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Yerküreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne atmosfer ya da

hava küre adı verilir.



Örneğin Ekvator’a yakın nemli yerlerde su

buharının oranı fazla (%2-3),

kutuplara yakın soğuk yerlerde ise su

buharının oranı azdır.(%0,25).

Atmosferi Oluşturan Gazlar ve Oranları
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ATMOSFERDEKİ BAZI 
ÖZELİKLER

Atmosferi oluşturan gazların
yoğunluğu yerden yükseldikçe
azalır. Atmosferde bulunan
gazların %98’lik bölümü yerden
ilk 28 km’lik kısımda bulunur.

Atmosferin kalınlığı Ekvator’dan
kutup noktalarına gidildikçe
(sıcaklık, yer çekimi vb.
nedenlerle) azalır.

Atmosfer saydam ve renksizdir.
Ancak Güneş’ten gelen kısa
dalgalı ışınların fazlaca
kırılmasıyla gökyüzü mavi bir
renk alır.



Atmosferin Faydaları (Etkileri)

Canlı yaşamı için gerekli

olan gaz bileşenlerini

sağlar.

Güneş’in zararlı ışınlarının

(ultraviyole) süzülmesini

sağlar.

Güneş ışınlarının dağılması

sonucu gölgelerin aydınlık

olmasını sağlar.

Dünyanın aşırı ısınmasını

ve soğumasını engeller.



Atmosferin Faydaları (Etkileri)

Uzaydan gelen meteorların

parçalanmasını sağlar.

İçerisindeki su buharı

sayesinde iklim olaylarının

meydana gelmesini sağlar.

Işığı, sıcaklığı ve sesi iletir.

Yeryüzünde sıcaklığın

dengeli dağılmasını sağlar.



Atmosferi oluşturan gazlar yer çekiminin etkisiyle;

fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre ayrılır.

ATMOSFERİN 
KATLARI

Troposfer Stratosfer MEZOSFER TERMOSFER EKZOSFER

EN ALT KATMAN EN ÜST KATMAN



TROPOSFER

ÖZELLİKLERİ

Atmosferin en alt
tabakasıdır.

Kalınlığı ortalama 13
km’dir.

Ekvator’da kalınlığı daha fazla,
kutuplarda ise daha azdır.

Atmosferdeki gazların %75’i bu katmanda bulunur.

Bu katmanda yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede
yaklaşık 0,5 °C azalmaktadır.

Su buharının büyük kısmı bu katmanda bulunduğu için iklim olayları bu
katmanda yaşanır.

Troposfer



5 C

2800 metre

Uzungeçit 

Troposferde yerden yükseldikçe sıcaklık;
her 100 metrede yaklaşık 0,5 °C azalır.
Her 200 metrede 1 °C azalır

1600 m 11 °C

YÜKSELTİ 
ARTTIKÇA 
SICAKLIK 
AZALIR 
KALICI 

KAR 
BAŞLAR

Troposferde , yükseldikçe sıcaklığın azalmasının nedeni, 
Yerkürenin yerden yansıyan ışınlarla ısınmasıdır.



Su buharının büyük kısmı Troposfer katmanında bulunduğu için iklim olayları bu katmanda yaşanır.

Catatumbo Yıldırım Fırtınaları, Maracaibo Gölü, Venezuella



Troposferin kalınlığı Ekvator’da fazla, 
kutuplarda azdır. Bunun nedenleri şunlardır:

Ekvator’daki havanın sürekli
ısınarak yükselmesi ve
kutuplardaki havanın sürekli
soğuyarak alçalması,

Kutuplardaki yer
çekiminin Ekvator’dan
fazla olması,

Dünya’nın kendi ekseni
etrafında dönüşünden
kaynaklanan çizgisel hızın
Ekvator’da fazla olmasıdır.

Merkez Kaç Kuvveti

16 km
EKVATOR

Güney Kutbu

Kuzey Kutbu

6 km

6 km



STRATOSFER

ÖZELLİKLERİ

Troposferin üstünde,50 km’ye
kadar olan katmandır.

Sıcaklıklar ortalama -50 °C
civarındadır.

Jet rüzgârları adı verilen yatay hava akımları
görülür.

Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda yer alır.

Ozon tabakası Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını
engeller.

Stratosfer





MEZOSFER

ÖZELLİKLERİ

Stratosferin üstünde yer alan ve 80 km’ye kadar olan
katmandır.

Atmosfere giren gök taşları bu katmanda yandığı (yıldız
kayması olayı) için yeryüzüne fazla gök taşı ulaşamaz.

Mezosfer



Gök taşlarının (meteor) yanması ve parçalanması mezosfer katmanında gerçekleşir.

UYARI, BU KATMAN ÇOK BÜYÜK 
OLMAYAN GÖK CİSİMLERİNİ 
ENGELLEYEBİLİR.

../dunyayameteorcarpması.mp4


Bingöl'e düşen göktaşı köylüleri zengin etti

Bingöl’ün Sarıçiçek Köyü’ne 2 Eylül 2015 tarihinde

düşen meteor parçalarının, NASA’nın araştırmak

için 500 milyon dolar bütçe ayırdığı Vesta

asteroidinden kopup geldiği ortaya çıktı. Bingöl

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender

Demirkol, "Bulunan taşları satın almak üzere

Rusya'dan, Almanya'dan çeşitli ülkelerden gelip

gramını 35 dolardan 50 dolara kadar aldıklarını

biliyoruz. Bu şekilde köy halkına da büyük bir

katkı sağladığını duyuyoruz. Bizim için bilimsel

köylülerimiz için de ekonomik açıdan gerçekten

faydası olduğunu düşünüyoruz" dedi.



TERMOSFER

ÖZELLİKLERİ

Mezosferden sonra bulunan
katmandır.

Kutup ışıkları (aurora) bu katmanda
görülür.

En sıcak katmandır. Sıcaklığı yaklaşık olarak 1.000-1.650
°C arasında değişir.

Gazlar burada iyonlara ayrışmış hâlde bulunur. Bu yüzden radyo
dalgaları çok iyi iletilir.

Termosfer



Kutup ışıkları (aurora) termosfer katmanında oluşur. KYK’de Aurora Borealis
GYK’de Aurora Aurora Australis



EKZOSFER

ÖZELLİKLERİ

Atmosferin en dış katmanıdır.

Yer çekiminin en az olduğu katmandır.

Haberleşme uyduları bu katmana yerleştirilir.

Ekzosfer





HAVA DURUMU İKLİM

❖ Belirli bir yerde kısa süreli meydana
gelen hava olaylarına hava durumu
denir.

❖ Geniş alanlarda uzun yıllar boyunca etkili
olan hava durumlarının ortalamasına
iklim denir.

❖ Hava durumunu Meteoroloji bilimi
inceler.

❖ İklimleri Klimatoloji bilimi inceler.

• Yarın hava çok soğuk olacak.

• Keşke yarın kar yağsa okul tatil olsa☺).

• Bugün hava çok açık.

• Birkaç gündür hava çok sıcaktı.

• Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyormuş.

• Dün bizim buraya bir saat yağmur yağdı.

• İstanbul’da kış ayları kar yağışı fazla olmaz.

• Hakkari’de yaz ayları kısa ve serin geçer.

• Ekvatoral bölgede her mevsim sıcak ve yağışlı 

geçer.

• Güneydoğu Anadolu bölgesinde ilkbahar ayları 

yağışlı geçer.







Yeryüzünde Güneş’i doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık

olmasını sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosferin katmanlardan oluşması

B) Atmosferde değişen oranlarda su buharı bulunması

C) Atmosferde basınç farkından doğan hava akımlarının olması

D) Güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içinde dağılması

E) Atmosferin, bazı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engellemesi

2006 – ÖSS 





Ayın gecesi ile gündüzü arasındaki ortalama sıcaklık farkı, Dünyadakine göre fazladır.

I. Ay’ın, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtması nedeniyle parlak görünmesi
II. Ay’ın bir gününün, Dünyanın bir gününün katı olması
III. Ay’da Atmosfer ve su bulunmaması

gerçeklerinden hangileriyle açıklanabilir?

FİZİK,1990,ÖSS
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