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3.) Saat Tanımları 



 İklimsel çalışmalar, hava tahmini, 
vs çalışmaları farklı saat 
tanımlamalarının kullanılmasını 
gerektirmektedir.  

 Temelde 3 farklı saat tanımı 
bulunmaktadır. 

1. Yerel Saat 

2. Ulusal Saat 

3. GMT (Greenwich Mean Time) 

 

 

Neden farklı saat tanımlamaları? 



 Güneşin gökyüzündeki 
durumuna göre ve 
yeryüzündeki cisimlerin gölge 
boyuna göre ayarlanan saate 
yerel saat denir. 

 Yani, güneşin en tepede 
olduğu ana ya da gölge 
boyunun en kısa olduğu ana 
öğle vakti(yarı gün) denir 

1. Yerel Saat 

 Dünya üzerindeki herhangi bir yere güneş ışınlarının gün 

içerisinde en büyük açıyla geldiği an (gölge boylarının en 

kısa olduğu an) o yerin öğle vaktidir ve yerel saat 12.00 

dır. 



Ulusal saatte güneşin konumu Yaz 

Bahar 

Kış 

Doğu 

Batı 

 Orta enlemlerde öğle vakti Güneş’in mevsimlere göre ufuk 
düzlemi üzerindeki konumu. Dünya’nın yıllık hareketiyle, 
güneşin ufuk üzerinde yükselmesi ve güneş ışınlarının yere 
düşme açısı yıl içerisinde değişir. 

Kış 

Bahar 

Yaz 



Özellikleri: 

 Aynı meridyen üzerinde 
bulunan bütün noktalarda 
yerel saat aynıdır. 

 Her meridyenin yerel saati 
arasında 4 dakika zaman 
farkı vardır. 

1. Yerel Saat 

 En yaygın kullanılış şekli, namaz, sahur ve iftar vakitlerinin 

tayini şekliyledir.  

 Türkiye 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu boylamları 

arasındadır.  

 Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasındaki fark : 4*19=76 

dakikadır. 



Yerel saat kullanmanın sakıncaları nelerdir?  

2. Ulusal Saat 

 Zaman konusunda söz birliği sağlamamaktadır. 

 Zaman karışıklığını önlemek için belli bir alan için geçerli 

olan saat kullanılması faydalıdır. 

 Haberleşme, ulaşım gibi sistemlerin etkin ve düzenli bir 

biçimde yapılabilmesi için ortak bir saat kullanılmasına 

ihtiyaç vardır. 

 Herhangi bir meridyenin yerel saatinin belli bir bölge için 

geçerli hale getirilmesiyle oluşan saate ortak saat (ulusal 

saat) denir. 



2. Ulusal Saat 

 Dünyada kullanılan ulusal saat dilimleri 

 Ulusal saat sınırları neden meridyenleri izlemiyor? 

 Her ülke tek ulusal saat dilimi mi kullanıyor? 



2. Ulusal Saat 



Dünyada kaç saat dilimi var? 

 Dünya üzerinde 360 meridyen yayı var. 

    360 meridyen yayı        24 saatte güneş karşısına geçerse 

       x   meridyen yayı          1 saatte güneş karşısına geçer    

 x= 15 (1 saatte geçen meridyen yayı) 
Saat dilimi sayısı = 360:15=24 



2. Ulusal Saat 

Ülkemiz ise, 

 Doğu-Batı  
doğrultusunda geniş 
alan kaplamadığından 
tek bir ortak saat 
kullanılır.  

 1978’den itibaren 
güneş ışığından daha 
fazla faydalanmak, 
enerji tasarrufu 
sağlamak amacıyla  
ileri-geri saat 
uygulaması 
yapılmaktadır.  

 Kış Dönemi : 23 Eylül- 21 Mart , 30 o 

 Yaz Dönemi : 21 Mart- 23 Eylül, 45 o 



Ulusal saatte güneşin konumu 

                                     12:00 

               15:00                                    09:00 

 

 

 18:00                                                             06:00 

                                 SAMSUN 

                                                                                     12:00                

 

 

                                                      11:00                                                         13:00    

 

                                                                                ANKARA 

 

                            İZMİR                                                                                                        VAN                   



Saat problemleri 



Saat problemleri 



3. GMT (Greenwich Mean Time) 

  Londra'nın 
güneydoğusundaki 
Greenwich banliyösünde 
bulunan rasathanenin 
üzerinde bulunduğu kabul 
edilen meridyen, başlangıç 
meridyeni (0°) kabul edilir. 

 GMT, başlangıç meridyeni 
üzerindeki saat diliminin 
adıdır.  

 Britanya Adaları'nın standart zaman dilimidir. 

 UTC(Coordinated Universal Time) ise saati 
belirtir. Örneğin, 06:00 UTC 



3. GMT (Greenwich Mean Time) 
 UTC, dünyadaki her nokta için aynı saati işaret eder. 

 UTC, ileri/geri saat uygulamasından etkilenmez 

 Özellikle gözlem rasat saatleri için UTC kullanılır. 


