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MEVSİMLERİN 

OLUŞUMU



Mevsimler



Türkiye ; ilkbahar,yaz,sonbahar,kış olmak üzere dört 

mevsimi yaşayan ülkelerden biridir.Yukarıdaki resim 

incelendiğinde her mevsimde birbirinden farklı olayların 

gerçekleştiğini görüyoruz.

Peki, bu farklılıklar nasıl oluyor acaba? 



Dünya’nın Hareketleri

Dünya'nın kendi etrafında 

dönme hareketi ve Güneş 

etrafında dolanma 

hareketi yaptığını 

öğrenmiştik.



Dünya’nın Hareketleri



Dünya’nın Hareketleri

Dünya'nın kendi ekseni 

etrafında dönme hareketi 

sonucu gece ve gündüz 

oluşur.Bu durum gece ve 

gündüz sıcaklık 

farklılıklarının oluşmasına 

neden olur.



Dünya’nın kendi ekseni 

etrafında dönmesi





Gece ve gündüz 

sıcaklıklarının farklı 

olmasının temel nedeni  

‘’dünyanın kendi ekseni 

etrafındaki dönüşü’’dür.



Dünya’nın Hareketleri

Dünya hem kendi ekseni 

etrafında dönerken hem de 

Güneş etrafında dolanırken 

Dünya'nın dönme ekseni 23

derece 27 dakikalık bir açı 

yapacak şekilde eğiktir. 





BÖYLE 

DEĞİL
BU ŞEKİLDE





Dünya’nın Hareketleri

Eksen eğikliği Güneş'ten 

gelen ışınların farklı 

açılarla Dünya'nın 

bölgelerine düşmesine 

neden olur. 



Mevsimlerin Oluşumu

Dünya'nın eksen eğikliği nedeni 

ile yıllık hareketine bağlı olarak 

Güneş ışınlarının yer yüzüne 

düşme açısı da değişir.Bunun 

sonucunda sıcaklık değişimleri 

gerçekleşir ve mevsimler oluşur. 





Mevsimlerin Oluşumu

Dünyanın dönme 

ekseninin eğik 

olmasından dolayı yıl 

içinde güneş ışınlarının 

geliş açısı değişir. 





Dünya’da bir noktaya Güneş ışınlarının 

geliş açısı ;

1- Dünya’nın şekline

2- Dünya’nın eksen eğikliğine

3- Dünya'nın Güneş etrafındaki yıllık 

hareketine

4- Dünya’nın günlük hareketine     bağlıdır.



Mevsimlerin Oluşumu

Mevsimlerin başlangıcı olarak 

dört önemli tarih bulunmaktadır. 

Bunlar, 21 Haziran - 21 Aralık 

(gün dönümü) ve 21 Mart - 23 

Eylül (gece-gündüz eşitliği-

ekinoks) tarihleridir.





Mevsimlerin Oluşumu

Dünyanın dönme 

ekseninin eğikliğinden 

dolayı kuzey yarım kürede 

yaz yaşanırken güney 

yarım kürede kış mevsimi 

yaşanır.





Mevsimlerin Oluşma Nedenleri;

1- Eksen eğikliği (Güneş ışınlarının 

geliş açısı)

2- Dünya'nın Güneş etrafındaki yıllık 

hareketi (Dolanma hareketi)



Mevsimlerin Oluşumu

Güneş ışınları bir bölgeye 

dik açıyla veya dik açıya 

yakın bir açıyla gelirse 

daha fazla enerji taşır ve o 

bölgeyi daha çok ısıtır.



Mevsimlerin Oluşumu





Mevsimlerin Oluşumu

Işığın dik geldiği yüzeye 

bıraktığı ısı enerjisi, 

eğik geldiği yüzeye 

bıraktığı ısı enerjisi 

miktarından fazladır. 





Mevsimlerin Oluşumu













Dünyamızın Ekvator bölgelerine yıl 

içinde Güneş ışınlarının geliş 

açısı dik veya dike yakın olduğu 

için Ekvator bölgesi diğer 

bölgelerden daha sıcak olur.







Mevsimler









21 Aralık tarihinde Güney 

Yarım Küre’den Kuzey Yarım 

Küreye doğru gidildikçe 

gündüz süresi azalır, gece 

süresi artar. 



K noktasından M noktasına doğru 

gidildikçe gündüz süresi kısalır.





21 Mart tarihinde kutup daireleri dahil, 

Dünya’nın her yerinde gece-gündüz 

eşitliği yaşanır. Yani 

Ekvator,Dönenceler,Kutup daireleri dahil 

Dünya’nın her yerinde 12 saat gece -

12 saat gündüz yaşanır.Bu duruma 
ekinoks denir.







21 Mart tarihinde Kuzey ve Güney Yarım Küreler 

eşit miktarda ışık alır yani güneşlenme süreleri 

eşittir.



Dönme 

ekseni

Aydınlanma 

Çemberi

21 Mart tarihinde dönme ekseni 

Ekvatora diktir.







21  Haziran tarihinde 

Kuzey Yarım Kürede  

en uzun gündüz, Güney 

Yarım Kürede en uzun 

gece yaşanır.



21 Haziran tarihinde Kuzey 

Yarım Küre’den Güney Yarım 

Küreye doğru gidildikçe 

gündüz süresi azalır, gece 

süresi artar. 



X noktasından Z noktasına 

doğru gidildikçe gündüz süresi 

kısalır.

YAZ

KIŞ







23 Eylül tarihinde kutup daireleri dahil, 

Dünya’nın her yerinde gece-gündüz 

eşitliği yaşanır. Yani 

Ekvator,Dönenceler,Kutup daireleri dahil 

Dünya’nın her yerinde 12 saat gece -

12 saat gündüz yaşanır.Bu duruma 
ekinoks denir.



Dönme 

ekseni

Aydınlanma 

Çemberi

23 Eylül tarihinde dönme ekseni 

Ekvatora diktir.



21 Mart ve 23 Eylül 

tarihlerinde Dünyanın her 

yerinde gece-gündüz eşitliği 

yaşanır. Bu duruma ekinoks 

denir.



Ekinoks tarihlerinde dönme 

ekseni ekvatora diktir. 

Ayrıca Kuzey ve Güney 

yarım Küre eşit miktarda ışık 

alır.





Mevsimlerin Oluşumu

Güneş’ten gelen ısı ve ışık 

enerjisinin mevsime

olan etkisini belirleyen 

yardımcı faktör 

yeryüzünün

ısıyı soğurma oranıdır. 



Mevsimlerin Oluşumu

Çöller Güneş’ten gelen 

ışınların yaklaşık %25’ini 

yansıtmaktadır (%75 

soğurma), bu yüksek 

soğurma oranı nedeniyle 

çöller fazla ısınmaktadır. 





Mevsimlerin Oluşumu

Kutuplarda bulunan buz 

kütleleri ise zaten küçük 

açılarla gelen Güneş

ışınlarını etkin olarak 

yansıttığı için kutuplar daha 

soğuk olur. 





Ekinoks Nedir?

21 Mart ve 23 Eylül 

tarihlerinde Güneş 

ışınları öğle vakti 

Ekvator’a dik açıyla 

düşer. 



Ekinoks Nedir?

Ekvator’da öğle vakti düz 

zeminlerdeki aynı meridyen 

üzerinde bulunan bütün 

noktalarda Güneş aynı anda 

doğar, aynı anda batar. Dünya’nın 

her yerinde gece-gündüz eşitliği 

yaşanır.Bu duruma ekinoks denir.



Ekinoks







Mevsimlerin oluşumunun 

Dünya’nın Güneş’e 

yakın veya uzak 

olmasıyla bir ilgisi 

yoktur.



Güneş ışınları 

Ekvator’a yılda iki kez 

dik açıyla düşer. (21 

Mart ve 23 Eylül)



Oğlak ve Yengeç 

dönencelerine Güneş 

ışığı yılda 1 kez dik       

açıyla düşer. 







İklim 

ve 

Hava Olayları



İklim 

nedir?





İklim Nedir?

Geniş bölgelerde ve çok 

uzun zaman diliminde 

aynı kalan ortalama 

hava şartlarına iklim 

denir.



İklim

● İklim 30-35 yıllık verilere 

dayanılarak oluşturulur. 

● İklimler değişebilir ve 

farklılaşabilir.



İklim

● Bir yerin iklimi o yerin 

enlemine, yükseltisine, yer 

şekillerine, kalıcı kar 

durumuna ve denizlere olan 

uzaklığına bağlıdır.









Hava Olayı 

nedir?





Hava Olayı Nedir?

Belirli bir yerde kısa 

süreli olarak 

gerçekleşen hava 

koşullarına hava 

olayları denir. 



Hava Olayı Nedir?

Hava olayları günün 

07.00, 14.00 ve 21.00 

olmak üzere farklı 

saatlerinde yapılan günlük 

gözlemlerle belirlenir.





Hava Olayları

Hava olaylarının tümü dünyanın 

atmosfer tabakasında (hava 

küre) gerçekleşir.

Hava olaylarının gerçekleşmesini 

sağlayan en önemli madde su 

buharıdır.



Nem 

Havada bulunan su buharı 

miktarına nem denir.

Havadaki nem miktarını 

ölçen alete ise higrometre 

denir. 



Higrometre 



Nem 

Havadaki nem miktarı, havanın 

bulunduğu yere ve sıcaklığa bağlı 

olarak değişir. 

Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki 

nem miktarı artar, sıcaklık azaldıkça 

nem miktarı azalır. Çünkü sıcaklık 

arttıkça buharlaşma olur, havanın nemi 

artar.





Nem 







Hava olayları pilotlar, 

balıkçılar, denizciler ve 

çiftçiler için büyük önem arz 

eder.



Rüzgarlar 













Rüzgarlar 





Havadaki sıcaklık 

değişimi basınç 

farkına, basınç farkı 

ise rüzgara neden 

olur.



Nem (Su Buharı) 

Havadaki nem 

farklı yağış 

şekillerine neden 

olur.



















Yağmur, kar,dolu nemli 

havanın gökyüzüne yakın 

yerlerinde değişimiyle

oluşur.



Çiy,kırağı ve sis nemli 

havanın yeryüzüne yakın 

yerlerde değişimiyle 
oluşur.

















Hava Olaylarının 

Yeryüzü Şekillerinin 

Oluşumuna ve 

Değişimine 

Etkileri



Hava Olaylarının Etkileri

Sıcaklık farkı, yağışlar, 

havadaki nem ve 

rüzgârlar yeryüzü 

şekillerinin oluşumunda 

etkili olaylardır. 



Hava Olaylarının Etkileri

Hava olaylarının etkisiyle;

. Kumullar

. Peri Bacaları

. Mantar Kayalar

. Buzul Vadiler      oluşabilir.







Buzul Vadiler


