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Yerel saat, bir yerin kendine özgü saatidir. Bir noktanın yerel saati, bulunulan meridyenin Güneş’in tam

karşısında olduğu an, saat 12.00’ye göre ayarlanarak tespit edilir.

Yerel saat, genellikle ibadet vakitlerinin düzenlenmesinde (namaz, iftar, sahur vakitleri vb.) kullanılmaktadır.

Güneş Saati

Yerel Saat, Güneş Saatine göre belirlenir.



Yerel saat hesaplanırken aşağıdaki adımlar 
uygulanır:

Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunur.

Bulunan meridyen farkı 4 dakika ile çarpılır.

Bulunan fark 60 dakikadan büyük ise saate çevrilir, küçük ise
fark aynen alınır.

Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için doğuda yerel saat
ileride, batıda ise geridedir. Dolayısıyla doğudaki bir yerin
yerel saati sorulduğunda bulunan yerel saat farkı toplanır,
batıdaki yerde ise yerel saat farkı çıkarılır.
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Doğuya gidildikçe bulunan yerel saat farkı toplanır.

Batıya gidildikçe bulunan yerel saat farkı çıkarılır.

Aynı yarım kürede bulunan iki nokta 
arasındaki boylam farkı 

hesaplanırken boylam değerleri 
çıkarılır.

Farklı yarım kürede bulunan iki
nokta arasındaki boylam farkı 

hesaplanırken boylam 
değerleri toplanır.

(A-B)x4
A B C D

(C-D)x4

(B+C)x4

Ekvator 

BATI DOĞU



40° doğu meridyenindeki X merkezinde
yerel saat 13.00 iken aynı anda 55° doğu
meridyenindeki Y merkezinde yerel saat
kaç olur?

40oDM 55oDMGreenwich(0o)

X Y

13.00 ?

▪ X ve Y aynı yarımkürede yer aldığı için
meridyenler değerleri birbirinden çıkarılır:
55° - 40°= 15° meridyen fark var.

▪ X ileY arasındaki zaman farkı: 15°×4= 60 dk
(1 saat)

▪ Y, X’in doğusunda yer aldığı için yerel saati
daha ileridir.

▪ Y’nin yerel saati: 13.00
+01.00
14.00

▪ Verilen merkezler aynı yarımkürede yer aldığı
için meridyenler birbirinden çıkarılır:
60° - 30°= 30° meridyen fark var.

▪ İki merkez arasındaki zaman farkı: 30°×4= 120
dk= 2 saat

▪ 60o BM, 30o BM batısında yer aldığı için yerel
saati daha geridir.

▪ 30o BM yerel saati: 16.00
-02.00
14.00

60oBM 30oBM Greenwich(0o)

30° batı meridyeninde yerel saat 16.00
iken aynı anda 60° batı meridyeninde
yerel saat kaçtır?

20° doğu meridyeninde yerel saat 08.00 iken
aynı anda 10° batı meridyeninde yerel saat
kaçtır?

▪ Verilen merkezler farklı yarımkürelerde yer aldığı için
meridyenler toplanır: 20° + 10°= 30° meridyen fark
var.

▪ İki merkez arasındaki zaman farkı: 30°×4= 120 dk= 2
Saat

▪ 10o BM, 20o D meridyeninin batısında yer aldığı için
yerel saati daha geridir.

▪ 10o B meridyeninin yerel saati: 08.00
-02.00
06.00

10oBM 0o 20oDM



GÜNEŞİN UFUK DÜZLEMİ ÜZERİNDEKİ KONUMU
C’de yerel saat 12.00’yi 

geçmiştir ve güneş batmak 
üzeredir. Bu nedenle en 

doğuda yer alır.

B merkezinde yerel saat 
12.00’dır. B merkezi; 

C’nin batısında,  A’nın ise 
doğusunda yer alır.

A merkezinde  yerel saat 
henüz 12.00 olmamıştır. 

O halde A merkezi en
batıda yer alır.

▪ « C» EN DOĞUDA, «A» EN BATIDADIR.
▪ GÜNEŞ ÖNCE BATIYORSA YEREL SAAT İLERİDEDİR.
▪ GÜNEŞ SONRA DOĞUYORSA YEREL SAAT

GERİDEDİR

Batı Doğu Batı Doğu Batı Doğu

C AB

B CA



ULUSLARARASI 
SAAT DİLİMLERİ

▪ Dünya, ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. 24 Satte;
▪ 360 meridyen, 1 saatte 15 meridyen Güneş’in karşısından geçer.
▪ Dünya 15° aralıklarla 24 saat dilimine ayrılır.
▪ Ülkeler arasındaki saat farklarından ortaya çıkabilecek karışıkları önlemek amacıyla

uluslararası saat dilimleri düzenlenmiştir.

«+» OLARAK İFADE EDİLİR ÇÜNKÜ YEREL SAAT DOĞUDA İLERİDEDİR«--» OLARAK İFADE EDİLİR ÇÜNKÜ BATIDA YEREL SAAT GERİDEDİR.



Başlangıç Meridyeni 
(0o) 15oDM15oBM 30oDM30oBM

0. saat dilimi 1. saat dilimi 2. saat dilimi-2. saat dilimi -1. saat dilimi

7o 30’ BM 7o 30’ DM

0. saat 
diliminin 
sınırları

22o 30’ DM

1. saat diliminin sınırları

+

22o 30’ B

-

-1. saat diliminin sınırları



HANGİ SAAT DİLİMİNDESİN?

Verilen yerin meridyen derecesi 15’e bölünür.

Kalan sayı 7,5’tan büyükse sonuca 1 eklenir

7,5’tan küçükse olduğu gibi bırakılır.
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SAAT DİLİMİNİ VERİP SAAT 
DİLİMİNİN ORTA MERİDYENİNİ 

SORARSA. VERİLEN SAAT DİLİMİNİ 
15 İLE ÇARPIYORUZ.

Örnek: 4. Saat dilimin orta 
meridyeni kaçtır?

4x15: 65 Derece Meridyeni

65 Derece meridyeninin; batısına 
7,30 doğusuna 7,30 meridyen 

eklediğinizde saat diliminin 
sınırlarını bulursunuz.



RUSYAKANADA

AVUSTRALYA
ABD

Bir ülkenin içinden ya da yakınından geçen saat diliminin merkez boylamına
ait yerel saatin ülkenin tamamında kullanılmasıdır.



TÜRKİYE 2. ve 3. saat dilimleri geçmektedir.

Türkiye, kış aylarında 2. saat dilimini (30°D), yaz aylarında ise 3. saat dilimini
(45°D), kullanmaktaydı. 6 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati
uygulamasının yıl boyunca değişmeden devam etmesi kararı alınmıştır.

GMT: GREENWICH 
MERİDYENİNE GÖRE 
ZAMANI



TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ

Tarih değiştirme çizgisi, başlangıç meridyeninin anti meridyeni olan 180 derece meridyenidir. Tarih değiştirme

çizgisi tam olarak 180° meridyen yayını izlemeyip zikzaklar çizer. Bu durumun nedeni, ülke içinde tarih

farklılıklarına neden olmamak için siyasi sınırların takip edilmesidir.



MEB Coğrafya, 

MEB Sosyal Bilgiler 

Ders Kitabı,

ÖSYM

KAYNAKLAR

Türkiye -Doğu Karadeniz -Kaçkar Dağları (Kıvrımlı Dağlar)-Buzul Vadisi


