
 

 

Öğrencinin Adı ve soyadı ;                                                      

Sınıf ;                                                                 Çalışma yaprağı 1             

F.8.1. Mevsimler ve İklim 

Bu ünitede öğrencilerin; mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın hareketlerinin, 

konumunun ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavramaları; iklimlerin oluşumu ve 

hava olayları hakkında bilgi edinmeleri; iklim bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları; 

küresel iklim değişiklikleri ve etkileri hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları 

hedeflenmektedir. 

Kazanım; F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 
Önerilen Süre: 8 ders saati 
Konu / Kavramlar: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, mevsimler 

F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 

a. Dünya’nın dönme ekseni olduğuna değinilir. 

b. Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki dolanma düzlemi arasındaki ilişkiye 

değinilir. 

c. Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 

Mevsimlerin Oluşumu Nasıl Gerçekleşir? 

A ) Eksen eğikliği 
1. Dünyamızın  geoid  şeklindedir. Dünyamız  kutuplardan basık, ekvatordan şişkin 

biçimdedir.Dünya'nın şeklinden dolayı ekvator bölgesi Güneş ışığını daha dik, 

kutuplar bölgesi ise daha eğik alır.Ekvator bölgesi daha sıcak olurken, kutuplar 
daha soğuk olmaktadır. 

2. Kuzey ve Güney kutuplarını Dünya’nın merkezinden geçerek birleştiren hayali 

çizgiye eksen denir.Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve 
Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketidir. Dünya’nın elips şeklindeki 

yörüngesinden geçen düzleme Ekliptik (yörünge) düzlemi, Ekvator’dan geçen 
düzleme ise Ekvator düzlemi denir. 

3. Dünya’nın ekseni ekliptik düzleme tam dik değildir.Dünya ekseni ile ekliptik 

düzlemi arasında 66° 33’, Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasında 23° 27’ lık 
bir açı vardır. 
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4. Eksen eğikliği sonucunda ; 
❖ Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir 

❖ Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir. 
❖ Mevsimlerin oluşumuna neden olur. 
❖ Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. 

❖ Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içinde değişir. 
❖ Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır. 

  
                                                            
 

Kuzey yarım kürede kış 
mevsimi yaşanır. 
                                                    

 
 

 
 
 

Güney yarım kürede yaz 
mevsimi yaşanır. 

 
 
 

 
 
   Kuzey yarım kürede yaz     

  yaşanır 
 

 
 
 

 
 

 
 
Güney yarım kürede kış 

yaşanır 
 
Eksen eğikliği olmasaydı ; 

 
❖ Güneş ışınları daima ekvatora dik açıyla gelirdi ve bu durum hiçbir zaman 

değişmezdi. 
❖ Mevsimler ortadan kalkardı. 
❖ Daima gece gündüz eşitliği yaşanırdı. 

❖ Güneşin doğuş batış yer ve saati değişmezdi. 

                              



 

 

B ) Dünya’nın güneş etrafındaki hareketi 
 

Dünya ekseninin eğik olmasına ek olarak , Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi 
sonucu  mevsimler oluşur. Mevsimler, Dünya'nın dört önemli tarihteki konumuyla 
belirlenmiştir. Bu tarihler; 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül'dür. 
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Aralık                                                                                                                      

21 Haziran 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        23 Eylül 

 

❖ 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu ekinoks 

yaşanır. 
❖ Ekinoksta güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik olarak düşer. 
❖ 21 Haziranda yengeç dönencesine  ve 21 Aralıkta ise oğlak dönencesine öğle vakti 

dik olarak düşer. 
❖ Mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı ile bir ilgisi yoktur. 

Kuzey Yarım 
Küre; Kış 

başlangıcıdır. 
En uzun gece 
yaşanır.  

 

Güney Yarım 
Küre ;  

Yaz 
başlangıcıdır. 
En uzun 
gündüz 

yaşanır 
 

Kuzey Yarım Küre; 
İlkbahar başlangıcıdır 

 Güney Yarım Küre 
Sonbahar 
başlangıcıdır. 

Kuzey Yarım 
Küre ; Yaz 
başlangıcıdır. 
En uzun gündüz 

yaşanır. 

Güney Yarım Küre 
Kış başlangıcıdır. 
En uzun gece 

yaşanır. 

Kuzey  Yarım Küre 
Sonbahar 
başlangıcıdır 

Güney Yarım Küre 

İlkbahar 
başlangıcıdır, 



 

 

❖ Mevsimler ,Güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir. Bu açının değişmesinin 
nedeni ise Dünyanın Ekseni ile yörünge düzlemi (Ekliptik) arasındaki açıdır. 

 

 

                                                      3 Ocak (Gün beri) 

 

      4 Temmuz  

      (Gün öte ) 

 

C ) Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisi 

Güneş’ten gelen enerji miktarı  daima sabittir ve değişmez.Güneş ışınlarının gelme açısı 
değiştikçe birim yüzeye düşen enerji miktarı da değişir. Özellikle dik olarak gelen 
durumlarda birim yüzeye düşen ışık miktarı en fazla olur.   Ancak ışığın gelme açısı 

değiştikçe etkilediği alan değişecek ve buna bağlı olarak da  birim yüzeye düşen enerji ve 
ışık miktarı değişecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Mevsimlerin oluşumunda ise  Güneş’ten gelen ışık miktarı değişmediğine göre eksen 

eğikliğine bağlı olarak Dünya yüzeyine düşen ışığın açısı değişecektir. Böylece  birim 

yüzeye düşen enerji miktarı değişecek ve  buna bağlı olarak sıcaklık değişimleri sonucu  

mevsimler oluşacaktır. 

Hüseyin DÖKMECİ / Kayseri Altınoluk İmam Hatip Ortaokulu 

                                               Fen Bilimleri Öğretmeni 


