösteren bu süreçler, Pleistoseni veya Holoseni açıklayabilirler. Bunun
yanında, güneş lekeleri, kıta parçalarının yer değiştirmesi, orojenik veya epirojenik hareketler
de elbette küresel ölçekte salınımlar üzerinde etkili olabilecektir. Ayrıca yüzey değişimleri de
özellikle yerel ölçekte etkili olabilir.
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Bunun yanında yapılan çalışmalar ve coğrafya temelli yorumlamalardan ortaya bazı
satır başları çıkmaktadır:
*İnsan ancak lokal iklimi etkileyebilmektedir. Genel değişimler daha çok gezegensel
süreçlerin etkisi altında gelişmektedir (Erinç, 1961). (Antropojenik iklim değişimi – doğal iklim
salınımı)
*Jeolojik dönemlerde sıcaklık artış ve azalışları küresel olarak her yerde aynı
olmamıştır.
*Bütün jeolojik devirlerde yeryüzünde farklı iklim kuşakları olmuştur. Ancak iklim
kuşakları arasındaki farklar soğuk devrelerde barizleşirken, sıcak devrelerde daha azalmıştır.
*Günümüz iklim modelleri ani iklim değişimlerini içerse de, bu olası değişimlerin
sonucunu açıklamaya yeterli değildir. Ancak gelecekte ani bir değişim olma olasılığı da sıfır
değildir.
*Birçok meteoroloji istasyonunun şehirler içinde ya da yakınında kalması nedeniyle
yapılan ölçümler, kendi ısısını yaratan şehirlerin gelişmesini göstermekten öteye
gidememektedir. Bu tarz istasyon verilerine dayalı küresel ısınma modelleri de küresel anlamda
gerçeği yansıtmaktan uzak olacaktır.
*Yapılan çeşitli değerlendirmeler göre güneş faaliyetleri son birkaç bin yıla göre
artmıştır. Bu durum aslında küresel ısınmanın da nedeni olabilir.
Süreç ve yaklaşımlar ne olursa olsun bugün insanoğlunun önemli bir sorunla karşı
karşıya olduğu muhakkaktır. Başta enerji üretimi olmak üzere, ormansızlaşma, ısınma ve
ulaşım faaliyetleri, yanlış arazi kullanımları, çarpık kentleşme ve çevresel tahribatlar
neticesinde atmosferdeki sera gazları artmaktadır. Artan sera gazları, iklimlerin doğal seyrinde
görülen ısınmayı kuvvetlendirmek suretiyle ısınmanın miktarını ve etkisini arttırmaktadır.
IPCC 2007 raporunda küresel sıcaklığın 20. Yy.da 0.6 oC arttığı ifade edilmektedir. Aynı
kuruluşun 2013 raporunda bu değer 0.86 oC olarak belirtilmektedir. Sera gazlarındaki artışla
ilgili hazırlanan birçok senaryo, ısınma sürecinin artarak devam edeceğini ifade etmektedir.
Bunların içerisinde en bilinen sonuçlardan biri küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar 1.3 oC ile
3.5 oC arasında artacağıdır.
İklimlerde görülen bu değişim insan yaşamını etkileyeceği kadar kuşkusuz doğal yaşam
üzerinde de etkili olacaktır. Yine bu ısınma süreci devam ettiği taktirde 2100 yılına kadar
ortalama deniz seviyelerinin 15 – 95 cm. arasında artacağı da beklenmektedir. Bu durum kıyı
alanlarındaki arazi ve yapılarda tahribata neden olacaktır. Yine ısınma sürecinin tetikleyeceği
buharlaşma nedeniyle bir yandan sıcaklık, diğer yandan yağışta ekstrem değerlerin ve
meteorolojik kökenli doğal afetlerin görünme sıklığı artacaktır. Tüm bu değişimlerin iklim
kuşaklarını ve dolayısıyla ekosistemlerin dengesini değiştirmesi beklenmelidir.
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Bu gün küresel sıcaklıklardaki artışın özellikle insan topluluklarının yoğun olarak
bulunduğu kuzey yarım kürede ve 40o – 700 enlemleri arasında belirgin olması, insan ve insan
faaliyetlerinin iklim süreçlerine olan etkisi için bir örnek teşkil etmektedir (şekil, 24).
Ekolojik sistemlerde görülen bu değişimlerin besin üretimine yapacağı olumsuz etkiler
neticesinde küresel anlamda görülen açlık, kıtlık ve susuzluk tehlikesini daha da üst seviyelere
taşıması mümkün olacaktır. Bu tehlikeler doğrudan insan yaşamını ve yerleşimini etkileyecek
göçler ve hatta savaşlar ortaya çıkabilecektir.

Şekil 24: Küresel Sıcaklık Artışlarının Coğrafi Dağılışı (IPCC 2007).
Bu genel tablo küresel ısınmanın artması suretiyle toplumlarda ve doğal ekosistemlerde
görülebilecek değişimleri özetlemektedir. İnsanın bu değişimdeki payı iklim süreçleri dışında,
doğaya verdiği zarar açısından çok büyük olduğunu kabul etmek gerekir. Hatta gelinen noktada
tek suçlunun insanın doğal ekosistemlere karşı davranışıdır demek abartılı olmaz. Ancak çare
yine insandadır. Binlerce, hatta milyonlarca yıldır kendine has doğal bir sistem içerisinde
varlığını sürdürmüş canlılar ve onların cansız varlıklarla birlikte oluşturduğu ekosistemler son
50 – 100 yıl içerisinde antropojenik degradasyonun ağır baskısı altında kalmıştır. İklimler kadar
doğal çevreyi de etkileyen bu olumsuz gelişmeyi durduracak olan da yine insanın kendisidir.
İklim değişikliği küresel ekosistemler üzerinde belirgin etkiye sahip bir süreçtir. Doğal
salınımı içerisinde değişen iklimlere uyum insan dışındaki canlılar için bir ölçüde mümkün
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olmuştur. Ani değişimler ise onları da olumsuz etkilemiştir. Milyonlarca yıldan beri bu seyirde
değişen süreç, özellikle Sanayi Devriminden sonra değişim hızı artan, etkileri daha şiddetlenen
bir hal almıştır. Burada ortaya çıkan ve sürecin doğal seyrini bozan etmen ise artan insan nüfusu
ve insan faaliyetleri olmuştur.
Çevreye verilen her türlü zarar, doğrudan ya da dolaylı olarak iklimi de etkilemektedir.
Atmosfere verilen karbondioksit, sera etkisini şiddetlendirerek doğrudan bir etki yaparken,
atıklardan çıkan metan ise karbondioksitten 7 kat daha güçlü bir etki ile sera gazı etkisi yaparak
dolaylı bir etkinin ürünü olmaktadır. Burada ilk etken, hatalı tüketim alışkanlıkları ile çözümsüz
süreçlere dönüşen atıklardır.
Küresel ısınmaya bağlı buzul erimeleri kıyı çizgilerinde yükselime neden olacak, bu da
kıyı alanlarının tahribine ve degradasyonel ekosistem değişimlerine yol açacaktır. Kıyı
yapılarının, turizm yatırımlarının, kıyı ovalarındaki tarımsal faaliyetlerin ve hatta balıkçılığın
etkilenmesi, sosyo ekonomik sorunlara yol açacaktır.
İklim mültecileri, susuzluğun ve giderek kuraklaşan ortamların bir sonucu olarak ortaya
çıkmaya başlamıştır. Okyanus adalarında yaşayan halkların, deniz seviyesi yükselimlerine bağlı
olarak yaşayacakları sorunlar daha şimdiden Birleşmiş Milletlerin önemli günden maddeleri
arasına girmiştir. 50’ye yakın kendi bayrağına sahip küçük ada devletlerinin iklim
değişikliğinden etkilenmeleri kaçınılmaz bir hal almıştır.
Sıcaklıklarda görülen artışlar, özellikle ekstrem sıcak günlerin artması ve sıcak hava
dalgalarının daha şiddetli ve sık hale gelmesi insan sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır.
Bunun dışında sıcak kuşakların yer değiştirme ihtimali de tüm ekosistemleri etkileyecek bir
durumdur.
Yağış değerlerinin değişimi de dağılışı sıcaklık kadar beklentilere uyumlu
gitmemektedir. Diğer bir ifade ile küresel ısınma = kuraklık algısı her alan için geçerli bir süreç
değildir. Aslında ısınan havanın daha fazla buharlaşmaya neden olması ve daha fazla nem
tutması, yağışlarda artış yönlü eğilimleri destekleyen bir gelişimdir. Ancak küresel
sirkülasyonda görülecek değişimler ve yerel coğrafi faktörler bölgeden bölgeye, yöreden
yöreye yağış eğilimlerinin aynı olmayacağını göstermektedir. Bazı bölgelerde yağış azalımları
gözlenmekte ise de bazı bölgelerde artış eğilimleri öne çıkmaktadır. Ancak ekstrem yağış
hadiselerinin ya da şiddetli yağışların görülme sıklıkları ile düşen yağış miktarları küresel
anlamda artma eğilimdedir.
Sonuçta toplumlar değişen iklimlerle birlikte yeni risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Küçük Buzul Çağı süresince görülen açlık, kıtlık, toplu ölümler gibi küresel felaketlere benzer
riskler bugün de güncelliğini korumaktadır. Üstelik bugün kaynaklar daha da azalmış, buna
karşılık nüfus yaklaşık 10 kat daha artarak 7 milyarı geçmiştir. Bugün için iklimle ilgili küresel
sorunların başında su ve sağlıklı suya ulaşımla ilgili problemler gelmektedir.
İklim değişikliğinin etkilerini arttıran insan faaliyetleri en azından kontrol altına
alınabilir süreçlerdir aslında. Ancak toplumsal hırslar, yanlış tüketim alışkanlıkları ve çevresel
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tahribat durumu güçleştirmektedir. Bu nedenle küresel iklim değişikliklerini veya yerelde
görülen değişiklikleri hızlandıran, onların etkisini arttıran yanlış faaliyetlerden kaçınmak bizim
iklim değişikliği ile mücadele konusunda atmamız gereken adımdır. Ancak her koşul altında,
doğal şartlarla ama daha yavaş değişen iklimlere uyum için sürdürülebilir kalkınmanın
felsefesine uygun kalkınma modelleri oluşturmak da atılması gereken diğer önemli bir adımdır.
Bu nedenle insanoğlu bir yandan iklim değişikliğine neden olan davranış biçimleri ile
mücadele (mitigation) ederken, diğer yandan gelecekteki iklim karakterlerine adapte
(adaptation) olmanın yollarını bulmak durumundadır. Çünkü doğal süreçlerin yönlendirdiği
iklim değişikliklerinin durdurulması mümkün değildir. Ancak insanın önce yakın
çevresine, sonra da küresel anlamda dünya ekosistemlerine verdiği zararı da biran önce
durdurması gerekir.
Bu konuda bireylere, yerel yönetimlere sivil toplum kuruluşlarına, üniversite ve
araştırma kuruluşlarına, hükümetlere ve nihayetinde uluslararası kuruluş ve organizasyonlara
görev ve sorumluluklar düşmektedir.
IPCC gibi BM çatısı altında çalışan organizasyonların çalışmaları kadar, Çölleşme İle
Mücadele Sözleşmesi, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların
öngördüğü faaliyetleri gerçekleştirmek çözüme katkı sağlamak açısından önem taşımaktadır.
Ancak bu noktadan daha önemlisi, çevreye zarar veren faaliyetlerin ortadan kaldırılabilmesi
için hükümetlerin alacağı kararlar ve atacağı adımlar ile bizzat bireylere düşen görevlerin yerine
getirilmesidir.
Sonuç olarak, iklimlerde görülen ve milyonlarca yıldır doğal sürecinde devam eden
iklim değişikliklerinin etkileri, sürece insanın müdahalesiyle özellikle belirli alanlarda artmıştır.
Doğal bitki örtüsü tahrip edilirken, çarpık şehirleşen, kirletilen ve aşırı insan baskısı altında
kalan alanlarda yaşanan çevre sorunları ile birlikte karakteristik iklim özelliklerinin de değiştiği
gözlenmektedir.
Çevreye zarar verdiğini bildiğimiz bireysel davranışların değiştirilmesi çözüm için ilk
adım olmalıdır. Bu nedenle BM Çevre Programının (UNEP) 2008 yılında Dünya Çevre Günü
için deklare ettiği (Kick The Habit) “Alışkanlıklarınızı Terkedin” sloganı, üzerinde ciddiyetle
durulması gereken bir yaklaşımdır.
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Uygulamalar
1)
2)

Farklı iklim senaryolarında Türkiye’nin durumunu araştırınız
İklim mültecileri konusunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
IPCC senaryolarında en iyi ve en kötü koşullara göre ortaya çıkan değişimin
seyri nasıldır?
2)
Fahrenheit ve Celcius dereceler arasındaki farkları araştırınız.
3)
Türkiye’nin iklim değişimleri senaryolarındaki yeri nedir?
4)
Dünya üzerinde iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeleri araştırınız.
5)
Bu bölgelerin bugünkü sosyo-ekonomik düzeylerini değerlendiriniz.
6)
İklim mültecileri konusunun dünyanın hangi bölgelerinde neden
yaygınlaşmaya başladığını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küresel iklim değişikliğinin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği,
yakın geçmişte meteorolojik kayıtlardan yola çıkarak önemüzdeki dönemde iklimlerin ne
şakilde değişebileceğini, yanı küresel iklim değişimleri ile ilgili senaryoları değerlendirdir.
Bugüne kadar yapılmış bir çok senaryo olmakla birlikte BM’nin çatısı altında çalışan
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırlamış olduğu senaryolar, halen en
çok konuşulan, en fazla atıf verilen senaryolardır. Bu senaryolara göre bugün insanoğlu tüm
faaliyetlerini doğaya uyumlu hale getirse bile küresel ısınma artmaya devam edecektir.
Atmosfere verilen sera gazlarının etkilerinin uzun süreler devam ettirdiğini düşündüşümüzde
bu senaryolar gerçekleşmesi beklenen düşüncler olabilir. Ancak öte yandan doğal yollarla
devam eden iklim değişikliği süreçlerini de akılda tutmak gerekir.
Yine bu bölümde iklim değişikliği kavramının coğrafi, açıdan değerlendirilmesi
yapılmıştır. Buna göre doğal süreçlerin neden olduğu iklim değişikliğinin devam edeceğini
bilerek, ancak insanın bu sürece yaptığı olumsuz katkıyı nasıl berteraf edeceğimizi planlayarak
hareket etmemiz gerekliliği ortaya çıkmıştır. Dünyanın değişik bölglerinde farklı etkiler
bırakacak olan iklim değişikliğinin en önemli sonucunun dünyanın sosyo-ekonomik açıdan
dezavantajlı alanlarında görüleceği ve tedbirlerin buna göre alınması gerekliliği anlaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
IPCC A2 senaryosuna göre Türkiye’de 2070 – 2100 arası sıcaklıklar bu güne
göre kaç derece artması beklenmektedir?
a)
1-3 oC
b)
2-4 oC
c)
3.5 oC
d)
2-6 oC
e)
3-6 oC
2)
IPCC’nin geliştirdiği gelecek iklim senaryolarından hangisi bugünkü yaşam
biçimlerimizin değişmeyeceği varsayımı üzerine kurgulanmıştır?
a)
A1
b)
A2
c)
B1
d)
B2
e)
C1
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye’yi soğuk dönemde etkisi altına alan basınç merkezleri hangisidir?
Sadece Asor Yüksek Basınç Merkezi
Basra Alçak Basınç Merkezi ve İzlanda Alçak Basınç Merkezi
Sadece Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
İzlanda Alçak Basınç Merkezi ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
Asor Yüksek Basınç Merkezi ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezi

4)
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye’yi sıcak dönemde etkisi altına alan basınç merkezleri hangisidir?
Sadece Asor Yüksek Basınç Merkezi
Basra Alçak Basınç Merkezi ve İzlanda Alçak Basınç Merkezi
Sadece Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
İzlanda Alçak Basınç Merkezi ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
Asor Yüksek Basınç Merkezi ve Basra Alçak Basınç Merkezi

5)
Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğinin etkilerini geri döndürülemez bir
şekilde gerçekleşeceği varsayılan sıcaklık artış değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
1oC
b)
2 oC
c)
3 oC
d)
4 oC
e)
5 oC
6)
Atmosferdeki CO2 artışının sıcaklık artışında çok da etkili olmayacağı tezleri
neye dayandırılmaktadır?
7)
95 Fahrenheit kaç oC’a karşılık gelir?
a)
30 oC
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b)
c)
d)
e)

33 oC
35 oC
37 oC
39 oC

8)
a)
b)
c)
d)
e)

25 oC kaç Fahrenheit sıcaklığa karşılık gelir?
75 F
77 F
79 F
81 F
83 F

9)
hangileridir?
a)
b)
c)
d)
e)
10)
hangileridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye’yi etkileyen basınç merkezlerinden denizel karaktere sahip olanlar
Sadece Asor Yüksek Basınç Merkezi
Basra Alçak Basınç Merkezi ve İzlanda Alçak Basınç Merkezi
Sadece Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
İzlanda Alçak Basınç Merkezi ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
Asor Yüksek Basınç Merkezi ve İzlanda Alçak Basınç Merkezi
Türkiye’yi etkileyen basınç merkezlerinden karasal karaktere sahip olanlar
Sadece Asor Yüksek Basınç Merkezi
Basra Alçak Basınç Merkezi ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezi

Sadece Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
İzlanda Alçak Basınç Merkezi ve Sibirya Yüksek Basınç Merkezi
Asor Yüksek Basınç Merkezi ve Basra Alçak Basınç Merkezi

11)
Aşağıdakilerden hangisi meteoroloji istasyonlarının şehirlerin içinde kalması
nedeniyle yapılan ölçümler üzerinde olumsuz etkileri olan bir durumdur?
a)
Tutulan kayıtlarda insan hatalarının artması
b)
Şehir yapılarının rüzgâr üzerinde etkileri
c)
Şehir ısı adasının ölçümler üzerinde etkisi
d)
Şehir atmosferindeki kirleticilerin etkileri
e)
Kırsal kesim ölçümlerini yapamaması
12)
yarım kürede
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

IPCC 2007 raporuna göre bugün küresel sıcaklıkların en çok arttığı bölge kuzey
40o – 70o enlemleri arasındadır. Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden
Kuzey yarım kürenin daha fazla kara alanına sahip olması
Güneş ışınlarının geliş açıları
Basınç merkezlerinde görülen değişimler
40o – 70o enlemleri arasının dünyanın en fazla nüfusa sahip olması
Genel atmosfer sirkülasyonunda görülen değişimler
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13)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi kuraklık ve susuzluğun siyasal sonuçlarından biridir?
Tarımsal ürün deseninde değişimler
Karbon ticaretinin başlaması
İklim mültecilerinin görülmesi
Kirleticilerin sınır aşan atmosferik taşınımı
Turizm destinasyonlarında değişim

14)
Aşağıdakilerden hangisi insanların iklim ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin
bir sonucu değildir?
a)
Ekosistemlerin bozulması
b)
Şehir ısı adasının oluşması
c)
Kirlilik ve atıklar
d)
Genel atmosfer sirkülasyonunda değişim
e)
Hidrolojik kuraklık
15)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin de nedenidir?
Atıklar ve kirlilik
Doğal alanların bozulması
Hızlı nüfus artışı
Doğal kaynakların tükenmesi
Antropojenik sera gazı salımının artması

Cevaplar
1)
d
2)
b
3)
d
4)
e
5)
b
6)
1930’lu yıllarda sıcaklıklar düşerken CO2 emisyonları artmaya devam ediyordu.
Bu açıdan bazı görüşler sıcaklık ile CO2 artışı arasında mutlak bir bağ olmadığını
savunmaktadırlar.
7)
c
8)
b
9)
e
10)
b
11)
c
12)
d
13)
c
14)
d
15)
c

120

6. AFETLER VE ATMOSFER KÖKENLİ AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Afet kavramı tanımlanacak ve afet sınıflandırılması yapılarak bun
sınıflandırma içinde Atmosferik Kökenli Afetlerin neler olduğunu belirtilecektir. Bu bölümü
okuduktan sonra aşağıdaki başlıkları tartışmaya açık hale gelmeniz beklenmektedir. Ayrıca bu
bölümde genel atmosfer ve okyanus dolaşım, atmosferik kökenli afetler ve meteorolojik
kökenli afetlerin neler olduğu açıklanacak ve Dünya ile Türkiye’den örnekler verilerek
konunun daha anlaşılabilir olması sağlanacaktır.
Doğal afet ve afet kavramları
Doğal afetler nelerdir
Doğal afetlerin sınıflandırılması
Atmosfer kökenli afetler
Genel atmosfer dolaşımı
Genel okyanus dolaşımı
Atmosferik kökenli afetler
Meteorolojik kökenli afetler
En yaygın görülen meteorolojik afetler
Dünya genelinde en çok hasara neden olan meteorolojik afetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Doğal afet nedir?
Kaç çeşit doğal afet vardır?
Afet oluşumuna yol açan faktörler nelerdir?
Atmosferik kökenli afetler nelerdir?
Genel atmosfer sirkülasyonu nedir ve nasıl oluşur?
Neden atmosfer kökenli afetleri ayrı bir kategoride ele alıyoruz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afetler ve Atmosfer Kökenli Afet kavramını tanır,
Afetler
Doğal afetlerin
sınıflandırılmalarını öğrenir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notu, anlatım ve
araştırma
Ders notu, anlatım ve
araştırma

Atmosfer kökenli afet
tanımını öğrenir

Ders notu,
araştırma

Afet kavramını tanır,

Ders notu, anlatım ve
araştırma
Konu anlatım, ppt sunum,
ders notları

Ana hatları ile genel
atmosfer sirkülasyonunu
öğrenir
Ana hatları ile genel
okyanus sirkülasyonunu
öğrenir

anlatım

ve

Konu anlatım, ppt sunum,
ders notları

Atmosfer kökenli afetlerin Konu anlatım, ppt sunum,
ders notları
ayırımını öğrenir
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doğal afet
Kökenlerine göre afetler
Atmosferik kökenli afetler
Biyolojik kökenli afetler
Hidrolojik kökenli afetler
Diğer afetler
Genel atmosfer dolaşımı
Jet rüzgarları
Rossby dalgaları
Okyanus dolaşımı
Meteorolojik kökenli afetler.
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Giriş
Afet ve atmosfer kökenli afet kavramının açıklığa kavuşması, doğru anlaşılması bundan
sonraki anlatımları da daha anlaşılır hale getirecektir. Afetler ve bunların içerisinde kaynağını
atmosferden alanlar önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum ülkemiz için de geçerlidir. Bu
nedenle bu süreçler bizim için daha da önemli hale gelmektedir.
Genel atmosfer sirkülasyonu küresel iklim kuşaklarının oluşumunda ve atmosferik
koşulların küresel anlamda yer değiştirmesinden sorumlu en önemli faktördür. Genel atmosfer
sirkülasyonunun anlaşılması, genel iklim özellikleri ile atmosfer kökenli afetlerin
anlaşılmasında önemli bir adımı teşkil etmektedir. Bununla birlikte okyanus akıntıları da adeta
taşıyıcı bir kuşak şeklinde bir bölgedeki iklim özelliklerinin başka bir bölgeye taşınmasına
yardımcı olmaktadır.
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6.1. Afet Kavramı ve Doğal Süreçler
Afet, toplumun tamamını ya da belli bir alandaki kesimini etkileyen, sosyoekonomik ve
psikolojik yıkımlara neden olan doğal ya da beşeri faktörler ile gerçekleşen ve canlı yaşamı
üzerinde etkileri olan olayları kapsar. Bir olayın afet boyutuna dönüşebilmesi o alandaki canlı
yaşamına bağlıdır. Popülasyonun büyüklüğü ise yaşanan afetin kayıplarının boyutunun
artmasına neden olur.
Son yıllarda dünya genelinde yaşanan doğal afet sayısı giderek artmaktadır. Bunun en
büyük nedenlerinden biri hızla artan nüfus ve çarpık kentleşmelerdir. Hızla artana nüfus ve
kontrolsüz yapılaşma afetlerin boyutunun artmasına neden olur. Yerleşim için uygun olmayan
alanların seçilmesi ve bu alanlardaki çarpık yapılaşma önlenemez felaketleri de beraberinde
getirmektedir.
Bir doğa olayı ya da doğal süreç her zaman afete boyutuna ulaşmayabilir. Bunu
belirleyen en önemli etmen canlı faaliyetleridir. Yerleşime açık bir alanda ve yoğun nüfuslu
yerleşimlerde gelişen doğa olayları bu alanlarda ne ölçüde yıkıma neden oluyorsa afet olayının
boyutu da o ölçüde artar.
Doğal olayların pek çoğu normal ölçülerde ve belirli zamanlarda meydana geldikleri
zaman, zarara neden olmadıkları gibi çok faydalı da olmaktadır. Ancak bu olaylar
beklenilmeyen yerde, zamanda ve şiddette görüldüğü zaman afet niteliğini kazanmaktadır.
Çünkü doğal olaylar yaşam için bir denge unsurudur (Şahin ve Sipahioğlu, 2002).
Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler şunlardır; afetin fiziksel büyüklüğü, yoğun
yerleşme alanlarına olan uzaklığı, yoksulluk ve az gelişmişlik, hızlı nüfus artışı, tehlikeli
bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme, ormanların ve çevrenin tahribi veya
yanlış kullanımı, bilgisizlik ve eğitim eksikliği, toplumun afet olaylarına karşı önceden
alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin seviyesi başlıcalarıdır (Özey,2006).
Doğa olayları ve doğal afetler, geçmiş dönemlerde olduğu kadar günümüzde de canlı
yaşamı için büyük tehdit oluşturmaktadır.

6.2. Doğal Afetlerin Sınıflandırılması
Doğal afetler, afetin oluşmasını tetikleyen faktörlere göre sınıflandırılırlar. En yaygın
kullanımına göre doğal afetleri, yersel, atmosferik (klimatolojik-meteorolojik, hidrolojik) ve
biyolojik afetler olarak gruplandırabiliriz.
Bu afet gruplarından atmosferik kökenli olarak kabul edilen klimatolojik- meteorolojik
ve hidrolojik kökenli afetleri içermektedir. Kitabın ilerleyen konularında klimatolojikmeteorolojik kökenli afetlere daha detaylı yer verilecektir.
Yersel kaynaklı afetlerin başında, depremler gelir. Depremler, levha sınırlarını takip
eden hatlar boyunca ve yer kabuğundaki kırık hatlar (fay) boyunca görülürler. Geçmişten
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günümüze kadar Yerküre oldukça büyük depremler yaşamış ve birçok toplum bu depremlerden
büyük hasara ve kayba uğramışlardır.

6.2.1. Atmosferik Kökenli Afetler
Atmosferik kökenli afetler, atmosferik nedenlere bağlı olarak gelişen doğal afetlerdir.
Bulunulan coğrafi bölgeye göre afetler değişmekle birlikte en sık rastlanılan doğal
afetlerdendir.
Atmosferik kökenli afetlerin içinde en sık görülenlerin başında ekstrem sıcaklıklar (aşırı
sıcak ya da soğuk olaylar), orta enlem siklonları (tropik dışı fırtınalar), tropikal fırtınalar ve
hortumlar, orajlar, dolu ve kar fırtınaları, kuvvetli kar, sis, kuraklık ve kuraklığa bağlı çölleşme
gibi afetler gelir. Atmosferik kökenli afetleri, meteorolojik kökenli ve klimatolojik kökenli
afetler olarak iki kategoride değerlendirebiliriz.
Meteorolojik kökenli afetler, tropikal ve tropikdışı (orta enlem) siklonlar, oraj, dolu, kar
fırtınası, hortum vb. gibi afetleri kapsar. Klimatolojik kökenli afetler ise sıcak ve soğuk hava
dalgaları, şiddetli kış koşulları gibi ekstrem sıcaklıklar, kuraklık (meteorolojik, hidrolojik ve
tarımsal kuraklık), orman ve arazi yangınlarını kapsamaktadır.

6.2.2. Biyolojik Kökenli Afetler
Biyolojik kökenli afetler, iklimsel değişiklikler ile de yakında ilgilidir. Son yıllarda,
dünyanın birçok bölgesinde de görülen viral, bakteriyel, parazitik, fungal ve prion enfeksiyon
hastalıklar gibi salgın hastalıklar, böcek istilaları ve çeşitli hayvan paniklerini kapsamaktadır.
Bu hastalıkların önemli bir bölümü bir doğal afet sonrasında insandan insana, su ya da
yiyecek yolu ile insanlara bulaşmaktadır (Tablo 3).
Afet Tipi

İnsandan İnsana Bulaşan*

Suyoluyla Taşınan**

Yiyecekle Taşınan***

Volkan

Orta

Orta

Orta

Deprem

Orta

Orta

Orta

Kasırga

Orta

Yüksek

Orta

Tornado

Düşük

Düşük

Düşük

Sıcak Hava Dalgası

Düşük

Düşük

Düşük

Soğuk Hava Dalgası

Düşük

Düşük

Düşük

Sel

Orta

Yüksek

Orta

Açlık

Yüksek

Yüksek

Orta

Hava Kirliliği

Düşük

Düşük

Düşük

Endüstriyel Kaza

Düşük

Düşük

Düşük

Yangın

Düşük

Düşük

Düşük

Radyasyon

Düşük

Düşük

Düşük

Sivil savaş/Sığınmacı

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Tablo 3: Bulaşıcı hastalıkların afetler sonrasında risklerine göre bulaşma yolları (Lemonick 2011).
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*Şigelloz, streptokok deri enfeksiyonları, skabi (uyuz), hepatit enfeksiyonları, boğmaca, kızamık, difteri,
diğer solumun yolu hastalıkları, giyardiyaz, HIV/AIDS, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar, menenjite
neden olan enfeksiyonlar, veba.
**Tifo ve paratifo, kolera, sıtma, hepatit enfeksiyonları, şigelloz, kampilobakter, salmonella, E. Koli,
kriptosporidyoz.
***Tifo ve paratifo, kolera, hepatit enfeksiyonları, şigelloz, kampilobakter, salmonella, E. Koli,
amibiyaz, giyardiyaz, kriptosporidyum.

Doğal afetler, son yılarda milyarlarca insanın hayatını etkilemiş ve milyonlarca
insanının ölümüne neden olmuştur. 1990 yılından 2012 yılına kadar olan dönemde yaşanan
doğal afet ve bu afetlerden etkilenen ya da hayatını kaybeden insan sayısında dünya genelinde
önemli bir artış söz konusudur (Guha-Sapir, Hoyois, Below, 2013).
Yaşanan doğal afetlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan hastalıklar ya da salgınlarda hızla
afet alanı ve yakın çevresini etkilemektedir. Salgın hastalıkların önemli bir bölümü su ve
yiyecek yoluyla taşındığı için kontrol edilemediği durumlarda ya da yoksulluk gibi nedenlerle
kitlesel kayıplara neden olabilmektedir.
Deprem ve volkanik etkinliklerle ortaya çıkan hastalıkların insandan insan ya da diğer
yolarla bulaşması orta derecede risk faktörü oluştururken, sivil savaş nedeniyle ortaya çıkan
hastalıkların riski oldukça yüksektir. Bu nedenle de daha büyük grupların etkilenmesi söz
konusudur.
Sıcak, soğuk hava dalgaları, tornado, hava kirliliği, yangın, endüstriyel kaza, radyasyon
gibi klimatolojik-meteorolojik ve kimyasal afetler enfeksiyon riskinin en az olduğu afetler
içinde değerlendirilebilir. Açlık ile insandan insana ve su yoluyla bulaşan enfeksiyon
hastalıkları oldukça önemli bir risk faktörüdür. Bu özellikle Afrika ülkelerinde son yıllarda
yaşanan açlık afetinin ne kadar büyük riskler taşıdığının da bir göstergesidir.

6.2.3. Hidrolojik Afetler
Hidrolojik kökenli afetler, atmosferik kökenli afetlerin ya da atmosfer olaylar ile
bağlantılı olarak gelişen afetlerdir. Bu afetler, aşırı ya da ani yağışların neden olduğu genel sel
ve taşkınlar, fırtına kabarması nedeniyle kıyılarda oluşan kıyı taşkınları ile yine aşırı ya da ani
yağışlar ve topografya- zemin özelliklerine göre etkili olan akma, sürüklenme, kaya düşmesi,
çökme ve heyelan olayları, çığ hidrolojik afetler olarak sınıflandırılabilir.
Sel ve taşkın afetleri aşırı yağışlardan ya da akarsu yatağındaki değişiklikler nedeniyle
akarsuyun normal akışından fazla su taşıdığı zamanlarda taşkın yatağının bir bölümünü ya da
tamamını kaplayarak taşmasıyla oluşur. Dünya genelindeki drenaj alanı 500.000 km2’den
büyük olan 37 adet akarsu havzası vardır. Bu havzalarda, yağış, kar erimesi, buz yığılması,
yağış ve kar erimesi, kar erimesi ve buz yığılması gibi nedenlerle tarihte çok sayıda sele maruz
kalmışlardır (Şekil 25).
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Şekil 25: Drenaj alanı 500.000 km2’den büyük olan akarsuların alansal dağılışı (Cornor
ve Costa, 2004).
Bu akarsu havzalarında yaşanan sel ve taşkın olayları geçmişten günümüze kadar
milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Bu havzalardaki en önemli afetler meteorolojik
kökenlidir. Bu akarsu havzalarında sel ve taşkın olayları çoğunlukla akarsu havzasına düşen
aşırı miktardaki yüksek yağışlar nedeniyle yaşanmıştır (Tablo 4).
Bu büyük havzalardaki en büyük seller çoğunlukla tropiklerde, tropikal siklonlar ya da
güçlü musonal hava akışlarından etkilenen Brahmaputra, Ganj, Yangtze, Mekong, Huangue
akarsu havzalarında ya da doğuya drene olan Amazon, Orinoco akarsu havzaları gibi tropikal
nemin doğulu akışlarından etkilenen karasal havzalarda görülmektedir (Cornor ve Costa, 2004).

Havza No
1

Akarsu

Ülke

Tarih

Sel Tipi

Amazon

Brezilya

1953

Yağış

2

Nil

Mısır

1878

Yağış

3

Kongo

Zaire

1961

Yağış

4

Mississipi

ABD

1927

Yağış

5

Amur

Rusya

1959

Yağış

6

Parana

Arjantin

1905

Yağış

7

Yenisey

Rusya

1937

Kar erimesi

8

Obi-İrtiş

Rusya

1979

Kar erimesi

9

Lena

Rusya

1967

Kar erimesi/Buz yığılması

10

Niger

Nijer

1970

Yağış

11

Zambezi

Mozambik

1905

Yağış

12

Yangtze

Çin

1870

Yağış

13

Mackenzie

Kanada

1975

Kar erimesi
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14

Chari

Çat

1961

Yağış

15

Volga

Rusya

1926

Kar erimesi

16

St.Lawrence

Kanada

1943

Kar erimesi

17

Indus

Pakistan

1976

Yağış/Kar erimesi

18

Sri Derya

Kazakistan

1934

Yağış/Kar erimesi

19

Orinoco

Venezuela

1905

Yağış

20

Murray

Avustralya

1956

Yağış

21

Ganj

Bangladeş

1973

Yağış/Kar erimesi

22

Shatt al Arab

Irak

1969

Yağış/Kar erimesi

23

Orange

Güney Afrika

1843

Yağış

24

Huanghe

Çin

1905

Yağış

25

Yukon

ABD

1991

Kar erimesi

26

Senegal

Senegal

1906

Yağış

27

Colorado

ABD

1916

Yağış

28

Rio Grande

ABD

1865

Yağış/Kar erimesi

29

Danube

Romanya

1895

Kar erimesi

30

Mekong

Vietnam

1939

Yağış

31

Tocantins

Brezilya

1974

Yağış

32

Columbia

ABD

1894

Kar erimesi

33

Darling

Avustralya

1890

Yağış

34

Brahmaputra

Bangladeş

1974

Yağış/Kar erimesi

35

Sao Francisco

Brezilya

1960

Yağış

36

Amu Derya

Kazakistan

1958

Yağış/Kar erimesi

37

Dineper

Ukrayna

1931

Kar erimesi

Tablo 4: 500.000 km2’den büyük olan akarsu havzalarında yaşanan sel afetleri ne
afetlere neden olan ana faktörler.

Sel, genellikle bir kanala az veya çok bağlı olarak eğim yönünde, yüksek enerjili ve
kontrolsüz akışa sahip, çökel malzemesi tür ve boyut özellikleri çeşitlilik gösteren, tahrip gücü
yüksek su kütlesi hareketidir (Turoğlu ve Özdemir, 2005).
Taşkın, su fazlasına bağlı olarak, kıyılardan başlayarak düz ve çukur alanları kaplayan
ve havzadaki diğer alanları da etkileyen, geçici göllenme, su basmasıdır (Turoğlu ve Özdemir,
2005).
Fırtına kabarması; fırtına kökenli dalgaların neden olduğu kıyı taşkınları kıyıda
oturanları daha çok ilgilendirir. Gerçekten de kıyıda kasırgalar sırasında olan taşkınlar yüksek
şiddetteki rüzgarın yaptığından daha fazla tahribata, can kaybına ve yaralılara yol açar.
Kasırgalar sırasındaki taşkınlar, 24 saat gibi kısa bir sürede 60 cm’e kadar çıkan yağışlarla,
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kıyıya ilerleyen büyük dalgalarla ortaya çıkar. Ek olarak, kasırga okyanus üzerinde hareket
ettikçe fırtınanın gözü altındaki düşük atmosfer basıncı okyanus yüzeyinin 0.5 m’ye kadar
kabarmasına neden olabilir. Göz kıyıya eriştiğinde rüzgarla hareketlenen dalgalarla birleşen
çıkıntı, normal yüksek gelgit düzeyi üzerinde birkaç metreye yükselebilen bir fırtına
kabarmasında toplanır ve kara içlerinde birkaç km’lik alanı sular basar (Monroe, Wicander,
2005).
Kütle hareketleri doğrudan yerçekimi etkisi altında malzemenin eğim aşağı hareketi
olarak tanımlanır (Monroe ve Wicander, 2005). Kütle hareketlerinin önemli bir bölümü suyun
etkisiyle gerçekleştiği için burada değinilecek olan akma, sürüklenme, kaya düşmesi, çökme
şeklindeki heyelan olayları hidrolojik afetler içinde yer alır.
Malzemenin viskos bir akışkan olarak aktığı ya da plastik hareket gösterdiği kütle
hareketleri akma adını alır. Hareket hızları yavaştan oldukça hızlıya kadar değişir. Çoğu
durumda kütle hareketleri düşme, kayma ya da göçme olarak başlar ve sonra yamaç aşağı
akmaya başlar (Monroe ve Wicander, 2005).
Kaya düşmeleri soğuk iklimlerde don olayı sonucunda ya da kayaçların çatlaklarından
sızan sular ile kütle hareketleri oluşur.

6.2.4. Jeofiziksel Afetler
Bu afet grubunda yersel kaynaklı jeofiziksel kökenli afetleri değerlendirebiliriz. Yersel
kaynaklı afetler, depremler, volkanlar ve kütle hareketlerinden oluşur.
Yerkabuğunun üst kısımlarında geniş zaman aralıklarında biriken elastik enerjinin
aniden boşalarak yeryüzünü sarsılması olayına deprem adı verilir. Yerkürenin üst kesiminde
oluşan gerilmelerin esas kökeni yer içindeki ısı ve basınçtır. Yerkürenin derin kısımlarına doğru
ısı ve basıncın artması sonucu, astenosfer içinde oluşan konveksiyonel akımlar (ısı akımları)
yerkürenin dış kesimini oluşturan katı ve kırılgan özellikli litosfer parçalarının (levhalar)
hareket etmelerine neden olurlar. Bu rejimde levha adı verilen söz konusu parçalar
birbirlerinden uzaklaşırlar (uzaklaşan levhalar; örneğin Afrika ve Güney Amerika levhaları) ya
da ortak sınırları boyunca zıt yönde kayarlar (yanal yönde hareket eden levhalar; Türkiye ve
Karadeniz levhacıkları) veya birbirleri ile çarpışırlar (yaklaşan levhalar; Hindistan ve Avrasya
levhaları) (Şekil 26). Bu karmaşık durum Levha Tektoniği Kuramı ile açıklanır (Demirtaş ve
Erkmen, 2000).
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Şekil 26. Yerküre’nin ana tektonik levhaları, levha sınırlarını ve levha hareket yönlerini
gösteren harita (Christopherson, 1994; Keller, 2005, Çevirenler: Akyol ve Kayabalı, 2006).

Depremler Yerkürenin belirli bölgelerinde çok sık ve şiddetli olarak oluşmakta, diğer
bazı bölgelerde ise az oluşmakta ve duyulamayacak kadar hafif geçmektedir. 1961-1967 yılları
arasında bütün dünyada meydana gelen 30.000 depremin episantırları bir harita üzerine
geçirildiğinde bunların genellikle levha sınırlarını izledikleri ve özellikle iki kuşak üzerinde
toplandıkları dikkati çeker. Bu kuşaklardan birisi ve en belirgin olanı Pasifik okyanusunu
çevreleyen Pasifik kuşağı; diğeri Cebelitarık’tan Endonezya adalarına kadar uzanan ve Türkiye
ile yakın komşularını içerisine alan Akdeniz-Himalaya kuşağıdır (Ketin, 2000).
Günümüzde aktif yanardağların çoğu, levha kenarlarına yakın nispeten dar jeotermal
kuşaklar içerisinde yer almaktadırlar (Şekil 27). Genellikle volkanlar, aktif deprem kuşakları
içinde uzanmaktadırlar. Ancak volkanizmanın genel karakteri bir levhadan diğerine göre
değişiklik göstermektedir (Demirtaş ve Erkmen, 2000).
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Şekil 27. Volkanlar ve depremlerin yerlerini gösteren harita (Christopherson, 1994; Keller,
2005, Çevirenler: Akyol ve Kayabalı, 2006).

Dünyada her yıl elli altmış kadar volkan püskürmektedir. ABD’de ise her yıl iki-üç defa
volkan püskürmesi görülmektedir; bunların çoğu Alaska’dadır. Püskürmeler genellikle nüfusun
çok seyrek olduğu yerlerde olduğu için can ve mal kayıplarına neden olsa bile bu genellikle
küçük boyutta kalmaktadır. Ancak, yanardağ nüfusun çok yoğun olduğu yerlerde püskürdüğü
zaman sonuçları da çok yıkıcı olabilir. Dünyada yüz milyonlarca insan volkanların yakınında
yaşamaktadır. İnsan nüfusu arttıkça da her geçen gün daha çok sayıda insan aktif veya
potansiyel olarak aktif volkanların çevresine yerleşmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda hemen
hemen 100.000 kişi volkanik patlamalar nedeniyle ölmüştür (Keller, 2005).
Volkanik faaliyetler insan ve canlı yaşamını birçok farklı türde etkileyebilir. Volkanik
aktivite direkt lav akması şeklinde olabilir ve bu akıntı yerleşmeler üzerine doğru
gerçekleşebilir. Moloz ve çamur akması şeklinde etkileyebilir. Bu faaliyet sırasında büyük ve
geniş hacimli malzemeler şeklinde gerçekleşebilir.
Moloz akması ile çamur akması arasındaki fark tane boyuna bağlıdır. Çok sayıda
volkanda yapılan araştırmalar çok az miktardaki sıcak volkanik malzemeden bile çok büyük
hacimlerdeki buz ve karı çabucak eritebildiğini göstermiştir. Çok miktarda erimiş su sellenme
oluşturur. Sellenme yanardağın yamacını aşındırabilir ve buradan çıkan malzemeler volkanik
külle karışarak moloz akıntısı oluşturabilir (Keller, 2005).
Püsküren volkanlar dışarıya lav akıntılarının yanı sıra tane boyu 2 mm’den küçük
piroklastik malzemeler için kullanılan kül gibi piroklastik malzemeleri de bırakır. Bazı
durumlarda atmosferde bırakılan kül yüzeye kül yağmuru olarak düşer (Monroe ve Wicander,
2005).
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Püskürmeler sırasında açığa çıkan birçok gaz atmosfere çabucak yayılır ve sayısız
ölümle sonuçlandığı birkaç durum dışında insanlara az tehlike yaratır (Monroe ve Wicander,
2005).
Yersel afetler içinde yer alan kütle hareketleri hidrolojik afetler içinde değerlendirilen
kütle hareketlerinden oluşumuna neden olan mekanizma bakımından farklılık gösterir. Burada
değerlendirilen kütle hareketleri atmosferik kökenli nedenler dışında oluşan kaya düşmeleri,
çökme, heyelan ve çığ olaylarıdır.

6.2.5. Diğer Afetler
Bu afetleri insan kaynaklı afetler olarak da değerlendirebiliriz. İnsan kaynaklı afetlerin
başında atmosferdeki sera gazı etkisi (iklim değişikliği), orman tahribatı, asit yağışları, hava
kirliliği, beşeri faaliyetlerden kaynaklanan toprak erozyonu gelir.
Yeryüzünde, canlı hayatın devamı için sınırlı sıcaklık değişimi söz konusudur.
Mevsimlere ve gece-gündüz değişimlerine bağlı olarak sıcaklık yaklaşık -50°C’den +50°C’ye
kadar değişebilir. Küresel ortalama sıcaklık 15 °C dolaylarındadır. Ozon tabakasından geçen
mor ötesi (UltraViole, UV) ışınlarının bir kısmı bulutlar, çöller ve kar alanlarından geri
yansıtılır. Diğer kısmı yeryüzü tarafından emilir ve kızılötesi ışınlar eklinde geri yansıtılır. 21.
yüzyıla girerken 1855 yılından bugüne kadar Dünyanın ortalama sıcaklığı 0.5°C ile 1.3°C
artmış, yani Dünya küresi ısınmıştır (IPCC, 2007; Şen, 2009). Bu artışın atmosferde önemli
değişikliklere sebep olacağı tahmin edilmektedir. Böylece şiddetli kasırgalar, kış mevsiminde
normalin üzerinde sıcak bir havanın hüküm sürmesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi
beklenmedik yer ve zamanda kuraklık ve taşkın gibi olayların görülmesi mümkündür (Şen,
2009).
İklim değişikliği konusu ile ilgili ilerideki bölümlerde daha detaylı bilgi verilecektir.
Asit yağışları, doğal ve beşeri kaynaklardan atmosfere salınan ve özellikle fosil yakacakların
yanmasından kaynaklanan, kükürtdioksit (SO2) ve azotoksit (N2O) ile diğer bazı gazlar,
atmosferdeki nemle birleşince asite genellikle de sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (H2NO3)’e
dönüşmektedir. Bunların yağmur, kar, dolu ve sisle yeryüzüne ulaşması asit yağmurları olarak
adlandırılmaktadır (Şahin ve Sihapioğlu, 2009).

6.3. Genel Atmosfer Dolaşımı
Genel atmosfer dolaşımı, yeryüzündeki büyük iklim bölgeleri ve bu iklim bölgelerinin
özelliklerini belirleyen temel mekanizmadır. Tüm iklim tipleri genel atmosfer dolaşımının
kontrolünde oluşur ve karakteristik özellikleri bu dolaşıma bağlı olarak şekillenir.
Ekvator ve çevresi, yıl içinde kutup bölgelerinden fazla enerji alır ve genel dolaşım bu
bölgeler arasındaki enerji bilançosu farkına bağlı olarak gelişir.
Tropikal bölgelerin sıcak havası, gezici siklonlar aracılığı ile kutuplara doğru,
kutupların soğuk havası da gezici antisiklonlar aracılığı ile ekvator’a doğru parça parça
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sokulmakta, yani sıcak ve soğuk iki bölge arasındaki enerji taşınması atımlar (damlalar) halinde
yatay hareketlerle sağlanmaktadır (Erol, 1999).
Kutup bölgelerindeki enerji açığını tamamlamak 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 28).

Şekil 28: Üç hücreli genel atmosfer dolaşımı (www.earth.rochester.edu)

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 uğrar. Alçalan hava kütlesi adyabatik olarak ısındığı
için doyma noktasından uzaklaşır ve bu enlemler genellikle yağış oluşturan hava özelliklerinin
zayıf olduğu kurak alanları oluşturur.
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. Bu hat,
“intertropikal konverjans zonu” olarak da bilinen tropikler arası yaklaşım kuşağıdır. Bu kuşak
yıl içinde dünyanın güneş etrafındaki hareketiyle yarımkürelerindeki 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.
Polar bölge göreli olarak ekvatora oranla aldığı daha az enerji ve havanın yoğunluğu
nedeniyle (soğuk olan hava çökme eğilimindedir) termik yüksek basınç alanıdır. Burada hava
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doyma noktasından uzak ve yağış oluşma olasılığı zayıftır. Bu akım da, sağa saparak “doğulu
rüzgarlar” olarak ekvatora doğru güneybatı yönünde ilerler.
Batı rüzgarları, yüksek enlemlerde polar bölgeden ekvatora doğru akan soğuk ve yoğun
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 ısınarak kutba doğru
yönelir.
Batı rüzgarları 25-40° enlemleri arasında güçlü olmakla beraber yüksek batı rüzgarları
batıdan doğuya paralellere uygun uzanışlı güçlü bir hava akımı oluştururlar. Troposferin üst
sınırında yeryüzünden yaklaşık 10-12 km yükseklikte hızlı akımlar şeklini alır. Belirli oluklar
halinde esen bu rüzgarlar “jet rüzgarlarını” oluşturur (Erol, 1999; Erinç, 1996). Bu kuşak
mevsime göre yer ve şekil değiştirir. Kuzey yarımkürede kışın batı rüzgarları kuşağı
genişleyince birbirine paralel esen iki ya da üç jet akımı birden gelişirken, yazın batı rüzgarları
kuşağı daralıp kuzeye çekildiğinde jet akımı halini alır. Yüksek batı rüzgarları her zaman aynı
hızda esmez belirli zamanlarda bazı dalgalanmalar gerçekleşir. Gezegensel dalgalar olarak da
bilinen bu dalgalara “rossby dalgaları” denir.
Üst seviyedeki havanın batı rüzgarlarındaki büyük sırtlar ve oluklar ile yaklaşık 2000
km civarındaki bir dalga uzunluğu 1939’da C. J. Rossby tarafından keşfedilmiştir. Dalgaların
6/4’ü kuzey yarımküreyi her zaman kuşatır. Rossby dalgaları dünya yüzeyinin eşit olmayan
ısınmasına bir tepki olduğu da düşünülmektedir. Rossby dalgaları kuzey yarımkürenin orta
enlemlerindeki depresyonlar ve antisiklonların oluşumu ile yakından ilgilidir. Üst seviyedeki
havanın konverjansı rossby dalgalarının hemen önünde ve yer seviyesinde yüksek basınç
sistemlerini oluşturarak, yeryüzüne doğru bir akış yaratır (Mayhew, 2004).
Rossby dalgalarındaki yavaş hareketli büyük dalgaların bir bölümü olan küçük
dalgacıklar günlük hava haritalarında her zaman görülen ve hızlı hareket eden gezici siklon ve
antisiklonlardır. Bu dalgacıkların ekvatora doğru girinti yapan bölümleri alçak basınç
oluklarını, kutuplara doğru çıkıntı yapan bölümleri ise yüksek basınç sırtlarını oluşturur (Şekil
29). Siklonlar içinde atımlar halinde kuzeye sokulan tropikal hava subpolar alçak basınçlarını,
gezici antisiklonlar içinde yine atımlar halinde güneye sokulan polar hava, subtropikal dinamik
yüksek basınçları besler (Ahrens, 2000; 2007; Lutgens ve Tarbuck, 1998).

6.4. Genel Okyanus 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 30).
Ekvatorla kutuplar arasında uzanan okyanuslarda, genel hava dolaşımına ana
çizgileriyle uyan okyanus akıntıları sistemi gelişmiştir. Okyanus akınlarının oluşmasını
sağlayan en önemli etmen denizler üzerinde sürekli ve güçlü esen rüzgarlardır. Bu rüzgarların
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etkisiyle tropikal denizlerin sıcak suları kutuplara, kutup bölgelerinin soğuk suları ise ekvatora
doğru sürülür (Erol, 1999).

Şekil 29. Yukarı atmosferle bağlantılı olarak gelişen bir dalga siklonunun hareketi ve
hava koşullarının o andaki durumu (Ahrens, 2000’e göre yeniden çizildi).

Şekil 30. 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
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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. Yüzey rüzgarları ve daimi/yarı
daimi basınç merkezlerinin varlığı, okyanus suları arasındaki sıcaklık ve yoğunluk farkı vb.
gibi birçok faktörün etkisiyle subtropikal okyanusların batı kıyılarında (kıtaların doğu kıyısı)
ekvatordan kutuplara, aynı okyanusların doğu kıyılarında (kıtaların batı kıyısı) kuzeyden
güneye deniz akıntıları oluşmuştur (Şekil 31).
Orta enlem okyanuslarında denizlerdeki egemen su akımları, genel atmosfer
dolaşımına, yani batı rüzgarlarına uygun bir yönde batıdan doğuya doğrudur. Ekvatoral-tropikal
su kütlelerindeki akım ise yine doğu yönlü rüzgarlara yani alize rüzgarlarına uyarak doğudan
batıya doğrudur. Farklı özellikteki ve karşılıklı yönde hareketli tropikal ve orta enlem su
kütleleri, subtropikal yüksek basınç alanlarına rastlayan bölgelerde karşılaşırlar. Su kütleleri
arasındaki bu yaklaşım bölgesini su kütlelerinin polar cephesi olarak adlandırmak da olasıdır
(Erol, 1999).
Okyanus dolaşımının iklim üzerinde önemli etkisi vardır. Okyanus akıntıları sıcaklık
özelliklerine göre etkili oldukları alanın yağış miktarı üzerinde olumlu ya da olumsuz rol
oynarlar. Sıcak kıyı akıntıları, üzerlerinden geçen havanın nemini ve kararsızlığını arttırarak o
bölgeye daha bol yağış düşmesine neden olurlar. Soğuk dip akıntıları ise üzerlerinden geçen
havanın soğumasına, hatta sis halinde yoğunlaşmasına ve kararlılığın artmasına yol açarak,
komşu karanın yağış alma şansını azaltırlar (Erinç, 1996).

6.5. Atmosfer Kökenli Afetler
Atmosferik nedenlere bağlı olarak gelişen doğal afetlere atmosferik kökenli afetler
denir. Bu afetler meteorolojik ve klimatolojik kökenli olmak üzere iki ayrı başlık altında
değerlendirilmiştir.
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Şekil 31. Yüzey okyanus akıntılarının dağılışı (Ahrens, 2000’e göre yeniden çizildi).

Atmosferik kökenli afetlere ait bir sınıflandırma Şekil 32 ile gösterilmiştir. Bu
sınıflamaya göre meteorolojik kökenli afetler içinde fırtına ve şiddetli yağışlar ana başlığı
altında tropikal ve tropikdışı olarak da adlandırılan orta enlem siklonları, oraj, dolu, kar
fırtınaları ve hortumlar açıklanacaktır.
Klimatolojik kökenli afetler başlığı altında ise ekstrem sıcaklıklar, kuraklık ve yabansı
yangınlar ana başlıkları altında sıcak ve soğuk hava dalgaları, şiddetli kış koşulları,
meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklıklar ile klimatolojik koşullardan kaynaklanan orman
ve yabansı (step, çayır ve çalılık) yangınlar değerlendirilecektir (Şekil 32).
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Şekil 32. Atmosferik kökenli afetlerin bir bölümü
Atmosferik kökenli afetlerden fırtınalar, oluştukları coğrafyaya göre farklı isim alırlar.
Oluşum mekanizmaları aynı olmakla birlikte Amerika çevresinde gelişenler fırtına (hurricane),
güneydoğu Asya ve büyük okyanusta tayfun (tpyhoon), Avustralya ve çevresinde Willy-willies
olarak adlandırılırlar.
Tropikal siklon bir merkeze doğru esen, sürtünme ve koriyolis gücü nedeniyle dönüş
gösteren tipik bir girdap (anafor)dur. Bunların çapı 300-800 km’dir (Erol, 1999). Tropikal
siklonlar, frontal (cephesel) siklonlar gibi, bu cephede oluşan basit bir dalgalanma ile başlar ve
şartlar müsait olduğu takdirde ayni aşamalardan geçerek oluşurlar (Erinç, 1996).
Tropikdışı siklonlara genel olarak orta enlem siklonları da denilmektedir. Orta enlem
siklonları, orta kuşaktaki hava koşullarını kontrol eden sistemlerdir. Orta enlem siklonları,
farklı iki hava kütlesinin (ekvotoral ve polar) karşılaşma kuşaklarında görülmektedir. Bu iki
farklı hava kütlesinin karşılama alanlarında önce bir dalgalanma gelişir. Hava akışlarıyla
birlikte dalga girinti ve çıkıntılar oluşturur (siklon ve antisiklon).
Orta enlem gezici antisiklonları, geostrafik rüzgarlar etkisiyle ve siklonlarla birlikte
hareket ettiğinden genel hareketleri batı-doğudur. Ancak siklonlar hafifçe güneybatıkuzeydoğu, antisiklonlar hafifçe kuzeybatı-güneydoğu yönünde ilerler. Çünkü bunlar yani
soğuk özellikli yüksek basınçlar örneğin; Avrupa’da kışın görülürler. Yazın ise subtropikal
yüksek basınçlar kuzeye Avrupa’ya doğru sıcak rüzgarlar gönderirler (Erol, 1999).
Orajlar, havanın yükselmesiyle şekillenen konvektif fırtınalardır. Isınan havanın
yükselmesiyle yoğunlaşarak içeriğindeki nemi kuvvetli olarak yeryüzüne bırakırlar. Orajı
oluşturan bulutlar genel olarak üç aşamada gelişim gösterirler. İlk aşamasında daha çok bulutun
dikey gelişiminden bahsetmek mümkündür. Bu evrede, bulut içerisinde daha çok dikey
hareketler söz konusudur. İkinci aşamasında bulut olgunlaşmıştır ve bu evrede bulut içinde
dikey hareketlerle beraber düşey hareketler de gözlenir. Kuvvetli yağışlar daha çok bu olgunluk
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evresinde gözlenir. Üçüncü evresinde ise bulut mevcut hava akışları doğrultusunda
sönümleşmeye başlar.
Oraj fırtınaları, siklonal bir dönüşü olmayan bir baca içindeymiş gibi düzgün bir şekilde
alçalan ve yükselen dikey hava hareketlerinin doğurduğu kümülonimbüs bulutları oluştururlar.
Onun için orajlar, fırtınalar doğuran dikey hava hareketlerinin, siklonal dönüş göstermeyen,
biraz küçük ölçülü bir tipi olarak tanımlanabilirler (Erol, 1999).
Hortumlar soğuk cephelere bağlı olarak ve bu cepheler boyunca rüzgar istikameti,
sıcaklık ve nemlilik bakımından büyük farkların mevcut olması halinde oluşurlar. Hortumlar
daha çok su yüzeyleri üzerinde meydana gelirler. Bunlar tropikal siklonlara oranla çok daha
küçük ve yerel olmakla birlikte, dünyada bilinen en güçlü, en yıkıcı fırtınadır. Çeşitli ölçülerde,
dünyanın subtropikal ve tropikal yerlerinde oluşmaktadır. Her yıl tornadolar nedeniyle birçok
insan hayatını kaybetmektedir (Erinç, 1996; Erol, 1999; Ahrens, 2000).
Ekstrem sıcaklıklar, bir yerdeki ortalama iklim koşullarının altında ve üzerinde yaşanan
sıcaklıklardır. Aşırı (uç) değerler, ortalama iklim değerlerinden olan sapmaları gösterir ve bir
yerin iklim özelliklerin anlaşılması açısından iklimbilimciler için önemli bir değerlendirme
kriteridir.
Ekstrem sıcaklıklardaki değişimler iklimdeki değişimin anlamlı bir göstergesidir
(Trenberth vd., 2007). Her geçen yıl, iklim değişikliğine bağlı olarak artan ekstrem olaylardan
çok sayıda insan etkilenmektedir. Yapılan birçok araştırmaya göre doğal afetlerin frekansındaki
ve şiddetindeki artışlar iklim değişikliğine bağlı olarak açıklanmaktadır. IPCC (2007) raporuna
göre, yaz ve kış dönemlerinde ekstrem sıcaklıkların şiddetinde ve frekansındaki artış ya da
azalışlardan bazı alanların daha fazla etkilenmesi söz konusudur. Yüksek yaz sıcaklıkları,
güney ve Avrupa’nın iç kesimlerinde ortalama yaz sıcaklıklarından daha yüksek olacağı
öngörülmektedir (IPCC, 2007).
Kuraklık, yerkürenin en ciddi sorunlarından biridir. Bir coğrafyanın mevsimleri
arasında yağış ve sıcaklık farklarının büyük olması, o alandaki kuraklık koşullarının önemli
birer göstergesi sayılabilir. Örneğin; Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz iklimi, yağışının
büyük bir bölümünü kışın alan, buna karşılık yaz aylarının kurak geçtiği bir karaktere sahiptir.
Bununla birlikte, İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde çok önemli miktarda yağış
gerçekleşmez. Özellikle, Akdeniz iklim bölgesinde yaz aylarında sıcak ve kurak dönemler
egemendir. Makro iklim bölgelerinde kurak geçen dönemler sosyo-ekonomik açıdan önemli
problemler içermekte canlı yaşamı için büyük tehditler oluşturmaktadır.
Yangınlar, hassasiyeti yüksek olan iklim kuşakları açısından büyük bir risk oluşturur.
Özellikle, kurak dönemlerin, aşırı sıcak geçen yağışsız dönemler orman, çalılık, mera vb. gibi
yabansı alanlarda sahip olunan bitki örtüsü ve doğal çeşitliğin bozulması ya da yitirilmesine
neden olmaktadır. Son yıllarda aşırı sıcak geçen yaz mevsimleri Türkiye gibi birçok ülkenin
sınırlı sayıda olan flora yaşamını tehdit etmektedir. Yabansı yangınlar, İklim değişikliğinin
etkilerine bağlı olarak gelecek iklimimiz için önlem alınması gereken en önemli afetlerden
biridir.
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Uygulamalar
1.
Afet ve afet türlerini araştırınız. Hangi afet türlerinin daha yaygın olduğunu
inceleyiniz.
2.
Genel atmosfer sirkülasyonu ve bunun dünya iklim kuşakları üzerindeki
etkisini araştırıp, Türkiye’nin genel atmosfer sirkülasyonuna karşı konumunu inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
Dünyada ve Türkiye’de hangi doğal afet türleri yaygındır, neden?
2.
Genel atmosfer sirkülasyonunun temel nedeni nedir, araştırınız.
3.
Türkiye’nin genel atmosfer sirkülasyonuna göre konumu ona ne gibi avantaj ve
dezavantajlar sağlamıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğal afetler, canlı yaşamı için tehdit oluşturan, fiziksel, çevresel ve sosyo-ekonomik
kayıplara yol açan, insan ve canlı faaliyetlerini sınırlayan ya da engelleyen olaylardır. Doğal
olaylar, insan ve canlı faktörü ile birleştiğinde afet boyutuna ulaşır.
Geçmişten günümüze kadar yeryüzünde birçok doğal afet olmuştur ve olmaya devam
etmektedir. Bu doğal afetlerden bazıları uygarlıkların yok olmasına neden olacak kadar şiddetli
olmuştur. Bu afetlerin başında depremler, volkanik patlamalar gibi jeofiziksel afetler, kasırga,
tayfun, kuraklık, sel gibi atmosferik ve hidrolojik afetler ile cüzam, veba, kolera, ebola gibi
biyolojik kökenli afetler gelir.
Atmosferik kökenli doğal afetlerden kasırgalar, tropikal siklonlar, orta enlem siklonları,
kar, dolu, ekstrem sıcaklıklar (sıcak, soğuk hava dalgaları), yangınlar vb. gibi afetler geçmişten
bu yana çok sayıda insanın etkilenmesine yol açmaktadır. Atmosferik kökenli afetler, çok geniş
alanları etkileyebilmektedir. Tutulan istatistiklere göre atmosferik afetler dünyada en yaygın
görülen afetlerdir.
Bulunulan coğrafyaya göre atmosferik afetlerin türü değişiklik gösterebilir. Örneğin;
kasırgalar daha çok yerkürenin tropikal ve subtropikal iklim kuşağında görülürken, subtropikal
siklonlar orta enlemlerde görülür. Aşırı ve şiddetli yağışlar, hem sellere ve taşkınlara sebep
olurken, bir yandan da toprağın verimli kısmının taşınmasına ve kütle hareketleri neden olabilir.
Atmosferik kökenli afetler, hidrolojik afetlere de neden olabilmektedir. Ayrıca, son yıllarda
özellikle orta enlemlerde, Akdeniz havzasında yaz ve kış mevsimlerinde görülen ekstrem
sıcaklıklar hem insan konforu için hem de tarımsal üretimden başlayarak canlı yaşamı için
büyük tehditler oluşturmaktadır. Aşırı sıcak geçen yaz mevsimleri, orman ve yabansı yangınlara
da yol açabilmekte, su kaynaklarının buharlaşma ile kaybedilmesini hızlandırmaktadır.
Yeryüzündeki büyük iklim bölgeler ve iklim bölgelerinin sahip oldukları mevsimsel
özellikler genel atmosfer dolaşımına bağlı olarak şekillenmektedir. Yeryüzünde görülen tüm
iklim tipleri, bu dolaşımın kontrolünde oluşur ve genel özellikleri yine bu dolaşıma bağlı olarak
şekillenmektedir. Dünyanın şekline bağlı olarak Ekvator ve çevresi, yıl içinde kutup
bölgelerinden fazla enerji alır ve genel dolaşım bu bölgeler arasındaki enerji bilançosu farkına
bağlı olarak gelişir. Aynı şekilde okyanus dolaşımı da atmosfer dolaşımı ile paralel olarak
çalışan bir mekanizmadır. Okyanus dolaşımı, atmosfer dolaşımını takip edecek şekilde daimi
basınç kuşaklarının konumuna bağlı olarak sıcak ve soğuk su akıntıları ile ekvator ve kutuplar
arasında enerji alışverişini sağlamaktadır.
Dünya, atmosfer ve okyanus dolaşımının kontrolüyle şekillenen iklim kuşaklarına
sahiptir. Bu iklim bölgelerinde, yaşanan atmosferik afetler bir sınıflandırma yapılarak
meteorolojik ve klimatolojik afetler olarak ayrı başlıklar altında açıklanmıştır. Meteorolojik
kökenli afetler; fırtına ve şiddetli yağışlar ana başlığı altında tropikal siklonlar, tropikdışı
siklonlar, oraj, dolu, kar fırtınaları ve hortumlar, klimatolojik kökenli afetler başlığı altında ise
ekstrem sıcaklıklar, kuraklık ve yabansı yangınlar ana başlıkları altında ekstrem sıcaklıklar,
orman ve yabansı (step, çayır ve çalılık) yangınları içermektedir. Bu afetler, sonraki konularda
daha detaylı olarak açıklanmıştır
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
a)
c)
e)

Afet nedir? Doğal afetleri tanımlayınız.
Doğal afetler kaç grupta sınıflandırılabilir?
Atmosferik kökenli afetler nelerdir? Örnek vererek tanımlayınız?
Aşağıdaki afetlerden hangisi atmosferik kökenli afet sınıfında yer alır?
Depremler
Ekstrem sıcaklıklar
Ebola

b)

Sıtma

d)

Moloz akması

5)
Dünya’da depremlerin yaygın olarak görüldüğü alanlar…………..’dır.
6)
Depremler, Yerkürenin hangi bölgelerinde çok sık ve şiddetli olarak
oluşmaktadır?
a)
c)
e)

Levha kenarlarının uzağında
Pasifik çevresi
Ural-Altay bölgesinde

b)

Levha içlerinde

d)

Meksika körfezinde

7)
Volkanizmanın etkili olduğu alanlar…………………..’dır.
8)
Volkanizma sırasında püsküren tane boyu 2 mm’den küçük olan parçacıklara
aşağıdakilerden hangisi denir?
a)
c)
e)
9)
a)
c)
e)
10)
a)
c)
e)

Kaldera
Pahöhö
Volkan bombası

b)

Nuée Ardente

d)

Piroklastik malzeme

Aşağıdakilerden hangisi hidrolojik kökenli afetlerden değildir?
Fırtına kabarması
Sel
Taşkın

b)

Çığ

d)

Fırtına

Aşağıdaki afetlerden hangisi diğer afetler grubunda yer almaz?
Kuraklık
İklim değişikliği
Hava kirliliği

b)

Orman tahribatı

d)

Asit yağışları

11)
Atmosfer dolaşımı nedir?
12)
Meridyonel yönde ekvatordan kutuplara doğru ilerleyen
hava…………….etkisiyle sapmalara uğrar.
13)
Rosbby dalgaları nedir? Nasıl oluşur?
14)
Rossby dalgalarının ekvatora doğru girinti yapan
bölümleri…………………oluşturur.
15)
Rosbby dalgalarının kutuplara doğru çıkıntı yapan
bölümleri………………oluşturur.

Cevaplar
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1)
Afet, toplumun tamamını ya da belli bir alandaki kesimini etkileyen,
sosyoekonomik ve psikolojik yıkımlara neden olan doğal ya da beşeri faktörler ile gerçekleşen
ve canlı yaşamı üzerinde etkileri olan olayları kapsar. Doğal olayların pek çoğu normal
ölçülerde ve belirli zamanlarda meydana geldikleri zaman, zarara neden olmadıkları gibi çok
faydalı da olmaktadır. Ancak bu olaylar beklenilmeyen yerde, zamanda ve şiddette görüldüğü
zaman afet niteliğini kazanmaktadır.
2)
Doğal afetler, afetin oluşmasını tetikleyen faktörlere göre sınıflandırılırlar. En
yaygın kullanımına göre doğal afetleri, yersel, atmosferik (klimatolojik-meteorolojik,
hidrolojik) ve biyolojik afetler olarak gruplandırabiliriz.
3)
Atmosferik kökenli afetler, atmosferik nedenlere bağlı olarak gelişen doğal
afetlerdir. Atmosferik kökenli afetlerin içinde en sık görülenlerin başında ekstrem sıcaklıklar
(aşırı sıcak ya da soğuk olaylar), orta enlem siklonları (tropik dışı fırtınalar), tropikal fırtınalar
ve hortumlar, orajlar, dolu ve kar fırtınaları, kuvvetli kar, sis, kuraklık ve kuraklığa bağlı
çölleşme gibi afetler gelir.
4)

c

5)

“Levha sınırında yer alan”

6)

c

7)

“Levha sınırında yer alan”

8)

d

9)

d

10)

a

11)
Yeryüzündeki büyük iklim bölgeleri ve bu iklim bölgelerinin özelliklerini
belirleyen temel mekanizmadır.
12)

Koriolis

13)
Yüksek batı rüzgarları her zaman aynı hızda esmez belirli zamanlarda bazı
dalgalanmalar gerçekleşir. Gezegensel dalgalar olarak da bilinen bu dalgalara “rossby
dalgaları” denir. Üst seviyedeki havanın batı rüzgarlarındaki büyük sırtlar ve oluklar ile
yaklaşık 2000 km civarındaki bir dalga uzunluğu 1939’da C. J. Rossby tarafından
keşfedilmiştir. Dalgaların 6/4’ü kuzey yarımküreyi her zaman kuşatır. Rossby dalgaları kuzey
yarımkürenin orta enlemlerindeki depresyonlar ve antisiklonların oluşumu ile yakından
ilgilidir.
14)

Alçak basınçları

15)

Yüksek basınçları
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7. METEOROLOJİK KÖKENLİ AFETLER, ORTA ENLEM
FIRTINALARI, TROPİKAL FIRTINALAR VE HORTUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, önceki bölümde yapılan atmosferik kökenli afetler sınıflandırmasına göre
meteorolojik kökenli afetler açıklanacak ve meteorolojik kökenli afetlerden orta enlem
fırtınaları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Tropikal kökenli fırtınaların Dünya üzerindeki
dağılışları incelenecektir. Son yıllarda görülen tropikal fırtınalar ve bunların neden olduğu
zararlar hakkında bilgiler de verilecektir. Bu bölümü okuduktan sonra aşağıdaki başlıkları
tartışmaya açık hale gelmeniz beklenmektedir.
Genel atmosfer dolaşımı ve orta enlemler
Meteorolojik kökenli afetler ve Dünya üzerindeki dağılışları
Orta enlem fırtınaları
Tropikal kökenli fırtınaların coğrafi dağılışları
Neden bu alanlarda görüldüğü
İzleme ve etkilerini azalmak için yapılan çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Genel sirkülasyon ile orta enlem siklonları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Meteorolojik kökenli afetler nelerdir?

3)

Tropikal fırtınalar dünyanın hangi ülkelerinde daha etkili olmaktadırlar?

4)

Tropikal kökenli fırtına nedir?

5)

Oluşum nedeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Meteorolojik
Kökenli Genel atmosfer sirkülasyonu Ders anlatımı, ppt sunum ve
Afetler,
Orta
Enlem ve orta enlem fırtınalarını ders notları
Fırtınaları,
Tropikal öğrenir
Fırtınalar ve Hortumlar
Meteorolojik kökenli afetleri Ders anlatımı, ppt sunum ve
ders notları
öğrenir
Tropikal fırtınaların oluşum Ders anlatım, ppt sunum,
ders notları
mekanizmalarını öğrenir
Tropikal fırtınaların etki Ders anlatım, ppt sunum,
ders notları
alanını ve etkilerini öğrenir
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Meteorolojik kökenli afetler
Orta enlemler
Atmosferik dolaşım
Orta enlem siklonları
Tropikal kökenli fırtınalar
Oluşum alanları ve mekanizmaları

152

Giriş
Genel atmosfer sirkülasyonu ekvatoral bölgenin sıcak havası ile kutupların soğuk havası
arasında var olan sıcaklık farkını gidermek üzere hareket eden genel dolaşım sistemidir. Orta
enlemler ise bu sistem içersinde karşılaşma kuşağı olarak kutup enlemlerinin soğuk iklimi ile
ekvatoral bölgenin sıcak havasının karşılaştığı yerdedir. Bu nedenle orta enlemler iklim özelliği
açısından oldukça hareketli bir bölgedir.
Bununla birlikte Tropikal fırtınalar dünyanın belli bölgelerinde yıllık devrilik göstererek
önemli zararlara da neden olmaktadırlar. Etkiledikleri alanlar ve şiddetleri açısından atmosfer
kökenli afetler içerisinde en fazla bilinenlerdendirler.
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7.1. Genel Atmosfer Dolaşımı ve Orta Enlemler
Genel atmosfer dolaşımına bağlı batı rüzgarlarının gezici alçak ve yüksek basınçların
etkileri, karalarla denizlerin dağılışı gibi etkiler altında kalan orta enlemler, tropikal ve polar
hava kütlelerinin karşılaşma kuşağıdır.
Bu enlemlerde, tropikal hava kütlesinin hakimiyeti altına girdiği mevsimde kuraklık
etkili olur. Buna karşılık, bu iki hava kütlesi arasındaki kutbi cephenin ve bu cephe boyunca
meydana gelen siklonik faaliyetin bu kuşak üzerinde bulunduğu mevsim yağış mevsimidir.
Bütün bu kuşakta güneş radyasyonu şiddetlidir ve buna bağlı olarak sıcaklıklarda yüksektir
(Erinç, 1996).
Orta enlemlerde genel olarak dört iklim tipi görülür. Bunlar, karasal subtropikal,
okyanusal subtropikal, Akdeniz iklimi ve subtropikal musonal iklim tipleridir.
Karasal subtropikal iklim: Bu alanlar, büyük kıtaların orta kesimlerini kapsar. Deniz
etkilerinden uzak olan bu alanlarda, yağış getiren nemli hava kütlelerinin etkisi oldukça azdır.
Yaz mevsiminde, 30°C’ye erişen ortalama sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık etkilidir. Kış
mevsiminde yağış ve sık sık meydana gelen ani sıcaklık değişiklikleriyle kendini belli eder.
Öyle ki sahanın en güney kısımlarında bile kışın, kutbi hava kütlelerinin sokulmasıyla
sıcaklığın -15°C’ye kadar düştüğü görülebilir (Erinç, 1996). Türkiye’nin iç kesimleri, ABD’nin
iç kesimleri bu iklim tipinin en belirgin gözlendiği yerlerdir.
Okyanusal subtropikal iklim: Bu iklim tipinin görüldüğü bu alanlarda yaz mevsiminde
tropikal basınç hücrelerinin daha kuzey enlemlere doğru yer değiştirmesine bağlı olarak
antisiklonal hava şartları hakimdir. Kış mevsiminde bu alanlar, siklonal faaliyet alanları
dahiline girer ve bu dönemde rüzgarlar kuvvetli eser, bulutluluk artar ve yağışlar meydana gelir.
Yıllık sıcaklık farkı karasal tipe göre oldukça azdır.
Akdeniz iklimi: Kıtaların batı tarafından subtropikal kıyı iklimi olan Akdeniz ikliminde,
kış mevsiminin karakteri kutupsal cephenin konumuna bağlıdır. Kış mevsiminde polar
cephenin bu saha üzerine yerleşmesiyle siklonik faaliyet artar ve kış mevsimi boyunca yağışlar
meydana gelir. Yaz mevsiminde ise polar cephe kuzeye doğru çekilir ve saha tropikal hava
kütlelerinin işgali altına girer. Yaz mevsiminde, bazı konveksiyonel yerel yağışlar ve polar
cephenin nadiren sokulmasıyla seyrek yaz yağışları görülür (Erinç, 1996; Erol, 1999).
Akdeniz havzasında hava tipleri ve iklim koşulları troposferin üst seviyelerinde (500
hPa) esen yüksek batı rüzgarları tarafından belirlenir. Yatay yönde sinüsiodal dalgalar
(menderesler) çizerek esen yüksek batı rüzgarları sırt ve oluklardan oluşur ve bu oluşumda
dinamik nedenler kadar topografya, kara-deniz dağılışı, kar örtüsü vb. gibi yüzey özellikleri de
etkili olur. Kuzey yarımkürede topografik özelliklere bağlı olarak oluklar Kayalık dağları,
Grönland ve Merkezi Asya üzerinde bütün yıl yer alır. Ayrıca, özellikle kış mevsiminde karadeniz arasındaki sıcaklık farkları ve değişen albedo değerleri bütün kıtaların doğusunda
olukların yerleşmesi için uygun koşullar yaratır (Erlat, 2003; Wigley ve Farmer, 1982).
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Subtropikal musonal iklim: Bu iklim tipi, kıtaların doğu kıyılarında görülür. Aynı
enlemlerde kıtaların batı kıyılarında görülen Akdeniz ikliminden tamamıyla farklı, adeta onun
tam tersidir. Bu alanlarda, yazlar yağışlı ve nemli, kışlar kurak ve nisbeten soğuktur. Asya’da
yazın karaların bu enlemlerde fazla ısınması nedeniyle ITCZ (tropikalerarası yaklaşım kuşağı)
bu sahaya doğru sokulur ve buna bağlı olarak saha, yaz musonu halinde ilerleyen nemli denizel
tropikal hava kütlelerinin etkisi altına girer. Buna karşılık kışın, ITCZ çok güneye çekilir (Şekil
33). Saha kutbi karasal hava kütlelerinin işgali altına girer. Bu devrede kış musonu hakimdir.
Kuzey Çin, Kore ve Japonya’da kış musonu Sibirya üzerinde yuvalanmış olan derin, soğuk ve
kararlı bir hava kütlesi egemendir. Bu dönemde hava soğuk ve kuraktır. Ancak zaman zaman
batıdan sokulan siklonların etkisi altında sıcak devreler ve bir miktar yağış meydana gelir.

Şekil 33. Tropiklerarası yaklaşım kuşağının Ocak ve Temmuz aylarına göre ortalama
durumu ile yağışlı bölgenin mevsimsel değişimi.

7.2. Orta Enlem Siklonları
Orta enlem siklonları, orta kuşakta hava şartlarını tayin eden en önemli basınç yapılarını
oluşturur ve sinoptik haritalarda binlerce defa tespit edildiği üzere, cephelere bağlı olarak
meydan gelirler (Erinç, 1996).
Orta enlem siklonları çapı 2000 km’ye kadar çıkabilen bir alçak basınç merkezine sahip
geniş, gezici siklonik fırtınalardır. 30 ve 60° enlemler arasında yer basıncı 970 mb’a kadar
düşebilen alçak basınç merkezleridir. 3 ile 10 gün arasında değişen ömürleri vardır ve genellikle
batı-doğu istikametinde hareket ederler (DMİ, 2007). Hava kütleleri, dünyanın antisiklon
alanlarına rastlayan doğuş bölgelerinde doğarak, hareket etmekte ve dünyanın büyük siklon
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alanlarında karşılaşmaktadırlar. Karşılaşan iki hava kütlesi, karşılaştıkları alanda karışık hava
durumlarına neden olmaktadır (Erol, 1999).
Dünyanın polar kuşağı üzerinde meydana gelen hava olaylarına neden olan atmosferik
oluşumların başında yer alan orta enlem siklonları tropikal ve polar hava kütleleri arasındaki
dinamiksel ilişkiler sonucunda oluşurlar. Orta enlem siklonları, polar kaynaklı soğuk hava ile
tropiklerden uzanan sıcak havayı karşılaştıran ve konverjans özelliği gösteren bir rüzgar sistemi
sayesinde çoğu kez cepheleri oluştururlar (DMİ, 2007).
Sıcaklık ve yoğunlukları farklı olan iki hava kütlesi karşılaştıklarında öncelikle dalga
şeklinde hafif bir girinti oluşur. Bu girinti, hava kütlelerinin birbirlerine zıt yönlü hareketleriyle
büyür ve sıcak ve soğuk cephesi olan bir siklon halini alır.
Orta enlem siklonları çok nadir olarak hareketsiz kalırlar. Genelde doğuya doğru bir
günde yaklaşık 1000 km yol kat edebilirler (DMİ, 2007).
Orta enlem siklonları, yukarı atmosferde tropopozda bulunan polar cephe jet rüzgarının
kontrolünde gelişir. Polar hücre ve Hadley hücreleri arasındaki sıcaklık ve yoğunluk farkına
bağlı olarak orta enlemlerde gelişen Rossby dalgaları orta enlem siklonlarının hareket yönlerini
belirlemektedir. Rossby dalgalarıyla üst atmosferde gelişen oluklar ve sırtlar, orta enlem
siklonlarının sıcak ve soğuk cephelerinin konumlarını belirler (Şekil 34).

Şekil 34: Genel atmosfer dolaşımında koriyolis dönüşü ile konvektif hücreler, jet
rüzgarları, Rosbby dalgaları ve cephesel sistemler ile ilişkileri (Leeder ve Perez Arlucea, 2006’a
göre yeniden düzenlenmiştir).
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Orta enlem siklonunun gelecekteki hareket yön ve hızının tespitinde soğuk cephe gerisi
rüzgar akışları ve 700 mb rüzgar akışları önemli rol oynar. Sistemin hızıyla 700 mb rüzgar hızı
hemen hemen aynıdır. Özellikle, baroklinik yapıda olan orta enlem siklonlarında kısa dalga
oluklarının iyi analiz edilmesi siklonun hareketi, derinleşmesi ve dolmasıyla ilgili bilgilerin
sağlanması açısından önemlidir (DMİ, 2007).
İki kütle arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise sıcak havanın soğuk hava üzerinde
yükselmesi o kadar güçlü olur (Erol, 1999). Orta enlemlerde gelişen siklonlar polar ve tropikal
kökenli hava kütlelerinin karşılaşma alanları olduğu için buradaki cepheler uzun ve süreklidir.
Bir yerde orta enlem siklonu derin bir alçak basınç alanına bağlı olarak gelişir. Bu alçak basınç
alanında güçlü yukarı seviye diverjansının üzerinde fırtına gelişir.
Orta enlem siklonları oluşturdukları yağış türleri açısından geniş bir yelpazeye sahiptir.
Yağmur, dolu, sağanak, donan yağmur, kar vs. şeklindeki yağışlar cephe ve mevsim şartlarına
göre meydana gelirler. Sistemin derinleşmesi hadiselerin kuvvetli, sistemin dolması neden
olduğu olayların zayıflamasını sağlar (DMİ, 2007).
Orta enlem siklonları, adından anlaşılacağı üzere orta enlemlerde görülmektedir. En
yaygın görüldüğü alanlar 30 ile 60° enlemleri arasındaki kuşaktır. Bu siklonlar, polar ve tropikal
hava kütlelerinin karşılaşma kuşaklarında yer aldıkları için kuzey ve güney yarım kürelerde
farklı enlemlerde gözlenebilirler. Çünkü kuzey yarımkürede kara ve okyanus dağılışı hava
kütlelerinin karşılaşma alanları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Aynı şekilde daimi
yüksek ve alçak basınç merkezlerinin varlığı da bu siklonların gelişimi ve hareketi üzerinde
belirleyici bir etkiye sahiptir. En yaygın görüldüğü alanlar Avrupa’nın batısı (İzlanda alçak
basıncının etkisi) bir diğeri ise Kuzey Amerika’dır (Aluet alçak basınç merkezinin etkisi).
İzlanda çevresinde oluşan orta enlem siklonları tüm bu alanda önemli bir etkiye sahiptir (Şekil
35).

Şekil 35. Orta enlem siklonlarının ve kasırgaların gelişim alanlarının coğrafi dağılımı.
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Yeryüzünün bazı sahalarında şartlar daha ziyade frontolize yol çar. Bu gibi yerlerde bir
siklonun oluşumu nadir bir haldir. Nihayet dünyanın bazı sahaları da gelişmiş depresyonlar için
özellikle cazip bir alan olarak görülür. İzlanda ve Aleut alçak basınç merkezlerinin bulunduğu
sahalar bunların en tipik örnekleridir (Erinç, 1996).
Polar ve tropikal hava kütlelerinin mevsimsel şartlara göre ürettiği siklonlar günlük hava
olaylarında en belirleyici rolü oynamaktadır. Ülkemizde yağış rejiminin şekillenmesinde, kurak
ya da nemli dönemler ile fırtına, aşırı yağış, sel ve benzeri afetlerin yaşanmasında temel
atmosfer oluşumlarının başında orta enlem siklonları gelir (DMİ, 2007).
Orta enlemler, atmosferik etkinliğin en fazla olduğu alanlardan biridir. Bu alan, sıcaklık
ve yoğunlukları farklı tropikal ve polar hava kütlelerinin karşılaşma alanıdır. Bu hava
kütlelerinin mevsimlere göre değişen etkileriyle birlikte 30-60° enlemlerindeki sıcaklık ve
yağış koşullarını belirleyen atmosferik sürecin gelişimini sağlarlar.
Orta enlem siklonları, yeryüzündeki büyük basınç merkezleri ile bunları üst atmosferde
kontrol eden jet rüzgarları ve bu rüzgarların dalgacıkları olan Rossby dalgaları tarafından
kontrol edilirler. Üst atmosferdeki oluk ve sırtların konumlarına göre cephelerin sıcak ve soğuk
cepheleri kontrol edilir. Orta enlem siklonları, 3-10 gün arasında değişen bir ömre sahiptir.
Gittikleri coğrafyada iklim koşullarını değiştirirler. Orta enlem kuşağındaki alanların en önemli
yağış oluşum mekanizması bu siklonlar tarafından sağlanmaktadır.
Dünyada görüldüğü alanlar kuzey ve güney yarımkürelere göre farklılık gösterir. kuzey
yarımkürede Aluet ve İzlanda alçak basınç alanları en önemli doğuş merkezleridir. Buralarda
oluşan orta enlem siklonları hareket yönleri genellikle batıdan-doğuya doğru olduğu için Kuzey
Amerika çevresi ile Avrupa ve Akdeniz havzasının yağış ve sıcaklık şartlarını tayin eden önemli
bir mekanizmadır.

7.3. Tropikal Kökenli Siklonlar
Dünyanın 23.5° kuzey ve güney enlemlerinde yer alan geniş kuşak ekvatoral bölge
olarak bilinir. Buradaki hava kütleleri orta enlemlerdekinden oldukça farklıdır. Tropiklerde,
öğle vaktindeki güneş daima gökyüzünde tepededir ve sıcaklıklardaki günlük ve mevsimlik
değişiklikler azdır. Yüzeyin günlük ısınması ve yüksek nem kümülüs bulutlarının ve öğleden
sonraki orajların gelişmesine katkıda bulunur. Gelişen bireysel orajların çoğu şiddetli değildir
(Ahrens, 2007; Cap, 2006).
Tropikal sahada mevcut farklı hava kütleleri arasındaki tropiklerarası yaklaşım
kuşağının bağlı olarak oluşurlar. İntertropikal cephe zeminden yüksek seviyelerde daha
belirgindir. Tropikal siklonlar, cephesel siklonlar gibi, bu cephede oluşan basit bir dalgalanma
ile başlar ve uygun olduğu takdirde aynı evrelerden geçerek oluşurlar. Orta enlem
siklonlarından farkları oldukça hızlı gelişmeleri ve oklüzyona uğrarlar. Fakat oklüzyon
cephenin varlığı daha uzun süre korunur (Erinç 1996; Erol, 1999).
ABD Atlantik Okyanus ve Meteoroloji Laboratuvarı bir tropikal siklon şeklini
alabilecek hava kütlesi için bazı faktörler tanımlamışlardır (Cap, 2006).
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1. Ilık okyanus sıcaklığı en az 26.5°C’dir (bu değerin altında atmosfer oldukça
kararlıdır).
2. Kararsız bir konveksiyon olduğunda atmosfer soğur. tropikal siklon okyanus
suyundaki gizli ısının serbest kalmasını sağlar. Alttan ısınma 250 Wm-2 kadar
olabilir.
3. Koriyolis kuvvetinin yeterli kuvvette olması için Ekvatordan minimum uzaklıkta
(>500 km) olması gerekir.
Tropikal siklonlar, tornado ve su hortumları oluşturabilirler. Bu fırtınalar son olarak
kabaca haziran ayından Ekim’e kadar görülür. Sadece Karayipler, Meksika körfezi ya da
Pasifiklerde değil ayrıca, Avustralya’nın kuzey kıyılarında da etkilidir. Kasırgaların
oluşabilmesi için önceden uygun hava koşullarına sağlanmasına ihtiyaç vardır. Okyanus su
yüzey sıcaklığının yaklaşık 26.5°C olması ve önceden konvektif dalga sarsımının (Doğulu
dalgalar) olması gibi koşullar gereklidir. Dalgalar çoğunlukla ticaret rüzgarlarıyla sağlanır.
Kasırga, bir tropikal siklondur bir alçak basınç sistemi ve buna eşlik eden bir oraj ile ortaya
çıkar. Ekvator çevresindeki enlemlerde, şiddetli siklonik karışıklık tropikal siklon olarak
adlandırılır. Tayfun, tropikal siklonların kuzeybatı Pasifik’teki yerel adıdır. Bengal körfezinde
adı Ziklon (Zyklon) ve Avustralya’da Willy-willy’dir (Cap, 2006; Ahrens, 2007; Erol, 1999).
Tropikal fırtına, görece kuru havanın içinde dairesel alan olan bir göz bulunur, kuvvetli
rüzgarlar bunun etrafında döner. Tropikal fırtınanın dönme eksenindeki merkezi olan gözde
neredeyse hiç yağış olmaz. Çünkü bu alanda alçalıcı hava hareketleri vardır ve bu alanda basınç
çok düşüktür genellikle 950mb’dan küçüktür. Konverjans ile yükselen hava atmosferin yüksek
katlarında yoğunlaşır. Okyanus yüzeyinden suyun buharlaşmasıyla alınan ısı enerjisini tekrar
salınır. Gerekli enerjinin okyanus yüzeyinden sağlanması kasırganın gerekli olan enerjisini
sağlamaktadır (Şekil 36,37).
Oluşum mekanizması nedeniyle tropikal fırtınalar ve tropikdışı fırtınalar arasında
birtakım farklılıklar bulunur. Bunların en önemlileri;
•

Tropikal fırtınalar okyanus yüzeyinden beslendikleri için tropikal okyanus çevresinde
oluşurlarken, tropikdışı fırtınalar tropikler dışında oluşur.

•

Oluşumları için yüzey sıcaklığının en az 26.5 °C olması gerekir.

•

Belirgin bir cepheleri yoktur, başlangıçta olsa bile güçlü girdaplar nedeniyle ortadan
kaybolur, tropikdışı fırtınalarda farklı karakterdeki hava kütleleri karşılaştığı için
belirgin bir cepheleri vardır.

•

Yüzeyde kuvvetli rüzgarlara neden olurlar, üst atmosferde (Tropopozda) rüzgar hızı
zayıflar, tropikdışı fırtınalarda üst atmosferde de kuvvetli rüzgarlar görülür.
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Şekil 36: Tropikal siklonun şematik kesiti (Leeder ve Perez Arlucea, 2006’a göre yeniden
düzenlenmiştir).

Şekil 37: Eseta tropikal siklonunun, 13 Mart 2003 tarihinde Tongo adaları yakınından geçişi
(NASA). Kümülüs bulutları merkezin çevresini sarmıştır ve göz çevresinde bulut
bulunmamaktadır.
160

7.4. Tropikal Kökenli Siklonların Coğrafi Dağılışları
Tropikal siklonların, uygun koşullar bularak geliştiği ekvotoral durgunlar kuşağı
(doldrumlar) güneşin görünüşteki hareketini izleyerek Temmuz, Ağustos ve Eylül’de Kuzey
yarımküre’sine, Ocak, Şubat ve Mart’ta Güney yarımküresine kayar. Tropikal siklonların en
çok oluştuğu dönem bu zamanlar, yani her yarımkürenin yaz sonu, güz başıdır. Doldrum
kuşağının ekvator üzerinde bulunduğu sırada, yani yılın iki döneminde tropikal siklonlar
oluşmaz. Çünkü ekvator üzerinde koriyolis etkisi sıfırdır. Konveksiyonel yükselmeler,
koriyolis etkisiyle dönüş hareketi halini alamaz. Bu dönüş hareketini koriyolis etkisi sağlar.
Diğer koşullar uygun olsa bile tropikal siklonların mekanizması için en önemli güç koriyolis
etkisiyle ortaya çıkar (Cap, 2006; Erol, 1999; Ahrens, 2007).
Tropikal siklonların yeryüzünde yarımkürelere göre en çok görüldüğü alanlar, kuzeybatı
Atlantik, Pasifik okyanusunun kuzeydoğu ve kuzeybatısı ile güneybatısı, Hint okyanusunun
kuzeyi ve güneyi ile Avustralya’nın kuzeyidir. Bu alanlarda görülme frekansları ve yüzdeleri
tablo 5’de gösterilmiştir. Buna göre, kuzey yarımkürede en fazla kuzeydoğu ve kuzeybatı
Pasifik’te, güney yarımkürede ise kuzey Avustralya ile güney Hint okyanusu çevresinde
görülmektedir (Tablo 5).

Siklon bölgesi
Kuzey Yarımküre
Kuzeybatı Atlantik
Kuzeydoğu Pasifik
Kuzeybatı Pasifik
Kuzey Hint Okyanusu
Toplam
Güney Yarımküre
Kuzey Avustralya
Güneybatı Pasifik
Güney Hint Okyanusu
Toplam
Küresel Toplam

Frekansı

Yüzdesi

8.8
13.4
26.3
6.4
54.6

11.1
16.9
33.2
8.1
69

10.3
5.9
8.4
24.5
79.1

13
7.5
10.6
31
100

Tablo 5: Tropikal siklonların, siklon bölgelerine göre yıllık ortalama frekansları (19581978) (Gray, 1979).

Tropikal siklonlar, geliştikleri alanların iklimleri üzerinde önemli etkiye sahiptirler.
Tropikal siklonların fırtınalarının yanı sıra fırtına kabarmaları, dalga kırılmalarının geliştiği kıyı
alanları ile adalar üzerinde büyük hasara neden olurlar. Tropikal siklonlar geliştikleri okyanus
üzerinden yüksek miktarlarda suyu spiral halinde dönen bulut kümesiyle bünyelerine taşırlar.
Nem bakımından zengin bir bulutlar da çok kuvvetli yağışlara neden olurlar. Aşırı miktarlarda
düşen yağışlar taşkınların yaşanmasına neden olur. Bu amaçla tropikal siklonların etkili olduğu
alanlarda, hasarları azaltabilmek için tropikal fırtınalar merkezler tarafından izlenmektedir. Bu
izleme çalışmalarıyla, fırtınaların hareket yönü, izledikleri yol, etkili olan rüzgar hızları
belirlenmektedir. Tahminler ile siklonların hareket yönü belirlenmeye çalışılarak etkili
olabileceği alanlarda gerekli önlemlerin alınması adına uyarılar verilmektedir. Bu amaçla,
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birçok meteorolojik uydu kullanılmakta ve bunların ürettikleri bilgiler siklon izleme
merkezlerinde değerlendirilmektedir.
Tropikal siklonlar, kıyı alanlarında uzun süreli rüzgarlar ile fırtına kabarmasına neden
olurlar. Fırtına kabarması da kıyı alanlarında deniz taşkınlarına, akarsu ağızlarında su
birikmesine neden olurlar. Fırtına kabarması, etkili olduğu alanlarda yüksek miktarlarda
ekonomik hasarlara neden olur (Tablo 6). Örneğin; Tikehau atolunun en yüksek noktası 8
m’dir. Bu atolde 1983 yılında gerçekleşen Veena siklonu, atolde fırtına kabarması nedeniyle
okyanusun 4 m. Yükselmesine neden olmuştur. Bu atolde yaşayan nüfus için çok büyük
kayıpların yaşanmasına yol açmıştır.

Kaydedilen yer
Bathurst körfezi, Avustralya
Mackay, Avustralya
Güney Viti Levu adası, Fiji
Funafuti atolu, Tuvala
Nayau adası, Fiji
Tikehau atolu, Tuamotu takımadası
Beqa adası, Fiji
Rarotonga, Cook adası

Tropikal
siklon adı
Mahina
İsimsiz
İsimsiz
Bebe
Meli
Veena
Hina
Sally

Yıl
1899
1918
1941
1971
1979
1983
1985
1987

Normal deniz seviyesi
üzerindeki kabarma (m)
13
6
1.8
4
2-3
4
1
5

Tablo 6: Güney Pasifik ve Mercan Denizi’nde tropikal siklonların neden olduğu
maksimum fırtına kabarması örnekleri (Terry, 2007).
Ayrıca tropikal siklonlar ile oluşan yüksek dalgalar kıyı alanlarında ve deniz ulaşımında
büyük kayıplara ve zararlara yol açarlar. Bölgesel ya da yerel taşkın olayları yine tropikal
siklonlara bağlı olarak gerçekleşebilir. Ayrıca, kıyı alanlarında fırtına etkinliğine bağlı olarak
dev dalgalar kıyı erozyonuna sebep olabilmektedir.
16 Ağustos 1992 tarihinde oluşan ve 28 Ağustos’ta kaybolan Andrew kasırgası, en
yüksek hızı saatte 280 km’dir (Şekil 38). Bu tropikal siklonun gözünde basınç 922 mb’dır.
Toplam 65 kişinin hayatını kaybettiği bir kasırga, 26.5 milyar $ hasara neden olmuştur.
Bahamalar, güney Florida, Louisiana ve ABD’nin güneyindeki eyaletleri etkilemiştir. Özellikle
Florida çevresinde önemli miktarda kayıplara neden olmuştur. Binalara, ağaçlara zarar
vermekle birlikte birçok insanın ölümüne ya da yaralanmasına sebep olmuştur.

Şekil 38: Andrew Kasırgasının temsili gösterimi.
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Uygulamalar
1)
2)

Orta enlemler sirkülasyonunun harita üzerinde araştırınız.
Tropikal siklon sırasında meydana gelen çevresel felaketleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)

Orta enlem dolaşımında jet akımlarının önemini nedir?
Tropikal siklonların özellikleri nelerdir?
Tropikal fırtınalar ile tropik dışı fırtınalar arasındaki farkı araştırınız.

164

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta enlemler, atmosferik etkinliğin en fazla olduğu alanlardan biridir. Bu alan, sıcaklık
ve yoğunlukları farklı tropikal ve polar hava kütlelerinin karşılaşma alanıdır. Bu hava
kütlelerinin mevsimlere göre değişen etkileriyle birlikte 30-60° enlemlerindeki sıcaklık ve
yağış koşullarını belirleyen atmosferik sürecin gelişimini sağlarlar.
Orta enlem siklonları, yeryüzündeki büyük basınç merkezleri ile bunları üst atmosferde
kontrol eden jet rüzgarları ve bu rüzgarların dalgacıkları olan Rossby dalgaları tarafından
kontrol edilirler. Üst atmosferdeki oluk ve sırtların konumlarına göre cephelerin sıcak ve soğuk
cepheleri kontrol edilir. Orta enlem siklonları, 3-10 gün arasında değişen bir ömre sahiptir.
Gittikleri coğrafyada iklim koşullarını değiştirirler. Orta enlem kuşağındaki alanların en önemli
yağış oluşum mekanizması bu siklonlar tarafından sağlanmaktadır.
Dünyada görüldüğü alanlar kuzey ve güney yarımkürelere göre farklılık gösterir. kuzey
yarımkürede Aluet ve İzlanda alçak basınç alanları en önemli doğuş merkezleridir. Buralarda
oluşan orta enlem siklonları hareket yönleri genellikle batıdan-doğuya doğru olduğu için Kuzey
Amerika çevresi ile Avrupa ve Akdeniz havzasının yağış ve sıcaklık şartlarını tayin eden önemli
bir mekanizmadır.
Tropikal fırtınalar ise ekvatoral bölge çevresinde oluşurlar. Oluşmaları için; ılık okyanus
sıcaklığının en az 26.5°C olması, kararsız bir konveksiyonun olması ve koriyolis kuvvetinin
yeterli kuvvette olması için Ekvatordan minimum uzaklıkta (>500 km) olması gibi koşullar
gerekmektedir. Bu koşullara bağlı olarak oluşan tropikal siklonlar, çok geniş alanları direk ya
da direkt olmayan şekillerde etkileyebilirler.
Oluştukları alandaki su kütlesi, siklona gerekli enerjiyi sağlamaktadır, kara içlerine
doğru ilerlediklerinde yüzeyde sürtünmenin de artmasına bağlı olarak hızları ve güçleri
azalmaktadır. Siklonun gözünde sakin bir hava egemendir. Bu havanın çevresinde şiddetli
rüzgarlar ve kuvvetli yağış olayları görülür.
Tropikal siklonların yeryüzünde en sık görüldüğü alanlar, kuzeybatı Atlantik, Pasifik
okyanusunun kuzeydoğusu, kuzeybatısı ve güneybatısı, Hint okyanusunun kuzeyi ve güneyi,
Avustralya’nın kuzeyidir. En büyük hasarlara yol açtığı alanlar ise güney yarımkürede atoller
ve küçük adalardır. Bu mercan adalarının deniz seviyesinden yükseklikleri fazla olmadığı için
fırtına kabarmasıyla okyanus seviyesinin yükselmesi ya da dev dalgaların oluşmasıyla alçak
kıyı alanları, alçak adalar ve resifler sular altında kalmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Orta enlemlerde hangi iklim tipleri görülmektedir?
2)
Orta enlem siklonu nedir?
3)
Orta enlemler hangi hava kütlelerinin karşılaşma alanıdır?
4)
Orta enlem siklonlarının doğuş yerleri nereleridir?
5)
Orta enlem siklonları, yeryüzündeki büyük basınç merkezleri ile bunları üst
atmosferde kontrol eden …………… ve bu rüzgarların dalgacıkları olan ……….. dalgaları
tarafından kontrol edilirler.
6)
Orta enlem siklonlarının yaşam ömrü ………………….gün aralığındadır.
7) Genel olarak orta enlem siklonlarının hareket yönü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Batı-doğu
b) Doğu-batı
c) Kuzey-güney
d) Batı-kuzey
e) Batı-güney
8)
Orta enlem siklonları hangi yarımkürede daha fazla gözlenir?
9)
Orta enlem siklonları hangi yağış türlerini oluşturur?
10)
Orta enlem siklonunun derinleşmesi ne anlama gelir?
11)
Tropikal siklon nedir?
12)
Tropikal siklonun oluşumu için aşağıdakilerden hangisi en gerekli olan
koşuldur?
a) Farklı karakterde iki hava kütlesi
b) Koriyolis etkisinin olmadığı alan
c) Geniş kara alanı
d) Yüksek dağ sıraları
e) 26.5 °C okyanus yüzey sıcaklığı
13)
14)
15)

Tropikal siklonlar nerelerde oluşur?
Hangi yarım kürede daha yüksek oluşma frekansına sahiptir?
Tropikal siklonların, orta enlem siklonlarından en belirgin farkları nelerdir?

Cevaplar
1)
Orta enlemlerde genel olarak dört iklim tipi görülür. Bunlar, karasal subtropikal,
okyanusal subtropikal, Akdeniz iklimi ve subtropikal musonal iklim tipleridir.
2)
Orta enlem siklonları çapı 2000 km’ye kadar çıkabilen bir alçak basınç
merkezine sahip geniş, gezici siklonik fırtınalardır.
3)
Polar ve tropikal
4)
30 ile 60° enlemleri arasındaki kuşaktır.
5)
Jet akımları – Rossby
6)
3-10 gün
7)
a
8)
Kuzey
9)
Frontal
10)
Kuvvetlenmesi
11)
Tropikal sahada mevcut farklı hava kütleleri arasındaki tropiklerarası yaklaşım
kuşağının bağlı olarak oluşan siklonlardır.
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12)
13)
14)
15)

e
23.5° kuzey ve güney enlemleri arasında
Kuzey
Oldukça hızlı gelişmeleri ve oklüzyona uğramaları.
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8. ORAJ, DOLU, KUVVETLİ KAR, SİS VB. HADİSELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, meteorolojik kökenli afetlerden gökgürültü- şimşekli fırtınaların nasıl
oluştuğunu, bulutun gelişim ve olgunlaşma süreci anlatılacaktır. Ayrıca, dünya’da orajların
oluşum alanları hakkında bilgi verilecektir. Bu bölümde aşağıdaki konular ele alınacaktır:
Gökgürültülü-şimşekli fırtına
Orajların oluşum mekanizmaları
Orajların etkileri
Dünyada görüldüğü alanlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Gökgürültülü-şimşekli fırtına nasıl oluşur ve gelişir?
Kaç tip oraj mekanizması vardır?
Dünyada görüldüğü alanlar nereleridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Oraj, Dolu, Kuvvetli Kar, Sis Gökgürültülü-Şimşekli
vb. Hadiseler
Fırtınaları (Orajlar) bilir
Orajların coğrafi
dağılışlarını bilir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders anlatımı, ppt sunum,
Ders notları
Ders anlatımı, ppt sunum,
Ders notları
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Gökgürültülü-şimşekli fırtınalar
Oraj
Orajların coğrafi dağılışı
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Giriş
Diğer meteorolojik afetlerden olan fırtına ve orajlar görülüş alanları dünyanın hemen
her bölgesine yayılmışlardır. En çok bilinen meteorolojik afet türleri içindedir. Hava kütlesi
içindeki şiddetli kararsızlığın neticesinde oluşan kuvvetli dikey hareketlerin sonucu
oluşmaktadırlar.
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8.1. Gökgürültülü-Şimşekli Fırtınalar (Orajlar)
Orajlar, gökgürültülü ve şimşekli bir fırtınadır. Bazen bir oraj yüzeyde fırtınalı bir
rüzgar ile kuvvetli yağış ve dolu yağışı oluşturur. Fırtınanın kendisi tek bir kümülonimbüs
bulutu, ya da birkaç oraj bir küme şekline girebilir. Bazı durumlarda oraj çizgileri binlerce km
uzağa erişebilecek kadar gelişebilir. Orajlar, konvektif fırtınalar havanın yükselmesi ile gelişir.
Orajların doğuşu sık sık koşullu kararsız bir atmosferde sıcak ve nemli bir havanın yükselmesi
ile oluşur (Ahrens, 2007).
Bir orajda her türlü hava olayı en yüksek derecesine erişir. Çünkü oraj bulutlarında
(Kümülonimbüs) çok büyük bir kinetik enerji vardır. Bu enerjinin kaynağı, subuharının
yoğunlaşmasıyla açığa çıkan gizli ısıdır. Kümülonimbüs bulutlarındaki bu enerji, güçlü hava
hareketleri doğurur. Bu hareketler ise yoğunlaşma, şimşek, dolu vb.’nin doğusunda ilk etkendir.
Fakat her konveksiyon oraj doğurmaz. Çünkü enerji hava kararsızlığını dengeye getiriyorsa
olay oraja ya da hortuma dönüşmeden sona erer (Erol, 1999).
Orajlar, yüzeydeki havanın kararsız olduğu (sıcak ve nemli) yerlerde görülmesine
rağmen, yüzeyde sıcaklığının 10 °C’den fazla olmadığında da gelişebilir. Bu durum sık sık kış
mevsiminde Kuzey Amerika’nın batı kıyılarında, soğuk havanın bir bölge üzerine doğru
sokulmasıyla oluşur. Üstteki soğuk hava ile alttaki hava parseli arasında önemli sıcaklık farkı
oluşur ve havanın kararsızlığı artar. Üstten soğuk hava sokulumu, kış mevsimlerindeki kar
fırtınasına neden olan orajları oluşturmak için yeterli kararsızlığı sahiptir (Ahrens, 2007).
Orajların ilk aşaması kümülüs evresi olarak bilinir (Şekil 39a). Sıcak ve nemli olan hava
parseli yükselir ve bir kümülüs bulutuna ya da bulutlar kümesine dönüşür. Bulut tepesi bu
evrede dağılır çünkü bulut damlacıkları etraftaki kuru havanın buluta karışmasıyla buharlaşır.
Bununla beraber, su damlacıkları buharlaşır, hava öncekinden daha fazla nem içerir. Bu yüzden,
yükselen hava başarılı bir şekilde üst seviyelerde yoğunlaşabilir ve sık sık yükselen bir kubbe
ya da kule gibi görünen kümülüs bulutu üst atmosfere doğru uzayabilir (Ahrens, 2007).

a)Kümülüs
b)Olgunluk
c)Dağılma
Şekil 39: Oraj bulutunun gelişimi, olgunluk ve dağılma evrelerinin şematik gösterimi.
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Oraj bulutundaki aşağı doğru akımlar olgunluk evresinde başlar (Şekil 39b). Olgunluk
evresinde orajlar çok güçlüdür. Bulut tepesi, atmosferin stabil bir bölgesine kadar erişir
(stratosfere kadar erişebilir), oldukça aygın görülen örs şeklini alır, buluttaki buz kristalleri üst
seviyedeki rüzgarlar ile yatay olarak yayılır (Ahrens, 2007). Bulut, dağılma evresine olgunluk
aşamasından yaklaşık 15 ile 30 dakika sonra erişir (Şekil 39c). Yukarı doğru hareket zayıflar,
aşağı yeryüzüne doğru olan zayıf akışlar ile yağış da giderek azalır. Fırtına diner, atmosferin alt
seviyelerindeki bulut parçacıkları hızlıca buharlaşır, bazen sadece bir sirrüs bulutuna ait bir örs
artakalır. Tek bir oraj bulutu bu üç aşamayı 1 saat ya da daha kısa bir zamanda tamamlayabilir
(Erol, 1999; Ahrens, 2007).
Orajların dört türü vardır. Bunlar, tek hücre fırtınaları, çok hücre fırtınaları, çok hücre
hat fırtınaları ve süper hücrelerdir. Tek hücre fırtınaları detaylı olarak anlatılmıştır. Bunlar tipi
olarak 23-30 dakika içinde gelişir ve sonlanırlar. Çok hücreli orajlarda, birden fazla hücre bir
grup gibi hareket eder, her bir hücre orajın farklı bir evresindedir. Bu hücreler, orta büyüklükte
dolu, fırtına kabarması ve zayıf tornadolar üretebilecek kapasitededir. Çok hücreli hat
fırtınaları, bir hat boyunca gelişir ve bu hat boyunca hamle cephesi gelişir. Bu hat, fırtına hattı
olarak da bilinir. Bu fırtınalar, orta büyüklükte dolu, nadiren fırtına kabarması ve zayıf
tornadolar oluşturabilirler. Süper hücre fırtınaları, oraj ile birlikte dönen bir yukarı akış ile
tanımlanırlar. Bu fırtınalardaki güçlü bir aşağı hava akışı büyük dolu taneleri oluşturabilirken,
nadiren fırtına kabarması ve zayıf şiddette tornadolar oluşturabilir (Byers ve Braham, 1948;
Doswell, 2001; Ahrens, 2007)
Sellerden dolayı oluşan taşkın yatağı ovasındaki toprakların verimliliği ve çalılık
yangınları sonucunda birçok yerli bitki, orajlar ile atmosferik azotun karışmasıyla filizlenir
(Blong, 1992). Orajın atmosferik azotun karışmasını sağlaması gibi tarım alanları üzerinde
olumlu bir etkisi vardır. Bunun yanı sıra, kuvvetli yağış ile tarım ürünleri zarar görmekte, dolu
yağışı ile mahsul kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca, orajlar ile gelişen şiddetli yağışlar toprağın
verimli kısmının kaybedilmesine yol açmaktadır.

8.2. Orajların Coğrafi Dağılışları
Oraj bulutu ya da bulutları, gerekli koşullar oluştuktan sonra yeryüzünün birçok yerinde
oluşabilir. Bu koşullar; yüzeyde nemli bir hava, yeri ısıtacak kadar bol miktarda güneş ışığı,
koşullu kararsız bir atmosfer ve zayıf düşey rüzgar şiri’dir (Ahrens, 2007; Erol, 1999).
Yeryüzünde ekvatoral bölgelerde, yüksek sıcaklık, nem ve hafif rüzgarlar alttan ısınma
konveksiyonları için çok uygun koşullardır. Onun için bu bölgeler yerel ısınma
konveksiyonlarının geliştiği yerlerdir. Orta enlemlerde, cephe orajları vardır. Serin kütleler
sıcak yerlere doğru hareket ederse, alttan ısınma orajları oluşur.
Orajların yeryüzünde dağılışları incelendiğinde en fazla ekvatoral bölgede gözlendiği
görülmektedir (Şekil 40). Afrika kıtasında ekvatoral bölge en sık görüldüğü alandır. Burada yıl
içinde görüldüğü gün sayısı 100 gün üzerinde, bazı alanlarda ise 180 günün üzerindedir.
Madagaskar adası çevresi de orajlı gün sayılarının yüksek olduğu alanlar içinde yer alır. Bu
alanlar dışında Amerika kıtasında özellikle Güney Amerika’nın ekvatoral bölümünde, Meksika
körfezi çevresi ve Kuzey Amerika’nın batı kıyıları boyunca yıl içinde 100 günün üzerinde
görülür.
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Asya kıtasında ise güneydoğu Asya’da, Malezya, Endonezya çevresi orajların sık
görüldüğü alanlardır. Avustralya’nın kuzeybatı kıyıları ile güneydoğu Asya arasındaki alanda
da yıl içinde görülme sıklıkları yüksektir.
Kuzey ve Güney Amerika’da, Afrika’da, sık görülen yerlerin çevresinde, orta ve güney
Avrupa’da, Akdeniz havzasının kuzeyi, Türkiye’de, Avustralya’nın kuzeyinde orajlar, yıl
içinde yaklaşık 60 gün görülmektedir. 60° enlemleri çevresinde görülme sıklığı azalmakta,
kutuplar çevresinde ise görülmemektedir.

Şekil 40: Orajların yeryüzünde görüldüğü alanlar ve yıl içinde görüldüğü gün sayıları
(Britannica, 2000).
Dünya genelinde orajların en sık görüldüğü alanlar Endonezya, Kolombiya, Malezya,
ve Singapur’dur. Bu alanlarda yıl içindeki orajlı gün sayıları 150’nin üzerindedir. Özellikle,
Endonezya’daki Bogor’da 1988 yılındaki orajlı gün sayısı 322’dir. Burası neredeyse tüm yıl
boyunca orajlı günlerin etkisinde kalmıştır. Aynı şekilde Kolombiya’da da orajlı gün sayısı yıl
içinde 275 günden fazladır (Tablo 7).

8.3. Sis ve Etkileri
Bilindiği gibi yoğunlaşma ile birlikte havadaki su buharının önce küçük tanecikler yada
zerrecikler halini almakta, sonrasında bunların birleşerek damlacıklara dönüşmektedir. Oluşan
damlacıklar ya yağmur, kar gibi yağışlara dönüşmekte yada yağışa dönüşemeyerek havada
askıda kalmaktadır. Bu şekilde askıda kalan su damlacıkları sis oluşumuna neden olmaktadır.
Bu anlamda yoğunlaşmanın ilk ürünlerini sis-pus ve bulut olarak ifade etmek
mümkündür. Sis ve pus benzer mekanizma ile oluşan, aralarında daha çok görüş mesafeleri
açısından fark bulunan hadiselerdir. Soğuk bir zemine dokunan hava tabakası içinde oluşan
yoğunlaşma neticesinde ortaya çıkan hadiseye sis denilmektedir. Aslında sis aynı zamanda
zeminde oluşan stratüs tipi bulut olarak da değerlendirilebilir. Sis oluşumunda havanın
rüzgarsız ve durgun olması ile birlikte kararlı bir yapıda olması önemlidir. Çünkü bu tarz hava
içerisinde sis oluşumu daha kolay olmakta ve oluşan sis kolay kolay dağılmamaktadır.
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Dünyadaki Orajlı Günler
Bogor, Endonezya (1988)
322
Cerromatoso, Kolombiya
275-320
Malezya
180-260
Singapur
160-220
Florida, ABD
90-110
Colorado, ABD
65-100
Brezilya
40-200
Arjantin
30-200
Japonya
35-50
Avrupa
15-40
Avustralya
10-70
İngiltere
5-10
Tablo 7: Dünya’da en yüksek orajlı güne sahip alanlar ve orajlı gün sayıları.

Sisler güneş ışınlarının dağılmasına ve dolayısıyla etrafı yeteri kadar aydınlatamaması
nedeniyle görüş mesafesini azaltan hadiselerdir. Sisin yoğunluğu arttıkça görüş mesafesi de o
derece kısalmaktadır. Görüş mesafesinin kısalığı aslında yatay yöndeki görüş mesafesinin
kısalığını ifade etmektedir. Dikey yönde sisler ince bir tabaka halinde olabilmektedirler.
Ülkemizde özellikle kış aylarından bahar aylarına geçiş dönemlerinde daha fazla görülen sis
hadisesi özellikle ulaşımda önemli sorunlar yaratmaktadır. İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz sahil
kesimi ve gerisindeki dağlık alanlar, Marmara Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi sis hadiselerinin
yoğun olarak görüldüğü yerlerdir.
Sis hadisesinde görüş mesafesi havada yoğunlaşmış su taneciklerinin yoğunluğu
ölçüsünde azalmaktaır. Görüş mesafesi 1000 m.nin altına düşmesi ile sis hadisesi
gerçekleşmeye başlamıştır. Ancak görüş mesafesi açısndan sisleri de farklı sınıflara ayırmak
mümkündür. Eğer görüş mesafesi 500 m – 1000 m arasında ise buna “hafif sis”, 200 m – 500
m arasında ise “sis”, 200 m’nin altında ise “kuvvetli sis” denilmektedir.
Bununla birlikte görüş mesafesinin sis hadisesi kadar azalmadığı durumlar da söz
konusu olabilmektedir. Havada asılı kalarak sis oluşumuna neden olan su tanecikleri dağınık
veya yoğun bir durum göstermiyorsa, görüş sis kadar kısa olmasa da bir bulanıklılık söz konusu
olabilmektedir ki bu hadiseye de pus denilmektedir. Pus’larda görüş mesafesi 2000 m.ye kadar
olabilir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi sis hadisesi sonuçları itibariyle insan faaliyetleri üzerinde
etkili bir meteorolojik olaydır. Özellikle ulaşımın farklı şekillerinde farklı etkilenme söz konusu
olmakla birlikte en çok etkilenen ulaşım sektörlerinin başında şüphesiz hava ve deniz ulaşımı
gelmektedir.
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Uygulamalar
1.
araştırınız.

Orajlı havaların daha çok hangi coğrafi özellikler altında gelişebileceğini

178

Uygulama Soruları
1)
2)

Dünyanın en fazla orajlı bölgeleri nerelerdir, neden?
Orajların türleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orajlar, yeryüzünde en yaygın görülen meteorolojik kökenli afetlerdendir. Bu afetin
oluşmasına neden olan koşullar uygun olduğunda gelişen oraj bulutu binlerce km alanı
etkileyebilecek kadar geniş bir alana yayılabilir.
Bulutun oluşumundan yağışın başlaması ve kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışın
başlaması ve yağışın bitişine kadar olan süre yaklaşık olarak 1 saatten azdır. Kısa sürede
kuvvetli yağış oluşturan bulut ya da bulutlar birçok alanda önemli hasarlara neden olmaktadır.
Orajlar, atmosferik koşullara bağlı olarak her zaman oluşabilirler. Bu nedenle, bazen kış
mevsiminde sistemin kuvvetli olarak gelişmesine bağlı olarak kuvvetli kar fırtınalarına neden
olabilirlerken, bahar ya da yaz mevsimlerinde dolu fırtınası ya da kuvvetli sağanak yağışlar ile
insanlarda yaralanmalara, evlerde, araçlarda ya da tarım arazilerinde büyük zararlara yol
açabilmektedirler.
Dünyanın birçok bölgesinde görülen bu meteorolojik afet, yağış türü ve fırtınası ile zarar
verdiği gibi yağış sonrasında da sel ve taşkınlara yol açarak hidrolojik afetleri de tetikleyebilir.
Orajlar, kuvvetli yağışları (kar ve dolu fırtınaları, kuvvetli sağanak yağışlar) ve kuvvetli
rüzgarları ile olduğu kadar yağışların yol açtığı sel ve taşkın, fırtına kabarması olaylarıyla
ekonomik kayıpların yüksek olduğu bir doğal afettir.
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Bölüm Soruları
1)

Gökgürültülü-şimşekli yağışları aşağıdaki bulutlardan hangisi oluşturur?

a) Kümülüs
c) Stratüs
e) Sirrostratüs

b) Sirrüs
d) Lenticular

2)

Oraj fırtınasına neden olan bulutlar kaç evrede gelişir?

3)

Oraj fırtınasının kaç türü vardır?

4)

En şiddetli yağışa ……………………hücreleri görülen bulutlar neden olur?

5)

Orajlar aşağıdaki afetlerden hangisine sebep olmaz?

a) Fırtına kabarması
c) Taşkın
e) Kırağı

b) Sel
d) Dolu

6)

Orajın oluşmasına uygun ortam hazırlayan süreçler nelerdir?

7)

Orajlar nerelerde görülmemektedir?

8)

Oraj nerede yıl içinde en sık görülmüştür?

9)

Orajlar yeryüzünde en sık ………………………bölgede görülür.

10)

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde orajların az görülmektedir?

a) Malezya
c) ABD
e) İngiltere

b) Endonezya
d) Japonya

Cevaplar
1)
a
2)
3
3)
4
4)
Süper
5)
e
6)
Orajların doğuşu sık sık koşullu kararsız bir atmosferde sıcak ve nemli bir
havanın yükselmesi ile oluşur
7)
Kutuplar çevresi
8)
Endonezya
9)
Ekvatoral
10)
e
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9. YAZ VE KIŞ MUSONLARI VE MUSON DOLAŞIMININ
TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde muson dolaşımı ve Türkiye’ye etkileri incelenecektir. Bu bölümü
okuduktan sonra aşağıdaki başlıkları tartışmaya açık hale gelmeniz beklenmektedir.
Muson dolaşımı
Muson dolaşımının Türkiye’ye etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Musonların Türkiye üzerindeki etkisi nasıl gelişir?
Musonların Türkiye iklim özelikleri içindeki yeri nedir?
Mosun gelişimi nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yaz ve Kış Musonları ve
Muson Dolaşımının
Türkiye’ye Etkileri

Musonal döngüyü öğrenir

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders anlatımı, ppt sunum,
ders notları

Muson sisteminin Türkiye Ders anlatımı, ppt sunum,
iklimi üzerine etkisini kavrar ders notları

185

Anahtar Kavramlar
1.
2.
3.

Muson dolaşımı
Güney-güneydoğu Asya
Türkiye
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Giriş
Musonal sistem, iklimsel döngüler içerisinde en çok bilinen sistemlerden biridir. Her ne
kadar Asya ve Uzak Doğu’nun sistemi olarak da bilinse özellikle yaz aylarında Basra Körfezi
üzerinden Akdeniz ve Türkiye’ye kadar uzanabilmektedir. Sistemin kuvvetli olduğu yıllarda
kuvvetli pozitif sıcaklık anomalileri, yani yüksek sıcaklık seyri görülebilir. Akdeniz ve Türkiye
iklim üzerinde önemli etkileri olan sistem, aynı zamanda üst atmosfer sirkülasyonu ile de
kuvvetli bir iletişime sahiptir.
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9.1. Muson Dolaşımı
Muson, Arapça mevsim anlamına gelen “Mausim” kelimesinden türetilmiştir. Genel
olarak kış ve yaz mevsimlerinde esiş yönleriyle belirgin farklılık gösteren rüzgar sistemidir.
Kuzey yarımkürede Mayıs-Eylül, güney yarımkürede Aralık-Şubat ayları arasında etkili olur
(Barry ve Chorley, 2003).
Muson, mevsimlik kara ve deniz arasında değişen nemli yazlar ve kurak kışlar olarak
karakterize edilen rüzgar sistemidir. Bu rüzgarlar, Hindistan muson mevsimi boyunca 850
hektopaskal (hPa)’da geniş ölçekli bir siklonik vortisiti, Umman Denizi üzerindeki aşağı
seviyelerde batılı jeti akışları ve Hindistan çevresindeki yaklaşık 200 hPa seviyesindeki doğulu
jet rüzgarları tarafından kontrol edilir (Barry ve Chorley, 2003; Danielson, 2003; Rodwell ve
Hoskins, 1996). Tropiklerarası yaklaşım kuşağı (ITCZ)’nın kuzeye doğru kaymasıyla kuzeybatı
Hindistan üzerinde yer alan alçak basınç ile Hint okyanusu üzerindeki yüksek basınç arasında
büyük bir fark oluşmasına sebep olur. Gündüz karanın aşırı ısınması nedeniyle büyük
miktardaki havanın yükselmesi, basıncın daha da düşmesine yol açar. Hint okyanusundan
karaya doğru esen nemli rüzgar kara üzerinde yükselerek büyük bulutlar oluşturur ve bunlar da
sağanak şeklindeki muson yağışlarını meydana getirir.
Kışın, kuzey Asya özellikle Sibirya çok soğur. Alçak seviyelerdeki termik depresyon
kaybolur. Bunun yerine yine alçak seviyelerde olmak üzere Sibirya üzerinde sığ bir antisiklon
gelişir. Aynı zamanda bu mevsimde gezegensel basınç sistemleri de güneye çekilir (Şekil 41).
Şekil 41’deki alçak ve yüksek basınç merkezleri ile yüzey rüzgarlarının esiş yönleri temsili
olarak gösterilmiştir. Deniz seviyesi basınçları (DSB), http://www.esrl.noaa.gov/ adresinden
sağlanmıştır.
Okyanus sıcak, kara yüzeyi de soğuk olduğu için atmosferik kalınlık farklılığı nedeniyle
okyanus yüzeydeki alçak basınca bağlı yükselici akışlar, üst atmosferde diverjan, kara üzerinde
ise üst atmosferde konverjan ve yüzeyde diverjan bir hava akışı vardır. Bu nedenle kara
yüzeyindeki akışlar da alçalan hava (sübsidans) nedeniyle diverjandır. Bu hava akışı,
subtropikal jet rüzgarının bir koludur. Bu şartlar altında Güneydoğu Asya üzerinde yüksek
seviyelerde normal genel dolaşım hareketleri egemendir. Yani, gezegensel cephenin kuzeyinde
kalan büyük alan üzerinde yüksek seviyelerde batı rüzgarları, gezegensel cephenin güneyinde
kalan alan üzerinde ise doğu rüzgarları hüküm sürer. Yeryüzüne yakın tabakalardaki dolaşımda
ise doğu rüzgarları egemendir. Bu rüzgarlar sapma nedeniyle kuzeydoğu yönünde eserler
(Danielson, et al., 2003; Erinç, 1996; Erol, 1999).
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Şekil 41: ITCZ’nin mevsimlik döngüsüne göre, kış mevsimindeki konumu ve deniz seviyesi
basınçlarının dağılışı.

Yaz musonları, kara ve denizler arasındaki termik farklılıklar ve orta enlemlerdeki
karaların denizlere göre daha fazla ısınmalarının yanı sıra yaz mevsiminde tropikal kara
kütlelerinin aşırı derecede ısınması nedeniyle gezegensel basınç kuşaklarının büyük ölçüde yer
değiştirmesiyle gelişir. Erol (1996)’a göre, ITCZ hattının çatallanması yaz musonlarının
oluşumu ve gelişiminde birinci derecede önemli rol oynar. Bu nedenle, karalar üzerinde basınç
ve rüzgar kuşakları denizler üzerindekine nazaran çok daha büyük ölçüde yer değiştirir.
Yaz musonunun geliştiği alandaki hava hareketinin kalınlığı 1000 metreyi pek geçmez.
Daha yüksek seviyelerde gezegensel cephenin kuzeyinde orta kuşağın batı rüzgarları,
güneyinde ise tropiklerarası kuşağın doğu rüzgarları eser (Erinç, 1996).
Muson dolaşımındaki ya da rüzgarlarındaki mevsimlik değişim ve bölgedeki yağışın
değişimi, güney yarımküre kışından kuzey yarımküre yazına batı-doğu yönlerinde yağış
kuşağının (ITCZ) göç etmesi ile açıklanabilir. Burada yaklaşık kışın 5°Güney enlemlerinde
bulunan ITCZ, kuzey yarımküre yazında yaklaşık Temmuz ayının ortalarında 25° Kuzey
enlemlerine hareket eder. Tibet platosunun kuzeyinde üst atmosferdeki batılı akışlar, plato
üzerindeki bir yüksek basınç merkezi (Subtropikal) nedeniyle zayıflar. Güney Asya’nın
güneybatı musonları güçlü bir doğulu jet rüzgarıyla (150 hPa’da) güney Arabistan ve Afrika
üzerinden batıya doğru uzanır. Bu doğulu jetin maksimum akışı,15°K ile 50°-80°D enlem ve
boylamları arasında yeralır (Barry ve Chorley, 2003).
Yazın, Asya kıtası denizlere oranla daha hızlı ve çok ısınır. ITCZ’nin çatallanmasıyla
Tibet platosunun kuzeyindeki batılı akışlar yerini doğulu jet rüzgarlarına bırakır. Bu jetin
varlığına bağlı olarak jet ekseninin doğusunda Hindistan üzerinde, yaz yağış kuşağının
yerleşmesine neden olur (Şekil 42). Şekildeki alçak ve yüksek basınç merkezleri ile yüzey
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rüzgarlarının esiş yönleri temsili olarak gösterilmiştir. DSB’ler http://www.esrl.noaa.gov/
adresinden sağlanmıştır.
Nemli yaz ve kurak kış koşulları alçak seviye rüzgarlarındaki mevsimlik değişiklikler
ile ilgilidir. Kuzey yarımkürenin kışları boyunca, ekvatoral doğulular zayıftır ve yukarı
atmosferde (200 hPa) 5°K ve 10°G enlemleri arasında hapsolurken, subtropikal batılılar 10°K
enlemine kadar etkili olurlar. Subtropikal batılılar, kuzey yarımküre yazı boyunca 30°K
enleminin kuzeyine çekilir ve güçlü bir doğulu ekvatoral jet yukarı atmosferde gelişir. Yazın
geniş ölçekli muson dolaşımı derin bir baroklinik vertikal yapı, alçak seviyedeki siklonik
vortisiti (ve konverjans) ve üst seviyede antisiklonik vortisiti ile karakterize olur.

Şekil 42: ITCZ’nin mevsimlik döngüsüne göre, yaz mevsimindeki konumu ve deniz seviyesi
basınçlarının dağılışı.
Musonun yıllık döngüsü, iki yarımküre arasındaki ITCZ ya da yağış kuşağına yönelik
zonal olarak mevsimlik göçün bir belirtisidir. Yağışların yıllık döngüsünün 80°D-120°D
boylamları arasındaki değişimi yüksek yağış zonunun yumuşak bir şekilde kuzey yarımküreden
güney yarımküreye hareketini gösterir. Bununla birlikte, ITCZ boreal kıştan, yaza yumuşak bir
şekilde geçişine izin vermez ve ani yaz musonuna geçiş olur. Yağışların değişimi ile ilgili olan
yüzey rüzgarlarının hız değişimi ve deniz yüzey sıcaklıkları, okyanus ve musonun yıllık
döngüsünün değişimi arasındaki etkileşim gösterir.

9.2. Muson dolaşımının Türkiye’ye Etkileri
Akdeniz havzası ve çevresi için yapılan birçok çalışma, muson dolaşımının Kuzey
Atlantik-Avrupa ve özellikle Doğu Akdeniz havzası iklim anomalileri üzerinde etkili olduğunu
gösterir. Avrupa’da kış ve yaz mevsimleri yüzey hava sıcaklıkları, güçlü muson yıllarında kara-
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deniz termal gradyanının artması nedeniyle yüksektir (Kumar vd. 1999; Hu vd. 2000; Lin ve
Wu, 2012).
Akdeniz, Muson sinyallerinin pasif bir “reseptör”ü gibi, etezyen hareketinin ise Sahel
muson sistemine, güneye nem taşımayı düzenlemesi nedeniyle bir “iletici” rol oynar (Raicich
vd., 2003; Lelieveld vd., 2002; Tyrlis vd., 2012).
Muson dolaşımı, Kuzey Yarımküre yaz mevsimindeki egemen dolaşımlardandır. Yapılan
çalışmalara göre; Hindistan yaz musonu ve Kuzey Atlantik-Avrupa dolaşımı arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (Lin ve Wu, 2012). Lin ve Wu (2012) çalışmalarında,
kuvvetli muson dolaşımının olduğu yıllarda çoğunlukla eş zamanlı olarak Kuzeybatı Avrupa
çevresinde normalin üzerinde yağışlar, Kuzey Afrika ve Akdeniz havzasında ise normalin
altında gerçekleşen yağışlar belirlemişlerdir. Ayrıca, Grönland ve Akdeniz havzasında
gözlenen geniş alanlı pozitif yüzey sıcaklık anomalileri kuvvetli muson yıllarında
gözlenmektedir.
Muson alçak basıncı, Basra oluğu üzerinden Akdeniz’e doğru uzanır (Bitan ve Saaroni,
1992; Saaroni ve Ziv, 2000; Alpert vd., 2004). Muson dolaşımının kuvvetli ve zayıf olduğu
yıllarda Akdeniz havzasındaki dolaşım koşulları değişmektedir. Bu dolaşım koşulları, büyük
ölçüde ITCZ’nin hareketine bağlıdır ve buna bağlı olarak zonal ve meridyonel dolaşım koşulları
da değişir.
Büyük subtropikal kurak kuşak ve çöllerin oluşumu geleneksel olarak Hadley hücresinin
uzantısının alçalmasına bağlanır. Güney Asya’daki kuvvetli yükselim hareketi, Doğu Akdeniz
ve Ortadoğu üzerindeki geniş ölçekli sübsidans ve devamlı olan batılı akışlar nedeniyle Walker
tipi kapalı devre dolaşımın bu alandaki dolaşımı daha iyi açıkladığı birçok araştırmacı
tarafından kabul edilmektedir (Rodwell ve Hoskins, 1996; Ziv vd., 2004).
Yaz aylarında ITCZ’nin etki alanının kuzeye doğru kaymasıyla derinleşen Azor yüksek
basıncı, Avrupa ve Akdeniz havzasının özellikle batısı üzerindeki iklim koşullarını kontrol
eder. Temmuz ayında, Azor yüksek basıncı Avrupa’nın büyük bir bölümünde etkili olan
dolaşımdır. Ayrıca, Merkezi ve Doğu Akdeniz havzası boyunca batı rüzgarları kuşağının etkisi
belirgindir.
Muson alçak basıncı da Doğu Akdeniz havzası ve Ortadoğu’da etkilidir. Ağustos
ayındaki genel dolaşım koşulları üst atmosferde, Kuzey Avrupa ve İngiltere çevresinde İzlanda
alçak basıncı, Güney ve Batı Avrupa’da Azor yüksek basıncı ve Türkiye’nin doğu yarısı ile
Ortadoğu çevresi ise ITCZ ve bununla bağlantılı muson dolaşımı tarafından denetlenir.
Ayrıca, batı rüzgarları kuşağı ve buna bağlı olarak gelişen orta enlem siklonları iklim
koşullarını belirler. Eylül ayı, genel olarak geçiş mevsimi özellikleri taşır. Temmuz ve Ağustos
ayında kuzey enlemlere doğru genişleyen sistemler (ITCZ ve Azor yüksek basıncı) Eylül ayıyla
birlikte ekvatora doğru çekilmeye başlar. İzlanda alçak basıncı ve Azor yüksek basıncı Avrupa
üzerinde genel olarak hakim dolaşımdır. Eylül ayında Türkiye’nin özellikle batı yarısında Azor
yüksek basıncının etkileri gözlenir.
Akdeniz havzası yaz iklimi, büyük ölçüde Kuzey Atlantik, Atlantik kökenli dolaşımın
kontrolü altında gelişir. Batıda Azor yüksek basıncının derinleşerek İspanya ve Batı Akdeniz
havzası ile zaman zaman İtalya’ya kadar gelişmesiyle Türkiye ve çevresinde yüksek basınç
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koşulları yaşanır. Azor yüksek basıncı ve güneyde Basra körfezi (Pers Oluğu) üzerindeki
oluğun konumu nedeniyle Türkiye’nin batı kıyılarında kuzeybatılı Etezyen rüzgarları güçlenir.
Etezyen rüzgarlarının, yüzeyde serinletici etkisi vardır. Ayrıca, Ortadoğu ve Türkiye’de yaz
mevsimindeki dolaşım üzerinde Muson alçak basıncının Basra körfezi üzerindeki uzantısının
büyük etkisi vardır. Türkiye’ye Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinden sokulan Muson alçak
basıncı, 500 hPa jeopotansiyel yükseklik seviyesinde yerini yüksek bir merkeze bırakır. Bu
yüksek merkez, üst atmosferde sıcaklık ve basınç özelliklerini denetleyen sistemdir.
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Uygulamalar
1.
Musonal döngünün Asya iklimi üzerindeki etkisini araştırınız. Bu sistemin
Akdeniz yüksek yaz sıcaklıkları ile olan bağlantısını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)

Musonal sistem nasıl gelişir?
Musonal sistem ile üst atmosfer sirkülasyonunun bağlantısı nasıl oluşur?
Musonun etkili olduğu yaz döneminde Akdeniz iklimine etkisi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Muson dolaşımı, mevsimlik kara ve deniz arasında değişen nemli yazlar ve kurak kışlar
olarak karakterize edilen rüzgar sistemidir. Akdeniz havzası ve çevresi için yapılan birçok
çalışma, muson dolaşımının Kuzey Atlantik-Avrupa ve özellikle Doğu Akdeniz havzası iklim
anomalileri üzerinde etkili olduğunu gösterir. Avrupa’da kış ve yaz mevsimleri yüzey hava
sıcaklıkları, güçlü muson yıllarında kara-deniz termal gradyanının artması nedeniyle yüksektir.
Muson dolaşımı, Kuzey Yarımküre yaz mevsimindeki egemen dolaşımlardandır. Akdeniz
havzası yaz iklimi, büyük ölçüde Kuzey Atlantik, Atlantik kökenli dolaşımın kontrolü altında
gelişir. Azor yüksek basıncı ve güneyde Basra körfezi (Pers Oluğu) üzerindeki oluğun konumu
nedeniyle Türkiye’nin batı kıyılarında kuzeybatılı Etezyen rüzgarları güçlenir. Etezyen
rüzgarlarının, yüzeyde serinletici etkisi vardır. Ayrıca, Ortadoğu ve Türkiye’de yaz
mevsimindeki dolaşım üzerinde Muson alçak basıncının Basra körfezi üzerindeki uzantısının
büyük etkisi vardır.
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Bölüm Soruları
1.
Muson, muson dolaşımı nedir?
2.
Muson dolaşımı kuzey yarımkürede hangi aylar arasında etkilidir?
3.
Muson dolaşımı güney yarımkürede hangi aylar arasında etkilidir?
4.
Muson yağışlarının yıllık döngüsü hangi boylamlar arasında etkilidir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin batısında yaz aylarında görülen
kuzeybatılı rüzgardır?
b) Yıldız
a) Lodos
c) Karayel
d) Etezyen
e) Kıble
6.
……., mevsimlik kara ve deniz arasında değişen nemli yazlar ve kurak kışlar
olarak karakterize edilen rüzgar sistemidir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi yazın Avrupa üzerinde hakim olan basınç yapısıdır?
b) Sibirya
a) Muson
c) Asor
d) İzlanda
e) Ekvator

8.
9.

ITCZ nedir?
Türkiye’yi yıl boyunca etkileyen basınç sistemleri hangileridir?

10.

Kuzey yarım küre musonu hangi aylarda etkili olur?
b) Haziran - Ağustos
a) Nisan-Eylül
c) Mayıs-Ağustos
d) Haziran-Eylül
e) Mayıs - Eylül

Cevaplar
1.
Genel olarak
sistemidir.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Muson, Arapça mevsim anlamına gelen “Mausim” kelimesinden türetilmiştir.
kış ve yaz mevsimlerinde esiş yönleriyle belirgin farklılık gösteren rüzgar
Mayıs-Eylül
Aralık-Şubat
80°D-120°D
d
Musonlar
c
Tropiklerarası Yaklaşım Kuşağı
Asor Yüksek basınç Sistemi
e
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10. KLİMATOLOJİK KÖKENLİ AFETLER, EKSTREM
SICAKLIKLAR, KURAKLIK VE ÇÖLLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde klimatolojik kökenli afet tanımı ve klimatolojik kökenli afet türleri ile
klimatolojik afetlerden sıcak ve soğuk hava dalgaları ile şiddetli yaz ve kış koşullarını, bunların
dağılış ve sıklıklarını öğreneceğiz. Yine bu bölümde kuraklık ve çölleşme kavramlarını,
kuraklık ve çölleşme tehdidi altında olan yerleri ve afetlerin etkilerini de öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
nelerdir?
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klimatolojik kökenli afetleri meteorolojik kökenli afetlerden ayıran özellikler
Kaç çeşit klimatolojik afet vardır?
Ekstrem sıcaklıklar nedir?
Atmosferin üşütme gücü nedir?
Konfor sıcaklığı nedir?
Kuraklık nedir ve kaç çeşit kuraklık vardır?
Çölleşmeyi tetikleyen nedenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Klimatolojik
Kökenli Klimatolojik kökenli afetleri Ders anlatımı, ppt sunum ve
Afetler, Ekstrem Sıcaklıklari öğrenir
ders notları
Kuraklık ve Çölleşme
Klimatolojik kökenli afetleri Ders anlatımı, ppt sunum ve
diğer
atmosfer
kökenli ders notları
afetlerden ayırır
Ekstren sıcaklıkların
varlığını ve dağılışını
öğrenir

Ders anlatımı, ppt sunum ve
ders notları

Konfor sıcaklığı, atmosferin Ders anlatımı, ppt sunum ve
üşütme gücü gibi konu ile ders notları
ilgili kavramları öğrenir
Kuraklık
kavramını
türlerini öğrenir
Çölleşme
nedenlerini
öğrenir

ve Ders anlatım, ppt sunum,
ders notları

kavramını, Ders anlatım, ppt sunum,
ve etkilerini ders notları

Kulaklık ve çölleşmeden Ders anlatım, ppt sunum,
etkilenen alanların dünya ders notları
üzerindeki dağılışını bilir

200

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sıcak hava dalgası
Soğuk hava dalgası
Çölleşme
Kuraklık
Aşırı yağış
Ekstrem sıcaklık
Konfor sıcaklığı
Sıcak hava dalgası
Soğuk hava dalgası
Meteorolojik kuraklık
Tarımsal kuraklık
Hidrolojik kuraklık
Çölleşme
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Giriş
Daha önce de ifade edildiği gibi afet, toplumun tamamını ya da belli bir alandaki
kesimini etkileyen, sosyoekonomik ve psikolojik yıkımlara neden olan doğal ya da beşeri
faktörler ile gerçekleşen ve canlı yaşamı üzerinde etkileri olan olayları kapsar. Doğal afetler,
afetin oluşmasını tetikleyen faktörlere göre sınıflandırılırlar. En yaygın kullanımına göre doğal
afetleri, yersel, atmosferik (klimatolojik-meteorolojik, hidrolojik) ve biyolojik afetler olarak
gruplandırabiliriz.
Atmosferik kökenli afetleri, meteorolojik kökenli ve klimatolojik kökenli afetler olarak
iki kategoride değerlendirebiliriz. Atmosfer afetleri içerisinde klimatolojik kökenli afetler
yavaş gelişen ancak sonuçları itibariyle yıkıcı olabilen afet türüdür.
Küresel iklim değişikliklerinin birçok sonuçlarından biri sıcak ve soğuk havalarda veya
bu dönemlerde görülen değişimler olmuştur. Son yıllarda ekstrem (uç) sıcaklıklar giderek daha
çok görülmeye başlanmıştır. 2003, 2006 ve 2010 yıllarında Avrupa ve Rusya’da görülen sıcak
hava dalgaları, çoğu yaşlı, çocuk ve hastalar olmak üzere binlerce inanın ölümüne yol açmıştır.
Ekstrem sıcaklıklar sadece sıcak hava dalgası olarak karşımıza çıkmamaktadır. Soğuk
hava dalgaları da zaman zaman dünyanın değişik bölgelerini tehdit etmekte ve can kayıplarına
yol açmaktadır. Bunun yanında yaz ve kış koşullarında da değişimler, ekstrem değerlerin
görülme sıklığı artmaktadır.
Küresel iklim değişikliği ile birlikte görülen bu değişimler, zaman zaman afet boyutuna
varan can kayıplarını, hatta orman yangınları nedeniyle ekosistem bozulmalarının da nedeni
olmuştur.
Atmosfer kökenli afetlerin yavaş gelişen boyutunun en önemli örneklerinden biri
kuraklık ve çölleşmedir. Atmosfer kökenli afetler içerisinde daha çok meteorolojik kökenli
afetler ani oluşları, etkileri ve sıklıklarıyla hatırlanırlar. Ancak atmosfer kökenli diğer bir afet
türü olan klimatolojik afetlerin içerisinde kuraklık ve çölleşme, yavaş ilerleyen fakat etkileri
itibariyle büyük alanlarda ekosistemi tamamen değiştirebilen afet türleridir.
Dünyada 18'i gelişmiş olmak üzere 110 ülkedeki 250 milyon insan çölleşmenin olumsuz
sonuçlarından doğrudan etkilendiği belirtilmektedir. Bununla birlikte 1,2 milyardan fazla insan
ise halen çölleşme riski bulunan topraklarda yaşamını sürdürmektedir. Dünyada çölleşmeden
etkilenen toplam alanın 6-12 milyon km2 olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar Brezilya,
Kanada ve Çin’in toplam yüzölçümleri civarındadır.
Kuraklık ise çölleşme gibi yavaş gelişen klimatolojik afetlerden biridir. Bugün dünya
üzerinde kurak alanların kapladığı alan % 40’lara karşılık gelmektedir. 2 milyardan fazla insan
(dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ü) bu alanlarda yaşamaktadır. Ancak bununla birlikte kurak
topraklar insanoğlunun en eski kültürlerini de barındıran farklı bir ekosistem zenginliğine sahip
alanlardır.
Çölleşme ve kuraklığın tarımsal kaybı dünya ölçeği için yaklaşık 40 milyar dolar olduğu
tahmin edilmektedir. Bu sorunların en şiddetli görüldüğü ülkeler ise Afrika sahra altı ile Güney
Asya ülkeleridir.
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10.1. Klimatolojik Kökenli Afetler
Klimatolojik kökenli afetler mevsimsel yada onlarca yıllık zaman diliminde iklimsel
değişiklik sonucu ortaya çıkan ve sonuçları itibariyle kayıplara neden olan süreç olarak
tanımlanabilir. Daha geniş anlamıyla klimatolojik afetler, doğal yada insan faaliyetlerinin
sonucunda ekosistemlerde ve çevrede kalıcı değişiklikler ile can ve mal kaybına neden olan,
ekonomik faaliyetleri kısıtlayan yada engelleyen olaylardır. Klimatolojik kökenli afetleri şu
başlıklar atında ele alabiliriz (Şekil 43).

Şekil 43: Klimatolojik Kökenli Afetler.
Klimatolojik kökenli afetlerin önemli bir bölümünü ekstrem sıcaklıklar oluşturur.
Ekstrem sıcaklıklar sıcak ve soğuk hava dalgaları ve ekstrem kış koşullarıyla kendini belli
etmektedir. Klimatolojik kökenli afetlerin diğer çeşitlerini kuraklık ve yabanıl yangınlar
oluşturmaktadır.
İlerleyen bölümde detaylı açıklanacağı üzere ekstrem sıcaklıklar içerisinde sıcak hava
dalgaları, bir bölgede veya alanda, ortalamaların üzerinde seyreden aşırı sıcak, bazen de nemli
havadır. Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) tarafından günlük maksimum sıcaklığın, ardı
ardına 5 gün boyunca uzun yıllar ortalama maksimum sıcaklığın 5oC üzerinde gerçekleşmesi
sıcak hava dalgası olarak adlandırılmaktadır. Bu durum belli bir zaman dilimini içerir ve aynı
ay yada mevsim içerisinde tekrar edebilir. Ancak bu tanımda yer alan değerler bölgeden
bölgeye değişmektedir. Sıcak hava dalgası etkisi sırasında hava sıcaklığı insan vücudunun
kaldırabileceği sınırların ötesinde geçer ve bu şekilde ölümlere, hastalıklara neden olur. Çünkü
aşırı sıcak ve çoğunlukla yüksek nem nedeniyle insan vücudu dengeyi sağlamak için ekstra efor
sarf eder. Bu sırada ise vücut dengesi bozularak çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olur. Bu durum daha çok yaşlılar, hastalar, aşırı kilolular ve küçük çocuklar açısından daha
yüksek risk içermektedir.
Hastalık ve ölüm vakalarını tetikleyen sıcak hava dalgası aynı zamanda durgun atmosfer
koşullarını ve bozulmuş hava kalitesini de beraberinde getirmektedir (Fotoğraf 3).
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Fotoğraf 3: 2010 Yılında Rusya’da Yaşanan Sıcak Hava Dalgası Sırasında Bozulan Hava
Kalitesi (http://unfrazzledcare.com)

Uzun süreli sıcak hava dalgaları özellikle büyük kentlerde yaşayan insanlar için kırsal
alanlarda yaşayanlara göre daha büyük bir risk taşımaktadır. Bunun yanında asfalt, beton
yapılar, dış yüzey kaplamaları gibi şehir elemanlarının gündüz daha fazla ısıyı emip, gece daha
fazla geri vermesi ile ortaya çıkan ve “şehir ısı adası” tanımlamasıyla ifade edilen ısınma süreci
de sıcak hava dalgası etkisini daha da arttıran bir süreçtir.
Burada, şehirlerde yaşayan ve bugün dünyanın % 60’ından fazlasını ilgilendiren nüfus
için “şehir ısı adası” konusunun açıklığa kavuşmasında fayda vardır. Şehirlerde sıcaklık
koşulları şu faktörlerden etkilenmektedir:
1. Şehirlerdeki duvar, kaldırım, yol ve çatı gibi beton malzemelerden yapılmış yapıların
kondüksiyon (dokunma) ile ısı alış veriş kabiliyetleri doğal topraktan yüksektir. Bu da özellikle
gece ışıma (yerin karşı radyasyonu) oranını arttırmaktadır.
2. Binaların dikey yöndeki geniş yüzeyleri şehirlerin enerji bilançolarında değişimler
meydana getirmektedir.
3. Güneş enerjisi dışında makineler, araçlar ve ısıtma sistemleri suni olarak şehrin enerji
bilançosuna enerji katmaktadır.
4. Su geçirmeyen yüzeyler nedeniyle yağmur suları süratle yeniden şehir atmosferindeki
neme karışmakta (buharlaşmayla) ve bu durum havanın sıcaklık koşullarını etkilemektedir.
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5. İnsan aktiviteleri sonucu şehrin atmosferine katılan kirleticiler uzun dalgalı arz
radyasyonunda değişimler yaratır (sera etkisi).
Binaların ve kaldırımların gelen solar radyasyonu yansıtma (albedo) özelliği, doğal
yüzey materyalinden (taş, toprak, orman) daha fazladır. Buna karşılık siyah asfalt yüzeyler ise
büyük miktarlarda ısıyı absorbe ederler ve gün içinde düşük albedo değerine sahiptirler.
Genellikle kısa dalga boyunda absorbe edilen bu enerji gece boyunca uzun dalga boyunda (ısı
enerjisi olarak) geri verilmektedir. Bunun gibi tüm dalga boylarında gelen enerjiyi önce absorbe
eden, sonra yayan cisimlere "kara cisim" denilmektedir. Buna göre şehirleri birer kara cisim
olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü yukarıdaki koşullar çerçevesinde şehirsel yapılar
doğal ortamlara göre daha çok ısıyı absorbe ederler. Açık arazide solar radyasyon yansımayla
dağılırken şehirlerde yüksek binalar vasıtasıyla bu yansıyan solar radyasyon da tutulur.
Böylece şehirlerdeki iklim şartları doğal koşullar dışında binalar, yollar, parklar,
kaldırımlar, su yüzeyleri gibi değişik yüzey ve yansıma şartlarına sahip nesneler vasıtasıyla
belirlenmektedir. Şehir sıcaklıklarını arttırıcı etkiler yapan bu gibi koşullar nedeniyle şehirlerde
güne ait ortalama sıcaklıklar, şehir çevresindeki alanlara göre biraz daha yüksek olabilmektedir.
Bir kara cisim olarak gece tekrar atmosfere ısı enerjisi veren bu şehir elemanları gece sıcaklık
ortalamalarında daha belirgin bir yükselmenin de nedenidir. Böylece ortaya "şehirsel ısı
adacıkları" çıkmaktadır. Şehir Isı Adası (Urban Heat Island), özellikle geceleyin komşu kırsal
alanlardan daha yavaş soğuyan şehirlerin çevrelerine göre daha sıcak olmasından ortaya çıkan
bir durumdur. Bu durum atmosferik kirlenme, antropojen kökenli ısı ve binaların şehirsel ısı
bilançosu üzerindeki etkileriyle ortaya çıkmaktadır.
Şehirleri ilgilendiren bu ekstrem durum, kır-kent arasında küresel iklim değişikliği
açısından bir fark yaratmanın yanında zaman zaman etkili olan veya olabilecek sıcak hava
dalgalarının şehirlerde daha şiddetli hissedilmesine neden olmaktadır.
Soğuk hava dalgası ise bir bölgede aşırı ve ani gelişen, uzun süre etkili olabilen soğuk
hava hadisesidir. Soğuk hava dalgası ile birlikte gelişen don hadisesi başta tarım ve altyapı
olmak üzere birçok konuda maddi hasara neden olmaktadır. Bilindiği gibi don hadisesi hava
sıcaklığının 0 oC’nin altına düşmesidir. Soğuk dönemin ekstrem iklim hadiselerinden biri olan
don hadisesi özellikle orta enlem ülkelerinde ilkbahar aylarında olduğu taktirde tarımsal üretimi
olumsuz etkilemektedir.
Soğuk hava dalgası dışında gelişen ekstrem sıcaklık afetleri içerisinde aşırı kar yağışları,
dolu, buzlanma, çığ gibi hadiseler de bulunmaktadır. Gelişen aşırı kar yağışı ile aşırı soğuklar
bir bölgeyi adeta hareketsiz hale getirebilir. Soğuk hava dalgası sadece üst enlemlerin bir
hadisesi olmayıp, ılıman kışlara alışık alanları da zaman zaman etkileyebilir. Soğuk hava
dalgaları yanında gelişen kış fırtınaları da ulaşım ağlarını etkileyebilmekte ve aynı zamanda
insan üzerinde hipotermiye neden olmaktadır.
Diğer bir klimatolojik afet olan kuraklık yavaş ve adeta sinsi gelişen bir olaydır. Hızlı
gelişen afetlerin aksine etkilediği alanı yavaş yavaş etkileyerek değişime uğratır. Kuraklığın
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uzun süreli etkili olduğu yerlerde tarım ve su kaynakları üzerinde yıllarca sürecek bir yıkıma
neden olabilmektedir.
Kuraklık en basit yaklaşımla yağış azlığı olarak tanımlanabilir. Yağış azlığı ise bir
bölgede görülen yağışın mevsimsel, yıllık yada uzun yıllar ortalamalarına göre daha düşük olma
halidir. Aslında bu durum meteorolojik kuraklık olarak da tanımlanabilmektedir. Bunun dışında
tarımsal ve hidrolojik kuraklık ise yağış azlığından sonra gelişen etkileri itibariyle daha büyük
kayıplara neden olan kuraklık şekilleridir. Kuraklık aynı zamanda gıda güvensizliği, kıtlık,
yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve göçlere neden olabilmektedir. Kuraklık, yada kısa
devreli yağış azlığı kırsal topluluklar için başa çıkılabilecek bir olay olabilirken, şehirlerde
yaşam daha zorlaşmaktadır.
Kuraklık ve dünya üzerindeki kurak alanlar farklı kategorilere ayrılabilmektedir (Şekil
44).

Şekil 44: Kuraklığın Dünya Üzerinde Yayılışı (CRU / UEA, UNEP / DEWA)

Şekil 44 ‘de verilen aşırı kurak bölgeler yıllık yağışın 100 mm.nin altında olduğu, kurak
dönemim bir yıl veya daha fazla sürdüğü, temel geçim kaynağının göçebe hayvancılık olduğu
alanlardır. Kurak bölgelerde ise yıllık yağış 200 mm.yi aşmaz. Kuru tarım ve sulamalı tarım
başlıca ekonomik faaliyettir. Yarı kurak alanlar içinde kışı yağışlı bölgeler için yıllık yağışın
500 mm.den, yazı yağışlı bölgeler için 800 mm.den fazla olmadığı alanlardır. Bu alanlarda
büyük baş hayvancılık ve yerleşik tarım başlıca ekonomik faaliyettir. Kurak – yarı nemli alanlar
ise mevsimsel yağışlı döneme sahip alanlardır. Geçim ekonomisi daha çok yağmurlu mevsime
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dayalı, yada yağmurla beslenen tarımsal faaliyetlerdir. Yarı kurak alanlar gibi kurak – yarı
nemli alanlar da bugün çölleşme açısından hassas ve çölleşme riski ile karşı karşıya olan
alanlardır. Bu hassasiyet ve riskte artan nüfus baskısı da önemli rol oynamaktadır.
Kuraklıkla birlikte gelişen ve etkileri uzun zamana yayılan önemli bir afet türü de
çölleşmedir. Çölleşme devam eden kuraklıklar neticesinde bir alanın giderek verimsizleşmesi
ve üretkenliğini yitirmesi sürecidir. Çölleşme yapısı itibariyle uzun vadeli afet yada felaketlerin
bir nedenidir.
Bugün dünya ülkelerinin toplamda 110'undan fazlasında çölleşme riski altında kurak
topraklar vardır. Afrika'da, bir milyar hektar alan yada % 73 oranında bir alan kuraktır. Asya’da
ise çölleşmeden etkilenen 1,4 milyar hektar alan söz konusudur. Ancak çölleşmeden etkilenme
sadece bu iki kıta yada kalkınmada geri kalmış ülkeler ile sınırlı değildir. Kuzey Amerika ve
eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile bazı Avrupa ülkeleri de çölleşme riski ile karşı karşıyadır.
Klimatolojik kökenli afet türlerinden bir de yabanıl yangınlarıdır. Yabanıl yangını kırsal
ya da el değmemiş bir alanda meydana gelen kontrolsüz bir yangındır. Orman, çalı, çayır, bodur
ağaç, turba yangını gibi farklı alanları içeren yangın türüdür. Geniş alanları etkileyen,
durdurulması kolay olmayan bir yangın çeşidi olup, atmosfer koşulları altında da hızlı
yayılabilmektedir. Sıcak ve kurak iklimler altında kolaylıkla çıkabilen bir yangın türü olup
büyük ölçüde Avustralya’da görülmektedir. Ancak dünyanın diğer kurak-yarı kurak alanlarında
da potansiyel olarak görülme ihtimali de vardır.
Klimatolojik kökenli afetler iklim değişiklikleri, özellikle ısınma sürecinde olan iklim
değişiklikleri nedeniyle her geçen gün artmaktadır (Şekil 45). Şekil 45’de de görüldüğü gibi
atmosfer kaynaklı afetler son 30 yıl içerisinde artış eğilimindedir. Söz konusu şekilde
klimatolojik kökenli afetler sayıca meteorolojik ve hidrolojik kökenli afetlere göre daha az olsa
da aynı yükselim eğilimindedir. Öte yandan klimatolojik afetlerin 1990 yılından sonra diğer
atmosfer kökenli afetler içerisindeki payı da yükselim eğilimine girmiştir.
Şekil 46’da ise şekil 45’de birleştirilmiş olarak verilen afetlerin ayrı ayrı eğilimleri
verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi klimatolojik kökenli afetler, sayıca diğerlerine göre daha
az olsa da gösterdiği artış eğilimi olarak aynı karakteri paylaşmaktadır.
Bu artışlarda farklı süreçler etkili olabilmektedir. Ancak tüm atmosferik afet türleri için
geçerli ortak özellik küresel iklim değişikliklerinin yarattığı süreçtir. Küresel iklim
değişikliklerinin bugünkü etkilerinden biri de ekstrem meteorolojik hadiselerin görülme
sıklığının ve etkisinin artmış olmasıdır. Ancak ortaya çıkan sonuçlar ve sosyo-ekonomik
kayıplarda hızla artan dünya nüfusu, nüfusun eşitsiz dağılımı, geri kalmışlık veya kalkınma
çabalarının doğal ortamlar üzerine getirdiği çevresel baskılar ve kirlilik gibi birçok nedenler
sayılabilir.
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Şekil 45: Atmosferik Afetlerin Dünya Üzerindeki Gelişimi (www.skepticalscience.com).

Şekil 46: Hidrolojik, Meteorolojik
(www.skepticalscience.com)

ve

Klimatolojik

Kökenli

Afetlerin

Gelişimi.
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Yakın yıllara geldikçe, özellikle 2000’li yıllardan itibaren çevresel bozulma süreçlerinin
de artışı doğrultusunda klimatolojik afetlerin sayısında ve bu afetlerden etkilenen insanların
sayısında artışlar olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 47 ve şekil 48).

Şekil 47: Klimatolojik Afetlerin Sayısal Dağılışı (BM)
Şekil 47’ye bakıldığında klimatolojik afetlerin ABD’de sayıca dünyanın diğer
bölgelerine göre çok olduğu görülmektedir. Bunu takiben Rusya ve Güney Doğu Asya
gelmektedir. Avustralya, Avrupa ve Türkiye ile Güney Amerika bu alanları izlemektedir.
Afrika ülkeleri farklı afet türleri ile de karşı karşıya olmakla birlikte klimatolojik afetler
konusunda da riskli alanlardan biridir. Özellikle kuraklık sonrasında gelişen çölleşme süreci bu
afetlerin sayılarını tetiklemektedir.
Atmosfer kökenli afetlerin bugün dünyanın birçok bölgesinde, ancak özellikle orta
enlemlerde etkili olduğu görülmektedir. Orta enlemler, Ekvatoral ile kutup kuşağı arasında,
genel atmosfer sirkülasyonu açısından oldukça aktif bir bölgedir. Değişen iklim koşullarının da
etkisi ile bu alanlar atmosfer kökenli afetlerle bugün daha fazla yüzyüze gelmektedir.
Ancak atmosfer kökenli afetler içerisinde yer alan klimatolojik kökenli afetlerin
özellikle ölüm vakaları, hastalıklar ve ekonomik kayıplar açısından en fazla etkiyi Ekvatora
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yakın bölgelerde, kuraklık ve çölleşme ile mücadele eden ve ekonomik yönden geri kalmış
ülkelerde yapmaktadır.
Bununla birlikte zaman zaman Avrupa’yı ve ekonomik yönden gelişmiş ülkeleri de
etkisi altına alan bu tür afetlerin önemli can ve ekonomik kayıplar neden olduğu da
görülmektedir.

Şekil 48: Klimatolojik Afetler Sonucu Gelişen Ölüm Vakaları (BM)
Genel olarak değerlendirmek gerekirse doğal afetlerin insanlar üzerindeki etkileri
oldukça geniş boyutlata ulaşmıştır. Son 30 yıl içerisinde etkisi ve frekansı giderek artan bir
şekilde büyüyen atmosferik afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar da giderek artmaktadır.
Hastalıklar ve ölümler de bu süreç içerisinde artmaya devam etmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler doğal afetlerden daha ciddi etkilenmektedir. Ancak bugün
gelişmiş ülkelerde de ciddi kayıplara neden olan afetlere daha sık rastlanılmaktadır. Toplamda
kayıpların artığını söylemek mümkündür.
Bu kayıpların artmasının nedenlerini şu şekilde gruplamak mümkündür;
- Hızla artan dünya nüfusu. Dünya nüfusu arttıkça insanlar afetlere maruz bölgelerde
daha çok yerleşmeye devam etmekte; bu nedenle ortaya çıkan bir afetten daha çok nüfus
etkilenmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, zor doğa şartları, güvenlik sorunları gibi
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birçok nedenlere dayalı göçlerle insanlar artık dar alanlara sıkışmış durumdadır. Bu şekilde
meydana gelen ve özellikle şehir alanlarını etkileyen atmosferik afetlerin sonuçları daha büyük
kayıplara neden olmaktadır.
- Daha fazla değer üretilmesi. İnsanoğlu artık daha fazla değer üretmekte, daha değerli
şeyler yapmaktadır. Dolayısıyla afetlerin etkilediği değerler gün geçtikçe artmaktadır, bu da
ekonomik kayıpların çoğalmasına neden olmaktadır.
- Kalkınma ve gelişmeyle çabalarının olumsuz sonucu doğa üzerine olmuştur. Bu
süreçte doğa tahribi hız kazanmıştır. Doğa tahribatı dolaylı olarak afetlerin oluşmasına neden
olmakta ya da oluşan bir afetin etkisinin daha da çoğalmasına zemin hazırlamaktadır.
- Giderek şiddetlenen afetlere karşın, alt yapı sorunları ve dayanıksız yapılaşmanın
ortaya çıkardığı sonuçlar, daha fazla yıkım ve maddi zarar olmaktadır.
Sonuç olarak, atmosfer kökenli afetler içerisinde yer alan klimatolojik afetler, etkileri
ve sonuçları itibariyle meteorolojik afetlerden bazı farklar içermektedirler. En belirgin
farklardan bir tanesi etki alanlarının yayılışlarıdır. Klimatolojik afetler çok daha geniş alanlarda
etkilerini göstermektedir.
Klimatolojik afetler içerisinde yer alan ekstrem sıcaklılar (sıcak-soğuk hava dalgaları),
kuraklık (ilerleyen aşamada çölleşme) ve yabanıl yangınlar etkilerinin yayılış alanları itibariyle
geniş bölgelerde kayıplara neden olabilmektedirler.
Bununla birlikte kuraklık ve çölleşme ise yavaş yavaş ilerleyen, ancak uzun süre kalıcı
etkilere sahip, yıkım açısından daha güçlü afetlerdir.
Diğer afet türlerinde olduğu gibi klimatolojik kökenli afetlerle mücadelede
insanoğlunun bir yandan çevreye verdiği zararı biran önce durdurması, diğer yandan da, doğal
süreçlerle değişen iklimlere uyumlu hareket eden afetlere karşı hazırlıklı olmak durumundadır.

10.2. Ekstrem Sıcaklıklar
Normal bir insanın adapte olabileceği iklim koşullarında ve dinlenme ortamında insan
vücudundan cm2 başına 1 milikalori ısı kaybediyorsa bu durum meteorolojik koşullar açısından
"konfor" hali olarak söylenebilir. Ancak insan vücuduyla ilgili bu optimum değer, güneş
enerjisi, atmosferik değişimler (nem gibi) rüzgar ve atmosferik bileşenlerin karışma oranındaki
değişimler (CO2 , SO2 , toz gibi kirleticilerin artması gibi) nedeniyle normalden sapma
gösterebilmektedir. Bu durumda insan üzerinde fizyolojik veya psikolojik rahatsızlıklar
görülmektedir. Bu rahatsızlık durumlarını belirlemek ve yerleşme birimlerinde bu
rahatsızlıkları giderici tedbirler almak için başvurulabilecek uygulamalar vardır. Bunun için
hiçbir kirleticiye bağlı olarak havanın karışma oranında değişikliğin olmadığı bir ortamı ele
aldığımızda; böyle bir durumda yaşam yeri açısından (ev, işyeri, okul, hastane vb.) her toplum
için belirli iklim koşullarından belirli konfor şartları oluşur. Gelişmiş çeşitli toplumlarda
yapılan uygulamalı çalışmalarla değişik atmosfer koşullarındaki konfor sıcaklığının
saptanmasına çalışılmıştır. Bu amaçla atmosferik hali karakterize eden "atmosferin üşütme
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gücü" kavramı ortaya atılmıştır. Bu, insan organizmasının kendi sıcaklığını sabit tutabilmesi
için karşı koymaya mecbur olduğu tüm atmosferik faktörlerin fonksiyonu olan ve 36.5 oC'deki
hareketsiz bir vücudun saniyede cm 2 başına milical olarak kaybedeceği bir değerdir.
Atmosferin üşütme gücü diğer klimatik faktörler gibi kompleks bir yapı olup her bölgede
günlük ve mevsimlik değişkenlik gösterir. Eğer bu değişkenlik belirli limit değeler arasında ise
insan vücudu bunu problemsiz olarak düzenleyebilir.
Ancak bu ideal koşullar her zaman gerçekleşmemektedir. Bunun nedenleri arasında
atmosferin kendi süreçleri içersinde yaşanan ekstrem hadiler olabileceği gibi, insanoğlunun
özellikle büyük kentler ve çevresinde doğaya verdiği zararlar neticesinde görülen bozulmaların
da etkisi vardır.
Başka bir ifade ile atmosferik süreçler içerisinde görülen ekstrem sıcaklıklar olabildiği
gibi, özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan çevresel bozulma durumu ve “şehir ısı adası”
nedeniyle bu alanlarda konfor sıcaklıklarından uzaklaşılmaktadır.
Ancak bu derste lokal alanlarda insan etkisi ile olan ekstrem hadiselerden çok
atmosferik süreçlerde ve genel sirkülasyon içerisinde yaşanan ekstrem hadiselerin üzerinde
durulacaktır.
Ekstrem sıcaklıklar bir yerde yada bölgede o güne kadar görülmeyen veya çok seyrek
olarak görülen sıcak veya soğukların yaşanma halidir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO)
tarafından günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca uzun yıllar ortalama
maksimum sıcaklığın 5oC üzerinde gerçekleşmesi sıcak hava dalgası olarak adlandırılmaktadır.
Sıcak hava dalgaları yüksek nem de içerebilmektedirler. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi
sıcak hava dalgası için tüm yeryüzünde kabul edilebilecek tek bir tanımı yoktur. Tanımlamalar
ilgili alandaki sıcaklık değerlerine, ortalamalarına göre yapılabilir. Yani her bir bölge yada alan
kendi ortalama sıcaklığına göre farklı değerler içerebilir. Örneğin eğer sıcak bir bölgede
yaşıyorsa, soğuk bir bölge için “sıcak hava dalgası” tanımı yapılabilen bir sıcaklık kaydı, sıcak
bölge insanı için aynı anlamı ifade etmeyecektir.
Türkiye için bu değer WMO tanımından biraz farklı olarak günlük maksimum sıcaklığın
uzun yıllar maksimum ortalama sıcaklığının 3-5 oC üzerinde gerçekleşmesi şeklinde
tanımlanmaktadır. Eğer bu fark 5 – 9 oC arasında ise kuvvetli sıcak hava dalgası, 10 oC’den
fazla ise şiddetli sıcak hava dalgası olarak tanımlanmaktadır.
Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin tetiklediği bir süreç içerisinde sıcak hava
dalgaları ile sıcaklık rekorlarının kırıldığı yıllar giderek artmaktadır. Sıcak hava dalgasının
başta insan sağlığı olmak üzere orman yangınlarına neden olma, tarım alanlarının tahrip olması,
çeşitli hastalıklara ve ölümlere neden olması gibi pek çok sosyo – ekonomik sonuçları vardır.
Örneğin 2003 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Avrupa’yı etkileyen sıcak hava dalgalarının
verdiği zararın ekonomik boyutu 13 milyar ABD Dolarını bulmuştur. Bu rakam o yıl
Türkiye’nin turizm gelirine eşit bir rakamdır (Şekil 49).
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Şekil 49: 2003 Yılında Avrupa’yı Etkileyen Sıcak Hava Dalgası’nın Etkilediği Alanlar
Bununla birlikte bir çok Avrupa ülkesinde çok sayıda ölümlere de neden olmuştur
(Tablo 7), Aslında sıcak hava dalgaları Akdeniz için alışıldık bir durum olsa da 2003 yılında
yaşanan hadisenin son 500 yılın en sıcak ve en uzun süreli sıcak hava dalgası olduğu
belirtilmektedir. Bu olay birçok kişi için küresel ısınmanın en belirgin ispatı olarak
değerlendirilmiştir.

ÜLKE

ÖLEN İNSAN SAYISI

İtalya

20.089

Fransa

19.490

İspanya

15.090

Almanya

9.355

Portekiz

2.696

TOPLAM

66.720

Tablo 7: 2003 Yılında Avrupa’yı Etkileyen Sıcak Hava Dalgaları Nedeniyle Oluşan Ölümler
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Benzer bir sıcak hava dalgası 2010 yılında Rusya’yı etkilemiş ve 55binden fazla insanın
ölümüne neden olmuştur (Şekil 50). 42 oC’yi bulan sıcaklıklar orman yangınlarına neden
olmuş, tarım alanları zarar görmüştür. Yapılan hesaplamalar zararın 15 milyar ABD Doları
kadar olduğu yönündedir.
Bu tür sıcaklıkların belli bir süre ile devam etmesi tüm canlıları, ancak başta insanları
olumsuz olarak etkilemektedir. Çünkü canlılar ve özellikle insanların atmosferde görülen
sıcaklık, nem, basın., rüzgar gibi hadiseler,in değişkenliklerine karşı belli bir direnci olduğu
kadar, fizyolojik bir tepkisi de vardır.
İnsanlar için konfor sıcaklığı genel olarak 18 - 22 oC’ler arasındadır. Bu sıcaklıklarda
insanlar kendilerini fizyolojik olarak rahat hissederler. Ancak bu rakam daha çok ülkemiz
koşulları, yada ülkemiz koşullarına benzer yerler için olduğunu söyleyebiliriz. Kutup yada
ekvatoral bölgelerde yaşamaya alışmış insanlar için elbette bu sıcaklık aralığı daha farklı
olacaktır. Bunun yanında 15 – 30oC’ler arasındaki sıcaklılar da konfor sıcaklığı olmasa da
dayanıklılık gösterilebilen sıcaklıklardır. Ancak insanın fizyolojik olarak dayanabildiği bu
sıcaklıkların dışında gerçekleşen sıcaklıklar ve ekstrem değerler çeşitli hastalıklara ve ölümlere
de neden olabilmektedir.

Şekil 50: 2010 Yılında Rusya’yı Etkileyen Sıcak Hava Dalgası’nın Etkilediği Alanlar
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Sıcak hava dalgalarının insan sağlığına da birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Güneş
yanığı, kramp, yorgunluk ve en çok bilinen etkisiyle güneş çarpması insan sağlığı açısından
ölümcül sonuçlar içerebilecek problemlerdir. Ciltte oluşabilecek yaralardan, kaslardaki
kramplara, baş ağrısı ve ateşten bilinç kaybı ve bayılmaya kadar birçok zararlarla
karşılaşılabilinmektedir.
Sıcak hava dalgalarının bu etkilerine karşın soğuk hava dalgaları da zaman zaman etkili
olmaktadır. Soğuk hava dalgası daha çok orta enlemlerde normal hava şartlarının seyrine
alışılmadık ölçüde soğuk bir hava girişi ile ortaya çıkan durumdur. Daha çok genel
sirkülasyona bağlı olarak kutup enlemlerinin soğuk havasının orta ve sıcak enlemlere doğru
sokulduğu zamanlarda görülür. Soğuk hava dalgaları, kar, tipi, fırtına gibi diğer kış
ekstremlerinden daha geniş alanları etkileyebilmektedir.
Ani görülebilen ve uzun süre etkili olan soğuk hava dalgaları tüm canlılar için hayati
tehlikeler içermektedir. Soğuk hava dalgasının ölümcül etkisi ve hızı sıcak hava dalgasına göre
daha hızlı ve etkili olabilmektedir. Dünya Meteoroloji Teşkilatının 2010’da yayınladığı rapora
göre, 2000 – 2010 yılları arasındaki dönemde 5 kez büyük çaplı soğuk hava dalgası yaşanmış
ve birçok ülkede yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. 2001’de Sibirya ve Moğolistan, 2007’de
Güney Amerika, 2008’de Çin ve Kanada, 2009-2010 kışında Avrupa ve Kuzey Amerika önemli
soğuk hava dalgalarını yaşamıştır.
Uzun süre devam eden aşırı soğuk koşullar bir bölgede sadece sıcaklıkları değil aynı
zamanda yağış koşullarını da etkileyebilmektedir. Çünkü uzun süre devam eden soğuk koşullar
meteorolojik ve tarımsal kuraklık nedeni olabilmektedir. Örneğin ABD’de 1977 – 2000 yılları
arası yaşanan normalden daha soğuk kış koşulları, o süreçte kuraklık koşularını da beraberinde
getirmiştir.
Ülkemiz de bulunduğu coğrafi enlem itibariyle zaman zaman ekstren sıcaklıklar ve/veya
sıcak ve soğuk hava dalgaları ile karşılaşabilmektedir. Bununla birlikte küresel iklim değişikliği
süreci altında, Akdeniz çanağında görülen ekstrem yaz sıcaklık değişimleri de büyük ölçüde
görülmektedir. Başka kelimelerle günlük max. sıcaklıkların 30 oC ve üzerinde olduğu “tropikal
gün” sayılarının giderek attığı görülmektedir.
Bu konu ile ilgili yapılan bir çalışmada (Deniz Z.A., 2013) Türkiye geneli için şöyle bir
tespit yapılmıştır: Tropikal günlerin en az yayılış gösterdiği alan Karadeniz bölgesi olarak
görülmektedir. Özellikle Karadeniz kıyılarında 10gün civarında olan bu değer batı ve güneye,
yani Ege ve Akdeniz bölgelerine ilerledikçe yılda 80 -110 güne çıkmaktadır. İç kesimler ve
Doğu Anadolu’da da tropikal gün sayıları yüksek değerlere ulaşmaktadır. Ankara ve çevresi 50
gün, Trakya ve Iğdır’da 60, Güneydoğu Anadolu’da ise 90 – 110 gün civarındandır Şekil 51).
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Şekil 51:Yaz Mevsimi Tropikal Gün Sayılarının Dağılışı (Deniz Z.A, 2013).

Bununla birlikte yine aynı çalışmada yapılan değerlendirmeye göre Türkiye’de yaz
mevsimi tropikal gün sayıları da artış eğilimindedir. Tropikal gün sayısı en az olan Karadeniz
kıyılarında artış eğilimi en fazla olarak görülmüştür (Şekil 30, Deniz Z.A., 2013). Türkiye’nin
tamamına yayılan tropikal yaz günü artış eğilimi Karadeniz kıyılarında % 130’lara
ulaşmaktadır. Ancak diğer tüm bölgelerde de en az % 10 olmak üzere yaz mevsimi tropikal gün
sayıları artma eğilimindedir.
Bu artış özellikle 1985’den sonra belirgin olarak
gözlemlenmektedir (Şekil 52).
Türkiye’de özellikle yaz döneminde görülen ekstrem sıcaklıklar ve Tropikal Gün olarak
adlandırılan sıcaklık seviyelerindeki artış, yine Türkiye’de görülen günlük ortalama max. ve
min. sıcaklarda görülen genel artış eğilimi ile benzerlik göstermektedir (Şekil 53). Bu artışlar
daha çok ülkemizin batı ve güney kesiminde, özellikle büyük kentler civarında belirginleşirken
iç ve doğu ile güney doğuda da benzer ısınma eğilimleri ve ekstrem sıcaklık değerlerinde
artışlar dikkat çekmektedir.
Bu durumu Akdeniz’i artık daha çok etkilemeye başlayan ekstrem sıcaklıklar ve sıcak
hava dalgalarının artışları ile birlikte, büyük kentler civarında olan artışları da şehirleşmenin
etkileri ile de açıklamak mümkündür.
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Şekil 52: Tropikal Yaz Günü Sayılarının Yüzdesel Değişimi (Deniz Z.A., 2013)

Şekil 53: Türkiye’de Yaz Mevsimi Tropikal Gün Sayılarındaki Değişim (Deniz Z.A., 2013)

Ancak, hangi koşullar altında olursa olsun Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz
havzasında sıcak hava dalgaları ve ekstrem sıcaklıklarda belirgin artışlar bir çok çalışmada
ortaya konan sonuçlar olmaktadır.
Bunun yanında zaman zaman yaşanan ekstrem soğuk günler ve soğuk hava dalgaları da
Türkiye üzerinde görülebilmektedir. Özellikle genel atmosfer sirkülasyonu açısından,
Türkiye’nin kuzeyinde var olan karasal ve denizel polar hava kütlelerinin Türkiye üzerine
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kuvvetli bir şekilde geldiği zamanlarda, kuzeyin soğuk, kutupsal havası da etkili soğu hava
dalgalarına neden olabilmektedir.
Sıcak ve soğuk hava koşullarının uzun sürdüğü yada ekstrem sıcaklıların uzun dönemde
hakim olduğu zamanlarda bir takım ekolojik ve sosyo-ekonomik olumsuz sonuçlar da
görülmektedir. Bu hadiselerin daha çok orta enlemlerde görülmesi, soğuk ve sıcak kuşak
arasında kalan bu enlemlerin adeta kaderi gibidir. Geçmiş jeolojik çağlarda, küresel ısınma ve
küresel soğuma dönemlerinde veya günümüzde devam eden ısınma döneminde de bu süreçler
bu şekilde görülmüştür. Özellikle soğuk baskınlarında ve uzun süren soğuma dönemlerinde
kuraklaşma (MS 1300 – 1850’ler arasında görülen Küçük Buzul Çağı gibi) ekolojik anlamda
değişimleri beraberinde getirdiği gibi, toplum hayatını da olumsuz etkilemiştir. Şiddetli soğuk
hava baskınları salgın hastalıkları ve ölümleri de beraberinde getirmektedir. Bugün genel bir
ısınma eğilimi görülse de dünyada zaman zaman görülen soğuk hava dalgaları bir çok can
almaktadır.
Türkiye’de gerek coğrafi konumumun özellikleri ve gerekse fiziki coğrafya özelikleri
itibariyle şiddetli ekstrem hava sıcaklıkları veya sıcak – soğuk hava dalgaları ile karşılaşan bir
ülkedir. Önümüzdeki dönemde özellikle artması beklenen sıcak hava dalgalarının olumsuz
etkilerinde korunma için şimdiden önlemler düşünülmelidir.
Zaman zaman yaşanan bu ekstrem hadiseler mutlak minimum ve mutlak maksimum
sıcaklıklarında değişimlerine yol açabilmektedir. Mevcut bilgiler çerçevesinde Türkiye’de
ölçülen en sıcak gün 10 Temmuz 1962’de 48.8 oC ile Batman’da ölçülmüştür. En soğuk gün
ise -45.6 oC ile 20 Ocak 1972’de Ağrı’da ölçülmüştür (www. mgm.gov.tr). Dünyanın farklı
bölgelerinde de bu şekilde mutlak değerler kayıtlara geçmiştir. WMO arşivlerindeki kayıtlara
göre Afrika’da en sıcak gün ve yer 57.7 oC ile Al Aziziyah (Libya)’da 13 Eylül 1922, en soğuk
gün ise -23.9 oC ile Ifrane (Fas)’da 11 Şubat 1935’de ölçülmüştür. Asya’da ölçülen en yüksek
sıcaklık 53.9 oC ile Tirat Tsavi (İsrail) de 21 Haziran 1942’de kaydedilmiş, en düşük sıcaklık
ise Verkhoyansk (Sibirya)’da -69.8 oC ile 7 Şubat 1892’de kaydedilmiştir. Bunun gibi har
kıtada yapılmış ölçümler olur, yerküre bazında ölçülen en yüksek sıcaklığın yukarıda verilen
Libya’da, en düşük sıcaklığın ise doğal olarak Antartika’da Vostok II’de (Rus araştırma
istasyonu) -89.2 oC ile 21 Temmuz 1983’de ölçülmüştür.
Sıcaklık değerlerini fizyolojik olarak hissedilen seviyesinin altında yada üzerinde tutan
iklim elemanları da bulunmaktadır. Yani, örneğin nem ve/veya rüzgar mevcut sıcaklık
değerinin daha fazla veya daha az hissedilmesine neden olabilmektedir. Hissedilen sıcaklıklar
olarak ifade edilen bu süreçte nem ve rüzgar, sıcaklık değerlerinin fizyolojik olarak daha fazla
hissedilmesine neden olabilir.
Bu konuda kullanılan hissedilen sıcaklık kavramı,
termometrenin ölçtüğü aktüel fiziksek hava sıcaklığından farklı olarak, insan vücudunun
hissettiği, algıladığı sıcaklık olarak ifade edilebilir (http://www.mgm.gov.tr). Ancak yukarıda
da ifade edildiği gibi hissedilen sıcaklık nem ve rüzgârla birlikte değerlendirilmelidir.
Hissedilen sıcaklıklara etki eden nem ve rüzgar ayrı ayrı ele alınarak genel bir tablo
oluşturulmuştur. Ancak hissedilen sıcaklıkta rüzgar, nem ve hatta direk güneş radyasyonu gibi
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diğer iklim unsurları da önem taşımaktadır. Hissedilen sıcaklıkların değerlendirilmesinde
kullanılan tablolar tablo 8 ve 9 da verilmiştir (tablo 8 ve 9 www.mgm.gov.tr).

Tablo 8: Nem Değerleri Açısından Hissedilen Sıcaklık Değerleri ve Açıklaması
(www.mgm.gov.tr)
(-1) – 26 Soğuk –Serin
27 – 32 Sıcak: Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak oluşan termal stresten dolayı
halsizlik, sinirlilik, dolaşım ve solunum sisteminde bir çok rahatsızlık meydana gelebilir.
33 – 41Çok Sıcak: Fiziksel etkinliğe ve etkilenme süresine bağlı olarak kuvvetli termal stres ile
birlikte ısı çarpması ısı krampları ve ısı yorgunlukları oluşabilir.
42 – 54 Tehlikeli Sıcak: Güneş çarpması, ısı krampları veya ısı bitkinliği meydana gelebilir.
> 55

Tehlikeli Sıcak: Isı veya güneş çarpması tehlikesi oluşur. Termal şok an meselesidir.

Bunun yanında rüzgar hızı da algılanan veya hissedilen sıcaklıklar üzerinde etkilidir.
Rüzgarın mevcut sıcaklığı etkilemesi ve hissedilen sıcaklık olarak farklı bir değerin görülmesi
aynı zamanda atmosferin üşütme gücü üzerinde de etkili olmaktadır. Rüzgar hızları ile
hissedilen sıcaklıklar arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 9, www.
mgm.gov.tr):
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Tablo 9: Nem Değerleri Açısından Hissedilen Sıcaklık Değerleri ve Açıklaması
(www.mgm.gov.tr)
(-2) – (-9) Soğuk
(-10) – (-25) Çok Soğuk: Kuru ciltte 5 saatten daha az sürede çatlama ve rüzgâr ısırığı riski.
(-26) – (-45) Aşırı Soğuk: Açıkta kalan vücut yüzeylerinde 1 dakika içinde donma riski.
(-46) – (-59) Tehlikeli Soğuk: Açıkta kalan vücut yüzeylerinde 30 saniye içinde donma riski.
< (-60)Tehlikeli Soğuk: Açıkta kalan vücut yüzeylerinde 30 saniye içinde donma riski.

Sonuç olarak küresel iklim değişikliğinin de tetiklediği bir süreçte, Türkiye’de ve
dünyada ekstrem sıcaklıkların görülme frekansı ve şiddetinin arttığından bahsetmek
mümkündür. Özellikle son 10 -15 yıl içerisinde dünyada görülen ortalama sıcaklılar, geçmiş
100 yılın en yüksek değerlerine ulaştığı başka Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC)’nin raporları olmak üzere bir çok yayında dikkat çekmektedir.
Ekstrem sıcaklıklar aynı zamanda sıcak ve soğuk hava dalgalarını da içermektedir.
Günümüzde daha çok sıcak hava dalgalarının sayısı ve frekansın ile şiddetinde artışlar
görülmüş olsa da zaman zaman yaşanan soğuk hava dalgaları da dünyada sosyo-ekonomik
açıdan etkili olmaktadır. Ancak 2003’de Avrupa’yı etkileyen, 2010’da ise Rusya’yı etkisi altına
alan sıcak hava dalgalarının yarattığı sonuçlar hem ekonomik ve hem de can kayıpları açısından
maksimum değerlere ulaşmıştır. 2010 yılında Rusya’da yaşanan sıcak dalgası 55binden fazla
insanın ölümüne ve 15 milyar ABD doları zarara neden olurken 2003 yılında Avrupa’yı
etkileyen sıcak hava dalgası ise 5 Avrupa ülkesinde 66binden fazla insanın ölümüne 13 milyar
ABD doları zarar yol açmıştır.
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Ülkemizin de içinde bulunduğu orta enlemler ve özelikle Akdeniz çanağı, son dönemde
artan ekstrem sıcak havalar ve sıcak hava dalgaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Maksimum ve
minimum sıcaklılarda görülen artışlar bir yandan küresel iklim değişikliğinin bir yansıması
olup, diğer yandan özellikle büyük kentler civarında şehirleşmenin etkileri de bu değerlere
yansımaktadır.

10.3. Çölleşme ve Kuraklık
Çölleşme ve kuraklık büyük ölçüde birbiri ile birlikte görülen, birbirini etkileyen ve
yavaş gelişen atmosferik afetlerdendir. Aslında çölleşme yerküre üzerinde bulunan kurak
alanlarını tehdit eden bir unsurdur. Doğal veya antropojenik süreçlerin etkisi altında kurak
alanlarda çölleşme gerçekleşmektedir. Bu açıdan çölleşme, yerkürenin yaklaşık % 40’ını
kaplayan kurak bölgelerdeki ekosistemlerin tarım ve diğer insan faaliyetleri ile ortaya çıkan
bozulmanın bir sonucudur (Şekil 54).
İklim değişikliğine bağlı nedenlerle birlikte çölleşmenin nedenleri arasında aşırı
otlatma, arazinin aşırı veya yanlış sulanması, ormansızlaşma ve toprağın kirlenmesi sayılabilir.
Çölleşme; açlık, kıtlık, yoksulluk, sağlıksız beslenme, sel, taşkın felaketleri, göçler, toprak
anlaşmazlıkları ile savaşlara da neden olabilmektedir.
Kuraklık ise Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinde (BMÇMS)
“yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su
kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal
olaydır” şeklinde tanımlanmaktadır. (BMÇMS 17 Haziran 1994’de hükümetlerarası
görüşmeler neticesinde hazırlamıştır. Türkiye bu sözleşmeyi 15.10.1994 tarihinde imzalamış
ancak 16.05.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) Bu tanımlamada
öne çıkan hususlardan biri “yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına
düşmesi”dir. Bu düşüşün periyodu ve miktarı kuraklığın varlığı ve şiddetini ifade etmektedir.
Bu açıdan ele alındığında kuraklığın sınıflandırılmasında birçok unsur dikkate alınabilmektedir.
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Şekil 54: Dünyada Çölleşme Tehdidi Altındaki Alanlar
Farklı kaynaklarda farklı sınıflandırmalar olsa da genel olarak dikkate alınan
yaklaşımlar kuraklığın meteorolojik, tarımsal, hidrolojik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla
değerlendirilmesi üzerine olmaktadır. Bu noktada kuraklık kavramı içersine sadece yağış azlığı
değil, buharlaşma, rüzgar, nem ve sıcaklık gibi diğer meteorolojik unsurlar da girmektedir.
Kuraklığın ifade edilmesinde kullanılan birçok sınıflandırmadan biri Wilhite ve
Glantz’a (1987) aittir. Buna göre kuraklık;
1) Meteorolojik Kuraklık,
2) Tarımsal Kuraklık,
3) Hidrolojik Kuraklık, olarak ayrılmaktadır.
Meteorolojik kuraklık, belirli bir zaman periyoduna ait normal yağışlardan (genellikle
30 yıllık) meydana gelen sapma, tarımsal kuraklık bitkinin kök bölgesinde büyüyüp gelişmesi
için yeterli nem bulunmaması durumu, hidrolojik kuraklık ise uzun süre devam eden yağış
eksikliği neticesinde ortaya çıkan yeryüzü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade
eden bir tanım olarak değerlendirilmektedir. Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi bir veya
birkaç yıllık dönemler halinde yağışlarda görülen azalmaları tam anlamı ile kuraklık olarak
algılamak doğru olmamaktadır. Bu azalmalar tarımsal kuraklığı tetiklese de meteorolojik ve
hidrolojik kuraklık için farklı değerlendirmelere de ihtiyaç vardır. Günümüzde yaşanan sorunu
daha çok artan nüfus ve su kaynaklarının dikkatsiz kullanımı neticesinde, yağışlardaki ekstrem
durumların meydana getirdiği antropojenik kuraklık olarak tanımlamak mümkündür. Zira
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meteorolojik anlamda baktığımızda kısa süreli (mevsimlik veya birkaç yıllık) ekstrem
durumları yağış eksikliği veya yağış noksanlığı ile açıklamak daha anlamlı olabilecektir. Ancak
öte yandan özellikle yer altı su kaynaklarının dikkatsiz ve aşırı kullanımı neticesinde ortaya
çıkan durum ise daha fazla kaygı verici bir durumdur.
Çölleşme süreci dünyanın tüm kurak, hatta yarı kurak bölgelerini etkilemektedir. Ancak
en büyük etki 2/3’ü çöl veya kurak-yarı kurak alanlardan oluşan Afrika üzerindedir (Şekil 55).

Şekil 55: Dünyada Kuraklığın Dağılışı
Öte yandan kurak bölgeler büyük ölçüde geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki geri
kalmışlığın ve yoksulluğun tetiklediği çevresel problemleri de beraberinde yaşamaktadırlar. Bu
durum bu sahalarda çölleşme ve kuraklığın şiddetini arttırma riskini de beraberinde
getirmektedir. Son yıllarda giderek sıklığı artan şekilde görülen kurak periyotlar ile yine sıklığı
giderek artan sel ve taşkın problemleri de bu bölgelerdeki ağır yaşam koşullarını etkilemektedir.
Bunun doğurduğu diğer bir tehlike ise çoğunlukla alternatif geçim kaynağı olmayan bu bölge
insanının, ekolojik problemlerle verimsizleşen ve incelen tarım toprağında yapmaya çalıştığı
tarımsal faaliyetlerdir. Bu durum, bu sahalardaki toprak erozyonunun arttırmaktadır. Bu ise
kurak – yarı kurak bölgelerin başlıca geçim kaynağı olan tarımın sürdürülebilirliği üzerinde
ciddi bir baskı oluşturmaktadır.
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Kuraklık riskini gösteren şekil 56’ya bakıldığında özellikle Sahra altı Afrika ve
Güneydoğu Asya ülkelerinin daha yüksek risk değerlerine ulaştıkları görülmektedir.

Şekil 56: Artan Kuraklık Risklerinin Dağılışı

Bir başka açıdan da dünya üzerinde kuraklıkta görülen değişim, özellikle problemin
büyüme yönünde gelişim gösterdiği haritaya bakıldığında da benzer bir eğilimin olduğu
görülmektedir (Şekil 57). Burada da Sahra altı Afrika ülkeleri ve Güney Doğu Asya ülkelerinde
su açığının artığı görülmektedir. Ancak bunun yanında su açığı probleminin sadece bu alanlarla
sınırlı kalmadığı, dünyanın değişik bölgelerinde de bu süreçlerin görülmeye başladığı dikkat
çekmektedir. Bu alanların başında, ülkemizin de bulunduğu Akdeniz havzası ve bu havzaya
kıyıdaş ülkeler gelmektedir. Bunun yanında Güney Afrika, Ortadoğu, Orta Amerika, Çin,
Brezilya ve Avustralya’nın güneydoğusunda da benzer yönde, yani su açığının arttığını
gösteren eğilimler mevcuttur.
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Şekil 57: Palmer İndeksine Göre Kuraklıktaki Değişim.

Ayrıca 2060 – 2069 ile 2090 – 2099 projeksiyonları da bu eğilimin giderek artacağını
ve dünya üzerinde daha geniş alanların kuraklık ve çölleşme ile karşı karşıya kalacağını
göstermektedir (Şekil 58).
Hatalı tarım uygulamaları ile aşırı tarımsal faaliyetler, taşıma kapasitesini aşan hayvan
otlatmaları, ormansızlaşma ve var olan ormanların bozulması, insan kaynaklı çölleşme
sürecinin temeli olarak görülürken, bu süreçlerin gelişmesi ile bu sorunların görüldüğü geri
kalmış ülkelerde sosyo-ekonomik problemler artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun
da ekonomik kalkınmaları ve geçimleri tarıma dayalı olduğundan, kırsal alanlarda meydana
gelen bu bozulmalar bu ülkelerde de sosyo-ekonomik problemlere neden olmaktadır.
Ekonomisi ve geçimi tarıma dayalı, geri kalmış ülkelerde günlük ihtiyaçlarını
karşılamada yerel halkın doğal kaynaklara olan aşırı bağı, yoğun toprak kullanımını da
beraberinde getirmektedir. Böylece ortaya çıkan toprak erozyonu, bir yandan tarım alanlarını
daha da verimsizleştirirken, diğer yandan akarsuların artan yükü, baraj rezervuarlarının daha da
çabuk dolmasına neden olmaktadır. Böylece ortaya çıkan toprak kaybı, biyolojik çeşitliliğin
azalması ve çölleşmeye de neden olmaktadır.
Çölleşmenin nedenlerini belli bir çerçevede ortaya koyacak olursak; yağışların azalması
ve buharlaşmanın artmasına neden olan iklim değişiklikleri, teknik, kurumsal, siyasi ve
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ekonomik etkenler ile aşırı nüfus artışı ve yanlış arazi kullanımları belli başlı etkenler olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 58: Kuraklık ve Çölleşme Açısından Gelecek Projeksiyonları (Wiley Interdisciplinary
Reviews, yeniden çizim: UCAR)

Bunların içinde yağış değişiklikleri ve artan buharlaşma değerleri küresel ısınma
yönünde görülen iklim değişiklikleri ile ilgiliyken, teknik etkenler kuyu açma, artezyen açma,
baraj ve HES yapımı gibi nedenlerle hidrolojik yapının bozulması, kurumsal ve siyasi etkenler
ise karar verme ve uygulama süreçlerini ilgilendirmektedir.
Çölleşme süreci yanında kuraklık, özellikle meteorolojik ve tarımsal kuraklık daha çok
atmosferik süreçleri ilgilendirmekle birlikte hidrolojik kuraklık ise, atmosfer süreçleri yanında
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suyun nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Aşırı kullanım ve özellikle yer altı suyunun aşırı kullanımı
hidrolojik kuraklığın temel nedeni olarak değerlendirilebilir. Bunun en güzel örneklerinden biri
ülkemizin İç Anadolu Bölgesinde, Konya – Karapınar civarında görülebilir. Genel olarak
Konya kapalı havzasında görülen ve çoğunlukla doğal çevre şartlarına uymayan, daha fazla su
isteyen tarımsal ürün desenleri yer altı suyu kullanımını attırmakta, seviyesi düşen ve azalan
yer altı suyu da hidrolojik kuraklığı tetiklemektedir.
Bu noktada Türkiye’nin su potansiyeline de bakmak gerekmektedir. Her ne kadar yağış
toplamı açısından ülkemizde çöl niteliğini taşıyan bir alan bulunmasa da Türkiye’nin 2/3’ü
kurak ve yarı kurak alanlardan oluşmaktadır. Meteorolojik verilere göre, ülkemizde Iğdır ve
Konya ovaları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuraklık ve çölleşmeye en hassas bölgeler
olarak ortaya görülmektedir.
Türkiye’nin ortalama yıllık yağışı 640 mm civarındadır. Bu yağış miktarı yılık ortalama
500 milyar m3 suya karşılık gelmektedir. Yani Türkiye’nin yıllık su rezervi 500 milyar m3
civarındadır. Bu suyun yaklaşık 275 milyar m3’ü (yarısından fazlası) toprak, su yüzeyi ve
bitkilerden buharlaşma yoluyla atmosfere geri dönmektedir. 70 milyar m3^ü yeraltına geçerek
yer altı sularını beslemekte, 155 milyar m3’ü ise akışa geçerek alıcı ortamlara (deniz, göl)
ulaşmaktadır. Bu genel tablo içerisinde kullanılabilir su miktarı (yerüstü, yer altı suyunun
kullanılabilir miktarı) 112 milyar m3’ olarak hesaplanmaktadır. Kaba bir hesapla ise Türkiye’de
kişi başına düren su miktarı yıllık 1450 – 1500 m3 civarındadır.
Öte yandan ülkelerin su varlığına göre yapılan sınıflandırmalarında, yılda kişi başına
düşen su miktarı 1000 m3’ün altında olan ülkeler su fakiri, 1000 – 2000 m3 arasında olanlar su
azlığı çeken ülkeler olarak belirtilmektedir. Su zengini olabilmek için de bu rakamın en az 8000
m3 olması öngörülmektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye su azlığı çeken ve hatta su fakiri
olma yolunda bir ülke konumundadır. Düşen yağış miktarı değişmedikçe, daha doğrusu
artmadıkça, buna karşılık nüfus, yani suyu kullanan insan sayısı arttıkça kişi başına düşen su
miktarı da azalmaya devam edecektir.
Bununla birlikte Türkiye’yi su yönünden hassas hale getiren bir başka durum ise nüfus
hareketleridir. Doğu’dan batıya olan göç, batı kentlerindeki nüfusu, dolayısıyla su tüketimini
ve ihtiyacını arttırmıştır. Buna karşılık Doğu illerinde su zenginliği ölçüsünde bir su varlığından
bahsedilebilir. Bu durumu iklim özellikleri de desteklemektedir. Başka kelimelerle Türkiye’de
nüfus batı bölgelerde toplanırken, su kaynakları doğusunda daha boldur. Batı’da kişi başına
düşen su miktarı artık su fakirliği seviyesine gelmişken, doğuda su zengini bir profil
görülmektedir. Diğer yandan yağış miktarının artmayacağı, aksine bir ölçüde de olsa azalacağı
düşünülürse, buna karşılık nüfus da yapılan projeksiyonlara göre 90 milyonlara çıkacağı
varsayılırsa, 2030’lu yıllarda Türkiye su fakiri bir ülke durumuna gelecektir.
Bu rakamların yanında Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya, genel olarak kurak –
yarı kurak ile nemli – yarı nemli bir iklim rejimi içerisinde yer almaktadır. Coğrafi konumunun
Türkiye’ye sağladığı bu durum, yıllar arası atmosfer sirkülasyonunda görülen değişimlere açık
bir konumdur. Dolayısıyla bazı yıllarda yağışın normal veya normalin üzerinde olması mümkün
olabiliyorken, bazı yıllarda da yağış noksanlığı had safhaya ulaşabilmektedir. Her ne kadar
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yağış noksanlığı olan devre 1-2 yılla sınırlı da olsa, yukarıda verilen rakamlarda da
görülebileceği gibi, artan nüfus, suya karşı olan hassasiyeti de arttırmış ve özellikle büyük
kentlerde en küçük yağış azalışları dahi büyük sorunları beraberinde getirmeye başlamıştır.
Çölleşme ve kuraklıkla ilgili gelinen bu endişe verici durum karşısında ülkeler bazı
ortak adımların atılması yolunda çalışmalarını sürdürmektedirler. Aslında bu süreci 1972
yılında Stockholm’de yapılan ilk Dünya Çevre Zirvesi’ne kadar götürmek mümkündür. Bu
zirvede ilk defa dünya ülkeleri ortak bir şekilde dünyayı tehdit etmeye başlayan çevre
sorunlarına dikkat çekmişler, aynı zamanda kuraklık ve çölleşme problemine de değinmişlerdir.
O yıllarda dünya nüfusunun bugünkünün yaklaşık yarısı kadar olduğu düşünülürse, bu sürecin
önemine ne kadar öncesinde dikkat çekildiği anlaşılabilir.
Bununla birlikte 1977 yılında BM, Çölleşme ve Eylem Planı Konferansı düzenleyerek
bu konuda ilk adımı atmış ve ilk defa çölleşme küresel bir sorun olarak deklare edilmiş, ortak
eylem planı öngörülmüştür. 1987 yılında sürdürülebilir kalkınma sürecini ortaya koyan
Bruntland Raporu yayınlanmış ve 1992 yılında 2. Dünya Çevre Zirvesi Brezilya’nın Rio de
Janerio Kentinde 179 ülkenin katılımı ile toplanmıştır. BM Çevre ve Kalkınma Konferansı
(UNCED) olarak da hatırlanan bu konferansın birçok önemli çıktısı bulunmaktadır. Bu zirvede
çölleşme ile mücadele konusunda hükümetlerarası bir komite kurulmuş ve bu komitenin
çalışmalarıyla 1994 yılında BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Söz
konusu sözleşme o günden itibaren küresel ölçekte çölleşme ile mücadele konusunda yol
gösterici olmuştur. Bu sözleşmenin tanımlar kısmında geçen bazı kavramlar şöyledir:
a. Çölleşme; Kurak, yarı kurak ve az nemli alanlarda iklim değişimleri ve insan
aktivitelerinin de dahil olduğu çeşitli etmenler sonucunda ortaya çıkan “arazi
bozulması”dır.
b. Arazi Bozulması; Doğal alanların doğal olaylar ve/veya insan aktiviteleri nedeniyle
ekolojik görevini ve/veya uygun ekonomik işlevini sürdürülebilir bir şekilde
yapamayacak kadar zarar görmesidir.
c. Toprak Bozulması; İnsanlar tarafından genellikle yanlış kullanımların neden olduğu
faaliyetler sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin
bozulması sonucunda ortaya çıkan verim azalması ve toprak kalitesinin
bozulmasıdır.
d. Çölleşeme ile Mücadele; Kurak, yarı – kurak ve az nemli bölgelerdeki arazilerin
sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması için hedeflenen,
i.

Arazi bozulumunun önlenmesi veya azaltılması

ii.

Kısmen bozulmuş arazilerin iyileştirilmesi

iii.

Çölleşmiş alanların iyileştirilmesi
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e. Kurak, Yarı – Kurak ve Az Nemli Alanlar; Yıllık yağışın potansiyel
evapotranspirasyona oranının (P/PET) 0.05 ile 0.65 arasında değişim gösterdiği
alanlardır.
f. Kuraklık; Yağışların normal düzeylerinden aşağıda olmaları ve/veya düzensizlikleri
durumunda önemli hidrolojik dengesizliğin oluşması ve buna bağlı olarak arazi
doğal üretkenliğinin olumsuz bir şekilde etkilendiği durumdur.
Bu tanımları içeren sözleşme içeriğinde yer alan eylem programının temel ilkeleri ise
şöyle belirlenmiştir:
a. İklim değişikliği sonucunda çölleşme ve arazi bozulumu tehdidi altında olan
alanların etkilenme düzeylerinin saptanması,
b. Bilimsel verilere dayalı olarak arazi tanımlamaları yapılmalıdır (korunması gereken
alanlar, biyoçeşitliliğe sahip alanlar, tarım alanları vb.)
c. Çevre koruma ve var olan alanların sürdürülebilir kullanımının sağlanması için bir
kurul oluşturulması,
d. Sıcak ve soğuk hava baskınları, şiddetli yağışlar gibi ekstrem meteorolojik
hadiselere karşı bilimsel temelli ekonomik, sosyal politikalın belirlenmesi,
e. İklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir alan ve su kullanımının
sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik ulusal eylem planlarının
hazırlanması,
f. Kuraklık, çölleşme, iklim değişikliği konularında halkın bilinçlendirilmesi,
eğitilmesi ve sürece aktif katılımının sağlanması için çalışmalar yürütülmesi,
g. Yukarıdaki hedeflere ulaşılması konusunda ülkelerin kuvvetli bir bilgi paylaşım ağı
kurmaları,
h. Sınırdaş ülkeler arasında, ulusal programları açısından bağlantı kurulması, bilgi alış
verişinde bulunulmasıdır.
Bu başlık ve hedefler doğrultusunda ülkeler kendi ulusal eylem planlarını oluşturmuşlar
ve yürürlüğe koymuşlardır. Türkiye de bu ülkelerden biridir.
Çölleşme açısından Türkiye’nin durumuna bakıldığında, bulunduğu coğrafi konumunun
iklim özelliklerini ve kuraklık ile çölleşme karşısında hassasiyeti açıkça görülebilmektedir.
Çünkü Türkiye, iklim özellikleri ve topografik özellikleri nedeniyle kısa mesafelerde görülen
iklim farklılıkları, hidrolojik özellikleri, vejetasyon özellikleri, arazi kullanımı ve arazi
kullanımında görülen değişimleri ve özellikle hızla artan nüfusun aşırı bir şekilde kullandığı
doğal kaynaklarının yarattığı sorunlar nedeni ile çölleşme riskini yüksek değerde yaşamaktadır.

229

Türkiye genel olarak Akdeniz makrokliması içerisinde yer alsa da, yukarıda da ifade
edildiği gibi yükselti, bakı, denizellik – karasallık ve dağların uzanış yönü gibi fiziki coğrafya
özelliklerinin gösterdiği etkiler nedeni ile kısa mesafelerde çok farklı iklimlere sahiptir.
Bu özellikleri çerçevesinde Türkiye’de çölleşmenin nedenlerini belli başlı 3 grup altında
toplamak mümkündür.
1. Doğal nedenler: Bunlar doğal süreçlere bağlı olarak gelişen nedenlerdir. Toprak
aşınımı, su ve rüzgar erozyonu, kumul hareketleri, yüzeyden yağışlar yolu ile
yıkanma nedeniyle toprak verimliliğinin kaybolması doğal nedenler içerisinde
sayılabilir. Bunun yanında doğal süreçlere dayalı iklim değişiklikleri de çölleşmenin
doğal nedenleri arasındadır.
2. Teknik nedenler: Bu nedenler daha çok uygulamadan kaynaklı nedenlerdir. Orman
alanlarının kesilmesi, yangınlar gibi nedenlerle ormansızlaşma, meralarda aşırı ve
düzensiz otlatma, açılan artezyen ve kuyularla hidrolojik döngünün bozulması, anız
yakma, tarım arazilerinin yanlış ve yoğun kullanımı ile amaç dışı kullanımlar
(betonlaşma), kapilarite yoluyla tuzlanma, kirlilik gibi nedenler teknik nedenler
olarak sayılabilir.
3. Sosyo-ekonomik nedenler ve mevzuat: Bu nedenler da teknik nedenler gibi insana
dayalı etkenler olmakla birlikte farklı bir yönde gelişen nedenlerdir. Çeşitli
ekonomik ve sosyal nedenlerle yaşanan göçler, eğitimsizlik, toprak mülkiyeti
(parçalanma) gibi sorunlar bu grupta değerlendirilmelidir. Bunun yanında arazi
koruma ve kullanımı ile ilgili yasal mevzuatlar ve uygulamalar da çölleşme
açısından olumsuz sonuçlar içerebilecek diğer nedenlerdir.
Bu nedenler göz önüne alındığında zaten büyük ölçüde (2/3’ü kadar) kurak – yarı kurak
şartlara sahip olan Türkiye’de kuraklık ve çölleşme riski, değişen iklim şartlar altında önemli
bir potansiyel risk değerine ulaşması beklenmelidir.
Değişen iklim koşulları nedeniyle yeryüzünün belli alanları ile birlikte ülkemizi de
tehdit eden kuraklık ve çölleşme riskine karşı alınan önlemlerden biri de Çölleşme İle Mücadele
Ulusal Eylem Programı’dır. 2005 yılında kabul edilen programın amacı, program metninde
yazdığı gibi “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı, ülkedeki çölleşmeye yol açan
etmenleri saptayarak bu sorunların devlet, yerel örgütler, arazi sahipleri ve halkın katılımıyla
nasıl çözümlenebileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Çölleşme ile
Mücadele Ulusal Eylem Programı, BMÇMS'nin Yönergesine uyum sağlamaktadır” (ÇOB,
2005).
Söz konusu programın ilkeleri;
a. Çölleşme/arazi bozulumu baskısı altında olan arazilerin, çölleşme düzeylerinin
bilimsel ölçütler kullanılarak dağılımlarının saptanması
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b. Öncelikle korunması gereken ekosistemlerin seçimi ve bu olayların gündeme
alınmasının sağlanması,
c. Güncel çevre koruma ve sürdürülebilir kullanım politikalarının irdelenmesi varsa
eksikliklerinin belirlenmesi,
d. Yeni ve/veya ek politikaların bilimsel, ekonomik, sosyal ve teknik ölçütlerin
uygulanma mekanizmaları için saptanmaları,
e. Çölleşme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla, halkın ve çölleşmeden
etkilenen toplulukların her türlü yayın ve yayım araçlarıyla bilgilendirilmesi,
f. Çölleşme ile mücadele çalışmalarının bütün süreçlerinde ilgili kamu kurum ve
kuruluşların, STK, yerel topluluklar ve diğer grupların yerel, bölgesel ve ulusal
düzeylerde etkin katılımının sağlanması,
g. Ulusal stratejilerin oluşturularak çölleşmenin durdurulması ve / veya etkisinin
azaltılması. Bu bağlamda sürdürülebilir arazi ve su kullanımlarının geliştirilmeleri,
biyoçeşitlilik alanlarının korunmaya alınması ve bu kullanımlardan oluşabilecek
sosyal çelişkilerin önlenmesi,
h. Erken uyarı sistemlerinin bilgi ağları aracılığıyla oluşturulup bir merkeze
bağlanmaları,
i. Diğer ülkelerin ulusal programlarıyla bağlantı kurarak bilgi ağları aracılığıyla bilgi
alışverişinin sağlanması,
Şeklinde belirtilmektedir (ÇOB 2005).
Sonuç olarak, atmosfer kökenli afetlerin içerisinde sonuçları ve etkileri itibariyle en
önemlileri olarak değerlendirebileceğimiz kuraklı ve çölleşme, yavaş gelişen doğal
afetlerdendir. Küresel ısınma sürecinin yaşandığı günümüzde, toprağın verimliliğini azaltan,
bitki örtüsünün bozulmasına yol açan, gıda üretimini azaltarak kıtlığa neden olan, göçlere,
anlaşmazlıklara ve hatta savaşlara neden olan çölleşme tehdidi 1,2 milyar insanın yaşamını
doğrudan etkilemektedir.
Kuraklaşma ve çölleşme sürecine neden olan doğal etkenler dışında, insan
faaliyetlerinin de önemli ölçüde etkisi vardır.
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Uygulamalar
1.
Klimatolojik kökenli afetlerin dünya üzerinde yayılışını gösteren bir harita
üzerinden yayılış alanlarının ortak özelliklerini araştırın.
2.
Türkiye’deki ekstrem sıcaklıkları araştırın.
3.
Dünya üzerinde can kaybına neden olan soğuk ve sıcak hava dalgalarını ve
bunların dağılışlarını araştırın.
4.
Çöllerin ve kurak alanların yayılışı gösteren bir harita üzerinden bunarlın
yayılış alanlarını inceleyin ve bu dağılışın nedenlerini araştırın.
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Uygulama Soruları
1)
Dünyanın hngi iklim bölgelerinde hangi klimatolojik kökenli afet daha çok
gelişmektedir, neden?
2)
Ekstrem sıcaklıklarının insan yaşamına nasıl etkisi vardır?
3)
Soğuk ve sıcak hava dalgaları en çok hangi enlemleri etkilemektedir, neden?
4)
Kuraklık kavramları içerisinde etkisi en uzun süreli olan hangisidir?
5)
Türkiye’de çöl varmıdır? İleride olması baklenmektemidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde klimatolojik kökenli afetlerin ayrımı ve genel özelliklerini öğrendik. Bu
bölümde soğuk ve sıcak hava dalgarı ile ekstrem sıcaklıları öğrendik. Klimatolojik afetlerden
olan bu afetlerin dünya üzerine neden olduğu kayıpları da öğrendik. Bu bölümde, kuraklık
kavramı ve bu akvramın alt başlıklarını, aralarındaki farkları öğrendik. Aynı zamanda çölleşme
ve dünyadaki çöl alanlarının dağılışını, çölleşme ile mücadele konusunda atılan adımları
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi klimatolojik kökenli afetlerden biridir?
Sis
Aşırı yağmur
Sel
Fırtına
Don

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi yavaş gelişen atmosfer afetlerinden biridir?
Fırtına
Kuraklık
Sıcak hava dalgası
Buzlanma
Aşırı yağış

3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Kara cisim nedir?
Kuraklığın etkilediği sorunlar nelerdir?
Aşağıdakilerden hangisi yıllık toplam yağış açısından kuraklık sınırıdır?
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

6.

Atmosfer kökenli doğal afetlerin orta enlemlerde daha fazla görülme nedeni

nedir?
7.
Kuraklık ve çölleşme hangi ülkelerde daha etkili olmaktadır?
8.
Atmosfer kökenli afetlerden etkilenebilirliği arttıran nedenler nelerdir?
9.
Aşağıdakilerden hangisi özelliği itibari ile diğerlerinden farklı atmosferik
kökenli afettir?
a.
Yabanıl yangın
b.
Kuraklaşma
c.
Tropikal siklon
d.
Soğuk hava dalgası
e.
Çölleşme
10.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi kuraklık açısından diğerlerine göre daha az etkilidir?
Rüzgar
Sıcaklık
Nem
Basınç
Yağış
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11.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi konfor için genel sıcaklık aralığıdır?
20 – 26 oC
21 – 24 oC
15 – 30 oC
17 – 25 oC
18 – 22 oC

12.
a.
b.
c.
d.
e.

Tropikal gün için günlük max. sıcaklığın en az kaç oC olması gerekir?
26
28
30
32
34

13.
olmuştur?
a.
b.
c.
d.
e.

Rusya’da 55.000 kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası hangi yılda
2007
2008
2009
2010
2011

14.
Dünya Meteoroloji Teşkilatına göre sıcak hava dalgasının tanımı nedir?
15.
Aşağıdakilerden hangisi hissedilen sıcaklıkta etkili olan meteorolojik
hadiselerden biri değildir?
a.
Sıcaklık
b.
Nem
c.
Basınç ve Sıcaklık
d.
Rüzgar ve Sıcaklık
e.
Nem ve Rüzgar
16.
17.
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.
18.
a.
b.
c.

Kuraklık nedir, nasıl tarif edilmektedir?
Yeryüzü ve yeraltındaki suyun azalışı ile ortaya çıkan kuraklık aşağıdakilerden
Hidrolojik
Ekolojik
Meteorolojik
Tarımsal
Metodolojik
Aşağıdaki kıtalardan hangisi kuraklık ve çölleşmeden en fazla etkilenmektedir?
Avustralya
Asya
Afrika
236

d.
e.

Avrupa
Amerika

19.
Türkiye’nin kuraklıktan etkilenen bölgelerinden biri olan Konya Kapalı
Havzasını etkileyen kuraklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Metodolojik
b.
Tarımsal
c.
Meteorolojik
d.
Ekolojik
e.
Hidrolojik
20.

Türkiye su varlığı açısından diğer dünya ülkeleri arasında nasıl bir konumdadır?

Cevaplar
1.
e
2.
b
3.
Tüm dalga boylarında gelen enerjiyi önce absorbe eden, sonra yayan cisimlere
"kara cisim" denilmektedir.
4.
Tarımsal sorunlar yanında kuraklık aynı zamanda gıda güvensizliği, kıtlık,
yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve göçlere neden olabilmektedir.
5.
c
6.
Orta enlemler farklı karakterdeki hava kütlelerinin karşılaşma alanıdır.
7.
Afrika ve Ekvatora yakın geri kalmış bölgelerde.
8.
İnsan faaliyetleri ve etkisi
9.
c
10.
a
11.
e
12.
c
13.
d
14.
Günlük maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün boyunca uzun yıllar ortalama
maksimum sıcaklığın 5oC üzerinde gerçekleşmesi sıcak hava dalgası olarak adlandırılmaktadır.
15.
c
16.
Kuraklık Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinde (BMÇMS)
“yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su
kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal
olaydır” şeklinde tanımlanmaktadır.
17.
a
18.
c
19.
e
20.
Türkiye su azlığı çeken ve hatta su fakiri olma yolunda bir ülke konumundadır.
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11. KLİMATOLOJİK KÖKENLİ AFETLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde klimatolojik kökenli afetlerin çevresel etkileri ve özellikle orman
yangınları üzerinde duracağız. Orman alanları için büyük tehdik oluşturan yangınlar ve bu
yangınlarla kaybedilen alanlar, yeniden orman oluşturma çabaları bu derste ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Türkiye’de dünyada orman yangınlarının nedenlerini araştırınız.
Neden orman yangını klimatolojik kökenli afet olarak değerlendirilmektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Klimatolojik Kökenli
Afetlerin Çevresel Etkileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Klimatolojik kökenli afetler Ders anlatımı, ppt sunum ve
ders notları
ile çevre arasında bağ kurar
Dünyada ve Türkiye’deki Ders anlatımı, ppt sunum ve
orman
yangınlarını ders notları
karşılaştırır
Orman yangınlarının
boyutunu kavrar

afet Ders anlatımı, ppt sunum ve
ders notları
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Yabanıl yangınlar,
Yutak
Orman ve karbon
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Giriş
Atmosfer kökenli afetler içerisinde orman ve ormancılık faaliyetlerini ilgilendiren
yangın, kuraklık gibi afet türleri öne çıkmaktadır. Bununla birlikte iklim değişikliği de sonuçları
itibariyle yavaş gelişen afetler içerisinde düşünülmelidir. Bu açıdan klimatolojik kökenli afetler
ve orman kavramı ele alınırken iklim değişikliği sürecini de ilk etapta ele almak gerekir. Çünkü
iklim değişikliği bir çok açıdan olduğu gibi ormanlar ve ormancılıkla ilgili de sonuçları olan
bir olgudur.
Aslında ormanlar ile iklim arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Atmosferdeki
karbon dengesinde ormanların rolü nedeniyle iklim ile ormanlar arasında sıkı bir ilişkiden
bahsetmek mümkündür. Ormanların sıcaklık, nem gibi iklim elemanları üzerinde bir etkisinin
olduğu bilinmektedir. Ancak bunun yanında fotosentez yoluyla atmosferde karbon dengesinin
kurulmasında önemli bir role sahiptir. İklim değişikliği sürecinin yaşandığı günümüzde
atmosferde sera etkisi yaratan karbondioksidin fotosentez yoluyla tutulduğu orman alanları,
okyanuslardan sonra karbon tutan en önemli depolar, bugünkü deyimiyle “yutak”lardır. Bu
nedenle ormansızlaşma veya yeni orman alanları oluşturma ile atmosferdeki karbondioksit ve
sera etkisi açısından doğrudan bağlar bulunmaktadır. Günümüzde ısınma sürecini yaşayan
küresel iklim değişikliğine insanın katkısı da bir taraftan atmosfere sera etkisi yaratan gazları
salması, diğer yandan onu tutacak olan yutakları, yani ormanları ortadan kaldırması ile
şiddetlenmektedir. Bu nedenle küresel iklim değişikliği ile orman tahribi ve ormansızlaşma
arasında önemli bir bağ olduğunu vurgulamak yanlış değildir.
Ancak süreç sadece bu yönüyle işlememektedir. Isınma yönünde gerçekleşen küresel
iklim değişikliğinin tetiklediği yangınlarla da büyük orman alanları için önemli bir tehdit
oluşturmaktadır ki bu süreç atmosferik afet olarak değerlendirilmektedir.
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Genel olarak bakıldığında dünya karalarının % 30’unun ormanlarla kaplı olduğu
söylenebilir. Bu oranın alansal karşılığı ise yaklaşık 4 milyar ha. kadardır. Öte yandan orman
alanlarının dünya üzerinde yayılışı da dengeli değildir. Dünya ormanlarının yaklaşık yarısının
ABD, Rusya, Çin, Kanada ve Brezilya olmak üzere 5 ülkede toplandığı, bazı ülkelerin ise hiç
orman varlığı olmadığı da bilinmektedir (Şekil 59 ve Şekil 60, ;İDBÇG 2011).
Günümüzün çevresel bozulma ve iklim değişikliği açısından önemli konularından biri
olan ormansızlaşma, Brezilya gibi tropikal ormanlarını tarım alanlarına dönüştüren ülkelerde
ekosistem sorunlarına neden olurken, aynı zamanda atmosferdeki karbon dengesinin
bozulmasına da neden olmaktadır. Atmosferde ormanlar tarafından tutulamadığı için artan
karbon ise sera etkisini arttırmaktadır.
Yukarıda da bahsedildiği gibi yeryüzü karalarının yaklaşık % 30’unu kaplayan orman
alanları içerisinde tropikal ormanların yeri ve önemi büyüktür. Çünkü örneğin sadece Amazon
ormanları 70 milyar ton karbonu depolar. 1970 – 2000 yılları arasındaki ormansızlaştırma
döneminde bu alanlarda yaşanan orman kaybı nedeniyle bu miktarın % 10’u, yani yaklaşık 7
milyar tonu atmosfere salınmıştır.

Şekil 59: Dünya Orman Alanları (www.un.org.)

Şekil 60: Ülkelere Göre Orman Alanı /Toplam Alan Oranı (%)
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Bunun yanında Afrika ülkeleri, Avustralya gibi geniş alanlara sahip ülkelerde kuraklık
ve orman yangınları önemli ölçüde orman alanı kaybına da neden olmaktadır. Buna karşılık son
yıllarda yaptıkları ağaçlandırma faaliyetleri ile orman alanlarını arttıran ülkeler de
bulunmaktadır (Şekil 61).

Şekil 61: Ülkelerin Orman alanlarında Meydana Gelen Değişimler (2005 -2010, İDBÇG 2011)

Ancak genel olarak değerlendirmek gerekirse çeşitli nedenlerle her yıl dünya
ormanlarının 10 milyon ha’dan fazlası tahrip olmaktadır (Şekil 61).
Orman alanlarının azalması küresel anlamda büyük önem sahiptir. Çünkü karasal
ekosistemlerde tutulan karbonun 2/3’ü ormanlar tarafından tutulmaktadır. Bu rakam tüm
yeryüzü karbon miktarının 1/4’üne eşittir. Aynı zamanda ormansızlaşma ile karbon döngüsünde
meydana gelen kayıp tüm insan aktiviteleri sonucu ortaya çıkan karbon emisyonunun % 20’lik
bir oranına karşılık gelir ki 6 milyar ton karbondioksit eşdeğeri olan bu değer sera gazı etkisi
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Burada okyanuslarda tutulan karbon miktarının diğer
tüm yutakların en fazlası olduğunu da not etmekte fayda vardır.
Ormanların fotosentez yoluyla karbondioksidi tutması ile bir yutak görevi görmesinin
yanında, fosil yakıtlara karşı daha temiz bir enerji kaynağı olduğunun da altını çizmek gerekir.
Öte yandan ormanlar sadece karbon yutakları değil, aynı zamanda yeryüzünün biyolojik
çeşitliliği açısından önemli bir ekosisteme sahiptirler. Bununla birlikte milyonlarca insan için
de geçim kaynağıdırlar.
Bu açıdan ormansızlaşma sadece iklim ve/veya doğal afetlerin negatif etkilerini
tetikleyici bir unsur olmayıp, geçimini ormancılık üzerinden saplayan insanlar için de sosyoekonomik kayıp demektir.
Günümüzde görülen ormansızlaşmanın temelinde tarım, kentleşme ve diğer altyapı
(özellikle ulaşım sistemleri) ile ilgili faaliyetler yatmaktadır. Bununla birlikte her ne kadar
orman yangınlarının % 90’ından fazlasında insan unsurunun (ihmal, kasıt, dikkatsizlik) etkisi
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olsa da değişen iklim koşulları ve özellikle sıklaşan sıcak hava dalgaları ve kuraklık, orman
yangınları için uygun ortam yaratmaktadır (Fotoğraf 4, Şekil 62).

Foto 4: Orman Yangını ve Doğal Hayata Etkisi (http://www.dailyyonder.com)

Şekil 62: Dünyada Görülen Orman Yangınlarının Başlıca Nedenleri
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Ormansızlaşma ile ilgili yaşanan bu süreçlerin yanı sıra küresel anlamda ormanların
korunması, dolayısıyla ekosistemlerle birlikte iklimin ve orman yaşam kültürünün korunması
ve sürdürülebilirliği adına çalışan kuruluşlar bulunduğu gibi, bu konuda ülkeler arasında
imzalanmış çeşitli sözleşmeler de bulunmaktadır. Bu bölümde bu sözleşmelere değinilecektir.

-

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)

Bu sözleşme 1992 yılında Rio de Janerio (Brezilya)’da yapılan Rio Çevre Zirvesinde
hazırlanarak imzaya açılmış ve 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu sözleşmeye 2004
tarihinde katılmıştır. Bu sözleşme taraf ülkeleri sera gazı azaltımına ve bu amaçla araştırma,
teknoloji geliştirme ve işbirliği yapmaya davet etmektedir. Bununla birlikte sera gazı
yutaklarını (ormanlar ve okyanuslar gibi) korumaya teşvik etmektedir. BMİDÇS ormancılık
faaliyetlerini ve ormanların korunmasını sera gazı emisyonlarının tutulması açısından önemli
bir etken olarak kabul eder. Bu açıdan ormancılık faaliyetlerinin de sera gazı emisyonları için
sürdürülebilir bir yönetiminin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine katkı
vermesini, çölleşme, kuraklaşma veya sellerden korunma amaçlı işlevlerinin devamlılığını öne
çıkarmaktadır. Bu sözleşmeye dayalı olarak ilerleyen yıllarda Kyoto Protokolü hazırlanmış olsa
da bu protokol hedefine ulaşamamıştır.

-

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)

1992 yılında imzalanan BÇS, biyolojik çeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilir
kullanımı ve genetik kaynakların kullanım ilkelerini belirlenmektedir. Bu açıdan
sürdürülebilirlik, koruma ve adil paylaşımın insanlığın geleceği açısından önemli olduğunun
altı çizilmektedir. Türkiye bu sözleşmeye 1996 yılında taraf olmuştur.
Ormanlar da biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası olarak sözleşmede yer almaktadır.
2008 yılında düzenlenen 9. Taraflar Konferansında “Gelişmekte Olan Ülkelerde
Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (Reducing
Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, REDD) adı
altında biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği konusunda ülkelere görevler vermektedir. REDD
çerçevesinde ormancılıkla ilgili şu hususların altı çizilmektedir:
a.
b.
c.
d.
e.

Ormansızlaşma ve orman bozulmalarından kaynaklanan emisyonların azaltımı,
Orman karbon stoklarının korunması ve arttırılması,
Doğal ormanların korunması ve ormanların sürdürülebilir yönetimi,
Ormancılık faaliyetleri ile ilgilenen toplulukların korunması,
Biyolojik çeşitliliğin korunması.

-

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (ÇMS)

1994 yılında kabul edilen ÇMS’nin amacı, çölleşme süreçlerinden etkilenen ülkelerde
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak için çölleşme ile mücadele etmek
ve kuraklığın etkilerini hafifletmektir. Türkiye bu sözleşmeye 1998 yılında taraf olmuştur. ÇMS
bununla birlikte biyolojik çeşitlilik, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği ile iklim
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değişikliği ve küresel ısınmayla ilgilidir. Bununla birlikte ÇMS, orman alanlarında arazi
bozulması ve çölleşmenin orman alanlarının hidrolojik, klimatolojik ve toprak fonksiyonlarını
olumsuz etkilemesinin önlenmesini içermektedir.

-

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Lan Use, Land
Use Change and Forestry – LULUCF)

Bu kavram arazi kullanım ve arazi kullanım değişikliklerinden doğan sera gazı salımları
ve azaltımının belirlenmesine yönelik hesaplama ve raporlama kurallarını içermektedir.
BMİDÇS ve Kyoto Protokolü altında gelişen bu süreç için Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli (IPCC) tarafından bir kılavuz tavsiye edilmektedir. Bu kılavuzda karasal ekosistemler,
orman, tarım, çayır ve mera, sulak alan, iskan ve diğer alanlar olmak üzere 6 alt gruba
ayrılmıştır. Kyoto Protokolüne taraf ülkelerin bu kılavuz kapsamında ağaçlandırma, yeniden
ormanlaştırma ve ormansızlaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları salımı ve
yutaklarca tutulmasındaki değişimleri izlemekle yükümlüdürler.
Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği ile ilgili
mücadele ve adaptasyon konularında ormanlar ve ormancılığa verilen önemin artması
gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili bakanlık tarafından bir yandan ağaçlandırma çalışmaları
devam ederken, diğer yandan da özellikle büyük kentlerin çevresindeki orman alanları hızla
tahribe uğramaktadır.
Doğu Akdeniz Havzasında yer alması ve Akdeniz iklim özelliklerinin geniş bir alanda
görülmesi, kurak ve yarı kurak alanların yanında alçak uzanımlı kıyı alanların ve doğal afetlere
eğilimli bölgelerin bulunması, kuraklığa ve çölleşmeye duyarlı alanlara sahip olması, kendine
özgü çeşitli sulak alanları bozkır, dağ, orman ve dağlık orman ekosistemlerine sahip olması
nedeniyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden, Türkiye yüksek risk grubu ülkeler
arasında kabul edilmektedir (TCÇŞB, 2013).
2011 yılı itibariyle Türkiye orman alanı toplam 21,6 milyon hektardır. Türkiye
ormanlarının yıllık karbon tutma potansiyeli düzenli bir artış göstermektedir. 1990 yılında
12,02 Mton/yıl olan net karbon stok artışı 2009 yılında 15,64 Mton /yıl’a çıkmış, bu miktarlara
eşdeğer olan CO2 alımları da 44,08 Mton/yıl’dan 57,36 Mton/yıl’a yükselmiştir. Orman
arazileri atmosfere salınan sera gazlarının en önemli yutağını oluşturmakta ve tarım, mera, sulak
alan ve yerleşim alanları içindeki yeşil alanlar ile birlikte atmosfere salınan toplam CO2’in
ortalama %25’ini geri almaktadır (TCÇŞB, 2013).
Öte yandan Türkiye ormanlarında yılık net karbon stok değişimi ile buna karşı gelen
CO2 alımının 1990-2009 yılları arasındaki değişimi şekil 63 ve tablo 10’da gösterilmiştir.
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Şekil 63: Türkiye ormanlarında yılık net karbon stok değişimi ile buna karşı gelen CO2 alımının
1990-2009 yıları arasındaki değişimi (Asan 2011).

Bunun yanında orman yangınları dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de
ormanlar açısından önemli bir tehdittir. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkeler
değişen iklim koşulları altında orman yangınlarına karşı daha hassas hale gelmişlerdir. Yaz
aylarında yoğunlaşan orman yangınları önemli ölçüde orman ekosistemlerine zarar
vermektedir. Yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz orman alanlarının % 60’ı yangına karşı
çok hassas bölgelerde yer almaktadır (Şekil 64, İDBÇG 2011).

Şekil 64: Türkiye’de Orman Alanlarının Yangına Hassasiyet Durumu (İDBÇG 2011)
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Tablo 10: Ağaç Kesimleri, Yakacak Odun Toplama ve Orman Yangınları ile Ortaya Çıkan
Karbon Stok Kayıplarının 1990- 2009 Yılları Arasındaki Değişimi (Asan Ü, 2012)

Türkiye’de 1937 – 2010 dönemi arası çıkan 88630 adet orman yangınında 1.621.018
hektar alanın zarar gördüğü belirtilmektedir (İDBÇG 2011). 73 yılda çıkan 88.630 adet yangına
karşılık 2003 – 2010 döneminde 16.314 yangın çıkmıştır. 73 yıllık periyotta yılda 1214 yangın
çıkarken, 2003 – 2010 döneminde ise yılda 2330 orman yangını gerçekleşmiştir. Bununla
birlikte Türkiye’de orman yangınlarının 2003 – 2012 yılları arasındaki seyri şekil 65’de
verilmiştir. Türkiye’de görülen orman yangınlarının gerek sayı gerek alan olarak %85’lere
varan bölümü, Haziran-Ekim döneminde oluşmaktadır (TCÇŞB, 2013). Bu yangınların çok
büyük bir bölümünde ihmal, dikkatsizlik veya kasıt gibi insan unsurları bulunsa da, değişen
iklim koşullarının yangına daha fazla uygun ortam hazırladığı da kaçınılmaz bir gerçektir
(Fotoğraf 5).
Buna göre ülkemizde değişen iklim sürecine karşı orman alanlarında biyolojik çeşitlilik,
erozyon, orman hastalıkları ve zararlıları ile yangınlar konusunda hassasiyet artmaktadır.
Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamında ormansızlaşma süreçlerinin
yaşandığından bahsetmek mümkündür. Kalkınma çabalarının çıkış noktasında tarım ve orman
kaynaklarının yoğun kullanımı, bu dönemdeki ormansızlaşmanın temel nedeni olmuştur.
Küresel anlamda ormansızlaşmanın nedenleri içerisinde yer alan sosyo – ekonomik süreçlerin
yanında günümüzde kuraklık, hastalıklar ve orman zararlıları ile yangınlar, orman varlığı
üzerindeki diğer tehdit unsurlarıdır. Ancak öte yandan gelecek iklim senaryoları içerisinde
küresel sıcaklıklarda meydana gelecek artışın orman yangını riskini arttırdığı da
beklenmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de sıcak ve kurak dönemin uzunluğu ve
şiddetindeki artışlar orman yangınlarını da tetikleyebilecektir.

250

Foto 5: Türkiye’de sayıları giderek Artan Orman Yangınlarından Biri (www.radikal.com.tr/)

Şekil 65: Türkiye’de Orman Yangınlarının 2003 -2012 Yılları Arasındaki Seyri ( T.C.
Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı, Ormancılık ve Su Şurası 2013, http://trdocs.org/)
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Değişen iklim koşulları ve özellikle içinde bulunduğumuz Akdeniz çanağında meydana
gelen sıcaklık artışları, azalan yağış miktarlar ve sıcak hava dalgaları ile orman yangını riskinin
artmış olması neticesinde ormancılık sektörünün yutak kapasitesinin azalacağı öngörüleri
oluşmaktadır. Buna karşın İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nda ormancılık sektörünün
yutak kapasitesinin arttırılması amacıyla orman alanlarında tutulan karbon miktarının 2020
yılına kadar 2007 değerine göre % 15 arttırılması, ormansızlaşma ve orman zararlarının 2020
yılına kadar 2007 seviyesinin % 20 altına çekilmesi ve arazi kullanımlarında görülen
değişimlerin iklim değişikliği sürecini olumsuz etkilememesi için bazı hedefler belirlenmiştir.
Netice olarak görülmektedir ki, iklim değişikliği sürecine bağlı olarak Türkiye’de
artması öngörülen doğal afetler içerisinde atmosfer kökenli afetlerin yeri fazladır. Bunlar
içerisinde aşısı hava olayları, orman yangınları, fırtınalar, hortumlar, dolu, sıcak hava dalgaları
ve çığ ile zeminle ilişkili olarak seller ve heyelanlar yada kütle hareketleridir. Bu durum
Türkiye’deki mevcut atmosferik afetlere olan hassasiyeti daha da arttıracak, bu konuda hassas
olan bölgeler daha da hassas hale gelecektir. Bu çerçevede hidrometeorolojik afetlerin sıklığı,
şiddeti veya etkileme sürelerindeki artışlar, yaşam alanlarını daha çok tehdit edebilecek, sosyo
– ekonomik kayıplarda artışlar görülebilecektir. Şiddeti artan kuraklık çevresel degradasyon ile
birlikte ağaç kurumalarına, orman zararlılarında artışlara ve yabancı tür istilalarına ve en
önemlisi orman yangınlarında artışa neden olabilecektir.
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Uygulamalar
1.
Orman yangınlarının nedenlerini Türkiye ve dünya ölçeğinde araştırınız.
2.
Ormanların atmosfer kökenli afetlerin önlenmesinde yada etkisinin
azaltılmasındaki rolünü araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Orman yangını ile atmosferdeki karbon miktarı arasındaki ilişki nedir?
Karbon yutağı ne demektir, hangi ortamlar karbon yutağıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde orman yangınlarının nedenleri ve etkileri üzerinde durduk. Kaybolan
ormanların atmosfer için nasıl bir sorun yaratabileceğini öğrendik. Orman yangınlarının
Türkiye’de ve dünyada oluş nedenlerini ve etkiledikleri alanları değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
gelmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi orman varlığı en fazla olan ülkelerden biri değildir?
Brezilya
Kanada
Avustralya
ABD
Çin
Dünyanın bugünkü orman varlığı, yeryüzü kıtalarının yaklaşık % kaçına denk
% 15
% 20
% 25
% 30
% 35

3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Ormanlar atmosferdeki karbon dengesi için neden önemlidir?
Dünyada görülen orman yangınları içerisinde yıldırımların payı % kaçtır?
10
11
12
13
14

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Türkiye ormanlarının % kaçı yangına hassas bölgelerde yer almaktadır?
55
60
65
70
75

6.
7.
gelmektedir?
a.
b.
c.
d.
e.
8.
a.
b.

Türkiye’de orman yangınları ile iklim değişikliği arasında nasıl bir ilişki vardır?
2011 yılı itibariyle Türkiye orman varlığı toplam kaç hektara karşılık
20.5 milyon ha.
21.6 milyon ha.
22.5 milyon ha.
23.6 milyon ha.
24.5 milyon ha.
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Türkiye ne zaman katılmıştır?
1994
1992
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c.
d.
e.

2004
2006
1988

9.
Atmosferde sera etkisi yaratan karbonun dünya genelinde ormanlarda tutulma
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
% 10
b.
% 15
c.
% 20
d.
% 25
e.
% 30
10.

Ormansızlaşma doğal afetleri nasıl etkilemektedir?

Cevaplar
1.
c
2.
d
3.
Çünkü karasal ekosistemlerde tutulan karbonun 2/3’ü ormanlar tarafından
tutulmaktadır.
4.
e
5.
b
6.
Sıcaklıklarda artış ve yaz – kurak mevsimn uzması ile Türkiye’de orman
yangınlarının gelişebileceği dönemin uzunluğu artmaktadır.
7.
b
8.
c
9.
d
10.
Özellikle yağış karakterlerinde görülen değişimler ve kısa zamanda daha çok
yağışın düşmesi ve ormansızlaşma sonucunda sel ve/veya taşkınlarda artışlar görülebilecektir.
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12. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HORTUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iklim değişikliği sürecinin atmosfer kökenli afetlerden olan hortumlar
üzerine yaptığı etkiyi öğreneceğiz. Bu çerçevede Türkiye’de hortum hadisesinin bugün geldiği
nokta ile ilgili bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İklim değişikliği hortum frekansının artışına nasıl bir etki yapmaktadır?

2.

Türkiye’de görülen hortum hadisesinin artışında hangi süreçler etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İklim Değişikliği Hortumlar

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Ders anlatımı, ppt sunum ve
ders notları
İklim değişikliği ile hortum Ders anlatımı, ppt sunum ve
hadisesinin
frekansındaki ders notları
artışı kavrar
Hortum hadisesini öğrenir

Türkiye’de
görülen Ders anlatımı, ppt sunum ve
hortumların sayısal atışını ders notları
öğrenir
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Anahtar Kavramlar
•
•

İklim değişiklikleri
Hortumlar
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Giriş
Nedeni ne olursa olsun küresel ölçekte meydana gelebilecek sıcaklık artışlarının
ekosistemlere ve insan yaşamı üzerine etkileri kaçınılmazdır. Sıcaklık artışlarının hidrolojik
döngüde önemli değişikliklere neden olabileceği gibi buzulların erimesine de bağlı olarak deniz
seviyesinde yükselmeler, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi gibi ekolojik açıdan önemli
sonuçlar doğurabilecek değişimlere neden olması beklenmektedir.
Küresel ısınma ile ortaya çıkacak iklim değişikliğinin etkileri global olduğu kadar
bölgesel ve yerel boyutta da görülmesi beklenmelidir. Hatta asıl keskin değişiklikler bölgesel
ve yerel ölçekte olacaktır. Tabi bu noktada devreye yerel etkenler de girmektedir. Yükselti,
bakı, denizden uzaklık gibi fiziki coğrafya faktörleri, yerel değişikliklerin şiddet ve yayılım
alanlarını belirleyecektir.
Buna göre iklim değişimleri neticesinde gelecek yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde
tropikal siklonların, kuvvetli yağışların ve kötü hava koşullarına bağlı doğal afetlerin şiddetleri
ve sıklıkları artarken, başka bölgelerde uzun süreli kuraklıklar ve çölleşme süreci etkin
olabilecektir. Bu çerçevede atmosferik afetler kapsamında ele alınan afet türlerinin sayıları ve
etkinliklerinde artışlar beklemek yanlış olmayacaktır.

12.1. Oluşum Ve Gelişimleri İtibariyle Hortumlar
Küresel iklim değişimlerinin sonuçları itibariyle öne çıkan meteorolojik hadiselerden
bir de hortum yada tornadolardır. Daha çok Amerika Birleşik Devletleri’nden yaşanan
hadiseler nedeniyle kamuoyunda bilinen hortumlar, geçtiğimiz yıllar içerisinde ülkemizde de
etkisini giderek arttırmakatadır. Son birkaç yıl içerisinde ülkemizde yaşanan hortum felaketleri,
can kayıplarına ve maddi hasarlara neden olmuştur. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine
göre, son 50 yıl içerisinde meydana gelen doğal afetlerden fırtına frekansının arttığı
gözlenmektedir. Küresel iklim değişikliklerinin yer seviyesindeki aşırı ısınma ve fırtınaların
takip ettiği yollardaki değişiklikler, hortum afetlerinin artmasına neden olmaktadır.
Hortum oluşum ve gelişimi bakımından tehlikeli olduğu kadar, dikkat çekici bir olaydır.
Dar bir alanda meydana gelen atmosferdeki ani hava değişimleriyle birlikte oluşan hortum,
girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgârları oluşturmaktadır (Şekil 66). Sıcak bir hava kütlesi
üzerine soğuk bir hava kütlesinin çıkması durumunda; yoğunluğu daha düşük olan sıcak hava,
çok büyük bir hızla soğuk havanın içine doğru yükselir ve basınç hızla azalır. Basınç ve
sıcaklıktaki bu ani değişiklik ise, şiddetli rüzgârlar doğurur. Hava yükselmeye devam ettikçe,
rüzgârın hızı daha da artar ve kuvvetli bir girdaba dönüşür. Huni şeklinde dönerek hızla
yükselen havanın sıcaklığı giderek soğuduğundan, içindeki su buharı yoğuşur. Yoğuşma devam
ettikçe aşağıya doğru uzanan hortumun ucu, yere kadar ulaşır. Dünya üzerinde denizlerde,
göllerde, körfezlerde meydana gelirler. Fakat hortumlar tanım olarak daima tornado gibi
anılsalar bile, kara yüzeyine ulaşmadıkça olarak tornado olarak ifade edilmemektedirler.
Hortumlar kara tornadolarına göre daha küçük ve zayıf olsalar da, küçük tekneleri devirebilir
ve gemilere zarar verebilirler. Hatta karaya ulaştıklarında can kaybına veya maddi hasarlara
neden olabilirler.
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Yukarıda da belirtildiği şekilde hortum, kümülonimbüs (Cb) bulutunun tabanından yere
doğru uzanan, huni şeklinde dönerek ilerleyen fırtınadır. Dönen fırtına içindeki rüzgarın hızı
saatte 500 km’ye çıkabilir. Bu inanılmaz rüzgar hızıyla, saatte yaklaşık 50 km hızla hareket
edebilir. Kat ettikleri yol 1-7 km arasında değişir. 200 km yol kat eden fırtınalara da
rastlanmıştır (DMİ, 2007). Bulut tabanından yeryüzüne doğru gelişen hortum, yüzey üzerinde
yıkıcı etilere yol açabilir. Özellikle kararsızlığın çok kuvvetli olduğu zamanlarda gelişen
hortumların yol açtıkları çevresel afet oldukça ciddi boyutlardadır. Sıcak nemli deniz havası,
soğuk ve kuru hava ile karşılaştığında oluşan Cb bulutu, tornadoların oluşumuna neden olur.
Fakat her Cb bulutu tornado oluşturmaz. Hortum olayı en fazla tropikal bölgelerde
görülmektedir.

Şekil 66: Tornado(Hortum) Oluşumu

En şiddetli tornadolar süper hücrelerden oluşur. Süper hücreler ayrıca, dolu zararlarını,
tornado dışı kuvvetli rüzgârları, alışılmadık sıklıkta şimşekleri ve sel taşkınlarını meydana
getirebilir.
Hortum oluşumunda dört temel aşama bulunmaktadır. Bu aşamalar organizasyon,
olgunlaşma, zayırlama ve bozulma evreleridir. Organizasyon aşamasında, huni şekli ortaya
çıkar ve yere kadar ulaşır. Olgunlaşma evresi, tornadoların en büyük oldukları zamandır. Daha
sonraki zayıflama aşamasında yavaş yavaş küçülmeye başlarlar ve son olarak parçalanarak
bozulurlar, ancak bu durumlarında dahi halen yıkıcı etkilere sahiptir.
Hortum veya tornadoların hızlarına göre verdikleri zarar yada yıkıcı etkileri bir ölçek
dahilinde ifade edilmektedir. Her ne kadar hortum veya tornado hadisesi sırasında tam olarak
bir ölçüm yapabilme imkanı olamasa da yada ölçümleri test edebilme imkanı zor olsa da Fujita
Hasar Ölçeği olarak bilinen ölçek, bu süreçte kullanılabilmektedir. Bu ölçek rüzgârlar ve
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tornadolar dâhil, rüzgârın şiddetine göre verdiği zararın derecesiyle ilgilidir ve T.Theodore
Fujita’nın 1971 yılında hazırladığı Fujita Hasar Ölçeğine göre aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir:

Sınıf

Rüzgâr Hızı

Hasar

EF0

105-137 km/h

Ağaçlara ve mobil evlere zarar verir.

EF1

138-178 km/h

Mobil evleri temellerinden hareket ettirir, çatı padavralarını
soyar.

EF2

179-218 km/h

Çatıları söker, mobil evleri yıkar, büyük ağaçları köklerinden
söker.

EF3

219-266 km/h

Çatı ve duvarları yıkar, arabaları yerlerinden fırlatır.

EF4

267-322 km/h

İyi inşa edilmiş evleri tesviye eder, zayıf temelli evler
kımıldatır, arabaları fırlatır.

EF5

>322 km/h

Evleri temellerden kaldırıp süpürür, arabaları 90 m. uzağa
fırlatır.

12.2. Türkiye Görülen Hortumlar
Son yıllarda, Türkiye’de de hortum olayları önemli düzeyde artış göstermiştir. Hortum
olaylarının yıllararası değişimleri incelendiğinde 1940’lardan 1990’lara kadar olan süreçte
frekansın oldukça düşük olduğu gözlemlenebilir. 1990’lardan itibaren gerçekleşen hortum
olaylarında anlamlı bir şekilde artış sözkonusudur (Şekil ).

Şekil 67. Türkiye’deki hortum sayılarındaki yıllararası değişimler.
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Hortum olayları Türkiye genelinde genel olarak en fazla Aralık (18) ayında sırasıyla
Ekim (16), Ocak (14) ve Şubat (13) aylarında yaşanmıştır. Hortumun oluşabilmesi için kararsız
bir hava kütlesine ihtiyaç vardır. Orta enlemler kış mevsiminde kararsızlığın en belirgin olduğu
alanlardır. Bu nedenle gerçekleşen kararsızlığına bağlı olarak da hortumlar en fazla kış
aylarında görülmüştür (Şekil ve 69). Bununla birlikte 1940-1990 dönemi arasında Türkiye’de
görülen hortum olaylarının sayısı 8 iken, 1990-95 döneminde gerçekleşen hortum olayı sadece
2 tanedir. Bu yıldan sonraki dönemlerde gerçekleşen hortum olaylarında anlamlı bir şekilde
artışlar yaşanmıştır. 1995-2000 yılları arasında gelişen hortumların sayısı 6’dır.

Şekil 68. Hortumun aylara göre dağılışı.
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Şekil 69: Avrupa Şiddetli Fırtınalar Laboratuvarı (European Severe Storms
Laboratory) verilerine göre 2000-2010 yılları arasında Türkiye’deki hortumların aylara göre
coğrafi dağılımı.

2000-2005 döneminde oldukça fazla sayıda hortum yaşanmaya başlamıştır. 2005-2010
ve 2010-2016 dönemlerinde 92 tane hortum olayı yaşanmıştır. Dönemler arasında hortum
frekansındaki bu değişim Türkiye’deki hortum afetlerinin hızla artışının bir göstergesidir.
Hortum olaylarının frekansındaki bu büyük miktardaki artış Türkiye ve yakın çevresindeki
iklimsel değişkenliğin en önemli kanıtlarındadır (Şekil ). Türkiye’de hortumlar, son 10 yıla
kadar genellikle kıyı bölgelerimizde görülen hadiselerdendi. Ancak son yıllarda Ankara, Elazığ,
Konya, Kütahya, Gaziantep, Muş, Van, Mardin ve Diyarbakır’da görülen hortum (tornado)
olaylarından sonra, bu doğal afetin ülkemizdeki gelişiminin dikkate alınması gerektiğini
göstermiştir. Kıyı ve iç kesimlerde oluşan hortumlar can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.
Hortum olaylarındaki yıllararası değişimi daha iyi anlayabilmek için Mann-Kendall
sınamasının ardışık çözümlemesinden yararlanılmıştır. Bu sınamanın grafiksel gösterimine
göre, Türkiye genelinde, 1973-2001 yılları arasında yaşanan hortum olaylarının sayısı oldukça
azdır. Bu dönem hortum olaylarının az yaşandığı ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu
bir döneme karşılık gelir. 1966-2014 dönemi içinde zayıf bir azalma eğilimi egemendir. Bu
ardışık çözümlemede hortum olayındaki artışın anlamlı olduğu iki önemli yıl vardır. Bu yıllar
sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarıdır (Şekil 71).
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Şekil 70. Türkiye’deki hortumların dönemlere göre değişimleri.

Şekil 11. Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlemesinden elde edilen u(t) ve u’(t)
değerlerine göre hortum olaylarında gözlenen uzun süreli eğilimler.
Küresel ölçüde gerçekleşen iklim değişikliği ve özellikle yüzey sıcaklıklarındaki artışlar
hortum olaylarının sayısının artmasına neden olmaktadır. İlerleyen yıllarda ülkemizde
hortumların sebep olacağı can kaybı ve maddi zararlar; artan nüfus, hızlı ve dengesiz yapılaşma,
iklim değişikliği ile birlikte daha çok artması beklenmelidir.
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Uygulamalar
1.
Türkiye’de görülen hortumlar ile Türkiye’nin fiziki coğrafya özellikleri bir
harita üzerinde işaretleyerek yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1)
araştırınız.

Türkiye’de hortum hadisesinin yıllar arasında gösterdiği sayısal gelişimi

270

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hortum oluşumunu ve Türkiye’de hortum hadisesinin gelişimi ile yere ve
zamana göre dağılışını öğrendik.
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Bölüm Soruları

Cevaplar
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13. TÜRKİYE’DE YAYGIN GÖRÜLEN KLİMATOLOJİK VE
METEOROLOJİK KÖKENLİ AFETLER

273

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ülkemizde yaygın olarak görülen atmosferik afetler, onların etkileri ve
yayılış sahaları değerlendirilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Türkiye’de görülen atmosfer kökenli afetler ile fiziki coğrafya özelliklerini
karşılaştırınız.
2.
Türkiye’de atmosfer kökenli afetlerin olumsuz etkilrini arttıran etmen ve
süreçler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de Yagın Görülen
Türkiye’de
etkili
olan Ders anlatımı, ppt sunum ve
Klimatolojik ve meteorolojik atmosfer afetlerini öğrenir
ders notları
Kökenli Afetler
Türkiye’de görülen atmosfer Ders anlatımı, ppt sunum ve
afetlerini sonuçları itibariyle ders notları
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Giriş
Afetlerin kökenleri ve oluşum şekilleri itibariyle farklı kategorilere ayrıldığını önceki
bölümlerde ele alınmıştı. Bunların içerisinden atmosfer kökenli afetleri meteorolojik ve
klimatolojik afetler olarak ayırmak mümkündür.
Atmosfer kökenli afetler dünyanın değişik bölgelerinde, farklı şekillerde oluşmaktadır.
Dünyada son yıllarda giderek artan şekilde görülen atmosferik afetler büyük ölçüde can ve mal
kayıplarına neden olmaktadır. Tropikal siklonlar, fırtınalar son yıllarda sıkça rastlanan olaylar
haline gelmiştir.
Atmosfer kökenli afetlerin Türkiye’de görülme sıklığı de giderek artan bir eğilime
girmiştir. Bunu bir yandan küresel iklimlerde görülen değişimlere, diğer yandan sonuçları
itibariyle antropojenik etkenlere bağlamak mümkündür.
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13.1. Türkiye İkliminin Genel Hatları
Türkiye, coğrafi konumu itibariyle orta enlemlerde, Akdeniz çanağının doğusunda yer
alan bir ülkedir. Coğrafi konumu, okyanuslara uzak ancak 3 tarafının denizlerle çevrili olması,
yükseldi, bakı ve karasallık özellikleri gibi özellikleri nedeniyle Türkiye’de farklı iklim tipleri
bir arada görülmektedir. Atmosferik kökenli ekstrem olaylar ve afetleri değerlendirmeden önce
Türkiye ikliminin genel karakterlerini ortaya koymak faydalı olacaktır. Çünkü Türkiye iklimine
farklılık katan yerel coğrafi unsurlar aynı zamanda ekstrem meteorolojik hadiseleri de
tetikleyebilmektedir.
Türkiye, bir orta enlem ülkesi olarak genel atmosfer sirkülasyonunun etkili olduğu bir
bölgede yer almaktadır. Bununla birlikte coğrafi konumu nedeniyle Türkiye iklim değişikliği
sürecinden en fazla etkilenecek alanlardan birinde yer almaktadır. Gerçekten orta enlemler
milyonlarca yıldan beri devam eden doğal iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen alanların
başında gelmektedir. Çünkü küresel ısınma sonucunda tropikal bölgeler kutuplara doğru
etkisini arttırarak orta enlemler üzerinde hakim olurken, küresel soğuma dönemlerinde polar
iklim kuşağı Ekvatora doğru hareket ederek orta enlemler üzerinde etkili olmuştur. Periyodik
olarak gelişen bu durum orta enlemlerin yer değiştiren sıcak ve soğuk alanların bir mücadele
veya geçiş alanı olmuştur.
Bu açıdan Türkiye iklimini değişken bir özellikte düşünmek yanlış değildir. Ancak
günümüz ortalamaları açısından Türkiye iklimi ele alındığında genel hatları ile yarıkurak bir
karakter göze çarpmaktadır. Ancak bu yapı kıyılar ve iç bölgeler arasındaki farkları açıklamaz.
Çünkü kıyılar, denizel şartların etkisi ile daha ılıman ve nemli bir karaktere sahiptir.
Her şeyden önce Türkiye ikliminin ana hatlarını gezegensel süreçler belirlemektedir. Bu
süreçler genel atmosfer sirkülasyonu ile ortaya çıkmaktadır. Türkiye konumu itibariyle dört
farklı hava kütlesi oluşum merkezinin etkisi adındadır (Şekil 72).
Bunlardan kuzeyde, polar bölge yakınlarında yer alanlar denizel polar (İzlanda Alçak
Basınç Merkezi ile hareket eder) ve karasal polar (Sibirya Yüksek Basınç Merkezi) kütlelerdir.
Soğuk dönemde etkisini gösteren bu kütleler, Türkiye üzerine soğuk ve yağışlı havayı
getirmektedirler. Ancak karasal polar kütleler ise daha çok nem derecesi yüksek olmayan ama
daha soğuk kütleleri orta enlemlere taşımaktadırlar.
Buna karşılık güneyde yer alan kütleler ise tropikal bölgelerin sıcak havasını Türkiye
üzerine taşımakta ve daha çok sıcak dönemde etkili olmaktadır. Asor adaları üzerinde oluşan
sıcak nemli kütleler ile Basra üzerinde şekillenen sıcak kurak kütleler sıcak dönemin hakim
hava kültleridir.
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Şekil 72: Türkiye’yi Etkileyen Hava Kütleleri (MGM).

Bu genel sirkülasyon modeli içerisinde Türkiye ikliminin ana hatları
belirginleşmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye, yüzey şekilleri itibariyle sade,
tekdüze bir durumda değildir. Kısa mesafelerde görülen yükselti farklıkları, dağların uzanış
yönleri, yükselti ve bakı özellikleri ile karasallık – denizellik süreçleri Türkiye ikliminin yerel
koşullarını belirlemektedir. Diğer bir ifade ile yerel coğrafi özellikler kısa mesafelerde farklı
iklim koşullarının gelişmesine olanak vermiştir (Şekil 73).

Şekil 73: Türkiye’de Görülen Başlıca İklim Tipleri (Erinç, 1994’den düzenlenerek)
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Ülkemizin makroklimatik özelliklerini belirleyen gezegensel etkenlerin yanında fiziki
coğrafya özellikleri de yöresel iklim farklılıkları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Yükselti,
orografi, karasallık gibi faktörler gezegensel koşullarla meydana gelen makroklima
karakterlerini termik ve dinamik modifikasyonlara uğratır. Makroklima karakterlerini etkileyen
fiziki coğrafya faktörlerinin etkilerini şu şekilde değerlendirmek mümkündür:
Yükselti: Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1000 m.nin üzerindedir ve bölgesel olarak
ortalama yükseltiler batıdan doğuya doğru artmaktadır. Yükseltinin batı-doğu yönündeki
değişimi genel olarak Türkiye’yi ilgilendiren hava kütlelerinin hareket yönleriyle de paralellik
göstermektedir.
Yükselti, sıcaklık, nem, rüzgar, yağış ve basınç gibi meteorolojik hadiseler üzerinde
etkili olmaktadır. Ancak en önemli etkisi şüphesiz sıcaklık üzerindedir. Temel olarak ülkemizde
bölgeler arasındaki iklim farklılıklarını meydana getiren etken yükseltidir. Kısa mesafeler
içinde büyük yükselti farkı içeren ülkemizde bu duruma paralel olarak yine kısa mesafeler
dahilinde önemli iklim farklılıkları da meydana gelmektedir.
Oragrafi (Dağların Uzanışı ve Bakı): Ülkemiz dağları büyük ölçüde batı-doğu
doğrultulu bir uzanış göstermektedir. Bu durum kuzey-güney yönlü hava hareketlerinin
özellikle iç kesimlere sokulmasını önlemektedir. Bununla birlikte dağları aşan hava kütleleri de
bu hareket sırasında karakterini ve etkisini değiştirmektedir. Böylece ortaya kıyılar ile iç
kesimler arasında kuvvetli farklılıklar çıkmaktadır. Örneğin ülkemizin en çok yağış alan
istasyonu olan Kemalpaşa (Hopa)’da yıllık ortalama yağış 2600 mm’nin üzerinde iken bunun
hemen güneyinde birkaç saatlik mesafedeki Yusufeli’nde bu rakam 300 mm civarındadır.
Böylece ortaya orografi ve aynı zamanda bakı koşullarına bağlı kuvvetli farklılıklar
çıkmaktadır. Benzer durumlara Akdeniz sahillerinde de rastlamak mümkündür. Ancak batı
bölgelerimiz bu açıdan daha farklı bir duruma sahiptir. Ege Bölgesinde denize dik uzanan
dağlar neticesinde, özellikle Akdeniz üzerinden gelen gezici orta enlem basınç sistemleri İç
Ege’ye fazla bir değişime uğramadan geçebilmektedir. Bununla birlikte yine aynı hava kütleleri
nispeten alçak bir saha olan Marmara Bölgesi ve Boğazlar üzerinden Karadeniz’e
geçebilmektedir.
Hava akıntı hatlarını etkileyen bu durum doğal olarak havanın yönlü hareketi olan
rüzgar üzerinde de belirleyici rol oynar. Örneğin termik yüksek basınç koşullarının yaşandığı
soğuk dönemde İç Anadolu’dan nispeten sıcak olan Akdeniz ve Karadeniz’e bir hava akımı
oluşmaktadır. Bu akım bu sahalara bir alçak basınç merkezi yaklaştığında daha da
kuvvetlenmekte ve dağları aşarak kıyıya doğru inmeye başlayan rüzgar fön karakteri
kazanmaktadır.
Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar gibi dağ sıralarının batı-doğu yönlü uzanışları yine
orta enlem gezici depresyonlarının önünde bir engel teşkil ederek oklüzyona sebep
olabilmektedir. Bunun sonucunda özellikle bu dağ sıralarının denize bakan yüzeyleriyle iç
kesimlere bakan yüzeyleri arasında önemli yağış farklılıkları meydana gelmektedir. Bazen bu
durum beklenenin üzerinde yağışlara neden olup sel ve taşkın gibi afetlere de beraberinde
getirmektedir. Yine orografik koşullar ve bakı, nemlilik, bulutluluk, toprak sıcaklıkları gibi
iklim faktörlerinde de kıyı kesimler ile iç kesimler, başka kelimelerle dağların kuzey ve güney
yamaçları arsında önemli farklar meydana getirmektedir.
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Karasallık, Kara ve Deniz Dağılışı (Kontinentalite): Ülkemizin üç yanının denizlerle
çevrili olmasının yanında büyük bir karasal kütle olan Asya’ya da bağlı oluşu nedeniyle önemli
ölçüde karasal koşullar gösterir. Bununla birlikte denizden uzaklık ve yükselti de karasallığın
şiddeti açısından önem taşır. Yukarıda da değinildiği gibi ülkemiz dağlarının genel olarak
denize paralel uzanışları neticesinde, gerçek anlamda denizel koşullar dar bir kıyı şeridinde
görülmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki kıyı istasyonlarında yıllık ortalama sıcaklık farkları 20
˚C’yi aşmazken, karasal iç kesimlerde 30 ˚C’yi bulmaktadır.
Karasallık sıcaklık koşullarını etkilediği gibi yağış miktarı ve yağışın şekli üzerinde de
etkili olmaktadır. Örneğin 1632 m.deki Ağrı’da kar yağışlı gün sayısı 44.5, karla örtülü gün
sayısı 115.6 gün iken bu değerler kıyıda bulunan Zonguldak’ta sırasıyla 9.8 ve 12.2 gündür.
Karasallık sadece iklim karakterleri üzerinde etkili değildir. Aynı zamanda doğal bitki örtüsü
ve tarımsal faaliyetlerin üst sınırını da belirlemektedir. Batıda 2000 m.yi bulabilen bu sınır,
doğuda 2500 m.yi aşabilmektedir. Yine karasallığın etkisiyle soğuk dönemde farklı iklim
tiplerini bir arada görebilirken, yazın fazla ısınan karasal iç kesimlerle kıyılar arasındaki
sıcaklık farkları azalacağından genel olarak tek bir makroklima, Akdeniz makrokliması hakim
duruma geçer (Erinç 1984).
Yerel iklim farklılıklarını oluşturan coğrafi faktörlerin kontrolünde Türkiye’de
sıcaklığın dağılışı ile ilgili genel özellikler aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
Türkiye’de yaz sıcaklıkları üzerinde karasallık derecesi ve yükselti faktörleri başlıca
rolü oynar. Bu faktörler soğuk dönemde de önemlidir. Ancak bu dönemde sıcaklık farkları yaza
göre daha da artmıştır.
Soğuk dönemde (kış durumu) kıyılar ile iç kesimler arasında kuvvetli bir termik gradyan
oluşur. Aylık ve yıllık sıcaklık dağılışında, batıdan kuzeydoğuya ve kıyılardan iç kesimlere
doğru sıcaklık farklarının arttığı, mevsimler arası geçiş dönemlerinin kısaldığı ve yıllık
amplitudun arttığı görülür.
Yıllık ve günlük sıcaklık farkları kıyılarda en azdır. Kıyı istasyonlarında yıllık sıcaklık
farkları 20˚C’yi aşmazken, bu değer NE Anadolu’da 30˚C’yi bulur. Günlük sıcaklık farkı olarak
kıyılar 20˚C iken, İç Anadolu’da 25˚C, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 30˚C’yi bulur.
Kıyılardan iç kesimlere ve doğuya doğru gidildikçe aylık ortalama sıcaklıklarla aylık
ortalama ekstrem sıcaklıklar arasındaki farklar artar. Yani sıcaklığın oynama aralığı genişler.
Bununla birlikte karasallık, ortalama ve ekstrem sıcaklıklar üzerinde de önemli bir rol oynar.
Ekstrem sıcaklıklar bakımından yaz (sıcak dönem) mevsimi ülkemiz için tekdüze bir
dönem sayılabilir. Buna karşılık kış (soğuk dönem) mevsiminde ekstrem sıcaklıkların dağılışı
bölgeler itibariyle oldukça farklıdır.
Düşük sıcaklıkların tekrarlanması açısından kıyılardan iç kısımlara gidildikçe süre
kısalır. Örneğin -5˚C’nin tekrarlanma frekansı Fethiye’de 35 yıl iken iç kesimlerde her yıl
görülebilir.
Donlu günler açısından, ülkemizde don hadisesi ilk olarak Eylül ayı başlarında yüksek
ve karasal Kuzeydoğu Anadolu'da görülür. Son hadise ise yine bu bölümde Haziran ayı

282

ortasındadır. Donlu günlerin sayısı, karasallık derecesine, hava kütlelerine, denizden uzaklığa,
yükselti ve bakı şartlarına bağlıdır.
Toprak altı sıcaklıkları açısından da kıyılarla iç kesimler arasında farklar mevcuttur.
Bununla birlikte toprakaltı sıcaklıklarındaki değişimler derinlik arttıkça azalmaktadır. Diğer bir
ifadeyle derinlere gidildikçe toprak sıcaklığındaki mevsimsel değişimler ortadan kalkmaktadır.
Sıcaklık koşullarında görülen bu özelliklerin yanında yağış koşulları da kısa
mesafelerde önemli değişikliklerle karşı karşıya kalır. Daha detaylı bakarsak Türkiye’de
yağışın dağılışı ile ilgili şunları söylemek mümkündür:
Türkiye’de yağış rejimini belirleyen koşullar genel atmosfer sirkülasyonu yanında
coğrafi faktörler nedeniyle meydana gelen değişimlerdir. Buna bağlı olarak Türkiye'de yağış
dağılışı oldukça çeşitlilik gösterir. Yağış miktarı ve rejimi açısından bölgeler arasında önemli
ölçüde farklar vardır. Bazı yerlerde 2000 mm'yi aşan yıllık yağış miktarlarına karşı bazı
kesimlerde yıllık yağış 300 mm'nin altına inebilmektedir. Böylece çok nemli alanlar ile
neredeyse çöl özelliğindeki kurak alanların birbirlerine çok yakın olduğu Türkiye'de bu durum
yağış açısından ilginç özelliklerden biridir. Genelde ülkenin topografik durumu bu tür düzensiz
bir yağış dağılışında başlıca etken olarak görülmektedir. Bu bakımdan Türkiye'nin yağış
dağılışı haritası ile izohipsli topografya haritası arasında izohiyet ve izohipslerin gösterdiği
özellikler arasında büyük benzerlikler vardır.
Türkiye'de yağış dağılışının gösterdiği belli başlı özelikler arasında ülkenin kuzeyinde
ve güneyinde devamlılık gösteren sıradağların bulunması ve bunların denizlere bakan dış
yamaçlarının bol yağışlı olması; buna karşılık bir topografik depresyon (havza) görünümündeki
iç kesimlerin az yağış alması, kuzeyde ve güneyde kenar kesimlerle kurak iç kesimler
arasındaki geçişlerin çok süratli, buna karşılık bu geçişlerin batıda daha ağır olması ve nemli
kenar kesimlerde bakı şartları ile yağış miktarları arasında birbirine bağlılık bulunması
sayılabilir. Türkiye'nin en yağışlı bölümlerinin kuzeyde Karadeniz kıyı kesimi, güneyde ise batı
Toroslardır. Bunlardan Karadeniz kıyılarında yıllık yağış miktarı bakı ve yükselti bakımından
uygun şartlar göstermeyen İstanbul Boğazı, Samsun civarı ve Trabzon bir tarafa bırakılacak
olursa her yerde 1000 mm'yi aşar. Doğu Karadeniz bölümünde yağış miktarı çok yüksektir.
Samsun'dan itibaren doğu yönünde ilerlendikçe bu miktar artarak Rize'de 2500 mm'yi bulur.
Bununla birlikte Kemalpaşa (Hopa) istasyonu 2637 mm ile Türkiye'nin en çok yağış alan
istasyonudur. Bu sahada sadece Trabzon'da yıllık yağış 1000 mm'nin altındadır (750 mm) ve
tek istisnayı oluşturur. Çok nemli olan Doğu Karadeniz kesiminden geride yer alan Karadeniz
dağlarının güney yamaçlarındaki orta derecede yağış alan alanlarına geçiş, dağların topografik
olarak kuvvetli yağmur gölgesi oluşturması sebebiyle çok süratlidir. Türkiye'de 2. derecede
yağışlı sahayı oluşturan ve yine bakı ve yükseklik şartlarına bağlı olarak yer yer farklılık
gösteren Toroslar, özellikle batı Toroslar yine yıllık yağış miktarlarının 1000 mm'nin oldukça
üstünde olduğu yerlerdir.
400 mm yağış gösteren izohiyet orta derecede yağışlı sahaların alt sınırı olarak kabul
edilecek olursa gittikçe azalan yağış miktarlarına göre Marmara, Ege Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri bu sınırın üzerinde kalır. Ancak bu orta yağışlı alanlardan özellikle Doğu
Anadolu Bölgesinde yağış miktarları topografyaya bağlı olarak çok kısa mesafeler içinde büyük
farklar göstermektedir.
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Bu bölgenin yüksek kesimlerinde yağış 1000 mm'nin üzerinde olmakla beraber, dağlar
arasındaki depresyonlarda yağış miktarı 300 hatta 200 mm'ye kadar inebilmektedir. Bundan
dolayı Türkiye'nin en kurak sahaları genel kanının aksine İç Anadolu'nun bazı yöreleri değil,
Doğu Anadolu'nun bu gibi depresyonlarıdır. Yine 400 mm izohiyeti az yağışlı sahaların bu sefer
üst sınırı olarak kabul edilecek olursa İç Anadolu'nun büyük bir kısmı bu sınırın altında kalır.
Bu geniş sahada klima istasyonlarının belirttikleri yıllık yağışlar 350 - 380 mm arasındadır. En
az yağış ise 380 mm ile Konya'da görülür.
Türkiye’de yağışın mevsimlere dağılışına bakıldığında başlıca 3 büyük gruba ayrıldığı
görülebilir: Bunlar;
1- Karadeniz Yağış Rejimi
2- Akdeniz Yağış Rejimi
3- Kontinantal Yağış Rejimi

1- Karadeniz Yağış Rejimi: Karadeniz yağış rejiminde yağış 4 mevsimde nispeten
düzenli bir dağılış gösterir. Kurak sayılabilecek bir mevsim yoktur. Ülkenin kuzeyinde
Karadeniz kıyı kuşağında görülen bu rejimde topografik- -orografik özellikler, bakı ve bazı
dinamik olaylar etkin rol oynar. Max. yağış frontal faaliyetlerin arttığı soğuk dönemde, özellikle
sonbahar ve kış mevsiminde görülür. Yaz mevsiminde de bölgenin orografik özellikleri
dolayısıyla orografik yağışlar öne geçer. Güney yönlü ve Fön olayına sebebiyet veren
rüzgarların esme frekanslarının yükseldiği ilkbahar mevsimi ise yağışların minimuma indiği
mevsimdir.
2- Akdeniz Yağış Rejimi: Türkiye'nin oldukça büyük bir kesiminde hakimdir. Bu
rejimde çok belirgin kuvvetli bir yaz kuraklığı vardır. En fazla yağış kış mevsiminde düşer.
Türkiye'nin batısı ve güneyi genellikle bu rejimin etkinlik alanı içinde kalır.
3- Kontinantal Yağış Rejimi: Genelde antisiklonal hava şartlarının etkili olduğu iç
bölgelerin kuzeydoğu ve kuzey kısımları ile Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmında görülür.
Yağış max. genellikle ilkbaharda veya yazın ilk aylarındadır. Kış mevsiminde ise bu kesimler
geciken frontal olaylar ve havadaki subsidans hareketi dolayısıyla min. yağış alır.
Bu üç büyük tip dışında ikide geçiş rejim tipi ayırt edilebilir. Bunlar;
a) İç Anadolu Geçiş Tipi,
b) Marmara Geçiş Tipi.
İç Anadolu geçiş tipi kontinantal tip ile Akdeniz tip arasında, Marmara geçiş tipi
Karadeniz ile Akdeniz tipi arasında geçiş özelliği sağlar.
İç Anadolu geçiş tipinde planetar etkenlere bağlı olarak yağış max. kışın, min. ise yazın
görülür. Ancak yaz kuraklığı Akdeniz tipindeki kadar kuvvetli değildir. Marmara geçiş tipinde
ise yağış maksimumu Akdeniz'den farklı olarak ilkbahara kaymış durumdadır. Bu tipte de yaz
kuraklığı belirgin olmakla birlikte Akdeniz'e göre biraz daha hafiftir.
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Bu genel değerlendirmelerin ışığında ülkemizin topografik özelliklerini de göz önüne
alarak bir gruplama yapacak olursak Türkiye’de 4 büyük iklim tipinin mevcut olduğunu
söyleyebiliriz:
1- Step İklimi; Hakim karakter yarı kurak şartların görülmesidir. Yağış rejimi Akdeniz
kıyılarındakine benzemekle beraber yıllık yağış miktarı burada çok daha azdır. Termik karakter
ise karasala daha yakındır. Bu iklim tipi termik özelliklere ve karasallık derecesine göre 2 alt
tipe ayırabiliriz;
1.a) İç Anadolu’nun Step İklimi (yazları çok sıcak değil, kışlar soğuk, kar yağışları
yüksek),
1.b) Güneydoğu Anadolu’nun Step İklimi (yazlar çok sıcak, kışlar orta derecede soğuk,
şiddetli yaz kuraklığı, şiddetli buharlaşma).
2- Karadeniz İklimi; Özellikle düzenli yağış rejimi ile kendini gösteren bu tipte denizel
etkiler öncelik kazanmaktadır. Bulunduğu enleme göre ılıman olmasının bir nedeni de budur.
Bu iklim tipinde bölgenin adında olduğu gibi 3 alt gruba ayrılır;
2.a) Doğu Karadeniz İklimi (çok yüksek yağış, ılık kış, sıcak yaz).
2.b) Orta Karadeniz İklimi (biraz daha az yağış, kışlar nispeten daha soğuk).
2.c) Batı Karadeniz (gerek kış ve gerekse yaz sıcaklıkları daha düşük, Akdeniz etkisinin
bir ölçüde yağışlara yansıması).
3- Akdeniz İklimi; Bu iklimde şiddetli bir yaz kuraklığı hakimdir. Aslında yıllık yağışlar
miktar bakımından yüksek sayılabilir. Ancak bu yağışların önemli bir kısmı kış aylarında
düşmektedir. Bu tip özellikle termik açıdan 2 alt tipe ayrılır;
3.a) Asıl Akdeniz İklimi (Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen yüksek yaz sıcaklığı ve
kuraklığı ile beliren tiptir. Kar ender görülen bir olaydır).
3.b) Marmara İklimi (kışlar oldukça soğuktur, kar yağışı ve donlar normal olaydır, yaz
kuraklığı ise nispeten hafiflemiştir).
4- Doğu Anadolu İklimi; Karlı, donlu, soğuk ve uzun kışlar ile beliren ve karasal
özellikler taşıyan bir tiptir. Türkiye’deki iklimler içinde en serti budur. İki alt tipe ayrılabilir;
4.a) Her Mevsimi Yağışlı Tip (yağış max. yaz aylarında, min ise kışa rastlayan bu tip
karakter açısından ılıman-karasal tiptir).
4.b) Yarı Kurak Tip (termik karakterleri “a” tipindekine benzemekle beraber bu tipte
max. yağış kış sonları veya ilkbahar başlarındadır, min. ise yazın görülür).
Türkiye’nin genel iklim yapısı ve kısa mesafelerde görülen iklim farklılığı ile coğrafi
özellikler aynı zamanda Türkiye üzerinde görülen ekstrem iklim hadiselerinin ve atmosfer
kökenli afetlerin de dağılışı üzerinde etkili olmaktadırlar. Bunlar içerisinde özellikle yükselti,
kıyı bölgelerinde aşırı yağışları tetikleyen bir unsur olurken, yüksek iç kesimlerde karasallığın
etkisi ile kuvvetli radyasyon sisleri görülebilmektedir. Bu örneklerde olduğu gibi diğer
atmosferik afetler de coğrafi özelliklere bağlı olarak farklı yoğunlukta dağılış
gösterebilmektedirler.
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Atmosfer kökenli afetlerin genel dağılışına bakıldığında şu sonuçlarla karşılaşılır: Bu
konuda arşiv çalışmalarını gerçekleştiren Türkiye Ulusal Afet Arşivine göre 1970-2012 yılları
arasındaki Türkiye’de meydana gelen toplam 5434 doğal afet meydana gelmiştir. Bunların
Türkiye üzerindeki yayılışı şekil 74’de gösterilmiştir (Özşahin E. 2013).

Şekil 74: Türkiye’de Doğal Afetlerin Yayılışı (1970 – 2012)

Türkiye’de son yıllarda görülen meteorolojik kökenli afetler Özşahin E. 2013’den
düzenlenerek şöyle verilebilir:
Çığ, dolu, don, fırtına, aşırı kar, sis, şiddetli yağış ve yıldırım gibi hadiseler dikkate
alındığında bu hadislerin giderek attığı dikkat çekmektedir. Çığ hadisesi Türkiye’nin dağlık
alanlarını ilgilendirmektedir. 1970 – 2012 yılları arası dönemde 220 hadise kayıtlara geçmiştir.
Ölüm ve yaralanmaların görüldüğü bu olayın en çok görüldüğü il 31 olay ile Bitlis olmuştur.
Dolu yağışının ¾’ü dinamik koşullar nedeni ile ilkbahar aylarında görülmekte birlikte, 1970 –
2012 arasında 392 hadise kaydedilmiştir. Bu dönemde en fazla dolu yağışı Nevşehir’de
görüldüğü belirtilmektedir. Don hadisesi özellikle tarım alanları için risk taşımakta olur, meyve
bahçelerine de zarar vermektedir. Özellikle çiçeklenme döneminde görülen donlar, rekolte
düşüşlerine neden olmaktadır. Aynı dönemde 147 don hadisesi kaydedilmiş olup, 29 hadise ile
Nevşehir yine başı çekmektedir. Aşırı kar yağışı da ayrı bir afet türüdür. 1970 – 2012 arasında
40 adet hadise kaydedilirken en fazla hadise 8 olay ile yine Nevşehir’dedir. 1970 – 2012 yılları
arasında 29 adet etkili sis hadisesi tespit edilmiş ve bunun 28 tanesi ise Rize ilinde görülmüştür.
Şiddetli yağışlar ise 52 hadiseye sahip olup, 22 hadise ile en fazla hadiseye Bitlis sahiptir.
Yıldırım ise 46 adet olarak kaydedilmiş ve 6 adet ile en fazla Kocaeli’nde görülmüştür.
Son yıllarda küresel ısınmanın da tetiklediği süreçlerle giderek artan atmosferik
hadiseler, Türkiye için de önemli bir risk kaynağıdır. Bununla birlikte yine son yıllarda sıkça
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duymaya başladığımız hortumlar da ayrı bir konudur. Hortum, atmosferin dar bir alanında ani
değişimi ile oluşan girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgardır. Isınan yeryüzünün üzerine soğuk
bir hava geldiğinde, zemindeki sıcak hava büyük bir hızla soğuk havanın içine doğru hareket
eder. Bu sırada basın hızla azalır, azalan basınç ise çevreden merkeze doğru şiddetli rüzgarları
doğurur. Bu hareket devam ettikçe rüzgarın hızı da artar ve kuvvetli bir girdap oluşur. Bu arada
yükselen havanın içerisindeki su buhar yoğunlaşmaya başlar. Yoğunlaşma devam ettikçe bir
huni gibi dönerek yükselen havanın ucu zemine ulaşır (Şekil 75). Bu oluşumlar daha çok deniz
veya göl gibi alanlar üzerinde oluşurlar. Karada benzer mekanizma ile oluşan tornadoya göre
daha küçük ve zayıftırlar. Ancak yine de karaya ulaştıklarında kıyı yapılarına, teknelere zarar
verebilirler.

Şekil 75: Hortum oluşumu.

Türkiye’de yakın zamanlara kadar kıyılarda görülen ve sıklığı artan hortumlara iç
bölgelerimizde görülen tornadolar da eklenmeye başlamıştır. Bu konuda veri tabanı anlamında
fazla geriye giden kayıtlarımız mevcut olamamakla birlikte son yıllarda ortaya çıkan hortum ve
tornadolar can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
Avrupa Şiddetli Fırtınalar Laboratuvarı’nın (European Severe Storms Laboratory)
verilerine göre Türkiye’de 2000-2010 arası oluşan hortum sayısının özellikle son birkaç yılda
arttığı görülmektedir (Şekil 76 ve 77), (Bozkurt, 2011).
Türkiye’de günümüzde daha çok su kütleleri üzerinde oluşan hortumların arttığı bir ülke
olsa da küresel ısınma süreçlerine paralel olarak kara hortumlarının, tornadoların da artışını
beklemek yanlış olmayacaktır. Siklonik faaliyetler, deniz etkisi ve yüzey şekilleri bu sürece
destek veren coğrafi unsurlardır.
Sonuç olarak atmosfer kökenli afetler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek
artmaktadır. Can ve mal kayıplarıyla da gündeme gelen bu hadiselerin artışında küresel
ısınmaya bağlı etkenlerin yanında sonuçları itibariyle insan faaliyetlerinin de etkisi
bulunmaktadır.
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Şekil 76: 1940 – 2010 Yılları Arasında Türkiye’de Gözlemlenen Hortum Olayları

Şekil 77: Türkiye’deki Hortum Olaylarının Zamansal ve Alansal Dağılımı (European Severe
Storms Laboratory - http://www.ntvmsnbc.com/id/25309408/)
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Uygulamalar
Türkiye haritası üzerinde Türkiye’de görülen atmosferik afetleri yerleştirerek
dağılışlarını inceleyiniz.
2.
Fiziki coğrafya unsurları ile bu dağılış arasında bağıntıyı araştırınız.
1.
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Uygulama Soruları
1.
2.
nelerdir?

Türkiye’de atmosfer afetlerinin dağılışını kontrol eden unsurlar nedir?
Türkiye’de atmosferik afetin etki dereceisni arttıran fiziki ve beşeri unsurlar

290

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye konumu, iklimi ve coğrafi özellikleri itibariyle atmosfer kökenli afetler
konusunda hayli etkilenen bir konumdadır. Türkiye ikliminin genel özellikleri içerisinde
ekstrem iklim hadiselerinin her zaman yeri vardır. Bununla birlikte Türkiye iklimini
yönlendiren hususlar, genel atmosfer sirkülasyonu ve ona bağlı cephe sistemleri ile yerel
coğrafi özelliklerdir.
Buna göre Türkiye’de görülen atmosfer kökenli afetler potansiyel olarka büyük rüsk
taşımaktadırlar. Bunun yanında olumsuz beşeri faktörler de bu afetlerin zararlı etkilerini
arttırmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
karaktedir?
a.
b.
c.
d.
e.
4.
biri değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Türkiye’de iklimin bölgeler arasında gösterdiği farklılığın nedeni nedir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi etkileyen hava kütlelerinden biri değildir?
Kontinental polar
Kontinental tropikal
Maritim Tropikal
Maritim Polar
Ekvatoral
Aşağıdakilerden hangisi Asor Adaları üzerinde oluşan hava kütlesinin
Karasal
Denizel
Karasal soğuk
Denizel soğuk
Denizel sıcak
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de donlu günler sayısını etkileyen unsurlardan
Karasallık derecesi
Yükselti
Bakı
Eğim
Hava kütlesi

5.
6.
nelerdir?
7.
a.
b.
c.
d.
e.

Hortumların oluşum mekanizması nasıl gelişmektedir?
Son yıllarda hortum hadiselerinin sayılarının giderek artmasının nedenleri

8.
sahiptir?
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaz sıcaklıkları üzerinde en önemli etkiye

Aşağıdaki illerden hangisinde atmosfer afetlerine daha çok rastlanmaktadır?
Rize
Ağrı
Nevşehir
Zonguldak
Bitlis

Hava kütleleri
Yükselti
Eğim
Karasallık
Bakı
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9.
10.
a.
b.
c.
d.
e.

Türkiye’de atmosfer kökenli afetlerin dağılışı hangi koşullarla belirlenir?
Aşağıdakilerden hangisi yamaç yağışlarını etkileyen temel faktördür?
Orografi
Hava kütleleri
Karasallık
Yükselti
Mevsimsellik

Cevaplar
1.
Karasallık, yükselti, bakı gibi fiziki coğrafya etmenleridir.
2.
e
3.
e
4.
d
5.
Hortum, atmosferin dar bir alanında ani değişimi ile oluşan girdap şeklindeki
çok şiddetli rüzgardır. Isınan yeryüzünün üzerine soğuk bir hava geldiğinde, zemindeki sıcak
hava büyük bir hızla soğuk havanın içine doğru hareket eder. Bu sırada basın hızla azalır, azalan
basınç ise çevreden merkeze doğru şiddetli rüzgarları doğurur. Bu hareket devam ettikçe
rüzgarın hızı da artar ve kuvvetli bir girdap oluşur. Bu arada yükselen havanın içerisindeki su
buhar yoğunlaşmaya başlar. Yoğunlaşma devam ettikçe bir huni gibi dönerek yükselen havanın
ucu zemine ulaşır.
6.
Küresel ısınma, siklonik faaliyetler, deniz etkisi ve yüzey şekilleri hortum
olaylarının artışını tetikleyen unsurlardandır.
7.
c
8.
d
9.
Türkiye’nin genel iklim yapısı ve kısa mesafelerde görülen iklim farklılığı ile
coğrafi özellikler aynı zamanda Türkiye üzerinde görülen ekstrem iklim hadiselerinin ve
atmosfer kökenli afetlerin de dağılışı üzerinde etkili olmaktadırlar.
10.
a
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14. AFET YÖNETİMİNDE KLİMATOLOJİK VE METEOROLOJİK
KÖKENLİ AFETLERDEN KORUNMA VE İYİLEŞTİRME (AFET
ÖNCESİ, AFET SIRASINDA VE SONRASINDA)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde risk yönetimi ve atmosfer kökenli afet risklerinin nasıl yönetilmesi
gerektiği konusunda genel değerlendirmeler verilecektir. Ayrıca farklı sektörlerde atmosfer
afeti riskleri de ele alınacaktır.

295

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.

Afet yönetimi nedir?
Afet nasıl yönetilir?
Atmosfer afetlerinin yönetimindeki temel noktalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Yönetiminde
Afet yönetimi
Klimatolojik Ve Meteorlojik öğrenir
Kökenli Afetlerden
Korunma Ve İyileştirme
(Öncesi, Afet Sırası,
Sonrası)

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
kavramını Ders sunumu, ppt sunum ve
ders notları

Farklı afet türlerine ait farklı Ders sunumu, ppt sunum ve
yönetim modelleri olduğunu ders notları
bilir
Afetlerin doğaya ve insanlara Ders sunumu, ppt sunum ve
ders notları
maliyetini kavrar
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Afet
Afet yönetimi
Risk
Risk değerlendirme
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Giriş
Afet yönetimi son yılların önemli konusu haline gelmiştir. Çünkü, bir yandan iklim
değişikliği süreciyle arttığı gözlemlenen atmosferik afetlerin izlenmesi ve alınacak tedbirlerin
anlaşılması gerekliliği, diğer yandan artan nüfusun, özellikle kentlerde yaşayan nüfusun deprem
sonrasında en fazla etkilendikleri afet türleri olarak atmosfer afetleri görmeleri nedeniyle bu
konu önem taşımaktadır. Şehirlerde artan nüfus ve binalaşma, afet sonucunda oluşacak can ve
mal kayıplarını artıma riskine sahip olgulardır.
Klimatolojik ve meteorolojik kökenli afetler yapıları itibari ile birbirinden bir ölçüde
farklı karakterlere sahip oldukları söylenebilir. Önceki bölümlerde de izah edildiği gibi
meteorolojik kökenli afetler ani ve daha hızlı gelişme gösterirken, birçok klimatolojik kökenli
afet ise nispeten yavaş gelişim göstermektedir. Ancak kuraklık gibi klimatolojik kökenli afetler
yavaş gelişim göstermekle birlikte sonuçları ve etkileri itibari ile daha büyük olabilmekte ve
hatta bu etkiler çok daha uzun sürelere yayılabilmektedirler.
Bu açıdan ele alındığında aslında aynı temele, yani iklim etmen ve süreçlerine dayalı
her iki afet için afet yönetimi süreci birbirinden farklı olmalıdır. Ancak bu konuya geçmeden
önce afet yönetimi kavramını ve bugünkü kullanılışını, bu konudaki uygulamaları genel olarak
değerlendirmek gerekmektedir.
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14.1. Afet Yönetimi
Afet kavramı önceki bölümlerde açıklanmış olmakla birlikte yönetim kavramı ve bir
afetin nasıl yönetilebileceği üzerinde durulması gereken bir konudur. Her şeyden önce yönetim,
belli bir amacı gerçekleştirmek veya ulaşmak üzere yapılan çalışmaların bir bütünü olarak
düşünülebilir. Bununla birlikte yönetimi bir ekip işi olarak görmek gerekir. Çünkü yönetim
farklı unsurları içinde barındıran bir süreçtir.
Bu çerçevede afet yönetimi ise doğru bir planlamayı, ama her şeyden önce doğru bir
arşivleme ile geçmiş bilgilerin değerlendirilmesini, afet anında doğru karar vermeyi ve yine
geleceğe yönelik olarak doğru bir değerlendirmeyi içermelidir.
Tüm bu çalışmalar iyi bir organizasyon ve koordinasyon gerektirmektedir. Çünkü
gerçekleşen afeti önceden tahmin edebilme, olay anında ve sonrasında koordineli bir çalışma
gerçekleştirebilme, olası kayıpları en aza indirebilecektir. Bu açıdan afet yönetimi afete neden
olabilecek olayların önlenebilmesi ile olası bir olay neticesinde ortaya çıkabilecek zararların
azaltılmasını amaçlamalıdır.
Ancak bu durum sadece belli bir grubun veya ekibin üstlenebileceği bir süreç olmayıp,
toplumun tamamını ilgilendiren ve etkileri itibari ile geniş alanlara yayılabilen afetlere karşı
yine toplumu bilinçlendirme, yönlendirme, koordine etme gibi unsurları da içermelidir.
Bu şekilde afet yönetimini belli aşamalara ayırmak mümkündür (Şekil 78). Her şeyden
önce riski azaltmak yada olası zararı azaltmak bu sürecin ilk adımı olmalıdır. Bu sürecin diğer
adı afete karşı hazırlıklı olmaktır. Ülkemizde yaşanan 1999 depremleri ardından ortaya çıkan
durum ve bu süreçten sonra riskli binaların güçlendirilmesi yada yıkılıp yeniden yapılması bu
konuya iyi bir örnek teşkil etmektedir. Çünkü söz konusu depremlerde binlerce insanımız
depreme dayanıksız binalarda ölmüş yada yaralanmıştır. Bu noktada riski önceden görerek
tedbir almak, zararı hafifletecek önemli süreçlerden biridir. Bu süreçte toplumun
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, çeşitli yasal mevzuatlarla kurumsal yapıların
güçlendirilmesi, acil durum planlarının oluşturulması ve gerekli yerlerde fiziki tedbirlerin
alınması (örneğin sel riski yüksek olan yerlerde baraj veya set yapımı gibi) olası gereken
aşamalardır.
Bu sürecin doğru tanımlanması, yani riski minimize edecek tedbirlerin alınması ile
planlı bir şekilde afete karşı hazırlıklı hale gelmek planlama süreci olarak da değerlendirilebilir.
Afete karşı risk azaltıcı tedbirler almak ve öncesi, afet anı ve sonrasını planlamak zararı
azaltsa da doğal afetlerin gerçekleşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu süreç ise yani afetin
gerçekleşme anı ise müdahalenin başladığı safha olmaktadır. Bu süreçte afet gerçekleşmiş ve
sonrası ilk müdahale yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede arama – kurtarma, ilk yardım,
konaklama, yeme içme (yeterli temiz su temini) gibi temel ihtiyaçların karşılanması ilk adımdır.
Bu safha aynı zamanda afet sonrası can kayıplarını azaltabilecek en önemli safhadır.
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Şekil 78: Risk Yönetimi Döngüsü

Afet yönetiminin son aşaması ise iyileştirme, yaşamı olağan akışına döndürmedir. Bu
noktada afet sonrasında sosyo – ekonomik hayatın normale dönmesi, kesintiye uğrayan eğitim,
ulaşım, altyapı, sağlık gibi toplumsal faaliyetlerin yeniden başlaması, kısaca hayatın
normalleşmesi afet sonrası zararları azaltan bir faaliyet safhasıdır. Yani hem ilk etapta riski ve
zararı azaltan tedbirler ve hem de afet sonrası iyileştirme / normalleştirme çabaları zararı
azaltmaya yönelik faaliyetlerdir. Ancak aralarındaki önemli fark, riski önleme yada olası zararı
azaltmanın maliyeti, afet gerçekleştikten sonra yapılacak iyileştirme çalışmalarının
maliyetinden daha düşüktür. Avrupa Birliğince yapılan bir değerlendirmede afet öncesi, risk ve
zarar azaltma için harcanan her 1 EUR ile afet sonrası iyileştirme çabaları için harcanacak 4-7
EUR’nun harcanması önlenebileceği belirtilmektedir.
Doğal afetlere bakıldığında deprem ve volkan patlaması gibi gücünü tamamen
yeryüzünün iç enerjisinden alanların dışında, büyük bir bölümü meteoroloji ve klimatoloji yani
iklim ile ilgili olduğu görülür. Bununla birlikte yine AB değerlendirmelerine göre, bu birliğe
üye ülkelerde 2002 – 2012 yılları arasında görülen doğal afetlerde 80.000 kişi ölmüş, 95 milyar
EUR’luk bir ekonomik kayıp yaşanmıştır (Şekil 79).
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Şekil 79: Doğal afet sayıları (www.unescap.org)

Bu rakamlar ve artan dünya nüfusunun doğal afetler karşısındaki kırılganlığı, ülkeleri
afet yönetimi alanına zorunlu olarak yönlendirmiştir. Her afet türünün kendine has bir yönetim
şekli olabileceği gibi, ülkelerin de coğrafi özelliklerine göre farklı afet türlerine ev sahipliği
yaptığı söylenebilir. Örneğin, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz çanağında iklimlerde
yaşanan değişimler, Akdeniz ülkelerini bu konuda daha kırılgan hale getirirken, deprem
faaliyetleri nedeni ile Japonya ise deprem açısından daha yüksek risk altında bir ülkedir. Bu
nedenle ülkeler risk faktörlerini iyi değerlendirmeli, afet yönetimlerini buna göre
belirlemelidirler.
Ülkemizde deprem konusu ön plana çıksa da sonuçları itibariyle atmosferik kökenli
afetler daha fazla kayba neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle atmosferik kökenli afetlere
karşı hazırlıklı olma anlamında kapsamlı afet yönetim planlarına ihtiyaç vardır.

14.2. Atmosferik Kökenli Afet Yönetimi
Atmosferik kökenli afetleri başlıca iki grup altında toplamak mümkündür. Önceki
bölümlerde de detaylı olarak açıklandığı gibi atmosferik kökenli afetler klimatolojik ve
meteorolojik olarak iki bölüme ayrılabilir. Genel hatları itibari ile atmosfer kökenli afetleri şu
şekilde hatırlayabiliriz: kuraklık, dolu, hortum, yıldırım, kasırga, tayfun, siklonlar, tornado,
sıcak dalgası, soğuk dalgası, tipi, çığ, aşırı kar yağışları, asit yağmurları, sis, buzlanma, hava
kirliliği ve orman yangınları.
Bunların içerinde örneğin kuraklık, kıtlık gibi afetler yavaş gelişen atmosferik afetler
olarak düşünülmeliyken, fırtınalar, hortumlar veya büyük doğa yangınları ile hidrometeorolojik
unsurlar olan sel, taşkın, kütle hareketleri, çığ düşmesi hızlı gelişen afetlere örnektir.
Atmosferik kökenli afetlerde riski arttıran çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar
değişen doğal süreçler, yani iklim değişikliği olduğu gibi, insan kaynaklı etkenler de olabilir.
Öncelikle doğal kaynaklı etkenleri ele alırsak, bu noktada öne çıkan unsur, bugün sıkça
konuştuğumuz iklim değişikliği ve küresel ısınma sürecidir. Bugün küresel ısınma olarak
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karşımıza çıkan bu süreç aslında iklim değişikliğidir. Diğer bir ifade ile milyonlarca yıldır
devam eden iklim değişiklikleri bazı dönemler ısınma, bazı dönemler de soğuma trendine
girmişlerdir. Ancak tüm bu değişimler doğal yollarla ve çok uzun zamana yayılarak
gerçekleşmektedir. Bugün ise eğilim ısınmadır. Çünkü dünya iklimleri son buzul çağının
bitiminden bu yana, yani yaklaşım 11.000 yıldan beri ısınma eğilimindedir (Şekil 80,81,82).
Tabi bu ısınma trendi içerisinde geçen tüm yıllarda ısınma görülmemiş, dönem dönem ısınma
ve soğuma süreçleri birbirini takip etmiştir. Bu 11.000 yıllık ısınma dönemi içerisinde MS
yaklaşık 1300 – 1850 yılları arasında gerçekleşen ve Küçük Buzul Çağı olarak nitelendirilen
soğuma dönemi buna bir örnektir.

Şekil 80: 4. Zamanda görülen buzul dönemlerine ait sıcaklık grafikleri

Şekil 81: Holosen’de (10-11.000 yıldan günümüze) görülen salınımlar
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Şekil 82: Yakın Dönem İklim Salınımları

Ancak günümüzde de doğal süreçler içerisinde bir ısınma dönemi sürse de insanoğlunun
özellikle sanayi devriminden sonra başlattığı süreç, tüm çevre üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaya devam etmektedir. Yaşanan çevre kirliliklerinin yanı sıra atmosfere katılan sera
gazlarının etkisi ile özellikle belli alanlarda iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak
ortaya çıkan etkenler daha da kuvvetlenmektedir. Sıklığı artan fırtınalar, daha çok görülmeye
başlanan hortumlar, aşırı yağışların görünme sıklığında artışlar, bu ekstrem atmosferik
hadiselere örneklerdir.
Bu değişimler doğal temele dayalı olsa da insan etkisi ile şiddeti ve frekansı da
artmaktadır. Son yıllarda örneğin Türkiye’de sellerde görülen artışlar, bir yandan artan yağış
şiddeti ile ilgiliyken, diğer yandan hatalı insan faaliyetlerinin de bir sonucu olmaktadır (Şekil
83 ve 84).

Şekil 83: Türkiye’de sel oluşum sayıları (Kaynak; MGM)
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Buna benzer olarak dünyada da atmosfer kökenli doğal afet sayılarında artışlar
gözlendiği ve gelecek dönemde de bu artışların devam edeceği yönünde sayısız çalışmalara
rastlamak mümkündür. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 2013 Eylül ayında
yayınladığı V. raporda son dönemde görülmesi olası değişimleri (iklim unsurlarında)
değerlendirmiştir. Bununla birlikte IPCC ve diğer raporlar atmosfer kökenli doğal afet
artışlarına dikkat çekmektedir.
Bunun yanında Türkiye için yapılan çalışmalarda, Türkiye’nin iklim değişikliklerine
bölgesel olarak farklı cevaplar vereceği, ülkenin kuzeyi ile güneyinin, batısı ile doğusunun ve
iç bölgelerinin aynı trende sahip olmayacağı öngörülmektedir. Örneğin Karadeniz kıyıları ve İç
Anadolu’nun kuzeyinde yağış artışları ön görülürken kıyı Ege ve Akdeniz’de İç ve Güneydoğu
Anadolu’nun büyük kesiminde yağışlarda ciddi azalımlar beklenmektedir. Öte yandan Akdeniz
yağış rejiminde görülen değişimler de dikkat çekicidir.
Bu değişiklikler Akdeniz yağış rejiminin tipik tanımı olan yaz kuraklığı ve kış-ilkbahar
yağışları üzerinde görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar Akdeniz çanağında ve
özellikle ülkemizin de bulunduğu doğu Akdeniz havzasında şiddetli yağışların görülme
sıklığının arttığı, bununla birlikte karakteristik kış – ilkbahar yağışlarının ise yaza doğru hareket
ettiği ile ilgili sonuçlar vermektedir. Bu tarz bir değişim ise başta tarım olmak üzere Akdeniz
çanağında bir çok faaliyet için yönetilmesi gereken bir risk oluşturmaktadır.

Şekil 84: Sel - Taşkın - Şiddetli Yağış Afetleri 1940-2010 Yılları Arasındaki Gözlenme Sayıları
(Kaynak; MGM)

Bu değişimler yağışların azalmasından çok (bir ölçüde azalım söz konusudur) yağışın
aylara ve mevsimlere dağılışında yani yağış rejimlerinde bazı değişimlerin olabileceği
yönündedir. Bu noktada şu önemli tespiti de yapmak gerekir: Küresel ısınmanın sonucunda
buharlaşma ile toplamda daha fazla su buharının atmosfere karışacağı beklenen bir sonuçtur.
Bu çerçevede daha fazla su buharı yada nem taşıyan atmosferin daha şiddetli yağışlara neden
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olabileceği de beklenmelidir. Nitekim, şiddetli yağış frekansında görülen artışlar bu durumu
özetleyen sonuçlardır. Böylece atmosferik hadiselerden etkilenebilirlilik yada kırılganlık
artarak devam eden bir süreç olacaktır.
Afet yönetimi süreci bu noktada devreye girmektedir. Atmosfer kökenli afetlerde risk
durumu nedir, nasıl azaltılabilir, gerçekleşen afet sırasında neler yapılabilir ve afet sonrası
kayıplar nasıl azaltılabilir? Bütün bu soruların cevabı planlı bir afet yönetiminde bulunabilir.
Atmosferik afetlerde doğru bir yönetimin gerekliliğine neden olan etmen süreçler
özellikle Türkiye örneğinde şöyle açıklanabilir:
Türkiye’nin karakteristik ekonomik faaliyetleri ve değişken nüfus yapısı, kısaca sosyo
– ekonomik süreçler atmosferik afetler karşısında hayli kırılgandır. Tarım, turizm gibi
kaynağını doğadan alan ve ülke ekonomisinde önemli yere sahip ekonomik faaliyetlerin yanı
sıra, şehirleşme ve ulaşım gibi doğal yapıyı kullanan faaliyetlerde değişen meteorolojik koşullar
karşısında hassas ve kırılgan yapılardır.
Yukarıda belirtilen sosyo – ekonomik süreçlerin afet yönetimi açısından göz önünde
tutulması gereken başlıca yönlerini şu şekilde ele almak mümkündür:
Tarım, atmosferik süreçlerden en fazla etkilenen faaliyetlerin başında gelmektedir.
Değişen yağış koşulları, ani don olayları, sıcak veya soğuk hava dalgaları, kuraklık bu faaliyet
etkileyen başlıca atmosferik süreçlerdir. Tarımın atmosferik afetlerden etkilenebilirliğini
azaltmak yada riski / zararı minimize etmek için afet yönetiminin aşamaları açsısından
yapılabilecek ilk adım, tarım açısından risk yada zarar oluşturabilecek unsurların belirlenmesi
olmalıdır. Bu açıdan Türkiye’nin genel iklim özellikleri ve coğrafi faktörlerin etkisi altında
ortaya çıkan yerel iklim farklılıkları, risk değerlendirmesi açısından da farklı yönleri ele
almalıdır. Diğer bir ifade ile iklim değişikliklerinin Türkiye’deki tarım faaliyetleri üzerine
etkisinin bölgeden bölgeye değişeceği göz önüne alınmalıdır. Örneğin İç Anadolu bölgesinde
yağış noksanlığı ve hidrolojik kuraklık temel risk faktörü olurken, Karadeniz kıyı bölgesinde
ise artan yağışlar temel risk faktörünü oluşturacaktır (Fotoğraf 6).

Foto 6: Aşırı yağışlardan zarar görmüş bir mısır tarlası.
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Öte yandan değişen sıcaklık koşulları buharlaşmayı da etkileyeceğinden tarımsal ürün
desenlerinde değişimler de beklenebilir. Bu süreçlere ek olarak örneğin Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde olduğu gibi büyük barajların yapılmasıyla oluşan geniş su kütleleri, atmosfere nem
sağlayan yeni oluşumlar olarak yöre ikliminde değişimlere neden olmaktadır. Bunun sonucunda
ise bölgedeki tarım ürünü desenleri değişime uğramaktadır. Bu durum antropojenik katkı ile
etkisi artan iklim değişikliğinin yöre tarımına açısından yarattığı risktir. Yavaş gelişen doğal
afetler içerisinde yer alan kuraklık veya atmosferdeki nem dengesinde değişimler, uzun vadede
zarar azaltıcı önlemlerin alınmasını gerektirir.
Bunun yanında tarımı etkileyen ve ani gelişen atmosfer kökenli doğal afetlerden de
bahsedilebilir. Aşırı yağış, dolu, şiddetli fırtına, soğuk veya sıcak hava baskınları ve hatta büyük
yabanıl yangınlar tarım alanları için önemli birer risk kaynağıdır. Her bir afet türünün risk
değerlendirmesi, afet sırası yapılması gerekenler ve afet sonrası zarar azaltıcı önlemler
birbirinden farklıdır.
Tarım dışında iklim koşullarından etkilenen bir diğer önemli faaliyet alanı da turizmdir.
Turizm için risk oluşturan atmosferik afetleri daha çok yavaş gelişen atmosferik doğal afetlerde
aramak gerekir ki bunun başında iklim değişiklikleri gelmektedir.
Turizmin belli türleri, kıyı turizmi, dağ/kayak turizmi, belli açılardan sağlık turizmi
başta olmak üzere turizm türlerinin hemen tamamı iklim koşullarından etkilenmektedir. Küresel
ısınma ile birlikte az kar yağışı ve karın yerde kalma süresinin kısalması, şüphesiz kayak turizmi
açısından büyük bir problemdir (Fotoğraf 7).

Foto 7:Kar yağışının azalmasından etkilenen bir kış sporları merkezi.
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Bununla birlikte kıyı turizmi de iklimin dolaylı ve doğrudan etkisi altında gelişmektedir.
Kıyı turizminin temel niteliği deniz, kum ve güneş olarak ifade edilmektedir. Ancak artan
sıcaklıklar ve havanın daha fazla nem tutması konfor sıcaklıklarını etkileyeceğinden küresel
ısınma kıyı turizmi için yavaş gelişen klimatolojik bir afet olarak görülebilir. Ancak sıcak hava
dalgaları gibi hızlı gelişen meteorolojik afetler de kıyı turizmini kısa süreli de olsa etkileyen bir
afet türü olarak değerlendirilebilir. Bu doğrudan etkilerin yanı sıra küresel ısınma ve buzulların
erimesi ile artacak deniz seviyeleri de kıyılar için yavaş gelişen doğal afet türü içerisinde
değerlendirilebilir.
Bu durumda küresel ısınma ve sıcak hava dalgaları kıyı turizmi için birer risk
oluşturabilecektir. Bunun yanında kuraklık, hortumlar ve siklonlar, fırtınalar, aşırı yağışlar, kıyı
turizmi için farklı açılardan atmosferik afet riski taşıyan süreçlerdir.
Bu risklere hazırlık, zarar önleme ve afet sonrası iyileştirme için her turizm türüne göre
farklı içerikler oluşturulması gerekmektedir. Sadece örnek olarak ele alınan bu iki turizm türü
için değil, raftingten balon turuna, golf sporundan trekkinge kadar birçok turizm ani veya yavaş
gelişen atmosferik afetlerin etkisi altındadır.
Bu risklerin değerlendirilmesi ile ayrı ayrı geliştirilmesi gereken bir afet yönetimi
olmalıdır. Kuraklık, rüzgar, aşırı yağışlar, sıcak dalgaları gibi meteorolojik ve klimatolojik
süreçler bir afet boyutuna ulaştığında risk ve zarar azaltma, arama - kurtarma faaliyetleri afet
yönetiminin önemli birer parçası haline gelmektedir.
Bir diğer faaliyet alanı olan ulaşım da atmosfer kökenli afetlerden büyük ölçüde
etkilenmektedir. Sis, şiddetli yağmur, şiddetli kar yağışı, tipi, dolu, fırtına, kuvvetli
konveksiyonlar, diğer bir ifade ile ani gelişen atmosferik afetler ulaşımda afet yönetimi için
başlıca konular arasında olmalıdır (Fotoğraf 8).

Foto 8: Sisten etkilenen bir hava alanı.
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Ulaşımın bölümlerini oluşturan karayolu, demiryolu, deniz yolu ve hava yolu
taşımacılığı yukarıda bahsedilen ve afet boyutuna ulaşabilen her türlü meteorolojik hadiseden
etkilenmektedir. Bu süreçte erken tahmin riski ve zararı azaltan en önemli adım olmaktadır.
Netice itibariyle atmosferik kökenli afetler sosyo – ekonomik açıdan birçok alanda etkili
olabilmektedirler. Bu tür afetlerin bir kısmı yavaş gelişebildiği gibi, bir kısmı da hızlı gelişen
atmosferik afetler türüne girmektedir. Afet yönetimi denildiğinde daha çok akla deprem, sel,
taşkın gibi afet türleri gelse de gelişen bir sis bir havaalanındaki tüm uçuşları iptal ettirerek, afet
tanımında ifade edilen kayıplara neden olabilmektedir. Bu nedenle afet yönetiminde sektörler
arası ve aynı sektöre mensup farklı karakterler taşıyan tüm faaliyetler için birer afet yönetim
modeli oluşturulması gerekliliktir.
Bu çerçevede atmosferik afetlerden korunma ve iyileştirme süreci doğru ve
uygulanabilir bir afet yönetim modelinden geçmektedir.
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Uygulamalar
1.

Hangi afet türü hangi, sektör üzerinde daha fazla etkili olabiliyor, araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Afet nedir, nasıl yönetilir?
2)
Turimzde atmosferik afet riskleri ile ulaşmdaki atmosferik afet risklerini
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde afet yönetimini ve farklı faaliyet türlerinin afetlere karşı farklı tepki
oluşturabileceğini öğrendik. Ayrıca önelme maliyetinin risk oluştuktan sonra yapılacak
iyileştirme harcamalarından daha uygun olduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi aşamalarından biri değildir?
Risk tanımlama
İnceleme ve izleme
Risk ölçme ve değerlendirme
Riski kaldırma
Risk azaltma

2.
Afet yönetimi nedir?
3.
Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası öncelikle iyileştirilmesi gereken sosyoekonomik süreçlerden biri değildir?
a.
Eğitim
b.
Barınma
c.
Altyapı
d.
Sağlık
e.
Ulaşım
4.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi “Küçük Buzul Çağı” olarak adlandırılan dönemdir?
MS 1250 – 1800
MÖ 1400 – 1800
MS 1500 – 1850
MÖ 1400 – 1850
MS 1300 – 1850

5.
Aşağıdakilerden hangisi gelecek yıllarda Türkiye’de yağış artışı beklenen
alanlardan biridir?
a.
İç Anadolu’nun kuzeyi
b.
Kıyı Ege Bölümü
c.
Trakya
d.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
e.
İç Anadolu Bölgesi
6.
Türkiye’nin atmosfer afetlerine karşı hassas olmasının nedenleri nelerdir?
7.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre atmosfer afetlerinden en az etkilenecek
turizm faaliyetidir?
a.
Deniz turizmi
b.
Rafting
c.
Golf turizmi
d.
Kültür turizmi
e.
Dağ turizmi
8.
a.

Aşağıdaki ulaştırma ağlarından hangisi atmosfer afetlerinden en az etkilenir?
Demiryolu
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b.
c.
d.
e.

Denizyolu
Boru hatları
Karayolu
Havayolu

9.
10.

Atmosfer kökenli afetler için nasıl bir yönetim modeli geliştirilmelidir?
Tarımı etkileyen atmosfer kökenli afetleri yazınız?

Cevaplar
1.
d
2.
Afet yönetimi, doğru bir planlamayı, ama her şeyden önce doğru bir arşivleme
ile geçmiş bilgilerin değerlendirilmesini, afet anında doğru karar vermeyi ve yine geleceğe
yönelik olarak doğru bir değerlendirmeyi içeren planlama çalışmalarının bütünüdür.
3.
a
4.
e
5.
a
6.
Türkiye’nin karakteristik ekonomik faaliyetleri ve değişken nüfus yapısı, kısaca
sosyo – ekonomik süreçler atmosferik afetler karşısında hayli kırılgandır. Tarım, turizm gibi
kaynağını doğadan alan ve ülke ekonomisinde önemli yere sahip ekonomik faaliyetlerin yanı
sıra, şehirleşme ve ulaşım gibi doğal yapıyı kullanan faaliyetlerde değişen meteorolojik koşullar
karşısında hassas ve kırılgan yapılardır.
7.
8.

d
c

9.
Atmosferik afetlerden korunma ve iyileştirme süreci doğru ve uygulanabilir bir
afet yönetim modelinden geçmektedir.
10.
Tarım, atmosferik süreçlerden en fazla etkilenen faaliyetlerin başında
gelmektedir. Değişen yağış koşulları, ani don olayları, sıcak veya soğuk hava dalgaları, kuraklık
bu faaliyet etkileyen başlıca atmosferik süreçlerdir.
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