
Hayat kaynağımız güneş bizlere her zaman 

yardımcı olmaktadır. Bugün sizlere, zamanı ve 

yönümüzü bulmak için Güneş’ten nasıl 

yararlanacağımızı anlatacağım. Bu uygulamamız 

için açık bir alana ve güneşli bir güne ihtiyacınız 

olacak.  

: 

 Güneş Saati baskısı( 2 adet ağır  

gramajlı A4 kağıdına basılacak. 

Kaynak: www.astrookul.com 

maketler bölümünde pdf olarak 

mevcuttur.) 

 Pipet, kalem 

 Makas, maket bıçağı ve yapıştırıcı 

: 

İlk olarak üzerinde kuzey ve güney yarımküre yazan saatimizin kadranı olacak kartonumuzu dikkatlice keselim. 

İkinci kartonumuzdaki makas işareti olan kısımları yavaş ve dikkatli bir şekilde keselim.  

            

 

Makas ile işimiz bitti, artık katlayıp yapıştırabiliriz. Aşağıdaki resimdeki gibi güney yarımküre içeride, kuzey 

yarım küre dışarıda kalacak şekilde yapıştıralım. 

    

 

Bir büyüğümüzden yardım alarak maket bıçağı ile saatimizin tam ortasına artı (+) işareti şeklinde bir kesik 

atıyoruz. Bu kesikten pipetimizi geçireceğiz. Çok geniş olmasın ki pipetimiz sıkıca girip hareket etmesin. 

    

 

http://www.astrookul.com/


Pipetimizi kestiğimiz kısma takmadan önce ölçüsünü alalım. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi önce pipetimizin 

boyunu işaretleyip keselim. Eğer pipetiniz kıvrımlı ise o kısmı kesip atalım. Bizim önerimiz kalın pipet 

kullanmanızdır. Böylece hem dayanıklı olacak hem de taktığımız yerde sabit duracaktır.  

   

Kestiğimiz pipetimizi bulunduğumuz yerin koordinatlarına göre işaretleyelim. Bizim hazırladığımız “Güneş Saati” 

Kuşadası koordinatlarına göre işaretlidir. Bildiğiniz gibi Türkiye 36 ile 42. Paraleller(Enlemler) arasında 

bulunmaktadır. Pipetimizi işaretlediğimiz yere kadar geçirdikten sonra alt kısmını da bulunduğumuz koordinata 

gelecek şekilde dik bir pozisyonda tutalım. 

                    

   : 

 Güneş saatimizi yere paralel olacak şekilde aşağıdaki resimdeki gibi tutuyoruz. Bunu bahçede ve güneş 

gören bir yerde yapıyoruz. 

 İlk olarak pusula olarak kullanıp coğrafi kuzeyi bulmalıyız. Eğer geceden kutup yıldızı(polaris) yardımıyla 

kuzeyi bulduysak bu adımı atlayabilirsiniz. Aşağıdaki resimdeki gibi tutarak etrafımızda 360 derece 

dönebiliriz. Ne zaman gerçek saat ile bizim saatimizin gösterdiği zaman çakışırsa pipetimizin ucu coğrafi 

kuzeyi gösterecektir. Bu şekilde pusula görevini yapmış olur. 

 Artık coğrafi kuzeyi öğrendiğimize göre bundan sonra ne zaman bu yönde “Güneş saatimizi” tutarsak, 

bize bulunduğumuz koordinatlardaki zamanı gösterecektir. 

NOT: Kadranımızın üzerinde 3 farklı halka bulunmaktadır. En içteki halka saatleri, ortadaki halka yarım 

saatleri ve en dıştaki halka ise çeyrek saatleri göstermektedir.  

: 21 Mart tarihinden sonra ön kadranı(kuzey), 23 Eylül tarihinden sonra da arka kadranı(güney) 

kullanmayı unutmayınız. Acaba neden? Güney yarım küredekiler bu saati nasıl kullanırlardı?  
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