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MEVSİMLER VE İKLİM
Mevsimlerin Oluşumu

8. SINIF ÜNİTE 1
1Konu Özeti

fenburada.com

   Güneş ışınları

DÜNYA’NIN HAREKETLERİ

Dünya’nın kendi ek-

seni etrafındaki dön-

me hareketinin;

Dünya’nın Güneş 

etrafındaki dolan-

ma hareketinin;

Yönü: Saat yönünün 

tersi yani batıdan do-

ğuya doğrudur.

Yönü: Saat yönü-

nün tersi yani batı-

dan doğuya doğru-

dur.

Süresi: Bir gün yani 

24 saattir.

Süresi: Bir yıl yani 

365 gün 6 saattir.

Sonucu: Gece ve gün-

düz oluşur ve günlük 

sıcaklık farkları oluşur.

Sonucu: Mevsimler 

oluşur.

   Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme ve 

Güneş etrafında dolanma olmak üzere iki tip 

hareketi vardır.

1- Dönme Hareketi

 

2-Dolanma Hareketi

 

      Dünyanın yörünge düzlemi ile ekvator düz-

lemi arasında 23 derece 27 dakikalık(23,5°) bir 

eksen eğikliğine sahiptir. Eksen eğikliğinin 

en önemli sonucu her iki yarım kürede farklı 

mevsimlerin yaşanmasıdır.

      Mevsimlerin oluşmasının temel nedeni; Dün-

ya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi 

ve Dünya’nın dönme eksenindeki eğikliktir.

Dünya’nın dolanma hareketi ve dönme ekse-

nindeki eğiklik sonucunda;

*   Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mev -

       simler yaşanır.

•  Bir bölgedeki gece-gündüz uzunlukları de-

       ğişir.

•  Güneş’in ufuk  üzerinde doğduğu yer ve 

      saat  ile, Güneş’in ufukta battığı yer saat    

       değişir.

•  Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları 

       değişir.

•   Cisimlerin   gölge   boyları  yıl  içinde değişir.

•  Mevsimlik sıcaklık farkları oluşur.

Dünya üzerinde dört mevsim yaşanır. Bu ne-

denle mevsimlerin başlaması ile ilgili dört 

önemli tarih vardır.

I-    21 Aralık (gün dönümü)                                                                    

II-   21 Mart (ekinoks)

III-  21 Haziran (gün dönümü)                                         

IV-  23 Eylül (ekinoks)

Eksen Eğikliği 23,5°

MEVSİMLERİN OLUŞUMU

Ekvator

Yengeç DönencesiOğlak Dönencesi
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21 Aralık Kış Gün Dönümü:

• Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Yarım Kü-

re’de yaz mevsiminin başlangıcıdır.

• Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece, Güney 

Yarım Küre’de ise en uzun gündüz yaşanır.

• Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne  dik dü-

şer.

21 Mart İlkbahar Ekinoksu:

• Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Ya-

rım Küre’de sonbahar mevsiminin başlan-

gıcıdır.

• Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz sü-

resi birbirine eşittir.

• Güneş ışınları ekvatora dik düşer.

21 Haziran Yaz Gün Dönümü:

• Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım 

Küre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

• Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, Gü-

ney Yarım Küre’de ise en uzun gece yaşa-

nır.

• Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik 

düşer.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu:

• Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney Ya-

rım Küre’de ise ilkbahar mevsiminin baş-

langıcıdır.

• Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz sü-

resi birbirine eşit olur.

• Güneş ışınları ekvatora dik düşer.

           

Etkinlik ile ilgili;

• Güneş ışınları yeryüzüne  şekil I’de          dik, 

şekil II’ de ise eğik gelmektedir.

• Güneş ışınları şekil I’ de dar, şekil II’ de ise 

geniş bir alanı ısıtmaktadır. 

• Birim yüzeye düşen enerji miktarı şekil I’ 

de daha fazladır. 

• Kuzey Yarım Küre için, şekil II 21 Aralık ta-

rihini şekil I ise 21 Haziran tarihini temsil 

edebilir.

Birim Yüzeye(Alan)  Düşen Enerji:

Bir bölgeye Güneş ışınları dik geldiği zaman, 

o bölgede birim yüzeye düşen ışık ve ısı mik-

tarı artar yani o bölge daha çok ısınır. Işığın 

dik açılarla geldiği bölgelerde yaz mevsimi 

yaşanır.

           Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma    

          hareketi sırasında, Dünya Güneş’e yak-

laşır veya uzaklaşır. Fakat mevsimlerin oluşu-

munun Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaş-

ması ile ilgisi yoktur.

Not: Dünya’nın eksen eğikliği olmasaydı, 

yıllık sıcaklık farkı oluşmaz, mevsimler mey-

dana gelmez, gece gündüz eşitliği yaşanır ve 

sadece ekvator bölgesi Güneş ışınlarını dik 

alırdı.

 Gece ve gündüz eşitliğine ekinoks denir.
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