
MEVSİMLER VE İKLİM

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri

8. SINIF

MUTLAK BAŞARI
FEN FÖYÜ 

1 . FASİKÜL
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Eksen eğikliği ve Dünya’nın yı�ık
hareketinin ortak sonucudur.

Sıcaklık, nem, hava basıncı,
rüzgâr, yağış gibi olayların kısa
süreli etkilerine hava olayları,

uzun süreli etkilerine iklim denir.
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Güneş

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi
Güney Kutup 

Dairesi

Kuzey Kutup 
Dairesi

Alçak Basınç
Yeryüzü
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1. FASİKÜL : MEVSİMLER VE İKLİM

Mevsimlerin Oluşumu
◆ Dünya üzerindeki bir bölgede yıl içinde sıcaklıkların değişmesi, farklı hava olaylarının yaşanması,  gündüz sürelerinin değişme-

si, aynı zamanda farklı bölgelerde farklı mevsimlerin yaşanması ya da gündüz sürelerinin farklı olmasının temelinde Güneş’ten 
gelen ışınların Dünya’ya farklı açılarla düşmesinden  ve ışınların düşme açılarının değişmesinden kaynaklanır.

Güneş’ten gelen ışınların düşme açısı arttıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı artarak bölgenin sıcaklığının artmasına ne-
den olur.

◆ El feneri özdeş yüzeylere dik ve eğik olarak tutulduğunda, dik olarak tutulan bölgede aydınlanan alanın eğik olarak tutulan böl-
geye göre daha az ama sıcaklığının daha fazla olduğu görülür. Fenerin eğik tutulması nedeniyle enerji daha geniş alana yayı-
larak birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır.

 A bölgesinde aydınlanan alan daha azdır, ancak A bölgesinin yüzey sıcaklığı B bölgesine göre daha fazladır.

Dünya’nın küresel şekli (kutuplardan basık ekvatordan şişkin “Geoid”) Güneş’ten gelen ışınların Ekvator’dan kutuplara doğru 
düşme açısının azalmasına neden olur. Dünya üzerinde farklı iklim kuşaklarının oluşma nedenlerinden biri de Dünya’nın ge-
oid şekle sahip olmasıdır.
Dünya’nın şekli nedeniyle Ekvator’dan kutuplara doğru özdeş cisimlerin gölge boyları uzar.

Dünya’nın şekli nedeniyle her zaman Dünya’nın yarısı aydınlık yarısı karanlıktır.

Güneş ışınları

Güneş ışınları

Güneş ışınları

A

B

B

90°

90°

66°33I

66°33I

23°27I

23°27I

0°

Kutup kuşağı

Kutup kuşağı

Ilıman kuşak

Ilıman kuşak

Sıcak kuşak

Sıcak kuşak

A B
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◆    Güneş’ten gelen ışınların Dünya’ya düşme açısının değişmesini etkileyen bir faktör de Dünya’nın eksen eğikliğidir.
◆    Dünyanın elips üzerindeki yörüngesinden geçen düzleme yörünge düzlemi (dolanma düzlemi) adı verilir. Dünya’yı iki eşit 

parçaya bölen ve yörünge düzlemine dik olan çizgiye yörünge ekseni denir. Ekvatordan geçen düzleme ise Ekvator düzle-
mi adı verilmektedir.

◆    Ekvator düzlemi ve yörünge düzlemi çakışık değildir. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açıya ya da yörünge ek-
seni ile dönme ekseni arasındaki açıya eksen eğikliği adı verilir.

◆    Dönme ekseninin eğik olması, Güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılıklar yaşanmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca dönme ekseninin eğikliği; gece ve gündüz sürelerinde değişiklikler olması, sıcaklık farklılıklarının oluşması, gölge boy-
larının değişmesi ve birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişmeler yaşanması gibi birçok etkiye neden olmaktadır.

◆   Mevsimler, Dünya’nın dönme ekseni eğikliği ve Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı sonucu oluşur. Dünya’nın Güneş etra-
fındaki dolanımı sonucunda Dünya’nın Güneş’e yönelen kısmında değişmeler olur. Bu değişmelerle birlikte Güneş’ten gelen 
ışınların farklı yarım kürelere düşme açılarında farklılıklar yaşanır. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği so-
nucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur.

21 Aralık Dönme
ekseni

G
ün

eş Ekvator

Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Güney Kutup 

Dairesi

Kuzey Kutup 
Dairesi

G
ün

eş

21 Mart

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Kuzey Kutup 
Dairesi

Dönme
ekseni

◆    Güney yarım kürede en uzun gündüzün, Kuzey yarım kürede en uzun gecenin yaşandığı tarih-
tir. Bu tarihten sonra Güney yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlarken Kuzey yarım 
kürede gündüz süreleri uzamaya başlar. Bu nedenle bu tarihe gün dönümü ya da solstis adı 
verilir. Kuzey yarım küre için kış solstisi Güney yarım küre için yaz solstisi tarihidir.

◆    Güneş’ten gelen ışınların Güney yarım kürede öğle vakti dik olarak düştüğü bölgeye Oğ-
lak dönencesi denir. Oğlak dönencesi Güneş’ten gelen ışınların Güney yarım kürede dik 
düştüğü bölgenin sınırıdır.

◆    Bu tarihten sonra Güneş ışınları, Güney yarım küre yüzeyinde giderek daha az, Kuzey ya-
rım küre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur.

◆    Güneş’ten gelen ışınlar öğle vakti Ekvatora dik açı ile düşer.
◆    Eksen eğikliğinin etkileri ortadan kalkar. Kuzey ve Güney yarım kürelerde gece ve gündüz 

süreleri eşittir. Bu duruma ekinoks adı verilir.
◆    Kuzey ve Güney yarım kürelerde birim yüzeye düşen enerji miktarı eşittir. Bu tarihten sonra 

Kuzey yarım kürede birim yüzeye düşen enerji miktarı Güney yarım kürenin birim yüzeyine 
düşen enerji miktarından fazladır.

◆    Kuzey yarım kürede ilkbahar mevsiminin, Güney yarım kürede sonbahar mevsiminin baş-
langıcıdır.

ilkbahar

23 Eylül

21 Mart

21 Haziran

21 Aralık

sonbahar

sonbahar

ilkbahar

yaz

yaz

kış

kış

Yörünge ekseni

23°27'

Ekvatoral düzlem

Yörünge düzlemi
23°27'

Dönme ekseni
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1. FASİKÜL : MEVSİMLER VE İKLİM

◆    Kuzey yarım kürede en uzun gündüzün, Güney yarım kü-
rede en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Bu tarihten sonra 
Kuzey yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlarken 
Güney yarım kürede gündüz süreleri uzamaya başlar. Bu 
nedenle bu tarihe gün dönümü ya da solstis adı verilir. Ku-
zey yarım küre için yaz solstisi Güney yarım küre için kış 
solstisi tarihidir.

◆ Güneş’ten gelen ışınların Kuzey yarım kürede öğle vakti dik 
olarak düştüğü bölgeye Yengeç Dönencesi denir. Yengeç 
Dönencesi Güneş’ten gelen ışınların Kuzey yarım kürede 
dik düştüğü bölgenin sınırıdır.

◆ Güneş ışınları, Kuzey yarım küre yüzeyinde giderek daha 
az, Güney yarım küre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı 
enerjisi oluşturur.

◆ Güneş’ten gelen ışınlar öğle vakti ekvatora dik açı ile düşer.
◆ Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşit-

lenir. (ekinoks)
◆ Kuzey ve Güney yarım kürelerde birim yüzeye düşen enerji 

miktarı eşittir. Bu tarihten sonra Güney yarım kürenin birim 
yüzeyine düşen enerji miktarı, Kuzey yarım kürenin birim 
yüzeyine düşen enerji miktarından fazladır.

◆ Kuzey yarım kürede sonbahar mevsiminin, Güney yarım kü-
rede ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır.

Dönme
ekseni21 Haziran

G
ün

eşEkvator

Yengeç Dönencesi
Oğlak DönencesiGüney Kutup 

Dairesi

Kuzey Kutup 
Dairesi

Dönme
ekseni

G
ün

eş

23 Eylül

Ekvator

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Kuzey Kutup 
Dairesi

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi; gece ve gün-
düz oluşması, bir bölgede gün içinde sıcaklıkların ve gölge 
boylarının değişmesi, yerel saat farklarının oluşması gibi 
etkilere neden olur.

• Yengeç ve Oğlak Dönenceleri arasındaki yerlere Gü-
neş ışınları yılda iki kere dik açı ile düşer. Ancak dö-
nencelere Güneş’ten gelen ışınlar yılda bir defa dik açı 
ile düşer.

• Ekvator’da her zaman 12 saat gece 12 saat gündüz ya-
şanır.

◆ 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasındaki herhangi bir zaman-
da Güney kutbundan Kuzey kutbuna doğru bölgelerin gün-
düz süreleri daha uzun olur. 

 Gündüz süreleri: K > L > M > N > P olur.
◆ 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri arasındaki herhangi bir zaman-

da Kuzey kutbundan Güney kutbuna doğru bölgelerin gün-
düz süreleri daha uzun olur.

 Gündüz süreleri: P > N > M > L > K olur.

Ekvator

K

L

M
N
P
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ALIŞTIRMALAR • 1

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
a) Dünya’nın ............................ ve Dünya’nın ............................ hareketi mevsim değişimlerine neden olur.
b) Dünya’nın ............................................................. ve ............................................................. arasındaki açıya eksen eğikliği denir.
c) Gün içinde sıcaklıkların değişmesi Dünya’nın ..................................nin sonucudur.
d) 21 Aralık ve 21 Haziran ............................ tarihleridir.
e) Dünya’nın eksen eğikliği ............................................................dır.
f) ............................ ve ............................ tarihleri arasında Güney yarım kürede birim yüzeye düşen enerji miktarı artar.
g) Güney yarım kürede yaz başlangıcı ............................ tarihidir.
h) ............................ ve ............................ ekinoks tarihleridir.

 Soru 2

Aşağıdaki diyagramda Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi dört bölüme ayırılmıştır.
Diyagramda verilen cümlelerin ait olduğu bölümle ilgili doğru bilgi içermesi için cümledeki  kelimeleri örnekteki gibi 
doğru kelimeyi kutucuk içine alınız.

23 Eylül

21 Mart

21 Haziran

a) Gündüz süreleri uzar / kısalır.
b) Gündüz süreleri gece sürelerinde daha kısadır / uzundur.
c) İlkbahar / Sonbahar mevsimi yaşanır.
d) Gölge boyları uzar / kısalır.
e) Birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır / artar.

Kuzey yarım küre

a) Gündüz süreleri uzar / kısalır.
b) Gündüz süreleri gece sürelerinde daha kısadır / uzundur.
c) Yaz / Kış mevsimi yaşanır.
d) Gölge boyları uzar / kısalır.
e) Birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır / artar.

Güney yarım küre

a) Gündüz süreleri uzar / kısalır.
b) Gündüz süreleri gece sürelerinde daha kısadır / uzundur.
c) Yaz / Kış mevsimi yaşanır.
d) Gölge boyları uzar / kısalır.
e) Birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır / artar.

Kuzey yarım küre

a) Gündüz süreleri uzar / kısalır.
b) Gündüz süreleri gece sürelerinde daha kısadır / uzundur.
c) İlkbahar / Sonbahar mevsimi yaşanır.
d) Gölge boyları uzar / kısalır.
e) Birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır / artar.

Güney yarım küre

II

21 Aralık

I
IV

III

eksen eğikliği yıllık (dolanma)
ekvator düzlemi / dönme ekseni yörünge düzlemi / yörünge ekseni

günlük hareketi
solstis

23 derece ve 27 dakika (23º 27ı)
21 Haziran 21 Aralık

21 Aralık
21 Mart 23 Eylül




