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Mevsimlerin Oluşumu 
Mevsimler belli hava olaylarının sıklıkla görüldükleri zaman dilimleridir. Örneğin kış mevsimi genel 

olarak ortalama sıcaklığın düşük olduğu, yağışların arttığı bir süreçtir. Geniş bölgelere etki eden 

ortalama hava olayları bakımından zamana bağlı farklılığı anlatır. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak 

üzere dört mevsim vardır. 

 Mevsimlerin oluşumunda dünyanın eksen eğikliği ve dünyaya düşen ışığın etkisi vardır. Dünyanın 

dönme eksenindeki eğiklikten dolayı farklı tarihlerde dünyanın farklı bölgelerine güneş ışığı dik düşer. 

Güneş ışığının dik olarak düştüğü bölgelerde sıcaklık yükselirken, ışığın dik olarak düşmediği bölgelerde 

sıcaklık düşer. Bu durumun sonucunda da mevsimler oluşur. Bu ünitede mevsimlerin oluşumu ayrıntılı 

olarak ele alınacaktır. 

Işığın gelme açısı ve ısıtma etkisi 
Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece farklı 

biçimlere dönüştürülebilir. Güneşin yaydığı ışık bir enerji türüdür ve Dünyaya ulaştığında ısı enerjisine 

dönüşür. Işık enerjisi, yüzeye çarptığı açı ile orantılı olarak etki gösterir. Işığın gelme açısı ne kadar 

büyük ise ısı etkisi ve oluşturduğu sıcaklık o oranda fazla olur. 

 

Yukarıda verilen iki düzenekte ışık farklı açılar ile yüzeye düşmektedir. A düzeneğinde ışık eğimli olarak 

zemine düşerken, B düzeneğinde dik düşmektedir. İki düzenek de eşit süre ışık etkisi altında kaldığında, 

B yüzeyindeki sıcaklık değişimi daha yüksek olur.  

Aşağıdaki güneş pillerine düşen ışıklar gösterilmiştir. A düzeneğinde üretilen elektrik enerjisi daha 

fazladır.  

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9F_(fizik)
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Dünyanın şekli ve hareketleri (Temel bilgiler) 
Dünya geoit adı verilen tam dairesel olmayan bir yapıya sahiptir. Dünya, güneş sistemi adı verilen ve 

merkezinde güneşin bulunduğu bir sistemin parçasıdır ve bu sistemde hareket eder. Dünya ve 

hareketleri anlatılırken üç adet hayali çizgi kullanılarak açıklamalar yapılır. İlki dünyanın yörüngesidir. 

Aşağıdaki resimde kesikli çizgi ile yörünge gösterilmiştir. Dünyamız güneş etrafında kendi yörüngesinde 

dolanır. Dünyanın dolanma yönü saatin dönüşünün tersine doğrudur. 

 

 

 

Dünya, Güneş etrafında dolanırken, Güneşe yakın ve uzak olduğu zamanlar vardır. Türkiye’de, 

Dünyanın Güneşe uzak olduğu zamanda yaz mevsimi yaşanır. Yani Güneşe yakın olduğumuzda yaz ve 

uzak olduğumuzda kış olmaz. Güneşe uzaklığın mevsim oluşumu ile ilişkisi yoktur.  

Dünyanın yaptığı diğer hareket ise dönme hareketidir. Bu hareket, dünyanın merkezinden geçen hayali 

bir çubuk etrafında topaç gibi dönmesini açıklamaktadır. Gerçekte böyle bir çubuk yoktur. Topaç 

resminde görülen, dönmenin gerçekleştiği hat gibi düşünülebilir. Fakat dünyanın üzerinde döndüğü bir 

zemin veya masa yoktur.  

 

                  

 

Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ile gündüz ve gece oluşur. Güneş ışığının vurduğu yüzeyinde 

gündüz, ışığın vurmadığı yüzeyde gece oluşur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda 

gece ve gündüz arasında sıcaklık farkları oluşur. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi mevsimleri 

oluşturmaz. 
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Dünyayı anlatırken kullandığımız son  hayali çizgi, dünyayı iki yarım küreye ayıran ekvator çizgisidir. 

 

Gerçekte olmayan fakat farklı olayları anlatmak için kullanılan “ekvator” ve “dönüş ekseni”  birbirine 

dik olan çizgilerdir. Yani aralarında 90 derecelik bir açı vardır. 
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Yukarıda verilen dünya modeli gerçeğe oldukça yakın bir görünüşe sahip. Ekvator çizgisi ve ekvator 

çizgisine dik bir dönme ekseni çizilmiş. Eksik olan ise dünyanın dönme ekseninin eğikliği. Dünya 

yukarıdaki gibi değil, 23,5 derecelik eğim ile durmaktadır. 

 

 

 

 

 

Dünyanın 23,5 derecelik eğimi eksen eğikliği olarak adlandırılmaktadır. Eksen eğikliği tün yıl boyunca 

aynı yöne doğrudur.  
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Bu eksen eğikliği sayesinde yıl içinde güneş ışığı farklı zamanlarda farklı noktalara dik düşer.  

 

Güneş ışığının kuzey yarım kürede dik olarak düştüğü en üst nokta yengeç dönencesi olarak adlandırılır. 

Güneş ışığının güney yarım kürede dik olarak düştüğü en alt nokta ise oğlak dönencesi olarak 

adlandırılır.  

Işık bir yüzeye dik geldiğinde daha dar alana etki eder ve enerjisi daha verimli aktarılır. 
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Dünya üzerine düşen ışık eğimli geldiğinde etki ettiği alan artar. Fakat birim alana aktarılan enerji azalır. 

 

Işığın yayıldığı alan ile aktarılan ısı ve sıcaklık arasında ters orantı vardır. Bu durum güneş ışığının gelme 

açısı ile sıcaklık arasında ilişki kurulabilmesini ve yaşanacak mevsimlerin tahmin edilebilmesini sağlar. 
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Mevsimlerin Oluşumu 
 

 

 

Dünya, Güneş etrafında dolanma hareketi yapmaktadır. Bu hareketi sırasında eksen eğikliğinden dolayı 

kuzey ve güney yarım küreleri farklı zamanlarda güneş ışığını dik olarak alır. Bu durum da güney ve 

kuzey yarım kürelerinin farklı zamanlarda ısınmasına veya soğumasına neden olmaktadır. 

 

Yukarıdaki resimde güney yarım küreye düşen ışık miktarı daha fazla ve oğlak dönencesine güneş 

ışığının dik düştüğü görülmektedir. Buna göre güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Kuzey 

yarım küreye ışık ışınları dik olarak düşmemektedir. Bundan dolayı kuzey yarım kürede kış mevsimi 

yaşanmaktadır. Aynı 

zaman diliminde her iki 

yarım kürenin 

aydınlanma miktarları 

incelendiğinde yandaki 

durum gözlemlenir. 

Görüldüğü gibi, yaz 

mevsimi yaşanan 

güney yarım küre daha 

fazla miktarda 

aydınlıktır. Kış mevsimi 

yaşanan kuzey yarım kürede ise aydınlık alan miktarı daha azdır. Buna karşın karanlık miktarı fazladır. 

Bu durumun sonucu olarak yaz mevsiminde gündüzler uzun, geceler kısadır. Kış mevsiminde ise 

gündüzler kısa ve geceler uzundur. Resimde kuzey kutbunda gösterilen kısım mevsim geçişine kadar 

uzun süre güneş ışığı alamayacak olan bir kısımdır. Aynı şekilde güney yarım kürede de sarı renk ile 

işaretlenmiş olan kısım uzun süre güneşin batmadığı ve gecenin olmadığı bir bölgedir. 
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Yukarıdaki resimde kuzey yarım küreye düşen ışık miktarı daha fazla ve yengeç dönencesine güneş 

ışığının dik düştüğü görülmektedir. Buna göre kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaktadır. Güney 

yarım küreye ışık 

ışınları dik olarak 

düşmemektedir. 

Bundan dolayı güney 

yarım kürede kış 

mevsimi 

yaşanmaktadır. Aynı 

zaman diliminde her iki 

yarım kürenin 

aydınlanma miktarları 

incelendiğinde 

aşağıdaki durum gözlemlenir. Görüldüğü gibi, yaz mevsimi yaşanan kuzey yarım küre daha fazla 

miktarda aydınlıktır. Kış mevsimi yaşanan güney yarım kürede ise aydınlık alan miktarı daha azdır. Buna 

karşın karanlık miktarı fazladır. Bu durumun sonucu olarak yaz mevsiminde gündüzler uzun, geceler 

kısadır. Kış mevsiminde ise gündüzler kısa ve geceler uzundur. Resimde güney kutbunda gösterilen 

kısım mevsim geçişine kadar uzun süre güneş ışığı alamayacak olan bir kısımdır. Aynı şekilde kuzey 

yarım kürede de sarı renk ile işaretlenmiş olan kısım uzun süre güneşin batmadığı ve gecenin olmadığı 

bir bölgedir. 

Dünyanın dolanma hareketi sırasında kuzey yarım kürede Güneş ışığının dik olarak düştüğü en üst 

noktaya ulaştığı ve Kuzey yarım kürede gündüz süresinin en uzun olduğu tarih 21 Haziran dır. Bu 

tarihten sonra Kuzey yarım kürede günler kısalmaya başlar. Güneşin dik olarak düştüğü nokta da 

güneye doğru kayar. 

23 Eylül tarihinde Güneş ışığını dik olarak düştüğü nokta Ekvator bölgesidir. 21 Aralıkta ise güney yarım 

kürede Oğlak dönencesine Güneş ışığı dik olarak düşer. 21 Aralık tarihi güney yarım kürede Güneşin 

dik olarak düştüğü en alt noktaya ulaştığı ve gündüz süresinin Güney yarım kürede en uzun olduğu 

tarihtir. Ardından 21 Mart tarihinde Güneş ışığı tekrar ekvator bölgesine dik olarak düşer. Aşağıdaki 

resimde Güneş ışığının hangi bölgeye hangi tarihte dik olarak düştüğü gösterilmektedir. 

Gündüz ve gece süreleri Ekvator bölgesinde yıl boyu eşittir. 23 Eylül ve 21 Mart tarihinde ise tüm dünya 

da gece gündüz süreleri eşitlenir.  
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21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri “Gündönümü” olarak adlandırılır. Bu tarihler Gün uzamasının durduğu 

ve o yarım kürede günün kısalmaya başladığı tarihlerdir. 21 Mart ve 23 Eylül ise “Ekinoks” olarak 

adlandırılır. Bu tarihlerde Güneş ışığı ekvator bölgesine dik olarak düzer ve tüm dünyada gece gündüz 

süreleri eşittir. 

Kuzey yarım küre için 21 Haziran tarihi en uzun günün ve en kısa gecenin yaşandığı tarihtir. 21 Aralık 

ise kuzey yarım kürede en kısa günün ve en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. 21 Mart ve 23 Eylül ise her 

iki yarım kürede gün ve gece sürelerinin eşit olduğu tarihlerdir. Bu tarihlerde Dünyanın Güneş 

etrafındaki konumları şekilde gösterildiği gibi olur. 

 

 

 

Mevsimlerin oluşumu bulunulan yarım küreye göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda 

gündüz ve gece sürelerine göre verilen bu tarihlerde hangi yarım kürede hangi mevsimin gözlemlendiği 

yazılmıştır. 

 Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre Güneş ışığının dik düştüğü 
nokta 

21 Haziran Yaz Kış Yengeç dönencesi 

23 Eylül Sonbahar İlkbahar Ekvator çizgisi 

21 Aralık Kış Yaz Oğlak dönencesi 

21 Mart İlkbahar Sonbahar Ekvator çizgisi 
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Gece Gündüz Süresi 
Güneş dünya için ısı ve ışık kaynağıdır. Dünya dönme hareketi sırasında güneş ışığı alan tarafında 

gündüz ve güneş ışığı almayan tarafında gece olur.  

 

Yıl boyunca dünyanın kendi etrafında dönme süresi yani bir gün değişiklik göstermez. Fakat bu dönüş 

sırasında gece ve gündüz süreleri değişir. Örneğin yazları gündüz süresi uzun, gece süreleri kısadır. Yaz 

aylarında güneş daha erken doğar ve geç batar. Kışın ise tam tersi olur.  
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Yukarıdaki görselde 1, 2 ve 3 numaralı çizgiler ile dünya üstündeki farlı bölgelerde gece ve gündüz 

alanları gösterilmiştir.  

1 numaralı çizgi ile gösterilen bölgedeki gece gündüz alanlarını karşılaştırırsak, gece alanının daha geniş 

gündüz alanın ise daha küçük olduğu görülür. Bu durum 1 numaralı çizgi ile gösterilen alanda gündüz 

süresinin kısa, gece süresinin ise uzun olduğu anlamına gelir.  

2 numaralı çizgi üzerinde ise gece ve gündüz alanları eşittir. Bu durum ekvator bölgesinde gece ve 

gündüz sürelerinin eşit olduğu anlamına gelir.  

3 numaralı çizgi üzerinde ise gündüz bölgesi uzun, gece bölgesi kısadır. Bu durumda 3 numaralı çizginin 

olduğu alanda gündüz süresinin uzun ve gece süresinin kısa olduğu anlamına gelir.  

Bu alanlar yıl boyu eksen eğikliğine bağlı olarak değişir.  
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Yukarıdaki görselde farklı tarihlerde KYK ve GYK deki aydınlanma çemberleri görülmektedir. Yaz 

mevsimi ve kış mevsiminde aydınlanan ve karanlıkta kalan bölgeler arasındaki fark belirgin olarak 

görülmektedir. Aydınlanma miktarı aynı zamanda gün süresini de belirlemektedir. Bahar dönemlerinde 

aydınlanan ve karanlıkta kalan kısımların eşit olduğu görülebilmektedir. Bu durum gündüz gece 

süresinin eşitliği ile sonuçlanmaktadır. 

Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kuzey yarım kürede gündüz süresi uzundur, gece süresi ise kısa. 

 

 

Aralık, Ocak, Şubat aylarında güney yarım kürede gündüz süresi uzundur, gece süresi ise kısa. 

 

 

 

Mevsimlere göre güneşin ufukta yükseldiği nokta ve gökyüzünde kalma süresi değişir. Bu durum da 

eksen eğikliğine bağlı olarak, yarım kürelerin farklı miktarlarda aydınlanması ile ilişkilidir. 
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Mevsimlere göre gündüz ve gece süreleri değişiklik gösterir. Bu durum yukarıdaki görsel ile 

açılanabilir. Görselde eksen eğikliğine bağlı olarak Güneşin yıl içinde gökyüzünde gözlemlendiği 

konular verilmiştir. Görüldüğü gibi yaz mevsiminde güneşin gökyüzünde kalma süresi kışa göre daha 

fazladır. Aynı şekilde yaz mevsiminde gece süresi daha kısadır. Bu durum gündüz süresini uzatırken 

gece süresini kısaltır.  

Güneşin gökyüzünde ilerlemesi dünyanın dönme hızına bağlıdır. Dünya da yaz ve kış mevsiminde eşit 

hızlar ile dönüşünü tamamlar. Dönme hızı ve dolayısıyla güneşin gözlemlenen hareket hızı değişmez. 

Fakat görselde güneşin izlediği eğri yol yaz aylarında daha uzundur. Bu da güneşin doğup battığı 

zaman arasındaki sürenin yani gündüz süresinin fazla olması anlamına gelir. 

 

Aşağıdaki görselde mevsimlere göre gece ve gündüz süreleri dilim şeklinde grafik ile gösterilmiştir. 
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Bu süreler, yani gece ve gündüz süreleri mevsimlere göre farklılık gösterir. Kuzey ve güney yarım 

kürede farklı zamanlarda farklı mevsimler yaşanır. Bu durum sonucu aynı tarihte iki yarım kürede 

farklı gece gündüz süreleri oluşur. 
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Kuzey yarım kürede gündüz süresinin değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Grafikte görüldüğü 

gibi aralık ayında (21 aralık)  en kısa gündüz süresi oluşur. En uzun gündüz süresi de haziran ayında 

(21 haziran) gözlemlenir. Eylül (23 eylül) ve mart (21 mart) aylarında gece gündüz süreleri eşit olur. 

Aynı yarım küre için gece süresi grafiği aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Güney yarım kürede gündüz süresinin değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Grafikte 

görüldüğü gibi aralık ayında (21 aralık)  en uzun gündüz süresi oluşur. En kısa gündüz süresi de 

haziran ayında (21 haziran) gözlemlenir. Eylül (23 eylül) ve mart (21 mart) aylarında gece gündüz 

süreleri eşit olur. Aynı yarım küre için gece süresi grafiği aşağıdaki gibi olacaktır.  
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Yukarıdaki görselde A, B, C ve D aralıklarında gündüz ve gece süreleri, yarım kürelere göre farklı 

uzunluklarda olur. 

 A B C D 

Kuzey Yarım 
Küre 

Gündüz süresi 
uzar, gece kısalır 

Gündüz süresi 
uzar, gece kısalır 

Gündüz süresi 
kısalır, gece uzar 

Gündüz süresi 
kısalır, gece uzar 

Ekvator 
Gece ve gündüz 
süreleri eşittir 

Gece ve gündüz 
süreleri eşittir 

Gece ve gündüz 
süreleri eşittir 

Gece ve gündüz 
süreleri eşittir 

Güney Yarım 
Küre 

Gündüz süresi 
kısalır, gece uzar 

Gündüz süresi 
kısalır, gece uzar 

Gündüz süresi 
uzar, gece kısalır 

Gündüz süresi 
uzar, gece kısalır 
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Aynı mevsimde dünyadaki konuma göre gece gündüz süresinin değişimi 
Aynı mevsim sırasında da gündüz süresinde bulunulan konuma göre değişim olur. 

 

Yukarıdaki görselde kuzey yarım kürede kış mevsimi vardır. Kış mevsiminde kuzeye gittikçe gündüz 

süresi kısalır ve gece süresi uzar. Yani gündüz sürelerini karşılaştıracak olursak; K1> K2> K3 şeklindedir. 

Gece süreleri İse; K3> K2> K1 şeklinde olur. 

Güney yarım kürede ise yaz mevsimi vardır. Bu yarım kürede güneye inildikçe gece süresi kısalır ve 

gündüz süresi uzar.  

Yani gündüz sürelerini karşılaştıracak olursak; G3> G2> G1 şeklindedir. Gece süreleri İse; G1> G2> G3 

şeklinde olur. 

Aşağıda Kuzey yarım kürede yaz ve güney yarım kürede kış olduğu durum incelenmektedir. 

 

 

Yaz mevsimi yaşanan kuzey yarım kürede, kuzeye gittikçe gündüz süresi uzamaktadır. Gece süresi ise 

kuzeye gittikçe kısalır. Yani gündüz sürelerini karşılaştıracak olursak; K3> K2> K1 şeklindedir. Gece 

süreleri İse; K1> K2> K3 şeklinde olur. 

Güney yarım kürede bu esnada kış mevsimi yaşanmaktadır. Gece gündüz sürelerindeki değişim kuzey 

yarım kürenin tam tersi olacaktır. Kış mevsiminde güneye gittikçe gündüz süresi kısalır ve gece süresi 

uzar. Yani gündüz sürelerini karşılaştıracak olursak; G1> G2> G3 şeklindedir. Gece süreleri İse; G3> G2> 

G1 şeklinde olur. 
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İlkbahar ve sonbaharda (21 Mart ve 23 Eylül tarihinde) tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşit olur. 

Kuzeye ve güneye gidildikçe gündüz ve gece sürelerinde bir farklılık oluşmaz. 
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Gölge Boyunun Değişimi 

 

 

Kışın güneşin gökyüzünde kalma süresi kısadır. Bu gündüz süresinin kısa olmasına, gece süresinin ise 

uzun olmasına neden olur.  

Tüm bu durum aynı zamanda yeryüzüne gelen ışığın açısını da etkiler. 

 

 

Güneş ışığı yazın dik yani daha büyük bir açı ile dünyaya düşer (90 derece). Kışın ise eğimli olarak 

yeryüzüne ulaşır, yani dünyaya geldiği açı 90 dereceden düşük olur. Bunu sonucunda yazın gölge 

boyu kısa veya sıfır olurken, kışın gölge boyu uzun olur. 

Işığın düşme açısına göre kuzey yarım kürede yengeç dönencesindeki duruma ait grafik aşağıdaki gibi 

olacaktır.(ışığın en dik geldiği öğle saati toplanan verilere göre) 
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Bu durumda kuzey yarım kürede yengeç dönencesinde oluşacak olan gölge boyu grafiği aşağıdaki gibi 

olur. (ışığın en dik geldiği öğle saati toplanan verilere göre)

 

Işığın düşme açısına göre güney yarım kürede oğlak dönencesindeki duruma ait grafik aşağıdaki gibi 

olacaktır.(ışığın en dik geldiği öğle saati toplanan verilere göre) 
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Bu durumda güney yarım kürede oğlak dönencesinde oluşacak olan gölge boyu grafiği aşağıdaki gibi 

olur. (ışığın en dik geldiği öğle saati toplanan verilere göre) 

 

Işığın gelme açısı ve gölge boyu grafiklerini ekvator bölgesinde yapılan gözlemlere göre çizecek 

olursak, aşağıdaki grafikleri elde ederiz. (ışığın en dik geldiği öğle saati toplanan verilere göre) 
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Ekvator bölgesinde oluşacak olan gölge boylarına ait grafik aşağıdaki gibi olacaktır. (ışığın en dik 

geldiği öğle saati toplanan verilere göre) 
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Güneş ışığı enerji taşır. Bu enerji dünyaya çarptığında ısıya dönüşür. Güneş ışığının bir yüzeye düşme 

açısı oluşturacağı ısıyı etkiler. Yaz aylarına güneş ışığı daha dik olarak gelir ve birim alana yüksek enerji 

bırakır. Kış aylarında ise düşük enerji bırakır. Kuzey yarım küre için, aylara göre birim alan alana düşen 

ışık enerjisi miktarına ait grafik aşağıda verilmiştir.  

 

Aynı grafiği güney yarım küre için oluşturduğumuzda aşağıdaki gibi bir durum ile karşılaşırız. 
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Gölge boyu değişimi yıl içerisinde 

mevsimlere göre olabileceği gibi, 

aynı mevsimde ve yarım kürede 

bulunulan yere göre değişiklik 

gösterir. Dünya enlem ve boylam 

(meridyen) olarak adlandırılan 

hayali çizgiler ile işaretlenir. Boylam 

(meridyen) çizgileri dünyayı boyuna 

kesen çizgilerdir. 

Dünyayı boyun kesen ve ekvatora 

dik olan bu çizgiler üzerinde 

bulunan noktalar aynı saat 

dilimindedir. Kuzey yarım küredeki 

A ve B noktaları aynı saat 

dilimindedir ve her iki noktadaki 

saatler aynıdır. . Çünkü bu noktalar 

aynı meridyen (boylam) 

üzerindedir.  

Güney Yarım küredeki C ve D 

noktaların da benzer şekilde aynı 

saat dilimindedir.  

A şehrinde saat 12:00 olduğunda B 

şehrinde de 12:00’dır. C şehrinde 13:00 olduğunda D şehrinde de 13:00’dır. Fakat bu şehirlere gelen 

güneş ışınları farklı eğimlere sahiptir. Bu durum dünyanın şeklinden kaynaklanır.  

Aşağıda aynı meridyen üzerinde bulunan iki noktadaki sütunun aynı mevsim ve saatte oluşturdukları 

gölgeler gösterilmiştir. 
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A noktasındaki gölge boyu daha uzun ve B noktasındaki gölge daha kısadır. Bu durum dünyanın 

yuvarlak şeklinden kaynaklanır. Dünyanın yuvarlak yapısı yüzünden aynı mevsimde ve aynı saat 

aralığında gelen ışık farklı açılar ile yeryüzüne düşer. Bu durum da gölge boyunu etkiler.  

 

Güneş ışınlarının dik olarak düştüğü noktadan kuzeye ve güneye doğru gittikçe bu gölge boyu artar. 21 

haziranda yengeç dönencesinden kuzeye ve güneye gidildikçe gölge boyu uzar. 

21 aralıkta oğlak dönencesinden kuzeye ve güneye gidildikçe gölge boyu uzar. 

21 mart ve 23 eylülde ekvatordan kuzeye ve güneye gidildikçe gölge boyu uzar. 
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Aynı mevsim ve zaman diliminde, arazinin şekline göre güneş ışığının yeryüzüne düşme açısı farklılık 

gösterebilir. Bunun sonucunda aynı gün ve yakın bölgelerde farklı sıcaklıklar oluşabilir. 

 

Yukarıdaki görselde olduğu gibi, aynı saatte güneş ışığı farklı açılar ile yeryüzüne düşmektedir. Dik 

olarak düştüğü yüzey daha sıcak olurken, eğimli geldiği yüzey aynı sıcaklıkta olmayacaktır. Yukarıdaki 

gibi bir ortam olduğunda düz arazi daha soğuk olacağı için, düz araziden dağlara doğru rüzgâr 

oluşacaktır. (Bu konu iklim ve hava olayları kısmında ayrıntılı olarak işlenecektir.) 
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Günizi (Analemma) 
Günizi veya anelemma, güneşin gökyüzünde aynı saatte bulunduğu noktaların birleştirilmesi ile oluşan 

“8” e benzer bir görünümdür. Güneşin yıl içerisinde doğduğu, battığı nokta ve saat farklılık gösterir. 

Bundan doları bir yıl içinde, aynı saatte gökyüzünde farklı noktalarda bulunur.  

 

Güneş Saati 
Güneş saati, güneşin gün içerisinde bulunduğu konuma göre oluşturduğu gölgeden yararlanılarak 

zamanı gösteren bir araçtır. Yıl içinde güneşin oluşturduğu günizine göre aynı saatteki gölgenin yeri de 

değişecektir. Bundan dolayı güneş saatlerinde farklı eğrilerden oluşan yollar bulunur. Mevsime ve aya 

göre saat bu eğriler ile bulunur. 
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Eksen Eğikliğinin Zamanla Değişimi 
Günümüzde dünyanın ekseni yaklaşık 23,5 derecelik eğime sahiptir. Fakat tarih boyunca böyle 

olmamıştır. Eksen eğikliği zaman içerisinde 22O, 10’ ile 24O, 51’ arasında değişen değerlerde artıp 

azalmaktadır. Bu durum dünyadaki mevsimleri de etkilemektedir.  
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Eksen eğikliğin artması veya azalması güneş ışığının dik olarak düştüğü alanı etkiler. Eksen eğikliği 

azaldıkça Güneşten gelen enerjinin tam olarak aktarıldığı alan azalır. Bu da kuzey ve güney bölgelerde 

soğuk alanlar oluşmasına neden olur. Eksen eğikliği arttıkça Güneşin ışıklarının dik olarak düştüğü 

alanlar artar.  
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İklim ve Hava Olayları 
Hava farklı gazların oluşturduğu bir karışımdır. Havayı oluşturan gazlar içinde en çok miktarda azot gazı 

bulunur. Ardından oksijen gazı gelir. Bu iki gaz yaklaşık olarak havanın %99’luk kısmını oluşturur. Hava 

olaylarının oluşmasında etkili olan gaz diğerlerine oranla çok daha az olarak bulunun su buharıdır 

(nem). Atmosferde oluşan yağış, nem, rüzgâr gibi meteorolojiyi ilgilendiren olaylara hava olayı adı 

verilmektedir. Yerkürenin etrafını saran gaz katmanına hava küre (atmosfer) denir. Yağmur, sis, kar, 

rüzgâr, fırtına gibi birçok hava olayı hava kürede gerçekleşir. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına 

meteoroloji ve bu alanda çalışan bilim insanına meteorolog denir.  

Hava olaylarının oluşmasını sağlayan yüksek ve alçak basınç sistemleridir. Sıcaklığın yükselmesi ile hava 

moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle havadaki 

moleküllerin birbirine teması sonucu oluşan etki yani hava basıncı azalır. Hava basıncının düşük olduğu 

bu alana alçak basınç alanı denir. Sıcaklığın düşmesi hâlinde ise bu durumun tersi gerçekleşir. Hava 

molekülleri düşen sıcaklık ile daha az hareketli hale gelir ve birbirine yaklaşır. Bunun sonucunda 

yoğunlaşan havanın oluşturduğu basınç artar. Hava basıncının yüksek olduğu alana yüksek basınç alanı 

denir. Alçak hava basıncı alanında hava yukarı doğru hareket eder. Yüksek hava basıncı alanında ise 

aşağıya doğru hareket eder. 
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Bu iki basınç alanı arasında hava akımı gerçekleşir. Bu hava akımına rüzgâr adı verilir. Rüzgâr yüksek 

basın alanından yani soğuk bölgeden, alçak basınç alanına yani sıcak bölgeye doğru akar. 



Söğütlü Ortaokulu  Ders Notları 

  

2
0

 

 

Yukarıdaki görselde alçak ve yüksek basınç alanları arasında havanın hareketi mumun alevini 

etkilemektedir. 
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Mumun alevinin hareket etmesine neden olan hava hareketinin nedeni sıcaklığa bağlı olarak oluşan 

havanın yoğunluk farkıdır. Hava daha yoğun olduğu bölgeden az yoğun olduğu bölgeye doğru akar. 
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Sıcak olan bölgedeki tanecikler daha hızlı hareket ettikleri ve birbirinden uzak oldukları için yoğunlukları 

azdır ve bulundukları bölgenin basıncı düşüktür. Soğuk olan bölgedeki tanecikler daha yavaştır ve 

birbirine yakındır. Bundan dolayı daha yoğundur ve yüksek basınç oluşturur. Bundan dolayı soğuk olan 

bölgeden sıcak olan bölgeye doğru hava akışı olur. 

İki nokta arasındaki basınç farkı ne 

kadar fazla ise rüzgâr hızı o oranda 

fazla olur. Basınç farkı az ise rüzgâr 

hızı düşük olur. Farklı türde 

rüzgarlar vardır. Rüzgâr hızı 120 

km/h’in üstüne çıkar ise kasırga 

adı verilir. 90-120 km/h’lik 

rüzgârlar fırtına olarak adlandırılır. 

Denizden karaya veya karadan 

denize esen rüzgârlara meltem 

denir. Meltem rüzgârları kara ve 

denizin farklı öz ısılara sahip 

olmasından kaynaklanır. Suyun öz 

ısısı yüksektir. Bu durum geç ısınmasına ve geç soğumasına sahip olur. 
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Kara (toprak) öz ısısı düşük olduğu için erken ısınır. Kara (toprak) kısmındaki hava yükselir (alçak hava 

basıncı) ve deniz üzerindeki hava alçalır (yüksek hava basıncı).  Bu esnada denizden karaya doğru bir 

rüzgar oluşur. 

 

Kara (toprak) öz ısısı düşük olduğu için erken soğur, deniz ise daha geç soğur. Deniz yüzeyi kara yüzeyine 

göre daha sıcaktır. Kara (toprak) kısmındaki hava alçalır (yüksek hava basıncı) ve deniz üzerindeki hava 

yükselir (alçak hava basıncı).  Bu esnada karadan denize doğru bir rüzgar oluşur. 
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Dünya üstünde bulunan su sıcaklığa göre farklı haller alır. Suyun aldığı bu haller yağış olarak adlandırılır. 

 Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak 

yoğuşması ve küçük su damlacıkları hâline gelip ağırlaşarak yeryüzüne düşmesine yağmur denir. 

Yağmurun fazla yağması sele neden olabilir.  

 

Bulutlardaki su damlacıklarının soğuk hava etkisi ile buz taneciklerine 

dönüşmesi ve yeterli büyüklüğe ulaşıp yeryüzüne düşmesi ile kar yağışı 

meydana gelir. 

Bulutlardaki su damlacıklarının dikey hava hareketleri ile soğuk tabakalara 

çıkması ve aniden donarak buz topları olarak yer yüzüne düşmesi ile 

oluşan yağışa dolu denir. 

Yer ile temas eden havanın içindeki su buharının yoğuşması ve havada 

asılı kalması ile oluşan hava olayına sis denir. Havadaki su buharının 

bitkilerin üzerinde su damlacıkları olarak toplanmasına çiy adı verilir. 

Su buharının soğuk yüzünden bitkiler üzerinde donarak oluşturduğu kristallere ise kırağı adı verilir. 

Tüm bu olaylar günlük hatta saatlik değişen hava olaylarıdır. Hava olayları değişkendir ve dar bölgeleri 

kapsar. Fakat uzun süre yapılan gözlemler bazı geniş alanlarda sürekli aynı tip hava olaylarının 

görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, 

rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına iklim adı verilir. İklim ile ilgilenen bilim dalına 

klimatoloji ve bu bilim ile uğraşan bilim insanına klimatolog denir. 

Bir bölgenin iklimi çeşitli etkiler sonucu zamanla değişiklik gösterebilir. İklimde meydana gelen 

değişikliklerin tümüne iklim değişikliği adı verilir. Örneğin, geçmişte kışın nehirlerin ve göllerin donması 

sıkça gözlemlenirken günümüzde bu olaylar daha az yaşanmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak 

atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda Dünya genelinde küresel iklim değişiklikleri 

yaşanmaktadır. İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarında her yıl 1-3 derece arasında sıcaklık artışı 

gözlemlenebilir. Bu sıcaklık artışının nedeni insanlar tarafından atmosfere salınan karbondioksit adlı 

gazın sera etkisi meydana getirmesidir. Sıcaklık artışı su kaynaklarının azalmasına, kuraklık, çölleşme ve 

erozyona neden olur. Ayrıca bu durum buzulların erimesiyle deniz seviyesini yükselerek tarım ve turizm 
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alanlarının sular altında bırakır. Sonuçta iklim değişikliği çığ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında artışa, 

insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olur. 

İklim, bir bölgedeki farklı etkenlerin toplamından meydana gelir. Su yüksek öz ısıya sahip bir maddedir. 

Yani sıcaklık artışı için çok ısıya ihtiyacı vardır. Aynı şekilde soğumak sırasında etrafa çok ısı yayar. Deniz 

ve göl gibi büyük su kütleleri bir ortamdaki iklimi etkilerler. Su çevreye göre daha geç ısınıp soğuduğu 

için ani ve büyük sıcaklık değişimlerini engeller. Aşağıda bir ırmak üzerine yapılan baraj gösterilmiştir. 

Baraj yapıldıktan sonra büyük bir baraj gölü oluşmuştur. 

 

Oluşan göl, ortam neminin artmasına, kış aylarının daha ılıman geçmesine ve yaz aylarında gece gündüz 

arasındaki sıcaklık farkının azalmasına etki eder. Yani bu bölgedeki iklim koşulları barajın etkisi ile 

zaman içerisinde değişir. Bu durum bölgedeki bitki örtüsünü de etkiler. Yetiştirilen ürün çeşitliliği 

zamanla değişir. 
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Sera Etkisi 
Seralar, etrafı cam veya naylon örtü ile kaplı tarım alanlarıdır. Seralar açık alana göre kontrol altında ve 

daha sıcak bir alan oluşturmakta kullanılır. 

Seralar, içine giren Güneş ışıklarının bir kısmının kaçmasını engelleyerek daha sıcak bir ortam 

oluşmasını sağlar. Farklı tarım uygulamalarında istenen bir durumdur. Gece gündüz arasındaki sıcaklık 

farkını azaltır ve ortamın yaşamaya daha uygun hale gelmesine katkı sağlar. Bu sayede seralarda 

mevsiminden önce ürün elde edilebilir. 

 

 

Dünya bir atmosfere sahiptir. Bu atmosfer bir battaniye gibi yeryüzünü sarar, Güneş ışığını ve ısıyı 

tutarak Dünyanın sıcaklığını dengeler ve yaşamaya daha uygun bir hale getirir.  Örneğin, Ay’da atmosfer 

olmadığı için gece ve gündüz arasında yaklaşık 250 Co derece sıcaklık farkı vardır. 
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Atmosferin ışık ve ısıyı tutarak dünyanın sıcaklığını artırması ve dengede tutması istenen bir durumdur. 

Bu sayede Dünyamız daha yaşanabilir olmaktadır. 

 

Fakat fabrikalardan, araçlardan, evlerden ve tarımsal faaliyetlerden salınan gazlar sera etkisinin 

istenenden fazla olmasına ve dünyanın sıcaklığının yaşam için uygun halden daha yukarılara çıkmasına 

neden olmaktadır. Yani atmosfere salınan gazları normal oranlarının üzerine çıkar ve dünyanın sanki 

ikinci bir sera içinde bulunuyormuş gibi etki oluşmasına ve ısı kaybının azalmasına neden olur. 
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Sera etkisi sonucunda Dünyanın ortalama sıcaklığında artış meydana gelmektedir. Ortalama sıcaklıktaki 

artış, havadaki nem oranını, rüzgârları, deniz ve okyanus sıcaklıklarını, yağış miktarlarını etkilemektedir. 

Bu durumda iklimde değişikliklere neden olmaktadır. Bu duruma iklim değişikliği adı verilir. Bu 

durumun temel nedeni insan faaliyetleri sonucu atmosfere yayılan ve sera gazı olarak adlandırılan 

gazlardır. Bu gazlar karbondioksit (CO2), Azotoksit (NOX) ve metandır (CH4) .  

Sera etkisi dünyadaki yaşam için istenen bir durumdur. Fakat insan etkisi ile atmosferdeki sera 

gazlarının artması istenmeyen bir durumdur. Sera gazlarındaki artış ısı kaybını önler ve dünyanın 

sıcaklığının artmasına neden olur. Bu durumu yazın kazak giymeye benzetebiliriz. Vücudumuz 

serinlemek ister ama kazaktan dolayı ısı kaybedemez. 

 

 


