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SUNUM İÇERİĞİ

Dünya’nın Güneş Sistemi 
içindeki yeri

Dünya’nın şeklini ve bu 
şeklin sonuçları

Dünya’nın günlük 
hareketini ve günlük 
hareketin sonuçları 



Evren :Dünya da dâhil olmak üzere, bütün gezegenleri,
yıldızları, gök adalarını, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan
uzayın bütününe denir.
Evrenin içerisinde Samanyolu Galaksi’sinde yer alan Güneş ve
onun çekim etkisi altında kalan sekiz gezegen ile bu
gezegenlerin uyduları, cüce gezegenler ve uyduları ile birlikte
milyarlarca küçük gök cismi Güneş sistemi’ni oluşturur.

SAMANYOLU GALAKSİSİ

Samanyolu galaksisinin güneş sisteminden görünümünün 360 derece panoramik fotoğrafı.

200 milyar yıldız

17 milyar gezegen

EVREN



Dünya Güneşe en yakın 3. Gezendir.

En büyük gezegen JÜPİTER’dir.

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir.

Güneş sistemindeki 8 gezegen vardır.



Dünya’nın küresel bir şekle sahip
olduğu düşüncesi MÖ VI. yüzyıla
kadar dayanmaktadır. Öyle ki MÖ
240’ta Eratosthenes, Dünya’nın
çevresini çok az bir hatayla
hesaplamayı başarabilmiştir.

Mısır’ın Aswan kentinde yazın en uzun gününde öğle
vakti, güneşin su kuyularının içine tam olarak
yansıdığını okuyunca etkilendi. Öğle saatinde dikili
taşların gölgesinin kaybolduğunu da okuyunca, ışığın
kuzey ve güney kentlerine farklı açılarla geldiğini
anladı. Eratosthenes, İskenderiye ve Aswan kentleri
arasındaki uzaklığın 5000 stadia yani 900 kilometre
olduğunu firavunun katiplerinden öğrenmişti.
Haziran ayını bekledi ve en uzun gün olan 21
Haziran’da öğle vakti diktiği çubuğun gölgesini ve
yüksekliğini ölçerek güneş ışınlarının geliş açısını
hesapladı.



GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

(www.bilimteknik.tubitak.gov.tr)* Plüton , 2006'da Uluslararası Astronomi Birliğinin belirlediği bazı kriterlere göre gezegen sınıfından 
çıkarılmış olmasına rağmen birçok kaynak tarafından gezegen olarak kabul edilmektedir.
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Dünya’nın genel görüntüsü küreyi
andırmakla birlikte tam bir küre olmadığı,
kürenin biraz boyut değiştirmiş hâli
olduğu ölçümler ile kanıtlanmıştır.

GEOİT

Dünya’nın kutuplardan basık,
Ekvator’dan şişkin şekline geoit adı verilir.

Geoit 

Küresel



GEOİT ŞEKLİN OLUŞMA
NEDENLERİ

meteor bombardımanı

kendi etrafındaki
dönüşüne bağlı olarak
ortaya çıkan merkezkaç
kuvveti

❖ Ekvator’un uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin

(iki meridyen yayının birleşmesi) uzunluğundan 67 km

daha fazla olmasıdır.

❖ Ekvator’un yarıçapının kutupların yarıçapından 21 km

daha uzun olmasıdır.

❖ Kutup noktalarındaki yer çekimi gücünün

Ekvator’daki bir yere göre daha fazla olmasıdır.



DÜNYA’NIN KÜRESEL ŞEKLİNİN SONUÇLARI

Güneş 
ışınlarının 

yere düşme 
açısı 

Ekvator’da
n kutuplara 

doğru 
daralır.

Dünya’nın 
bir yarısı 

aydınlıkken 
diğer yarısı 

karanlık olur.

Ekvatordan 
kutuplara 

doğru 
paralellerin 

çevre 
uzunlukları 

kısalır.

Ekvatordan 
kutuplara 

doğru ardışık 
iki meridyen 
arasındaki 

uzaklık azalır 
ve tüm 

meridyenler 
kutup 

noktalarında 
birleşir.

Harita 
çizimlerinde 

hatalar
meydana 

gelir.

Ekvator ve 
kutuplarda 

termik 
basınç 

kuşakları
oluşur.

Kutup 
Yıldızı’nın 

görünüm açısı
Ekvator’dan 

Kuzey Kutbu’na 
doğru 

gidildikçe
büyür. 

Kuzey Yarım Küre’de Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı, 
bulunulan enlem derecesini verir.



Güneş ışınlarının yere düşme açısı
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe
daralır. Buna bağlı olarak kutuplara
gidildikçe;

Sıcaklık 
azalır.

Gölge boyları 
uzar.

İklim 
özellikleri 

değişir.

Bitki örtüsü 
değişir.



2) Dünya’nın bir yarısı aydınlıkken diğer yarısı karanlık olur.



3) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin çevre uzunlukları kısalır.

Dünya Dikdörtgen Olsaydı Dünya Kare Olsaydı



4) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık azalır ve tüm
meridyenler kutup noktalarında birleşir.

Dünya Dikdörtgen Olsaydı Dünya Kare Olsaydı



5) Kürenin düzleme aktarılmasındaki zorluktan dolayı harita
çizimlerinde hatalar meydana gelir.



6) Ekvator ve kutuplarda termik basınç kuşakları oluşur.



7) Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı Ekvator’dan Kuzey Kutbu’na doğru gidildikçe
büyür. Kuzey Yarım Küre’de Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı, bulunulan enlem
derecesini verir.



DÜNYA’NIN GÜNLÜK HAREKETİ ve SONUÇLARI

Dünya, kendi ekseni etrafında
batıdan doğuya doğru döner.
Bu hareketini 24 saatte
tamamlar ve bu süreye bir gün
denir. Bir günlük zaman
diliminde hem gece hem de
gündüz yaşanır.



Dünya günlük hareketini batıdan
doğuya doğru yaptığı için;

• Coğrafi yönler oluşur.

• Güneş doğuda erken doğar, erken batar; batıda
ise geç doğar, geç batar..

• Doğuda yerel saat ileride, batıda ise geridedir.

•Sürekli rüzgârlar Kuzey Yarım Küre’de sağa,
Güney Yarım Küre’de ise sola sapar

• Okyanus akıntıları Kuzey Yarım Küre’de sağa,
Güney Yarım Küre’de ise sola sapar.



1) Gece ve gündüz ardalanır. (birbirini takip eder).



❖ Aydınlık yerler ile
karanlık yerleri
birbirinden ayıran sınıra
Aydınlanma Çemberi
denilmektedir.

❖ Aydınlanma çemberi,
Dünya’nın günlük ve
yıllık hareketine bağlı
olarak gün ve yıl
içerisinde yer değiştirir.



2) Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı, gün içinde sürekli

değişir.

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00
13:00

14:00

15:00

16:00

18:00



3) Günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak meltem rüzgârları
oluşur.





4) Gün içinde cisimlerin gölge boyu ve yönü değişir.



5) Dünya, kendi ekseni etrafında batıdan doğuya
dönmektedir. Bu nedenle doğudaki yerlerde Güneş daha
önce doğar ve daha önce batar.

Doğudaki
yerlerde yerel
saat daha
ileridir.



6) Dinamik basınç alanları oluşur.



7) Sürekli rüzgârların ve okyanus akıntılarının yönü sapar.



8) Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş’in karşısından geçme
hızına çizgisel hız denir. Çizgisel hız, Ekvator’dan kutup
noktalarına gidildikçe azalır.

Not: Dünya üzerinde bir noktanın birim zamanda Güneş karşısında açısal
olarak yer değiştirme hızına açısal hız denir. Bu süre her yerde aynı olduğundan
açısal hız Dünya’nın her yerinde eşittir.



Çizgisel hızın farklı olmasına bağlı olarak Ekvator ve çevresinde
Güneş hızlı doğar ve hızlı batar. Kutuplara doğru gittikçe
Güneş’in doğuş batış süresi uzar. Buna bağlı olarak
alacakaranlık süresi de Ekvator’dan kutuplara doğru uzar.

Süre uzun

Süre kısa

kutuplar

Ekvator



DÜNYA EKSEN HAREKETİNİ
YAPMASAYDI NE OLURDU

DÜNYA TAM BİR DAİRE 
OLSAYDI NE OLURDU

❖ GECE GÜNDÜZ ARDALANMAZDI

❖ GÜNLÜK SICAKLIK FARKLARI OLUŞMAZDI

❖ MELTEM RÜZGARLARI OLUŞMAZDI

❖ RÜZGARLAR VE OKYANUS AKITINLARINDA

SAPMALAR GERÇEKLEŞMEZDİ

❖ DÜNYANIN BİR YÜZEYİ SÜREKLİ SICAK BİR YÜZEYİ İSE

SÜREKLİ SOĞUK OLUR

❖ ZAMAN KAVRAMI OLMAZDI

❖ BİYOÇEŞİTLİLİK AZALIRDI

❖ İNSANLAR GECE VE GÜNDÜZ ARASINDAKİ ALANDA

YERLEŞİRLERDİ

❖ YERÇEKİMİ HER YERDE AYNI OLURDU

❖ EKVATOR YARI ÇAPIYLA KUTUPLAR YARI ÇAPI EŞİT OLURDU

❖ KUTUPLAR ÇAPIYLA EKVATOR ÇAPI EŞİT OLURDU

❖ MERİDYEN UZUNLUĞUYLA EKVATOR UZUNLUĞU AYNI OLURDU
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Aşağıdaki olgulardan hangisi, diğer dördünün nedeni olarak

gösterilebilir?

A) Batıdaki bir yerin yerel saatinin, doğudaki bir yerden daha geride olması

B) Tarih değiştirme çizgisinin doğusunda tarihin, batısından 1 gün önde olması

C) Güneş’in sabah doğudan doğup öğle saati en yüksek noktaya ulaşarak

akşamüzeri batıda ufuk çizgisi altına inmesi

D) Dünya’nın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olması

E) Sürekli rüzgârların Kuzey Yarımküre ’de sağa, Güney Yarımküre ‘de sola sapması

2004 - ÖSS



Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın kendi ekseni etrafında

dönmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Yerel saat farklarının ortaya çıkması

B) Okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar olması

C) Ay ve Güneş tutulmalarının olması

D) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi

E) Gece ve gündüzün belirli bir düzen içerisinde birbiri ardınca oluşması

2007 - ÖSS


