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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI
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Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, se-

nin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek  

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti  

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın  

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok  

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek  

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili  

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün ter-

sanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil  

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,  

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet  

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,  

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,  

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,  

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

GENÇLİĞE HİTABE
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ÜNİTE1.

MEVSİMLERİN OLUŞUMUA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın hareketlerinin, konumunun 
ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavrayacaksınız.

Aşağıdaki görsellerde hangi mevsimlerin olduğunu belirtiniz. Mevsim nedir? Mevsim oluşumu-
nu etkileyen faktörler nelerdir? Yorumlayınız.

� Dünya’nın dönme ekseni          � Dolanma düzlemi       

� Isı enerjisi                       � Mevsimler       

        

19

Mevsimler ve İklim

Mevsimlerin Oluşumu
Bir kış günü pencereyi açıp dışarı baktığınızda yüzünüze gelen soğuk havayı fark edebilir, lapa lapa 

yağan karı görebilirsiniz. Bir yaz günü ise sıcak havadan bunaldığınızda gölgelik alanları tercih eder-
siniz. Sonbaharda yaprakların kuruyup yere düştüğünü, ilkbaharda ise doğanın tekrar canladığını fark 
edersiniz. Bu değişimler farklı mevsimlerde gerçekleşir. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört 
mevsim vardır. Mevsimler nasıl oluşur? Tahmin ediniz. Tahminlerinizi test etmek amacıyla aşağıdaki 
etkinliği yapınız.

Etkinlik 1

� El fenerini çalıştırdığınızda oluşan ışık ışınlarını topun yüzeyine dik gelecek şekilde tutunuz. 
Aydınlanan yüzeyi kalem ile işaretleyerek belirleyiniz. 

� Işık ışınlarını bu sefer diğer topa eğik gelecek şekilde tutunuz. Aydınlanan yüzeyi kalem ile işa-
retleyerek belirleyiniz. 

� Kalem ile karton üzerine elips bir yörünge çiziniz. 

� İspirto ocağını kibrit yardımıyla yakarak çizmiş olduğunuz yörüngenin merkezine şekildeki gibi 
yerleştiriniz.

� Dünya modelini yörünge üzerinde hareket ettiriniz.

Neler Gözlemlediniz?

� Toplardan hangisinde aydınlanan bölge daha fazladır? Neden?

� Güneş ışınlarının dünya üzerindeki bir noktaya geliş açısı, neden yıl boyunca değişir? Bu duru-
mun mevsimlerin oluşumu ile bir ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.

Etkinliğin Yapılışı

Dünya’nın Hareketleri ve Mevsimler

Gerekli Malzemeler

� Dünya modeli

� El feneri

� Top (2 adet)

� İspirto ocağı 

� Kalem

� Kibrit

� Karton

ORGANİZASYON ŞEMASI

Konu başlığının verildiği bölümdür.

Etkinliğin adının, ilgili görselin, kullanılması 
gereken malzemelerin verildiği kısımdır. Ayrıca 
etiknliğin yapılışı sırasında uygulanacak basa-
maklar ve gözlemlerin değerlendirildiği bölüm-
dür.

Konuyla ilgili kavramların ve terimlerin verildiği 
bölümdür.

Etkinlik sırasında dikkat edilmesi gereken la-
boratuvar güvenlik sembollerinin gösterildiği bö-
lümdür.

Konu içerisinde öğrenilmesi hedeflenen kaza-
nımların verildiği bölümdür.

Ön bilgilerinizi ortaya çıkaracak ve konuya 
merak uyandıracak bilgi ve soruların verildiği 
bölümdür.
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DNA ve Genetik Kod

DNA’nın Yapısı ve Eşlenmesi
Hücre için yaşamsal tüm bilgilerin kaydedildiği bir ansiklopedi gibi olan DNA, içerdiği tüm bilgilere 

karşın gözle görülemeyecek kadar küçük bir moleküldür. Acaba çıplak gözle görülemeyecek kadar kü-
çük olan DNA’nın yapısı nasıldır? İçerdiği bilgiler nesilden nesile nasıl aktarılır?

Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen 
bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. Aşağıdaki modelde görüldüğü gibi DNA iki zincirden oluşur. 
DNA’nın karşılıklı zincirleri üzerinde nükleotidler dizili durumdadır. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısın-
daki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Örneğin adenin nükleotidinin karşısına her zaman timin 
nükleotidi, sitozin nükleotidinin karşısına her zaman guanin nükleotidi gelmelidir. Karşılıklı iki nükleotidin 
yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur. 

DNA’nın yapısıYangın merdiveni 

Timin (T)

Adenin (A)

Guanin (G)

Sitozin (C)

Bunları Biliyor musunuz?

İnsan hücresinin (olgunlaşmış alyuvar, sinir ve üreme hücresi dışında) çekirdeğinde 46 kromo-

zom yer alır. Bunların üzerinde yaklaşık 35.000 gen ve 3.164.700.000 baz çifti bulunmaktadır.

www.turkiyeklinikleri.com
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FEN, MÜHENDİSLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI

Bu bölüm; fen ve mühendislik bilgilerinizi günlük hayatla ilişkilendirebilmeniz amacıyla hazırlan-
mıştır. Bu bölüm başlığı altında bilimsel süreç becerilerini ve ürün tasarım döngüsünü nasıl uygulaya-
cağınız konusunda açıklamalar yer almaktadır. Bunlardan yararlanarak ünitelerde yer alan konulara 
ilişkin günlük hayattan bir problem belirlemeniz ve bunun çözümüne yönelik bir ürün tasarlamanız 
beklenmektedir. 

Ürününüzün tasarım ve üretim sürecini okul ortamında gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Geliş-
tirdiğiniz ürünü yıl sonunda okulunuzda bir bilim şenliği düzenleyerek tanıtmanız beklenmektedir.

Bir ürünün ya da düşüncenin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmeye tasarlama denir. Tasarlanan dü-
şüncenin gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket yapma ya da bunlara benzer  
bir plan oluşturma ve geliştirme süreçlerinin tümüne ise tasarım adı verilir.

Bir tasarım, kâğıt üzerinde yazı veya çizim yoluyla yapılabilir. Bir tasarım, bilgisayar ortamında mode-
li çizilerek veya ona yönelik deneyler yapılarak bütün hâline dönüştürülebilir ve geliştirilebilir. Bu sırada 
beyin fırtınası ile yeni fikirler üretilebilir. Yeni fikirlerin tasarlanması ve oluşum sürecinde mühendisler ve 
bilim insanları iş birliği içinde çalışırlar.

Bir fikrin tasarımının gerçeğe dönüşmesi sırasında mühendislere önemli görevler düşer. Fen ve mü-
hendislik biraraya geldiğinde insanlık için çok önemli buluşlar ortaya çıkmaktadır. Çağımızda insan ihti-
yaçları çeşitlenmekte, buna bağlı olarak yeni mühendislik dalları ortaya çıkmaktadır.

Mühendisler, problemin belirlenmesinden ürün oluşumuna kadar zorlu ve sabır gerektiren bir süreç-
ten geçer. Bu süre birkaç gün olabileceği gibi onlarca yıl da sürebilir. Elbette ki ürün tasarlarken ve bunu 
uygulamaya koyarken belli bir sıra takip edilir. 

Ürün tasarımı yapan mühendisler

52

ÜNİTE2.

Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz 
rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. 

Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve er-
kek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşıması olduğunu biliyor muydunuz? Dişilerin taşıdıkları eşey 
kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir. Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey 
kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler. Acaba insanlarda doğacak bir bireyin kız ya 
da erkek olma ihtimali nedir?

Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X 
veya Y kromozomunun aktarıldığı dikkatinizi çekti mi? Buna bağlı olarak çocuğun cinsiyetinin anneden 
değil babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği sonucuna ulaşabilirsiniz.

Genler sadece saç rengi, boy uzunluğu, burun 

şekli gibi özellikleri değil bazı hastalıkları da taşır. 

Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen has-

talıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir. Bunlardan 

bazıları baskın, bazıları çekinik genlerle taşınır. 

Kalıtsal hastalıkların, akraba evliliği sonucu doğan 

çocuklarda daha sık görüldüğünü biliyor muydu-

nuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Akraba evliliğinin genetik açıdan sakıncaları vardır.

Akraba evliliği

Sonuç: 
2
1  ihtimal kız, 

2
1  erkek

Anne

Kız KızErkek Erkek

Baba

Araştıralım - Tartışalım

Akraba evliliğinin genetik sonuçlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bil-
gisayar ortamında veya bir poster şeklinde sınıfta sununuz. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla 
tartışınız.
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Sazan balığı, çilek, domates gibi besin olarak tüketilen canlılara büyümelerini artıracak genler aktarı-
larak kısa sürede daha büyük boyda ürün elde edilmiştir. Benzer şekilde kutupta yaşayan bir hayvandan 
alınan gen, domates ve çilek gibi sıcak ortamda yaşayan bitkilere aktarılmış; böylece bu bitkilerin soğu-
ğa karşı daha dirençli olmaları sağlanmıştır. Kısa vadede olumlu gibi görünen bu uygulamaların sağlık 
üzerine etkisi, önümüzdeki 50-80 yıl arasında daha iyi anlaşılabilecektir. 

Biyoteknoloji sayesinde bir zamanlar hayal bile edilemeyecek ürünler geliştirilmiştir. Bu ürünler hızla 
günlük yaşamda yer almaktadır. Acaba gelecekte genetik mühendisliği ve biyoteknoli uygulamaları nasıl 
olabilir? Tahmin ediniz. 

Bazı biyoteknoloji uygulamaları

 Bölüm Sonu Değerlendirme

Sıra Sizde

Bir genetik mühendisi olduğunuzu hayal ediniz. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyotekno-
lojik uygulamaların neler olabileceğini hayal gücünüzü ve bilgilerinizi kullanarak görselle ya da yazılı 
olarak ifade ediniz.

Wageingen (Vageyngin) Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren bir ekip, 

Mars ve Ay yüzeyindekine benzer topraklarda 10 farklı türde bitki yetiştirmeyi başardı. Böylece gele-

cekte uzayda bitki yetiştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu bitkinin yapısında topraktaki ağır 

metallerden kaynaklanan zehirler bulunabileceği düşünüldüğü için henüz bu bitkilerin yenmesi öne-

rilmemektedir.

Yukarıdaki  bilgilere göre biyoteknolojik uygulamaların insanlık için yarar ve zararları neler olabi-

leceğini söyleyiniz.
22

ÜNİTE1.

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

http://www.eba.gov.tr/video/izle/67156756688a72066d6c9be14ccca7f01746391387002  Genel Ağ 
adresinden mevsim oluşumu ile ilgili videoyu seyrederek sizde mevsimleri ve oluşumun nedenleri 
yansıtan bir poster ya da slayt oluşturunuz. Yaptığınız çalışmaları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi sırasında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları Dünya yü-
zeyindeki farklı bölgelere, farklı açılarda  gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği 
yüzeye bıraktığı enerji miktarından fazladır. Güneş ışınlarının geliş açışına ve aydınlanan bölgelere göre 
aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Örneğin Kuzey Yarım Küre’ye dik gelen Güneş 
ışınları sayesinde burada yaz yaşanırken Güneş ışınlarının eğik geldiği Güney Yarım Küre’de kış ya-
şanmaktadır. Aynı şekilde bir yarım kürede sonbahar 
yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanır. 

Güneş’ten Dünya yüzeyine gelen ışınlar farklı en-
lemleri farklı ısıtır. Yandaki şekilde görüldüğü gibi aynı 
enerji kutuplara yakın alanları daha az (B), ekvatora 
yakın alanları daha yoğun ısıtır (A). Çünkü aynı enerji 
miktarı kutuplara yakın bölgede daha geniş alanı, ek-
vatorda ise daha dar bir alanı ısıtmaktadır.

Güneşten gelen ısı ve ışık enerjisinin mevsime 
olan etkisini belirleyen yardımcı faktör yeryüzünün 
ısıyı soğurma oranıdır. Yeryüzünden olan yansıma 
miktarı düşük olan alanlar, daha fazla enerji soğuran 
alanlardır. Çöller güneşten gelen ışınların yaklaşık %25’ini yansıtmaktadır, bu yüksek soğurma oranı 
nedeniyle çöller fazla ısınmaktadır. Kutuplarda bulunan buz kütleleri ise güneşten gelen ışınları etkin 
olarak yansıttığı için kutuplar daha soğuktur.

G
ün

eş

B

A

B

Çöl Kutup
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Madde ve Endüstri

  Bölüm Sonu Değerlendirme

1) Bir kaba 44 g A maddesi, 66 g B maddesi konuluyor ve iki madde tepkimeye giriyor. ( A ve B 

maddeleri tamamen tükeniyor.) Tepkime sonucunda C ve D maddeleri oluşuyor. Tepkime sonucu 

40 g D maddesi oluştuğuna göre kaç g C maddesi oluşmuştur?

                                       A    +    B     C  +    D

                                       44g     66g                           ?        40g

2) Aşağıda verilen bileşiğin nasıl oluştuğunu açıklayınız.

   .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan bileşiklere örnekler yazınız.

+

2H2    O2  2H2O 
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Mevsimler ve İklim

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki soruları sözlü cevaplayınız.

1) Hava olayları nelerdir? Açıklayınız.

2) Hava olaylarının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.

3) Mevsimler nasıl oluşur? Yorumlayınız.

4) İklim ve hava olayları arasındaki farklar nelerdir? Karşılaştırınız.

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.

2) (....) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.

3) (....) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.

4) (....) İklim değişiklikleri insan sağlığını olumsuz etkiler.

5) (....) 21 Haziranda ülkemiz dolayı kış mevsimini yaşamaktadır.

6) (....) Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken aynı zamanda Güney Yarım Küre’de kış yaşanır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden 
uygun olanları yazınız.

1) Havanın gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, hava olaylarının canlılar ve Dünya 
açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ............................... denir.

2) Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış 
şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına ............................... adı verilir.

3) İklim alanında çalışan bilim insanlarına ............................................... denir.

4) Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu  
küçük su damlacıkları ya da buz kristallerinden  ....................................meydana gelir.

5) Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşerek yeterli 
büyüklüğe ulaştığında ........................................... taneleri şeklinde yeryüzüne iner.

Konuyla ilgili dikkat çekici bilgilerin verildiği bö-
lümdür.

Yıl içerisinde ortaya çıkarılan ürünlerin etkili bir 
şekilde tasarlanması ve sunulması için gerekli 
bilgilerin verildiği kısımdır.

Konuyla ilgili araştırma çalışmalarının verildiği 
bölümdür.

Deneyerek, fark ederek, keşfederek, alıştırma-
lar yaparak sonuca ulaşacağınız yönlendirmele-
rin yer aldığı bölümdür.

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kişi-
sel, sosyal, akademik alanlarda intiyaç duyacak-
ları yönlendirmelerin yapıldığı bölümdür.

Konuyla ilgili değerlendirme sorularının verildi-
ği bölümdür.

Üniteyle ilgili ölçme ve değerlendirme çalışma-
larının verildiği bölümdür.



11

LABORATUVAR GÜVENLİK SEMBOLLERİ

Etkinlikleri yaparken aşağıda verilen güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
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FEN, MÜHENDİSLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI

Bu bölüm; fen ve mühendislik bilgilerinizi günlük hayatla ilişkilendirebilmeniz amacıyla hazırlan-
mıştır. Bu bölüm başlığı altında bilimsel süreç becerilerini ve ürün tasarım döngüsünü nasıl uygulaya-
cağınız konusunda açıklamalar yer almaktadır. Bunlardan yararlanarak ünitelerde yer alan konulara 
ilişkin günlük hayattan bir problem belirlemeniz ve bunun çözümüne yönelik bir ürün tasarlamanız 
beklenmektedir. 

Ürününüzün tasarım ve üretim sürecini okul ortamında gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Geliş-
tirdiğiniz ürünü yıl sonunda okulunuzda bir bilim şenliği düzenleyerek tanıtmanız beklenmektedir.

Bir ürünün ya da düşüncenin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmeye tasarlama denir. Tasarlanan dü-
şüncenin gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket yapma ya da bunlara benzer  
bir plan oluşturma ve geliştirme süreçlerinin tümüne ise tasarım adı verilir.

Bir tasarım, kâğıt üzerinde yazı veya çizim yoluyla yapılabilir. Bir tasarım, bilgisayar ortamında mode-
li çizilerek veya ona yönelik deneyler yapılarak bütün hâline dönüştürülebilir ve geliştirilebilir. Bu sırada 
beyin fırtınası ile yeni fikirler üretilebilir. Yeni fikirlerin tasarlanması ve oluşum sürecinde mühendisler ve 
bilim insanları iş birliği içinde çalışırlar.

Bir fikrin tasarımının gerçeğe dönüşmesi sırasında mühendislere önemli görevler düşer. Fen ve mü-
hendislik biraraya geldiğinde insanlık için çok önemli buluşlar ortaya çıkmaktadır. Çağımızda insan ihti-
yaçları çeşitlenmekte, buna bağlı olarak yeni mühendislik dalları ortaya çıkmaktadır.

Mühendisler, problemin belirlenmesinden ürün oluşumuna kadar zorlu ve sabır gerektiren bir süreç-
ten geçer. Bu süre birkaç gün olabileceği gibi onlarca yıl da sürebilir. Elbette ki ürün tasarlarken ve bunu 
uygulamaya koyarken belli bir sıra takip edilir. 

Ürün tasarımı yapan mühendisler
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Mühendislerin bir ürün tasarlarken geçirdikleri sürecin aşamalarıki şemada belirtilmiştir:

Aşağıda bilimsel bir sürecin aşamaları verilmiştir:

Sorunu araştırma, 
problemi belirleme ve 
çözümünü tartışma

Problem
Bir problemin belirlen-

mesi

Tasarımın genel 
özelliklerini belirleme

Gözlem
Konu hakkında bilgi 

toplanması

Tasarımın önerisine 
yönelik araştırma

Hipotez
Sorunu açıklayıcı bir 

hipotez kurulması

Tasarım önerisini 
geliştirme

Test 
Hipotezin deneylerle 

test edilmesi

Değişiklik önerme

Yeniden Test Etmek
Problem varsa hipotezin 

yeniden test edilmesi

Pazanlanabilir hâle 
getirme

Teori
Sonuçların yorumla-
narak teori üretilmesi

Değerlendirme ve 
test etme

Yorum
Veri analizlerinin 
yorumlanması

TASARIM SÜREÇ
DÖNGÜSÜ

BİLİMSEL SÜREÇ
DÖNGÜSÜ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Bir probleme çözüm önerisi geliştirmek için bazen daha önce hiç üretilmemiş yepyeni bir ürün oluştu-
rulur. Bazen de daha önce üretilmiş bir ürün düzeltilip geliştirilir. Var olan bir ürünün daha verimli olması 
için geliştirilmesine, değiştirilmesine ve yenilenmesine inovasyon adı verilir. İnovasyon, ihtiyaçların kar-
şılanmasına yönelik çalışmalar için oldukça önemlidir. 

Günlük hayatta karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek sadece bilim insanı ve mühendislerin işi 
değildir. 14. sayfadaki örnekte iki öğrencinin günümüzde karşılaşılan bir probleme yönelik ürettiği çözüm 
önerisi verilmiştir.

Yapım

Analiz 
Testten çıkan verilerin 

analiz edilmesi
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Belirlediğiniz problem için farklı çözüm önerileri üreterek bunları bilgisayar ortamına ya da bir not 
defterine kaydediniz. Daha sonra bu çözüm önerilerini 1. aşamada belirlediğiniz malzeme, zaman ve 
maliyet kriterleri bakımından karşılaştırınız. İçlerinden en uygun olanını seçerek bir sonraki aşamaya 
geçiniz.

  2. AŞAMA Çözüm Önerisi Üretme

 Seçtiğiniz çözüm önerisi ve kriterlere uygun olarak yapacağınız tasarımın genel özelliklerini belirle-
yiniz. Tasarımın amacı, boyutları, ağırlığı, kim için tasarlandığı, nerede kullanılacağı, hangi işe yaraya-
cağı ve dış görünüşü gibi bilgileri bilgisayar ortamına ya da bir not defterine kaydediniz.

   3. AŞAMA Ürün Tasarlama ve Sunma

Öncelikle aile, sınıf, okul, mahalle gibi ortamları gözlemleyiniz. Buralarda değişmesini ve gelişmesini 
ya da farklılaşmasını istediğiniz problemleri belirleyiniz. Belirlediğiniz problemin, eğitim-öğretim yılının 
başından itibaren farklı dersler kapsamında yer alan konularla ilgili olmasını tercih edebilirsiniz. Bunların 
günlük hayatta kullanılan ya da karşılaşılan araç, nesne ya da sistemleri geliştirmeye yönelik olmasına 
dikkat ediniz. Bu konuda öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. Problemin çözümü için gereken za-
man, malzeme ve bütçeyi belirleyiniz.

1.AŞAMA Problemi Belirleme

Siz de çevrenizdeki sorunları çözmeye yönelik yeni ürünler tasarlayabilirsiniz. Bunu gerçekleştirirken 
aşağıdaki aşamaları takip ediniz:

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

Antalya’da üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü 
Bilim ve Sanat Merkezindeki iki öğrenci, okul servislerinde 
çocukların unutulmasından etkilendiler. Bu konuda neler ya-
pabileceklerini düşünen öğrenciler, çocukların serviste unu-
tulmasını engelleyecek bir sistem geliştirdi. Servis aracının 
tavanına yerleştirilen sensörler ve mobil uygulamayla çalışan 
sistem, araçta yolcu kaldığında alarm veriyor, kapıların kilit-
lenmesini engelliyor.

                                                                          Basından
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“Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet 
alıyor ve ona göre yürüyoruz.” Bu söz Cum-
huriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün fen ve bilime ne kadar önem verdiğini 
göstermektedir. Bizler de bu toplumun bir bireyi 
olarak Atatürk’ün bu sözünü kendimize rehber 
edinmeli, fen ve mühendislik alanında projeler 
geliştirmek için çalışmalıyız.

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

http://www.eba.gov.tr/arama?q=%C3%BCr%C3%BCn 
Yukarıdaki tasarım adresinden ürün tasarımı ve geliştirme örneklerini izleyebilirsiniz.

 Tasarımınızı okul ortamında öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla iş birliği içinde yapınız.

 Ürününüzü yapmaya hazırsınız. Bu aşamada denemeler yapıp bu denemeler sonucunda duyu 
organlarınızla ve ölçü aletleriyle elde ettiğiniz verileri bir tablo ya da grafik şeklinde ifade ediniz.

 Deney ve gözlem sonuçlarınızı dikkate alarak tasarımınızda değişikliğe gerek olup olmadığına 
karar veriniz. Yapmak istediğiniz değişiklikleri ayrıntılı bir şekilde yazarak ya da çizim yaparak bunları 
ürününüzün üzerine uygulayınız.

 Ürününüzün dikkat çekmesi ve tanıtımının daha kolay olması için ürününüze bir isim bulunuz.

 Ürününüzü anlatan kısa ve akılda kalıcı bir slogan belirleyiniz. 

 Daha geniş bir çevreye ürününüzü tanıtmak ve pazarlamak için gazete, televizyon veya Genel Ağ 
reklamı tasarlayınız.

 Bunun için çeşitli görsellerden oluşan bir pano veya reklam senaryosu hazırlayabilirsiniz. 

 Okulunuzda bir bilim şenliği düzenleyerek ürününüzü sergileyiniz.

 Tasarımınızı, hazırladığınız reklamlarla birlikte okul ortamında veya gazete, televizyon, Genel Ağ 
gibi ortamlarda sunarak pazarlayınız.

  4. AŞAMA Ürün Pazarlama ve Tanıtma

Mustafa Kemal Atatürk

 Genel özelliklerini belirlediğiniz tasarım önerinizi önce bir taslak olarak çiziniz. Bunun için bir maket 
yapabilir, bilgisayardan yararlanabilir ya da iki boyutlu çizim yapabilirsiniz.

 Daha sonra benzer amaçlar için kullanılan ürünleri araştırınız. Araştırmalarınız sonucunda elde 
ettiğiniz bilgileri yorumlayarak tasarımınızı geliştiriniz.



ÜNİTE1.
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        Mevsimler ve İklim

İtalya Uluslararası Fizik Merkezinde yapılan araştırmalar 

sonucu, iklim değişimi nedeniyle yağışların yıldan yıla daha 

düzensiz hâle geleceği açıklandı. Dünya’nın oluşumundan bu 

zamana hava olaylarının farklılıklar geçirdiği ve bu değişimle-

rin iklimleri etkilediği belirtildi. Mevsim düzeninin bozulacağın-

dan bahseden yetkililer, yaptıkları simülasyonlar sonucunda 

21. yüzyılda farklı iklim çeşitlerinin oluşabileceğini belirttiler.

 İklim nedir? 

 Mevsim düzeninin bozulması iklimleri nasıl etkiler?

MEVSİMLER VE İKLİM

A.  MEVSİMLERİN OLUŞUMU

B.  İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

KONULAR

     Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE1.

17
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ÜNİTE1.

MEVSİMLERİN OLUŞUMUA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda mevsimlerin oluşumunda Dünya’nın hareketlerinin, konumunun 
ve birim yüzeye düşen ışığın etkisini kavrayacaksınız.

Aşağıdaki görsellerde hangi mevsimlerin olduğunu belirtiniz. Mevsim nedir? Mevsim oluşumu-
nu etkileyen faktörler nelerdir? Yorumlayınız.

 Dünya’nın dönme ekseni           Dolanma düzlemi       

 Isı enerjisi                        Mevsimler       
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Mevsimler ve İklim

Mevsimlerin Oluşumu
Bir kış günü pencereyi açıp dışarı baktığınızda yüzünüze gelen soğuk havayı fark edebilir, lapa lapa 

yağan karı görebilirsiniz. Bir yaz günü ise sıcak havadan bunaldığınızda gölgelik alanları tercih eder-
siniz. Sonbaharda yaprakların kuruyup yere düştüğünü, ilkbaharda ise doğanın tekrar canladığını fark 
edersiniz. Bu değişimler farklı mevsimlerde gerçekleşir. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört 
mevsim vardır. Mevsimler nasıl oluşur? Tahmin ediniz. Tahminlerinizi test etmek amacıyla aşağıdaki 
etkinliği yapınız.

Etkinlik 1

 El fenerini çalıştırdığınızda oluşan ışık ışınlarını topun yüzeyine dik gelecek şekilde tutunuz. 
Aydınlanan yüzeyi kalem ile işaretleyerek belirleyiniz. 

 Işık ışınlarını bu sefer diğer topa eğik gelecek şekilde tutunuz. Aydınlanan yüzeyi kalem ile işa-
retleyerek belirleyiniz. 

 Kalem ile karton üzerine elips bir yörünge çiziniz. 

 İspirto ocağını kibrit yardımıyla yakarak çizmiş olduğunuz yörüngenin merkezine şekildeki gibi 
yerleştiriniz.

 Dünya modelini yörünge üzerinde hareket ettiriniz.

Neler Gözlemlediniz?

 Toplardan hangisinde aydınlanan bölge daha fazladır? Neden?

 Güneş ışınlarının dünya üzerindeki bir noktaya geliş açısı, neden yıl boyunca değişir? Bu duru-
mun mevsimlerin oluşumu ile bir ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.

Etkinliğin Yapılışı

Dünya’nın Hareketleri ve Mevsimler

Gerekli Malzemeler

 Dünya modeli

 El feneri

 Top (2 adet)

 İspirto ocağı 

 Kalem

 Kibrit

 Karton



20

ÜNİTE1.

Dünya, Güneş etrafında dolanırken aynı zaman-
da kendi etrafında da döner. Dünya bu hareketleri 
gerçekleştirirken bir yörüngede dolanır. Bu yörünge-
de dolanırken dönme ekseni dik bir konumda değil, 
yandaki görselde görüldüğü gibi eğik bir konumda-
dır. Dünya dönme ekseninde 23 27c llık (23 derece 
27 dakika) bir eğimle hareket etmektedir. Bu hareket 
mevsimlerin oluşumunda etkilidir. 

Etkinlikte, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğini 
dikkate alarak Güneş etrafındaki dolanma hareketine 
ait bir model oluşturdunuz. Bu modelde oyun hamu-
rundan yaptığınız toplar Dünya’yı, basit elektrik dev-
resindeki ampul ise Güneş’i simgelemektedir. 

Dünya’nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi mevsimlerin oluşumuna neden olur. Mevsim-
lerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunmaktadır. Bunlar, 21 Haziran-21 Aralık (gün dönümü) ve 
21 Mart-23 Eylül (gece-gündüz eşitliği) tarihleridir.

Ekvator

Eliptik yörünge

Kuzey kutbu

Güney kutbu

Dönme ekseniEksen eğikliği 
23° 27‵

Dönme ekseninin eğikliği

Kuzey Yarım Küre için mevsimler 

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

21 Mart

GÜN DÖNÜMÜ

GÜN DÖNÜMÜ

YAZ SONBAHAR

BAHAR KIŞ
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G

ün
eş Yengeç Dönencesi

Ekvator

Oğlak Dönencesi

Güney Kutup Dairesi

Güney Kutup Noktası

Kuzey Kutup Dairesi

Kuzey Kutup Noktası

21 Haziran’da Güneş ışınlarının öğle vak-
ti Kuzey Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem 
Yengeç dönencesi olarak adlandırılır. Bu tarihten 
itibaren Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım 
Küre’de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Ay-
rıca Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalmaya, 
geceler uzamaya; Güney Yarım Küre’de ise ge-
celer kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.

21 Aralık’ta Güneş ışınlarının öğle vakti Güney 
Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem Oğlak dö-
nencesi olarak adlandırılır. Güney Yarım Küre’de en 
uzun gündüz, en kısa gece; Kuzey Yarım Küre’de 
ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu ta-
rihten sonra Güney Yarım Küre’de gündüzler kısal-
maya, geceler uzamaya; Kuzey Yarım Küre’de ise 
geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Bu 
tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de yaz, Kuzey 
Yarım Küre’de ise kış mevsimi yaşanır.

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açıyla düşer. Ekvator’da öğle vakti düz zeminlerdeki aynı 
meridyen üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Dünya’nın her 
yerinde gece-gündüz eşitliği (ekinoks) yaşanır.

Kuzey Kutup Noktası

Güney Kutup Noktası

Ekvator

Oğlak Dönencesi

G
ün

eş

Kuzey Kutup Dairesi

Güney Kutup Dairesi

Yengeç 
Dönencesi

Kuzey Kutup Noktası

Dik açı ile 
gelen ışınlar

Dik açı ile 
gelen ışınlar

Dik açı ile 
gelen ışınlar

Güney Kutup Noktası

Ekvator

Oğlak DönencesiG
ün

eş

Güney Kutup Dairesi

Yengeç 
Dönencesi

21 Mart ve 23 Eylül (Ekinoks tarihleri)

Kuzey Kutup Dairesi

G
ün

eş

Yengeç Dönencesi
Ekvator

Oğlak Dönencesi
Güney Kutup Dairesi

Dik açı ile gelen ışınlar

Güney Kutup Noktası

Kuzey Kutup Dairesi Kuzey Kutup Noktası
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Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi sırasında, eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları Dünya yü-
zeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği 
yüzeye bıraktığı enerji miktarından fazladır. Güneş ışınlarının geliş açışına ve aydınlanan bölgelere göre 
aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Örneğin Kuzey Yarım Küre’ye dik gelen Güneş 
ışınları sayesinde burada yaz mevsimi yaşanırken Güneş ışınlarının eğik geldiği Güney Yarım Küre’de 
kış mevsimi yaşanmaktadır. Aynı şekilde bir yarım kü-
rede sonbahar yaşanırken diğerinde ilkbahar yaşanır. 

Güneş’ten Dünya yüzeyine gelen ışınlar farklı en-
lemleri farklı ısıtır. Yandaki şekilde görüldüğü gibi aynı 
enerji; kutuplara yakın alanları daha az (B), Ekvator’a 
yakın alanları daha yoğun ısıtır (A). Çünkü aynı ener-
ji miktarı kutuplara yakın bölgede daha geniş alanı, 
Ekvator’da ise daha dar bir alanı ısıtmaktadır.

Güneş’ten gelen ısı ve ışık enerjisinin mevsime 
olan etkisini belirleyen yardımcı faktör yeryüzünün 
ısıyı soğurma oranıdır. Yeryüzünden olan yansıma 
miktarı düşük olan alanlar, daha fazla enerji soğuran 
alanlardır. Çöller Güneş’ten gelen ışınların yaklaşık %25’ini yansıtmaktadır, bu yüksek soğurma oranı 
nedeniyle çöller fazla ısınmaktadır. Kutuplarda bulunan buz kütleleri ise zaten küçük açılarla gelen Gü-
neş ışınlarını etkin olarak yansıttığı için kutuplar daha soğuk olur.

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

http://www.eba.gov.tr/video/izle/67156756688a72066d6c9be14ccca7f01746391387002 Genel Ağ 
adresinden mevsim oluşumu ile ilgili videoyu seyrederek siz de mevsimleri ve oluşum nedenlerini 
yansıtan bir poster ya da slayt oluşturunuz. Yaptığınız çalışmaları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

B

A

B

G
ün

eş

Çöl Kutup
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Bunları Biliyor musunuz?

http://www.bilimcocuk.tubitak.gov.tr/system/files/bilimcocuk_arsiv/S-148-36.pdf

Ülkemiz aynı anda dört mevsimin yaşandığı nadir ülkelerden biridir. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış 
tüm güzellikleriyle ülkemizde yaşanmaktadır. Mevsimlerdeki bu çeşitlilik ve ülkemizin iklim özellikleri 
bitki örtümüzün de çeşitlilik kazanmasında rol oynamıştır. Bu durum tarım, ticaret ve turizm yönünden 
ülkemizin sahip olduğu önemli bir avantajdır.

Ülkemizde aynı anda farklı mevsimler yaşanır.

Güneş sisteminde Dünya dışındaki diğer gezegenlerde de mevsimlerin yaşandığını bili-
yor muydunuz? Tabii ki diğer gezegenlerdeki mevsimler Dünya’nınkinden çok farklı! Geze-
genlerdeki mevsimler nasıl oluşur? 

Güneş sistemindeki bütün gezegenlerde mevsimlerin oluşmasının iki nedeni var. Birin-
cisi, bazı gezegenlerin ekseninin eğik olması. Tıpkı Dünya’nın ekseninin 23,5 derece eğik 
olması gibi. İkincisiyse, gezegenlerin Güneş’in çevresindeki yörüngelerinin elips biçiminde 
olması. Bu nedenle gezegenler yıl içinde bazı dönemlerde Güneş’e daha yakın, bazı dö-
nemlerdeyse daha uzak oluyor.
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Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Siz de çeşitli malzemeler yardımıyla Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğini dikkate alarak Gü-
neş etrafındaki dolanma hareketine ait bir model oluşturunuz. Hazırladığınız modelin resmini aşağı-
daki boşluğa çiziniz.

2) Türkiye’de kış mevsiminin yaşandığı sırada Avustralya’daki akrabasını arayan Tuğba, 
Avustralya’da yaz mevsiminin yaşandığını öğrendiğinde şaşırdı. O anda, orada olmayı hayal etti. 

Aynı zaman diliminde, Dünya’nın farklı yerlerinde farklı mevsimlerin yaşanmasının nedenlerini 
aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

     ........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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İKLİM VE HAVA 
HAREKETLERİB

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

 İklim      İklim bilimi           

 İklim bilimci    Küresel iklim değişikliği                              

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda iklimlerin oluşumu ve hava olayları hakkında bilgi edinecek, iklim 
bilimi, iklim bilimci ve küresel iklim değişiklikleri ile bu değişikliklerin etkileri hakkında bilgi ve beceri 
sahibi olacaksınız.

Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donma-
sına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu 
sıkışıp kaldı. 

Göller hangi mevsimde donar? Göllerin donduğu mevsimde hangi hava olayları ile karşılaşır-
sınız?
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İklim ve Hava Olayları
Pencereden baktığınızda havanın bulutlu, yağmurlu, karlı ya da güneşli olduğunu gözlemlemişsi-

nizdir. Televizyonda hangi hava olaylarının gerçekleşebileceğinin anlatıldığını duymuşsunuzdur. Hava 
olayları, hava sıcaklıklarındaki değişimler sonucu oluşur. Bilim insanları hava olaylarını belirlemede pek 
çok gözlemden yararlanır. Siz de hava olaylarını gözlemlemek için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Etkinlik 2

 Bir hafta boyunca sabah ve öğle saatlerinde havanın nasıl olduğunu gözlemlemek için okulunuz-

da bir yer belirleyiniz.

 Yedi gruba ayrılınız. Grubunuzda görev dağılımı yapınız.

 Birinci grup, gökyüzüne bakarak havanın yağmurlu, bulutlu, güneşli vb. olduğunu gözlemlesin. 
Elde ettiği verileri aşağıdaki tablonun uygun bölümüne kaydetsin. 

 İkinci grup, sıcaklığı belirlemek için termometreyi gölge bir yere asarak ölçüm yapsın. Sonuçları 
tabloya kaydetsin.

 Üçüncü grup, rüzgârgülünü pencerenin hareketini kısıtlamayacak şekilde pencereye sabitlesin. 
Her gün rüzgârgülünün bir dakikada kaç kez döndüğünü sayarak tabloya not etsin.

 Dördüncü grup, her gün için beherglasa düşen yağış miktarını ölçerek tabloya not etsin.

 Beşinci grup, iki adet termometrenin cıvalı kısımlarına eşit miktarda pamuk bağlayarak gölge bir 
yere bunları pamuk bağlı olmayan uçlarından assın. Daha sonra termometrelerden birinin pamuk 
sarılı ucunu ıslatsın. 40 dakika sonra termometreleri okuyarak görülen sıcaklık değerleri arasındaki 
farkı belirlesin. Bu değeri ve kuru termometredeki sıcaklık değerlerini kullanarak nem oranını belir-
lemek amacıyla 27. sayfadaki tablodan yararlansın. Elde ettiği nem oranını hava gözlem tablosuna 
not etsin.

Etkinliğin Yapılışı

Havaya Neler Oluyor?

Gerekli Malzemeler

 Rüzgârgülü 

 Karton 

 Kalem

 Beherglas (250 mL) 

 Termometre (3 adet)

 Barometre 

 Pamuk

 Su
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Hava Gözlem Tablosu

1. grup 2. grup 3. grup 4. grup 5. grup 6. grup 7. grup

Günler Gökyüzü Sıcaklık Rüzgâr
Yağış 
miktarı

Nem Basınç
Günlük hava 

durumu

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Kuru Termometre-
deki Sıcaklık Değeri

Islak ve Kuru Termometreler Arasındaki Sıcaklık Farkı

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C 5 °C 6 °C 7 °C 8 °C 9 °C 10 °C

10 °C - 14°C 85 75 60 50 40 30 15 5 0 0

15 °C - 19 °C 90 80 65 60 50 40 30 20 10 5

20 °C - 25 °C 90 80 70 65 55 45 40 30 25 20 N
em

 O
ra

nı
 (%

)

Neler Gözlemlediniz?
 Hava durumunu belirlemek için her grup nasıl bir yol izledi? Açıklayınız.

 Gözlemlediğiniz günlük hava durumlarında bir değişiklik var mı? Karşılaştırınız.

 Ölçümler 15 gün boyunca yapılsaydı aynı sonuçlar elde edilir miydi? Neden? Arkadaşlarınızla 

tartışınız.

 Altıncı grup, barometre ile hava basıncını ölçerek tabloya not etsin.

 Yedinci grup, diğer grupların elde ettiği verilerden yararlanarak günlük hava durumunu belirlesin.

Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden 
uzaklaşır. Bu nedenle havadaki moleküllerin birbirine teması sonucu oluşan etki yani hava basıncı aza-
lır. Hava basıncının düşük olduğu bu alana alçak basınç alanı denir. Sıcaklığın düşmesi hâlinde ise bu 
durumun tersi gerçekleşir. Hava basıncının yüksek olduğu alana yüksek basınç alanı denir.
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Yüksek ve alçak basınç alanları

SICAK

Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı mikta-
rıdır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar. Bu nedenle soğuk günlerde 
havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir. Havadaki nem nemölçer ile ölçülür. 

“Havaya Neler Oluyor?” etkinliğindeki grup arkadaşlarınızla hava olaylarını gözlemlediniz. Bu göz-
lemler sonucunda hava olaylarının değişiklik gösterdiği sonucuna ulaşabilirsiniz. Hava olaylarından ba-
zıları rüzgâr, yağmur, dolu, sis ve kırağıdır. Hava olaylarının günden güne ya da bölgeden bölgeye 
farklılık göstermesinin nedeni sıcaklık, nem ve hava basıncının farklı olmasıdır. 

Rüzgâr 
Rüzgâr, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına 

doğru yatay yönde hareket eden hava akımının genel adıdır. 
Rüzgârın oluşum nedeni havadaki basınç farkıdır. Rüzgâr 
bazen yavaş, bazen de şiddetli ve zarar verici şekilde ese-
bilir. Farklı şiddette esen rüzgârlar fırtına, kasırga, tayfun ve 
hortum gibi yeni adlar alır. Yüksek hızlara ulaşabilen bu tür 
rüzgârlar yaşamı ve çevreyi olumsuz etkileyebilir.

Yağmur
Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yük-

seklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur 

ve küçük su damlacıkları hâline gelir. Gökyüzünde birleşip 

büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner. 

Böylece yağmur oluşur. Yağmurun fazla yağması sele ne-

den olabilir.

SOĞUK

Yüksek Basınç Alçak Basınç
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Kar
Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle 

minik buz taneciklerine dönüşür. Bunlar birleşerek yeterli 

büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde yeryüzüne iner. 

Kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Yüksek 

kesimlerde biriken karın, çeşitli nedenlerle büyük kütleler 

hâlinde aşağı inmesi sonucu oluşan çığ, can ve mal kayıp-

larına neden olabilir.

Sis
Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması 

veya donarak kristalleşmesi sonucu çok küçük su damla-

cıklarından ya da buz kristallerinden meydana gelir. Yoğun 

sis, görüş mesafesini azalttığı için deniz, kara ve hava ula-

şımını büyük ölçüde olumsuz etkiler.

Kırağığı
Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su 

buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristaller 
oluşturur. Buna kırağı denir. Kırağının sık oluşması, bitkile-
rin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Dolu
Havanın içindeki soğumuş su damlacıkları soğuk hava 

ile karşılaşınca aniden donabilir. Bunun sonucunda buz 
parçaları hâlinde yeryüzüne inen su damlacıklarına dolu 
adı verilir. Dolu tanelerinin boyutları bir mercimek kadar 
ufak ya da bir ceviz kadar iri olabilir. İri ve fazla yağan dolu 

çevreye zarar verebilir.
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Atmosferde meydana gelen hava olaylarının 
oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile 
inceleyen, bu hava olaylarının canlılar ve Dünya 
açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim 
dalına meteoroloji denir. Bu alanda çalışan uz-
manlara ise meteorolog adı verilir. Meteorologlar 
bir yerde gün boyunca meydana gelen atmosferik 
değişimleri inceleyerek hava durumunu belirler ve 
tahminlerde bulunur. Bunun için farklı bölgelere ku-
rulan istasyonlar ve uydulardan alınan bilgilerden 
yararlanılır.

Hava tahmin istasyonu

İklim Nedir?
Karadeniz’de yoğun yağış ve sık ormanlar, Akdeniz’de ılıman bir hava ve küçük çalılıklar görülür. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde görülen bu farklılıkların iklimden kaynaklandığını biliyor musunuz? 

Dünya’da soğuk, sıcak ve ılıman iklim olmak 
üzere başlıca üç çeşit iklim türü vardır. Fakat İklim 
tiplerinin dağılışı ve özellikleri bölgelere göre fark-
lılık gösterir. Dünya üzerinde her bölgede kendine 
özgü iklim tipi bulunur. Ülkemizde ise başlıca üç 
iklim tipi görülür. Bunlar Akdeniz iklimi, Karadeniz 
iklimi ve karasal iklim olarak adlandırılır.

Yağmurlu yeşil arazi Kurak arazi

Ülkemizin iklim haritası

Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olay-
ların ortalamasına iklim adı verilir. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, kalıcı 
kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklimi inceleyen bilim dalına iklim bilimi (klimato-
loji) denir. Bu alanda çalışan uzmanlar ise iklim bilimci (klimatolog) olarak adlandırılır. 
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İklim Hava Durumu

Geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden at-
mosfer olaylarının ortalamasıdır.

Dar bir alanda, kısa süre içinde görülen atmosfer 
olaylarıdır.

Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını in-
celer.

Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.

Değişkenlik azdır. Değişkenlik fazladır.

İklimden bahsedilirken kurak, yağışlı, soğuk, sı-
cak gibi ifadeler kullanılır.

Hava durumundan bahsedilirken güneşli, rüzgârlı, 
yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.

Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı klima-
tolojidir.

Bu konuda incelemeler yapan bilim dalı meteoro-
lojidir.

İklim ile hava olayları birbirleriyle bağlantılıdır. Ancak aralarında farklar vardır. Aşağıdaki tabloda iklim 
ile hava olayları arasındaki bu farklar verilmektedir.

Bir bölgenin iklimi çeşitli etkiler sonucu zamanla değişiklik gösterebilir. İklimde meydana gelen de-
ğişikliklerin tümüne iklim değişikliği adı verilir. Örneğin, geçmişte kışın nehirlerin ve göllerin donması 
sıkça gözlemlenirken günümüzde bu olaylar daha az yaşanmaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak 
atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda Dünya genelinde küresel iklim değişiklikleri 
yaşanmaktadır. Acaba küresel iklim değişikliklerinin nedenleri nelerdir?

İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarında 
her yıl 1-3 derece arasında sıcaklık artışı gözlem-
lenebilir. Bu artışlar su kaynaklarının azalmasına, 
kuraklık, çölleşme ve erozyona neden olur. Ayrı-
ca bu durum buzulların erimesiyle deniz seviye-
sini yükselerek tarım ve turizm alanlarının sular 
altında bırakır. Sonuçta iklim değişikliği çığ, sel 
ve taşkın gibi doğa olaylarında artışa, insan ve 
hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden 
olur.

Erimiş buzul

Araştıralım-Tartışalım

Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. 
Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.



32

ÜNİTE1.

Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Aşağıda sekiz adet bilgisayar verilmiştir. Bu bilgisayarların açılması için iki şifre belirlenmiştir. Şif-

relerden biri “iklim” diğeri ise “hava olayları”dır. Bilgisayarların üzerinde yazan bilgileri dikkate alarak 

hangi şifrenin hangi bilgisayarı açabileceğini belirleyiniz. Buna göre uygun bilgisayar ile şifreyi oklar 

yardımıyla eşleştiriniz.

Geniş bir bölgede, uzun 
yıllar devam eden, atmosfer 
olaylarının ortalamasıdır.

Belirtilirken güneşli, rüzgârlı, 
yağmurlu gibi ifadeler kullanı-
lır.

Bu konuda incelemeler ya-
pan bilim dalı klimatolojidir.

Bu konuda incelemeler ya-
pan bilim dalı meteorolojidir.

Günlük değişken atmosfer 
olaylarını inceler.

Dar bir alanda, kısa süre içe-
risinde görülen atmosfer olay-
larıdır.

Uzun süreli atmosfer olayla-
rının ortalamasını inceler.

Değişkenlik azdır.

İklim

Hava olayları
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.  

1) Hava olayları nelerdir? Açıklayınız.

2) Hava olaylarının sebepleri nelerdir? 

3) Mevsimler nasıl oluşur? Yorumlayınız.

4) İklim ve hava olaylarını karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları belirtiniz. 

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkilidir.

2) (....) Dünya’nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği, mevsimleri oluşturur.

3) (....) İklim bilimi, günlük değişken hava olaylarını inceler.

4) (....) İklim değişiklikleri insan sağlığını olumsuz etkiler.

5) (....) 21 Haziran’da ülkemiz kış mevsimini yaşamaktadır.

6) (....) Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken aynı zamanda Güney Yarım Küre’de kış yaşanır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden 
uygun olanları yazınız.

1) Havanın gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, hava olaylarının canlılar ve Dünya 
açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına ............................... denir.

2) Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış 
şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına ............................... adı verilir.

3) İklim alanında çalışan bilim insanlarına ............................................... denir.

4) Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu 
küçük su damlacıklarından ya da buz kristallerinden .................................... meydana gelir.

5) Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşerek yeterli 
büyüklüğe ulaştığında ........................................... taneleri şeklinde yeryüzüne iner.
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I

II

III

IV

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1) 
  I. Azot 
 II. Oksijen
III. Karbondioksit
IV. Su buharı

Havanın yapısında yukarıda verilen gazlardan hangileri bulunur?
A) I ve II         B) III ve IV             C) I, II ve III             D) I, II, III ve IV

2) 
  I. Günlük değişken atmosfer olaylarıdır.
 II. Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
III. Belirtilirken güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iklim ile ilgili değildir?

A) Yalnız II         B) Yalnız III             C) I ve III             D) I, II ve III

3) Dünya üç numaralı konumdayken Kuzey Yarım 
Küre’de hangi mevsim yaşanır?

A) Kış 
B) Yaz 
C) İlkbahar 

D) Sonbahar

Ç. Aşağıda bazı kavramların harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kavramları bularak noktalı 
yerlere yazınız.

zügrâr  

mağruy  

avah hitamin   

jimotoleoer  

ogorletemo  

rıksaga  

fatınır    

odul   

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................



35

        Mevsimler ve İklim

4) Kaan öğretmenin tahtaya çizdiği Dünya’nın Güneş etra-
fında dolanmasını gösteren şekle:

  I. Mevsimler oluşur.

 II. Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre’ye dik geldiğinde Güney 
Yarım Küre’ye eğik gelir.

III. Güneş ışınları her zaman aynı eğim ve aynı uzaklıkla yer 
yüzeyine ulaşmaz.

yorumlarını yapmıştır. Buna göre Kaan’ın yaptığı yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II             C) I ve III             D) I, II ve III

5) Pilot ertesi günkü hava hareketi için hava tahminlerini incelemiş ve havanın açık olduğunu 
öğrenmiştir.

Buna göre pilotun incelediği hava tahminlerini seçeneklerde verilen bilim insanlarından hangisi 
yapmıştır?

A) Paleontolog    B) Klimatolog             C) Meteorolog             D) Sismolog

6) Aşağıda verilen ifadelerden hangileri diğerlerinden faklıdır?

A) Doğu Karadeniz Bölgesi en çok yağmur alan bölgedir.

B) Konya da yaz, sıcak ve kuraktır.

C) Doğu Anadolu Bölgesi’nde kışlar çok soğuk geçer.

D) Önümüzdeki günlerde Ankara’da sıcaklıklar düşecektir.

7) Öğretmenin tahtaya yazdığı “21 Aralıkta Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.” ifadesini 
gören Melisa;

  I. 21 Aralık Güney Yarım Küre’de yaz,

 II. 21 Haziran Kuzey Yarım Küre’de kış,

III. 21 Haziran Güney Yarım Küre’de yaz 

mevsimlerinin yaşanacağını söylemiştir. Melisa’ nın söylediklerinden hangisi ya da hangileri doğ-
rudur?

A) Yalnız I         B) Yalnız III             C) I ve III             D) I, II ve III

8) 21 Haziran’da Güney Yarım Küre’de kış, Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanır.

Yukarıdaki ifadede iki yarım kürede de aynı mevsimin görülmeme nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Ay’ın Güneş etrafında dönmesi

B) Dünya’nın Güneş etrafında eğik eksenle dolanması

C) Güneş ışınlarının aynı açı ve yakınlıktan gelmesi

D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi
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St Louis (Sen Luiz) ve Oklahoma City’deki (Oklahoma Siti)
araştırmacılar, hastaların tümörlerindeki genetik hataları ince-
ledi. “DNA’da mutasyon sonucu tümör oluştuğu” bilgisinden 
yola çıkan araştırmacılar 2013’te ilerlemiş tümörleri bulunan 
üç kanser hastasına kişiselleştirilmiş aşılar yaptı. Hastalardan 
biri kanserden kurtuldu. Hastalardan birinde hâlâ tümörler ol-
duğu, diğerinde tümörün aşıdan sonraki aylarda küçüldüğü, 
sonra eski hâline geldiği ancak şimdi sabit bir seyir izlediği 
kaydedildi.  Araştırmacılardan Dr. Gerald Linette (Gerılt Lay-
nıt), “Üç hastada da bağışıklık sisteminin aşıya karşı gös-
terdiği tepki cesaret verici. Sonuçlar daha ön aşamada ama 
aşıların tedavi potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Dr. 
Beatriz Carreno (Biyatriz Karino) da “Bu bulgular, kişiselleş-
tirilmiş bağışıklık sistemi tedavisi açısından önemli bir adımı 
temsil ediyor.” dedi.

 Mutasyonun nedeni ne olabilir?

 Kişiye özel aşı geliştirilmesinin yararları neler olabilir?

DNA VE GENETİK KOD

A.  DNA VE GENETİK KOD

B.  KALITIM

C.  MUTASYON VE MODİFİKASYON

Ç.  ADAPTASYON

D.  BİYOTEKNOLOJİ

KONULAR

     Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE2.
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DNA VE GENETİK KODA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� DNA   � Nükleotid           � Gen            

� Kromozom  � DNA’nın eşlenmesi

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda DNA, nükleotid, gen, kromozom kavramlarını açıklayacak, bu 
kavramlar arasında ilişki kuracak, DNA’nın yapısını model üstünde gösterecek, DNA’nın kendini 
nasıl eşlediğini ifade edeceksiniz.

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki insanlar ten rengi, göz yapısı, saç tipi gibi özel-

likler bakımından birbirine benziyor mu? Bu kişiler arasındaki farklılığın nedeni sizce ne olabilir? 

Tartışınız.
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Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. 
Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değil-
dir. Bunun nedeni insan hücrelerinde bulunan ve DNA 
(deoksiribo nükleik asit) adı verilen kalıtım maddesinin 
farklı olmasıdır. DNA genel olarak hücre çekirdeğinde 
bulunur. Hücrenin yönetim ve kontrol merkezidir. 

Nüfus cüzdanlarında bir kişinin adı, soyadı, doğum 
tarihi gibi kişisel bilgileri yer alır. Nüfus cüzdanına baka-
rak o kişinin ailevi ve kişisel bilgilerine ulaşılabilir. DNA 
bu bakımdan vücudun nüfus cüzdanı gibi düşünülebilir.  
DNA, incelenerek kişinin anne ve babası, taşıdığı kalıtsal hastalıklar vb. özellikler belirlenebilir. Çünkü 
DNA, vücut tipinden saç rengine, parmak uzunluğundan çeşitli hastalıklara kadar birçok bilginin kayıtlı 
olduğu birimdir.

DNA, nükleotid adı verilen küçük birimlerden oluşur. Her nükleotid; şeker, fosfat ve azotlu organik 
bazdan meydana gelir. DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Bunlar “adenin, guanin, sitozin ve 
timin”dir. Nükleotidler, içerdikleri bu azotlu organik bazların isimlerine göre adlandırılır. Aşağıda bazların, 
şeker ve fosfatın simgeleri ile nükleotidin yapısı ifade edilmiştir.

DNA, hücre içindeki yaşamsal faaliyetleri 
kontrol eder.

DNA Nedir?

Simge

P

D

A

T

G

C

Adı

Fosfat

Deoksiriboz 
şeker

Adenin bazı

Timin bazı

Guanin bazı

Sitozin bazı

Nükleotid Yapısı

Nükleotid = Fosfat + Şeker + Baz

Adenin

AP

D

P + D + A

Timin
P

D

T = P + D + T

Guanin

P

D

G
= P + D + G

Sitozin
P

D

C = P + D + C
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DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır. Bu hâldeki 

DNA’ya kromozom adı verilir. Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait 

canlılar arasında kromozom sayısı değişmez. Örneğin insanda 46, moli balığında 46, ayçiçeğinde 34, 

köpekte 78, eğrelti otunda 500 kromozom vardır. Bu sayılardan da anlaşılacağı üzere canlıların kromo-

zom sayıları ile gelişmişlik dereceleri arasında bir orantı yoktur. Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı 

olabilir.

Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur. DNA ise kromozom 

içinde yer alır. Nükleotid, gen, DNA ve kromozom arasındaki ilişkiyi aşağıdaki görselden yararlanarak 

kavrayabilirsiniz. 

Nükleotid, gen, DNA ve kromozom ilişkisi

Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek genleri oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki 

genlerde şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her genin şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra 

bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen genin özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda gen 

çeşitliliği oluşur. Örneğin gen çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.

Farklı gen çeşitleri farklı göz renklerinin oluşumuna neden olur.

1
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Kromozom
Hücre

DNA

Gen
Nükleotid
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DNA’nın Yapısı ve Eşlenmesi
Hücre için yaşamsal tüm bilgilerin kaydedildiği bir ansiklopedi gibi olan DNA, içerdiği tüm bilgilere 

karşın gözle görülemeyecek kadar küçük bir moleküldür. Acaba çıplak gözle görülemeyecek kadar kü-
çük olan DNA’nın yapısı nasıldır? İçerdiği bilgiler nesilden nesile nasıl aktarılır?

Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen 
bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. Aşağıdaki modelde görüldüğü gibi DNA iki zincirden oluşur. 
DNA’nın karşılıklı zincirleri üzerinde nükleotidler dizili durumdadır. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısın-
daki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Örneğin adenin nükleotidinin karşısına her zaman timin 
nükleotidi, sitozin nükleotidinin karşısına her zaman guanin nükleotidi gelmelidir. Karşılıklı iki nükleotidin 
yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur. 

DNA’nın yapısıYangın merdiveni 

Timin (T)

Adenin (A)

Guanin (G)

Sitozin (C)

Bunları Biliyor musunuz?

İnsan hücresinin (olgunlaşmış alyuvar, sinir ve üreme hücresi dışında) çekirdeğinde 46 kromo-

zom yer alır. Bunların üzerinde yaklaşık 35.000 gen ve 3.164.700.000 baz çifti bulunmaktadır.

www.turkiyeklinikleri.com
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DNA’nın yapısını model üzerinde göstermek amacıyla aşağıdaki etkinliği yapınız. 

Etkinlik 1 DNA Modeli Yapma

Gerekli Malzemeler

� Cetvel

� 10 adet plastik pipet

� Makas

� 48 adet raptiye (12 mavi,12 
kırmızı,12 yeşil,12 sarı)

� Kalem

� 48 adet metal ataş

� İp

Etkinliğin Yapılışı

� Plastik pipetlerden boyu 3 cm olan parçalar keserek 48 pipet parçası hazırlayınız.

� Her bir pipet parçasının ortasına plastik başlı raptiyeyi batırınız.

� Raptiyeyi ataşın yarısı dışta kalacak şekilde pipet parçasının ucuna takınız. Böylece bir nükle-
otid oluşturunuz.

� Yukarıdaki işlemleri tekrarlayarak farklı renklerdeki raptiyelerle 48 nükleotid modeli oluşturunuz.

� Oluşturduğunuz nükleotidleri birbirine eklemek için bir nükleotidin ataşını, diğer nükleotidin 
pipet parçasının içine takınız.

� Dört renk nükleotidden rastgele 24 tanesini birleştirerek bir zincir oluşturunuz. Bu zinciri dikey 
konuma getiriniz.

� İkinci zinciri oluştururken kırmızı raptiyeli nükleotidin karşısına yeşil, mavi raptiyeli nükleotidin 
karşısına sarı raptiyeli nükleotid gelmesine dikkat ediniz.

� İp kullanarak kırmızı raptiyeyle yeşili, sarı raptiyeyle maviyi bağlayınız.

Neler Gözlemlediniz?

� Etkinlikte neden 4 farklı renk raptiye kullandınız?

� Nükleotidleri birleştirirken neye dikkat ettiniz? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

DNA’nın büyüklüğü ve taşıdığı özellikler canlıdan canlıya değişiklik gösterebilir. Ancak yapısındaki 
temel kısımlar her DNA molekülünde aynıdır. Farklı DNA’lar arasında değişkenlik gösteren; nükleotidlerin 
sayısı, sırası ve çeşitleridir.Vücudunuzda her gün binlerce yeni hücre üretilir. Acaba DNA, oluşan bu yeni 
hücrelere nasıl aktarılır? 
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3. DNA’nın bir ucundan başlayan çözülme diğer ucuna kadar devam eder. Bu sırada çözülen 

kısımların karşısında hemen yeni iplik oluştuğu için bu işlem sonunda iki yeni DNA oluşur. Buna 

DNA’nın kendini eşlemesi denir.

2. Her bir ipliğin karşısına si-

toplazmada serbest hâlde dolaşan 

uygun nükleotidler sırayla yerleşir. 

Adenin nükleotidinin karşısına ti-

min, sitozin nükleotidinin karşısına 

guanin nükleotidi yerleşir. Karşılıklı 

nükleotidler tekrar birleşir. Alt alta di-

zilen nükleotidler de birleşir ve böy-

lece yeni iplik oluşur.

1. DNA kendini eşleyeceği za-

man karşılıklı iplikte bulunan nükle-

otidler birbirinden ayrılır. DNA âdeta 

bir fermuar gibi açılarak iki iplik 

hâline gelir.

1

2

3

DNA, hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olduğu ve genleri taşıdığı için her hücrede bulunmak 
zorundadır. Bu nedenle yeni hücreler oluşmadan önce DNA kendini eşleyerek sayısını 2 katına çıkarır. 
Böylece yeni hücre oluşumu tamamlandığında DNA, her hücreye eşit miktarda aktarılır. DNA’nın kendini 

nasıl eşlediği aşağıdaki görselde ifade edilmiştir.

DNA eşlenirken bazı aksaklıklar görülebilir. Bir nükleotidin karşısına yanlış nükleotid yerleşmesi 
ya da nükleotid yerleşmemesi gibi hatalar onarılabilir. Ancak DNA ipliğinin her iki tarafında nükleotid 

olmaması gibi hatalar onarılamaz.

A T

T A

C A

G C

T A

Yanlış eşleşme

T

G

C

A

T

C

G

T A

A T

T A

C G

T A

İki iplikte karşılıklı
eksik nükleotid 

Eksik nükleotid
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 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Aşağıdaki görsel üzerinde nükleotid, gen, DNA ve kromozomları göstererek bunların arasında-

ki ilişkiyi sözlü olarak ifade ediniz.

2) Aşağıdaki görselde DNA’nın kendini eşlemesi ifade edilmektedir. Eşleme sırasında bazı nükle-

otidler yanlış yerleşmiştir. Yanlış yerleşen nükleotidleri belirleyiniz ve DNA’nın kendini nasıl eşlediğini 

açıklayınız.

Adenin

Sitozin

Guanin

Timin
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KALITIMB

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� Gen  � Genotip         � Fenotip             � Saf döl

� Melez döl  � Baskın         � Çekinik  � Cinsiyet

� Akraba evliliği  � Çaprazlama 

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda kalıtımla ilgili kavramları tanımlayacak, tek karakter çaprazlama-
larıyla ilgili problemler  çözecek, akraba evliliğinin genetik sonuçlarını tartışacaksınız.

Bir anne ve babanın taşıdığı özellikler, doğacak çocuğa nasıl aktarılır? 
Doğacak çocuğun cinsiyeti nasıl belirlenir? Araştırınız.
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Kalıtım ve Kalıtımla İlgili Kavramlar
Bir akrabanızla karşılaştığınızda sizin için “Annesine çok benziyor.”,  “Gözleri babasını andırıyor.” gibi 

cümleler söylendiğini duymuşsunuzdur. Anne ve babanızla birçok benzer özelliğiniz olmasına rağmen 
siz neden onlardan farklısınız?

Sıra Sizde

Aile bireylerinizin çeşitli özelliklerini aşağıdaki tabloya not ediniz. Elde ettiğiniz verileri kullanarak 
aile bireyleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırınız.

Özellik
Bireyler

Ben Annem Babam Kardeşim

Saç rengi

Göz rengi

Ten rengi

Kan grubu

İnsanlar, uzun yıllar boyunca canlıların neden benzer ve farklı 
özelliklere sahip olduğunu merak etmiş ve bu konuyla ilgili araştırma-
lar yapmışlardır. Gregor Mendel (Gıregor Mendel), bu konuyu araş-
tıranlardan biridir. Mendel, çalışmaları sonucunda insanlık için çok 
önemli bazı bilgilere ulaşmıştır. Mendel’in çalışmalarını ve elde ettiği 
sonuçları incelemek ister misiniz? 

Mendel, dişi ve erkek bireylerin taşıdığı özelliklere ait bilgilerin to-
hum aracılığıyla bir sonraki döle aktarıldığını düşünüyordu. Bu bilgi-
lere faktör adını verdi. Faktörlerin canlılar üzerindeki etkisini ve nasıl 
aktarıldığını incelemek için bezelye bitkisini kullandı. Mendel’in bezel-
ye bitkisini seçmesinde bezelyenin çabuk büyümesi, kolay yetiştirilme-
si etkili olmuştur. Bezelyede tohum rengi, tohum şekli, çiçek rengi,  çiçeğin konumu, boy uzunluğu gibi 
incelenecek faktör sayısının çok olması bu seçimde etkili olmuştur.

Mendel, yıllar boyunca farklı canlılarla çeşitli deneyler yaptı. Bu deneyler sırasında canlılara zarar 
vermemek için çok çaba harcadı. Mendel’in yaptığı deneylerden biri bezelyelerin tohum renkleriyle ilgi-
liydi. 

Gregor Mendel 
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Mendel elde ettiği saf döl yeşil ve sarı renkli bezelyeleri birbiriyle tozlaştırdı. Çaprazlama adı verilen 
bu olay sonucunda oluşan bezelyelerin hepsi sarı renkteydi. Bu bitkilere melez döl adını verdi.

Çalışmasının bir sonraki aşamasında Mendel, melez dölleri birbirleriyle çaprazladı. Yeni oluşan bu 
döllerden 

4
3 ’ü sarı, 

4
1 ’ü yeşil renkliydi. Mendel melez bitkilerin hem sarı hem de yeşil renk tohum fak-

törünü taşıdığını düşündü. Bu faktörlerden birinin dişi, diğerinin erkek bireyden geldiği sonucuna ulaştı.

Mendel, sarı tohumlu bitkilerin çiçeklerini kendi aralarında tozlaştırdı. Oluşan bezelyelerin hepsinin 
sarı olmasını beklerken bazılarının yeşil renkli olduğunu gördü. Bunun üzerine oluşan sarı bezelyeleri 
kendileriyle tozlaştırdı. Tamamen sarı bezelye elde edene kadar bu işlemi tekrarladı. Yeşil bezelyeleri 
de kendileriyle tozlaştırdı. Ancak bu işlemi uzun süre tekrarlamadı. Çünkü yeşil bezelyelerin çaprazlan-
ması sonucu her seferinde sadece yeşil bezelye oluşuyordu. Mendel tozlaşmaları sonucu elde ettiği bu 
bitkilere saf döl (arı döl) adını verdi.

Saf döl sarı bezelye

Saf döl sarı bezelye

Saf döl yeşil bezelye

Saf döl yeşil bezelye

Melez döl sarı bezelye

Mendel’e göre faktör çiftleri, üreme hücreleri oluşurken birbirinden ayrılıyor ve hücrelere rastgele 
geçiyordu. Ayrı bireylerin üreme hücreleri döllenme yoluyla birleştiğinde ise bu bireylerin faktörleri bir 
araya gelerek yeni bireyin özelliğini oluşturuyordu.
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Sahip olduğunuz genlerin yarısını annenizden, yarısını babanızdan alırsınız. Acaba taşıdığınız her 
genin özelliği dış görünüşünüze yansır mı?

Canlıların sahip olduğu gen yapısına genotip; genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya 
çıkan özelliklere ise fenotip adı verilir. Genotipte yer alan her genin özelliği fenotipte görülmeyebilir. Bu 
genlere çekinik gen adı verilir. Fenotipte etkisi direkt olarak görülen genler baskın genlerdir. Çekinik 
genler küçük harfle, baskın genler büyük harfle gösterilir. 

A  →  baskın

a  →  çekinik

Birçok özelliğin ortaya çıkmasında genler etkilidir.

Mendel’e göre faktör çiftleri, üreme hücreleri oluşurken birbirinden ayrılıyor ve hücrelere rastgele 
geçiyordu. Ayrı bireylerin üreme hücreleri döllenme yoluyla birleştiğinde ise bu bireylerin faktörleri bir 
araya gelerek yeni bireyin özelliğini oluşturuyordu.

Acaba sarı renkli melez bitki, yeşil renk faktörünü taşımasına rağmen neden sarı renkli olmuştu? 
Mendel sarı renk faktörünün, yeşil renk faktörüne göre daha baskın olduğunu düşündü. Demek ki fak-
törlerden bazıları baskın bazıları çekinik özellikte olabiliyordu.

Mendel her bilim insanı gibi sabırlı ve kararlıydı. Bu çalışmaları bezelyenin diğer özellikleri için de 
tekrarlaması gerektiğini düşünüyordu. Aynı sonuçları elde ederse çok önemli bilgilere ulaşmış olacağı-
nın farkındaydı. Bu nedenle bezelyelerin tohum şekli, boy uzunluğu, çiçek rengi gibi özellikleri ile ilgili 
çalışmaları da bu şekilde yaptı ve her seferinde benzer sonuçlara ulaştı. 

Mendel’in faktör adını verdiği birimler daha sonra gen olarak adlandırıldı. Genlerin ve bazı özellik-
lerinin keşfedilmesini sağlayan Mendel’in çalışmaları pek çok bilim insanına yol gösterdi. Bu çalışmalar 
sonucunda elde edilen bilgiler paylaşılarak geliştirildi. Böylece gen biliminin temel ilkeleri ortaya konuldu 
ve bunlar zamanla geliştirilerek yeni bilgilere ulaşıldı.

Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kir-
piklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücre-
lerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir. Genler hakkında araştırmalar devam 
etmektedir. Genleri araştıran bilim dalına genetik ya da kalıtım adı verilir.
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Acaba genotipte bulunan genlerin fenotipte görülme ihtimali nedir? Anne babadaki bir özellik yavrula-
rın fenotip ve genotiplerine nasıl aktarılır? Bir karakterin aktarımı ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Örnek 1

Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Hetero-
zigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin 
genotip ve fenotip oranlarını hesaplayınız.

Çözüm

B Yuvarlak tohum geni, b Buruşuk tohum geni

Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere homozigot gen (saf döl), 
bir baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda ise bunlara heterozigot gen (melez döl) adı verilir. Baskın 
bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir. Çekinik bir gen ise 
sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir. Bu durumu aşağıdaki bezelye örneği 
üzerinde inceleyebilirsiniz.

X

Uzun boylu bezelye
Genotip: AA (homozigot baskın)
Fenotip: Uzun boylu

Uzun boylu bezelye
Genotip: Aa (heterozigot baskın)
Fenotip: Uzun boylu

Kısa boylu bezelye
Genotip: aa (homozigot çekinik)
Fenotip: Kısa boylu

Yuvarlak tohumlu bezelye
Genotip: Bb (heterozigot baskın)
Fenotip: Yuvarlak tohumlu

Buruşuk tohumlu bezelye
Genotip: bb (homozigot çekinik)
Fenotip: Buruşuk tohumlu
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Örnek 2

Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor 
ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluş-
tuğu gözleniyorsa ilk ve son oluşan bezelyelerin genotipleri nasıl olmalıdır?

Çözüm
Mor çiçek rengi M
Beyaz çiçek rengi m

Mm ve mm çaprazlandığında oluşan yeni 
bezelyelerin % 50 ’si mor, % 50 ’si beyaz 
renkte olur. Mor renkli bezelyeler Mm geno-
tipindedir.

Beyaz çiçek çekinik olduğu için beyaz çiçekli bitkilerin mm genotipinde olması gerekir. Yeni olu-
şan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden 
ve babadan m geni almışlardır. Bu durumda mor renkli atanın genotipinde m bulunmalıdır. Elde 
edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.

Görüldüğü gibi oluşan bireylerin 2 tanesi 
Bb genotipinde, 2 tanesi bb genotipindedir. Bu 
durumda  genotip oranları 

2
1  Bb heterozigot 

baskın gen, 
2
1  bb homozigot çekinik gen şek-

linde olur.

Bezelyelerin ikisi yuvarlak, ikisi buruşuk ol-
duğundan fenotip oranları 

2
1  yuvarlak, 

2
1  bu-

ruşuk olur.

Mm
X

M

mm

m mm

mm mmMmMm

Mor çiçekli bezelye
Genotip: MM (homozigot baskın) 
veya Mm (heterozigot baskın) 
Fenotip: Mor çiçekli

Beyaz çiçekli bezelye
Genotip: mm (homozigot çekinik)
Fenotip: Beyaz çiçekli

Bb
X

B

bb

b bb

bb bbBbBb

Genotip: 
2
1  Bb, 

2
1  bb          Fenotip: % 50 yuvarlak, %50 buruşuk

Genotip: 
2
1  Mm, 

2
1  mm        Fenotip: % 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli
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Örnek 3

Çiçeği yanda olan iki bezelye bitkisi çaprazlan-
dığında oluşan bezelyelerin fenotipleri yandaki gra-
fikte ifade edilmiştir. 

 I. Çiçeğin yanda olma özelliği yukarıda olma 
özelliğine baskındır.

 II. Çiçeği yanda olanların tamamının genotipi 
heterozigottur.

III. Ataların ikisi de homozigot genotipte olma-
lıdır.  

Buna göre yukarıdaki sonuçların hangisine ula-
şılabilir?

Çözüm
Yeni oluşan döllerde farklı fenotipler gözlemleniyorsa atalarda baskın ve çekinik genlerin ikisi de 

olmalıdır. 
Çiçeğin yanda olma oranı daha fazla olduğuna göre bu gen baskındır ve C ile ifade edilir. Çiçeğin 

yukarıda olmasını sağlayan gen çekinik yani c olmalıdır.

Çiçeğin yanda olması durumunda
Genotip: CC (homozigot baskın) 
veya Cc (heterozigot baskın) 
Fenotip: Çiçek yanda

Çiçeğin yukarıda olması durumunda
Genotip: cc (homozigot çekinik)
Fenotip: Çiçek yukarıda

Çiçeği yanda olan iki birey çaprazlandığında çiçeği yukarıda olan bireylerin de oluştuğu gözle-
niyorsa çiçeğin yukarıda olma geni iki atada da bulunmalıdır. Bu durumda ataların genotipleri Cc 
olmalıdır.

Cc
X

C

Cc

C cc

Cc ccCcCC

4
3  oranında çiçeği yanda 

4
1  oranında çiçeği yukarıda olan bezelyeler oluşur. Bu bilgiler değer-

lendirildiğinde I numaralı bilginin doğru, diğerlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşılır.

3

1

Çiçek yanda Çiçek yukarıda

Fenotip oranı

Çiçeğin 
konumu

Genotip: 
2
1  Cc, 1

4
 CC, 1

4
 cc,       Fenotip: % 75 çiçek yanda, %25 çiçek yukarıda
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Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz 
rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. 

Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve er-
kek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşıması olduğunu biliyor muydunuz? Dişilerin taşıdıkları eşey 
kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir. Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey 
kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler. Acaba insanlarda doğacak bir bireyin kız ya 
da erkek olma ihtimali nedir?

Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X 
veya Y kromozomunun aktarıldığı dikkatinizi çekti mi? Buna bağlı olarak çocuğun cinsiyetinin anneden 
değil babadan gelen eşey kromozomu ile belirlendiği sonucuna ulaşabilirsiniz.

Genler sadece saç rengi, boy uzunluğu, burun şekli gibi özellikleri değil bazı hastalıkları da taşır. 

Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir. Bunlardan ba-

zıları baskın, bazıları çekinik genlerle taşınır. Kalıtsal hastalıkların akraba evliliği sonucu doğan çocuk-

larda daha sık görüldüğünü biliyor muydunuz? Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Akraba evliliği

Sonuç: 
2
1  ihtimal kız, 

2
1  erkek

Anne

Kız KızErkek Erkek

Baba

Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık 
genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir. Hastalık, kalıtsal olarak aktarılıyorsa bireyin akrabala-
rının çoğu taşıyıcı olabilir. Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey 
oluşturması ihtimali oldukça yüksektir.

Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin 
aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür. Bir toplumun sağlıklı 
bireylerden oluşması için herkes akraba evliliği konusunda bilgilendirilmelidir. Biz de toplumun bilinçli 

bireyleri olarak akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını bilmeli ve bunları yakın çevremizle paylaşmalıyız.

Araştıralım-Tartışalım

Akraba evliliğinin genetik sonuçlarını çeşitli kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bil-
gisayar ortamında veya bir poster şeklinde sınıfta sununuz. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla 
tartışınız.



53

DNA ve Genetik Kod

 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Aşağıda uzun ve kısa boylu bezelyelerle ilgili yapılan çaprazlamalar görülmektedir. 5 ve 7 nu-

maralı bezelyeler çaprazlanırsa oluşan bezelyelerin fenotip ve genotipleri ne olur? Verilen noktalı 

yere yazınız.

     ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

X

Uzun boylu bezelye

Uzun boylu bezelye

Kendi kendine çaprazlama

Kısa boylu bezelye

1

3

4 5 6 7

2
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MUTASYON VE MODİFİKASYONC

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� Mutasyon    � Modifikasyon 

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda mutasyon ve modifikasyonu örneklerle açıklayacak, ikisi arasın-
daki farklarla ilgili çıkarımlarda bulunacaksınız.

Aşağıdaki canlıları inceleyiniz. Bu canlılardaki farklılığın nedeni sizce ne olabilir?
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Çevresel olayların bazıları, canlıların hem dış görünüşünü hem genetik yapısını etkileyebilir. Çevre-

sel etkilerle canlının DNA’sında meydana gelen değişimlere mutasyon adı verilir. Üreme hücrelerinde 

görülen mutasyon kalıtsal iken vücut hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal değildir. Acaba mutasyon, 

canlıları nasıl etkiler? Aşağıdaki örnekler üzerinde mutasyon açıklanmıştır. Bunları inceleyiniz.

Bir anne adayının özellikle hamileliğinin ilk ayların-

da röntgen filmi çektirmesi doğacak bebeğin sağlığını 

olumsuz etkileyebilir. Çünkü röntgen sırasında yayı-

lan radyasyon, mutasyona neden olabilir. Bunun so-

nucunda bebek sakat ya da ölü doğabilir. Bu nedenle 

uzmanlar hamileliğin özellikle ilk üç ayında röntgen 

çektirilmesini uygun görmemektedir.

Mutasyon Nedir?
DNA’nın kendini eşlemesi sırasında bir hata meydana gelirse ne olur? DNA’nın yapısında oluşabile-

cek bir değişiklik canlıyı nasıl etkiler?

Hamilelikte röntgen çektirmek sakıncalı olabilir.

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

Ukrayna’da Kiev şehrinin kuzeybatısında olan 
Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da 
saat 01.23’te bir yangın çıktı. Bir reaktörde mey-
dana gelen patlama sonucu reaktörün merkezine 
doğru hava akımı olmuş, çıkan yangında zehirli 
gazlar havaya yayılmıştır. Açığa çıkan radyasyon 
yaklaşık 150.000 km2 alanda etkili olmuştur. Rad-
yoaktif madde içeren bulutların yaklaşık 10 milyon 
kişiyi etkilediği düşünülmektedir. Patlamanın etki-
siyle oluşan radyasyon ağaçları öldürmüş, özellik-
le kırsal alanlarda toprak kirliliği yaşanmış, kanser 
vakaları oldukça artmıştır.

                                                  http://www.ttb.org.tr.

� Radyasyon, etki ettiği bölgelerde yaşayan insanları nasıl etkilemiştir? 

� Radyasyonun etkisinin yeni nesillerde de görülebilmesinin nedeni sizce ne olabilir? 
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Günümüzde, ozon tabakasının incelmesiyle birlikte Güneş’in zararlı ışınları yeryüzüne ulaşabilmek-
tedir. Güneş’ten gelen zararlı ışınlar, mutasyona yol açarak cilt kanserine neden olabilir. İşlenmiş besin-
lerdeki katkı maddeleri, bazı kimyasal maddeler, hava ve su kirliliği de mutasyona neden olabilir. Bunun 
sonucunda canlılarda çeşitli yapısal sorunlar veya ölümler görülebilir. 

Mutasyonlar, her zaman canlılarda 

olumsuz etkiler oluşturmaz. Bazı mutas-

yonlar canlıların çevreye uyum sağlaması-

na yardımcı olur bazıları ise canlı türlerinde 

çeşitliliğe neden olur. Örneğin, normalde 

kırmızı gözlü bir tür meyve sineğinin mu-

tasyona uğramasıyla beyaz gözlü birey-

ler ortaya çıkmış, böylece kalıtsal çeşitlilik 

oluşmuştur.

İnsanlarda görülen altı parmaklılık, down sendromu, insanda ve  bazı hayvanlarda görülen saç, kaş, 
kirpik gibi yapıların beyaz olması olarak bilinen albinoluk, kaplumbağalarda görülen iki başlılık da mu-
tasyon sonucu ortaya çıkan diğer durumlardır. 

Cilt kanseri

Altı parmaklılık Down sendromu Albinoluk

Su kirliliği

Kırmızı ve beyaz gözlü sirke sinekleri
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Ağırlık kaldırarak antrenman yapan sporcunun 
kol kasları bir süre sonra güçlenir. Bu durum modi-
fikasyona örnektir. Genlerin işleyişinin değişmesi so-
nucu gerçekleşen bu durum kalıtsal değildir. 

Çevresel etkenlerin bazıları genlerin yapısını 
değil, genlerin fenotip üzerine etkisini değiştirir. Sa-
dece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal olmayan bu 
değişimlere modifikasyon adı verilir. Yazın güneşin 
altında fazla kaldığınızda teninizin rengi koyulaşır. 
Genetik yapınız değişmediği için ten renginiz daha 
sonra normale döner. O hâlde, bu değişimin modifi-
kasyon olduğunu söyleyebilir misiniz? 

Modifikasyon Nedir?
Bir canlının dış görünüşü sadece genlerinin değişmesiyle mi farklılaşır? Çevrenin etkisiyle genlerin 

işleyişinde değişiklik görülebilir mi?
Çuha bitkisinin çiçeğinde sıcaklığın etkisiyle bir değişim meydana gelir. Çiçek 30-35 °C’ta beyaz,   

15-20 °C’ta kırmızı renkli olur. Bu değişimin nedeni sizce nedir?

Bronzlaşan bir çocuk

Halterci

Kırmızı renkli çuha çiçeği Beyaz renkli çuha çiçeği
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İyi beslenen bir tavşan düzgün gelişim gösterirken iyi beslenmeyenin yeterince gelişememesi,              
16 °C’luk sıcaklıkta duran sirke sineği larvalarının kanatlarının düz, 25°C’luk sıcaklıkta kıvrık olması, 
bir kovandaki arı larvalarından arı sütü ve bal ile beslenenlerin kraliçe arı, polenle beslenenlerin işçi arı 
olması da modifikasyona örnektir.

İyi beslenmiş iri bir tavşan Kraliçe arı ve işçi arılar

Mutasyon ve Modifikasyon Arasındaki Farklar
Yazın güneşlendiğinizde bronzlaşan teniniz bir süre sonra tekrar eski hâline döner. Eğer bu durum 

genlerdeki bir değişimin sonucu oluşsaydı teniniz eski hâline dönebilir miydi?

Modifikasyonlar genlerin yapısında değil işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Bu nedenle modi-
fikasyona neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski hâline geri döner. Ancak mutasyonda böyle 
bir dönüşüm görülmez. Bu durum mutasyonla modifikasyon arasındaki önemli farklardan biridir.

Çekirge larvaları 16 °C’ta benekli, 25 °C’ta beneksiz olur. Benekli bir çekirgenin larvası 25 °C’ta 
bekletildiğinde oluşan yavru, beneksiz olur. Ancak kulak kıllılığı olan bir bireyin tüm erkek çocuklarında 
bu özellik görülür. Çünkü modifikasyon kalıtsal değildir ancak mutasyon kalıtsal olabilir. Bu durumun 
mutasyon ve modifikasyon arasındaki bir diğer fark olduğunu söyleyebilir misiniz?

Mutasyon ve modifikasyon çeşitli etkenler sonucu canlıda değişikliğe neden olması bakımından ben-
zerlik gösterir. Ancak verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere ikisi arasında önemli farklar bulunmak-
tadır. Bu farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Mutasyon Modifikasyon

Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.

Mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca 
canlı eski hâline geri dönemez.

Modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca 
canlı eski hâline geri döner.

Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon 
kalıtsaldır.

Modifikasyonların hiçbiri kalıtsal değildir.
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 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Aşağıdaki metni okuyarak soruyu yanıtlayınız.

Duygu’nun Seda ve Ceyda adındaki kuzenleri tek yumurta ikiziydi. Yani genetik yapıları ta-

mamen aynıydı. Seda, liseyi ve üniversiteyi ailesinin yanında okurken Ceyda başka bir şehirde 

okumuştu. Duygu, uzun zamandır görmediği kuzenleriyle bugün görüşecekti. Onları gördüğünde 

şaşkınlığını gizleyemedi. İki kardeş, tek yumurta ikizi olmalarına rağmen birbirlerinden çok farklı 

görünüyorlardı. Seda, Ceyda’dan uzun ve daha kiloluydu. Duygu “Acaba iki kardeşin genleri aynı 

olmasına rağmen dış görünüşleri neden birbirinden farklı?” diye düşündü. Duygu’nun sorusunun 

yanıtını aşağıdaki noktalı yere yazınız.

2) Farelerle yapılan bir deneyde hamile farelerin bir kısmına X ışını gönderilirken diğerlerine 

gönderilmiyor. Sonuçta X ışınına maruz kalan farelerin yavrularında çeşitli sakatlıklar görülüyor. Bu 

bilgilere göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

a) Deney yapan bilim insanları farelerde neyin etkisini gözlemliyor olabilir? Yazınız.

b) Deney sonucuna göre X ışınının etkileriyle ilgili hangi yorumlar yapılabilir? Yazınız.

     .....................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
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ADAPTASYONÇ

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� Adaptasyon                � Doğal seçilim                � Varyasyon

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda adaptasyon, doğal seçilim ve varyasyonu kavrayacak, yaşadığı-
nız çevreyi gözlemleyerek bunlara örnekler vereceksiniz.

Aşağıdaki fotoğraflarda gizlenen canlıları görebildiniz mi? Bu canlılar neden gizlenmektedir? 

Bu özelliklerini yavrularına aktarabilirler mi?
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Adaptasyon Nedir?
Evinizde penguen besleyebilir misiniz ya da buzullar arasında bir kaktüs yetiştirilebilir misiniz? Deve, 

kaktüs, keseli çöl faresi gibi canlılar çöllerde yaşarken fok, kutup ayısı, penguen gibi canlılar kutup böl-
gelerinde yaşar. Peki, sizce bir penguen neden çölde yaşayamaz? Bir kaktüsün kutuplarda yaşaması 
neden mümkün değildir?

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların 
yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına adaptasyon adı verilir. Adaptasyonlar yıllar içinde geliştirilen 
ve kalıtsal olan özelliklerdir. 

Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Bu nedenle su kaybını önlemesi ve 
suyu depo etmesi gerekir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır. 
Ayrıca köklerinde su depo edebilme özelliğine sahiptir. Kaktüsün bu özellikleri adaptasyon örneğidir. 

Foklar ve mors ayıları, kutuplardaki yaşam koşullarına uyum sağlamak için bir adaptasyon geliştire-
rek derilerinin altında kalın bir yağ tabakası depo eder. Böylece soğuk havaya karşı vücudunu korumuş 
olurlar.

Sıra Sizde

Canlıların yaşadıkları çevreye nasıl uyum sağladıklarını gözlemleyiniz. Bunları aşağıdaki gibi bir 
tabloya not ediniz.

Canlı adı Adaptasyon 

Mors ayılarıKaktüs
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Bazı canlılar, derilerinin rengini değiştirerek bulun-
dukları ortama uyum sağlar. Böylece düşmanlarından 
korunabilir. Bukalemun, bu şekilde adaptasyon gelişti-
ren canlılardan biridir. Bukalemun bu özelliğini yavrula-
rına da aktarabilir.

Kurbağaların sinek yakalamak için dillerinin uzun ol-
ması, fillerin kulaklarının büyük olması, nemli bölgede 
yaşayan bitkilerin yapraklarının geniş yüzeyli olması bu 
canlıların geliştirdiği adaptasyonlardan bazılarıdır. 

İnsanlar sıcak havalarda genellikle açık renkli ve 
ince kıyafetler, soğuk havalarda ise koyu renkli ve kalın kıyafetler giymeyi tercih eder. Aynı yerde ya-
şayan insanların giysilerinin birbirleriyle benzerlik gösterdiği gibi canlıların adaptasyonları da benzerlik 
gösterebilir. Bir yaşam alanında farklı türlerde pek çok canlı bulunur. Buradaki farklı organizmalar, yaşa-
nılan ortamın koşulları aynı olduğu için birbiriyle benzer adaptasyonlar geliştirir. 

Filmlerde ya da belgesellerde askerlerin giydikleri kıyafetler hiç dikkatinizi çekti mi? Ormanlık alanda 
görev yapan bir asker, kahverengi ve yeşil tonlarda bir kıyafet giyerken karlı bir alandaki asker beyaz 
kıyafet giyer. Bu sayede bulunduğu ortama uyum sağlar, düşmanları tarafından fark edilmez ve kendini 
korur. Canlılar da adaptasyon sayesinde hayatta kalma şanslarını arttırır. Yaşadığı çevreye uyum sağla-
yamayan canlılara ne olur? Bir etkinlik yaparak bunu gözlemlemek ister misiniz? 

Bukalemun

Etkinlik 1

Etkinliğin Yapılışı

� Sınıf içinde gruplara ayrılınız. 

� Her grup, beyaz ve yeşil düğmeleri bahçedeki çimlerin üzerine rastgele dağıtsın. Her gruptan 

bir arkadaşınız 1 dakikalık süre içinde bu düğmeleri toplamaya çalışsın. 

� Bu süre sonunda başka bir arkadaşınız toplanan düğmeleri sayarak hangi renk düğmeden 

daha fazla olduğunu belirlesin ve sonuçları not etsin.

Bul Bakalım

Gerekli Malzemeler

�  Eşit sayıda ve orta 
büyüklükte yeşil ve beyaz 
düğme

� Kronometre
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Canlılar hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle sürekli mücadele eder. Bu mücadele so-
nunda yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar 
yaşamını devam ettiremez. Buna doğal seçilim adı verilir. Doğal seçilim kendiliğinden ve yavaş yavaş 
gerçekleşir. Böylece yeni nesiller, uyum yeteneği gelişmiş daha güçlü canlılardan oluşur. 

Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler, taşıdıkları özellikleri gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu 
nedenle günümüze kadar gelebilen canlılar, atalarından farklı bazı özellikler taşırlar. Böylece tür içinde 
çeşitlilik yani varyasyon oluşur. Örneğin iki tilkiden soğuk bölgelerde yaşayanın kulakları kısa ve burnu 
küçük; sıcak bölgelerde yaşayanın ise kulakları daha uzun ve burnu daha büyüktür. Benzer şekilde ku-
tupta yaşayan ayılar beyaz, ormanda yaşayan boz ayılar ise kahverengi kıl rengine sahiptir.

Neler Gözlemlediniz?
� Arkadaşınız verilen süre içinde hangi renk düğmeden daha çok topladı? Neden? 

� Yaptığınız etkinlikle doğal seçilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız. 

Ormanda yaşayan tilki

Boz ayı

Soğukta yaşayan tilki

Kutup ayısı
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 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Develer çöl veya sıcak iklim koşullarında yaşa-
yan canlılardır. Zaman içerisinde develerin kirpikleri 
atalarından daha uzun, kulakları daha kıllı olmaya 
başlamıştır. Ayrıca develer vücutlarında yağ depola-
maya başlamıştır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen bilgi notun-
dan yararlanarak noktalı yere yazınız.

a) Develerde yıllar içinde görülen bu değişime ne 
ad verilir? Bunun develer için önemi nedir? 

b) Develer böyle bir değişim geçirmeseydi ne olurdu? 

c) Develerdeki bu değişimin amacı nedir? 

ç) Benzer şekilde zamanla değişim geçiren canlılar nelerdir? 
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BİYOTEKNOLOJİD

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� Genetik mühendisliği       � Yapay seçilim     � Biyoteknoloji      

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda genetik mühendisliği ile biyoteknolojiyi ilişkilendirecek, biyotekno-
lojik uygulamaların insanlık için yararlarını ve zararlarını tartışacak, gelecekteki genetik mühendis-
liğinin ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceğini tahmin edebilecekmisiniz.

Alışveriş merkezlerinde, bardakta mısır satıldığını görmüşsünüzdür. Bu mısırlar, evde yediği-
niz mısırlardan farklı olarak daha iri taneli ve daha şekerlidir. Bu farkın nedeni mısırlara daha iri 
görünümlü ve şekerli olmaları için gen eklenmesi olabilir mi? Bu şekilde üretilen başka besinler 
de var mıdır?
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Biyoteknoloji
Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robot-

lar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Tekno-
lojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları ise biyoteknoloji olarak 
adlandırılır. Sizce biyoteknoloji uygulamaları nelerdir?

Biyoteknolojik uygulamalar genetik mühendisleri tarafından 
gerçekleştirilir. Genetik mühendisleri, genlerle ilgili detaylı ça-
lışmalar yaparak elde ettikleri sonuçları mühendislik bilgileriyle 
birleştiren kişilerdir. Genetik mühendislerinin günümüzde hangi 
biyoteknolojik uygulamalar yaptığını biliyor musunuz?

Gen Tedavisi
Genetik mühendisliğinin uygulamalarından biri gen tedavisidir. Bu yöntemle hücredeki eksik ya da 

hatalı genlerin işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılması hedeflenmektedir. Hastalığa neden 
olan genlerin düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Örneğin akciğer kanseri oluşmasını engellediği düşünülen bir gen bulundu ve bu genin kansere ne-
den olan proteinin parçalanmasında daha hızlı ve etkili olduğu saptandı. Bu araştırmanın kanserin diğer 
türlerinin tedavisi için yapılan çalışmalara da yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Akıllı telefon

Islah
İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan 

ırklarının elde edilmesi ıslah çalışması olarak adlandı-
rılır. Bu yöntemde istenmeyen özellikler yapay seçilim 
yapılarak ayıklanıp istenilen amaca yönelik olanların 
bir araya getirilmesi sağlanır. İnsanlar, aynı türün fark-
lı özelliklerine sahip bireylerini çaprazlayarak, çeşitli 
özellikler bakımından atalarına göre daha üstün yav-
rular elde etmişlerdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
farklı canlıların genleri kullanılarak ıslah çalışmaları 
yapılabilmektedir. Örneğin sıcak ortamda yetişen bir 
çilek bitkisine soğuğa direnç gösteren bir canlının bazı genleri aktarılarak soğuğa dirençli çilekler elde 
edilebilmiştir. Ayrıca zor ve olumsuz koşullara dayanıklı, kaliteli besinler ıslah çalışmaları sayesinde 
üretilebilmektedir. 

Çilek üzerinde yapılan bazı çalışmalar

Hastalık geni Hastalık genini engelleyici gen

Hastalık geni içeren hücre Hastalık genini engelleyen gen 
hücreye eklenir. 

Eklenen gen hastalıklı genin çalışmasını 
engeller ve hücre sağlıklı olur.
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Klonlama
Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey 

oluşturulması işlemine klonlama denir. Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nak-
li bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir. Bu yöntem geliştirilerek günümüzde bir 
canlının hücresindeki DNA’nın tamamı kopyalanabilmiştir. Bilim insanları, Dolly (Doli) adını verdikleri  bir 

koyunu bu şekilde elde etmiştir. Aşağıda bir koyunun klonlanması açıklanmıştır.

      Koyun

Koyunun vücut 
hücresi

Koyunun 
yumurta hücresi

Vücut hücresinin 
DNA’sı alınır.

Yumurta hücresinin 
çekirdeği çıkartılır.

Hücre çoğaltılarak embriyo 
oluşturulur.

Embriyo başka bir dişi 
koyunun rahmine yerleştirilir.

Oluşan kuzunun genetik yapısı A koyunuyla aynı olur.

A koyununun DNA’sı B koyununun 
hücresine aktarılır.

Koyun

Aşılama
Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak 

veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir. Bu sayede vücut, 
verilen mikrobu tanır ve ona karşı savunma elemanı oluşturur. 
Böylece hastalık etkeniyle karşılaştığında onunla kolayca sa-
vaşabilir. Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama 
uygulanmaktadır. Hepatit B, kızamık, zatürre aşılama yoluyla 
önlenebilen hastalıklardandır. Aşılama yönteminin gelişmesiyle 
mikroorganizmanın tamamı değil sadece genleri aşıya katıla-
bilmektedir. Bu uygulamada dokulara, mikrop veya vücut için 
yabancı protein genlerini taşıyan DNA vektörleri (taşıyıcıları) 

Aşı üretimi
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Araştıralım-Tartışalım

1998 yılında Brake (Breyk) ve Vlachos (Vlakos), besin olarak 
tüketilmek üzere yetiştirilen piliçler üzerinde bir araştırma yap-
mışlardır. Bu araştırmada 38 gün süreyle genetiği değiştirilmiş 
mısır ilaveli yemlerin, hayvanların besi performansı üzerinde-
ki etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar çalışma sonucunda 
yemlerine genetiği değiştirilmiş mısır ilave edilen piliçlerin gö-
ğüs eti ve deri miktarında belirgin bir artış görüldüğünü tespit 
etmişlerdir. 

Nordlee (Nordli) ve arkadaşları 1996 yılında yaptıkları bir araştırmada ise genetiği değiştiril-
miş soya fasulyesini incelemişlerdir. Araştırma sonucunda genetiği değiştirilmiş soya fasulyesi-
nin alerjik reaksiyonlara yol açmasının nedeninin Brezilya fındığından alınıp soya fasulyesine 
aktarılan bir protein olduğu belirlenmiştir. 

Türk Biyokimya dergisi, sayı: 31.

Günümüzdeki biyoteknoloji uygulamalarını, bunların olumlu ve olumsuz etkilerini çeşitli kay-
naklardan araştırınız. Yukarıdaki araştırma verilerinden de yararlanarak bu konuyu arkadaşları-
nızla tartışınız.

Biyoteknolojik Uygulamaların İnsanlığa Etkisi

Genetik alanında yapılan çalışmaların temel amacı insanlığa yararlı olmaktır. Genetik mühendisli-
ğindeki gelişmeler sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak modern teknoloji sayesinde günlük haya-
tımızda yer alan pek çok ürün elde edilmektedir. Biyoteknoloji uygulamaları sonucunda yeni ve kaliteli 
ürünlerin yapılması da hedeflenmektedir. Sizce tarımdan tekstile; tıptan temizliğe kadar hayatımızın 
birçok alanında yer alan biyoteknoloji çalışmaları insanlık için yararlı mıdır yoksa zararlı mıdır?

Aktarılmak 
istenen gen Bakteri Gen bakteriye eklenir. Eklenen gen bakteri 

DNA’sıyla birleşir.

yerleştirilir. Bu şekilde hazırlanmış hücrelerde üretilen maddeler ile bağışıklık sağlanması amaçlanmak-
tadır. Aynı zamanda modern genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları sonucu kişinin genetik 
yapısına uygun aşı üretilmesi hedeflenmektedir.

Gen aktarımı
Genetik mühendisleri, bakterileri kullanarak bir canlıya ait geni başka bir canlıya aktarmayı ve genin 

sayısını artırmayı başarmışlardır. Örneğin gen aktarımı sayesinde bakterilerin insülin hormonu üretmesi 
sağlanmış ve bu hormon, şeker hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Genetik alanında yapılan bu tür 
çalışmalar ile genetik hastalıkların tedavi edilmesi mümkün olabilecektir. 
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Ürünlerin besin değerlerini arttırma, raf ömrünü uzatma, çeşitli böcek ve hastalıklara karşı dirençleri-
ni artırma gibi işlemler için biyoteknolojik uygulamalardan yararlanılır. Bu amaçla kanola, soya, domates 
ve birçok tahılın genetiği değiştirilmektedir.

Biyoteknolojik uygulamalar tıp alanında birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Yapay organ üretimi, 
aşı üretimi bunlardan bazılarıdır. Biyoteknoloji kullanılarak canlıların istenilen özellikleri alınıp istenilme-
yen genler seçilebilir. Sonuçta sadece istenilen özelliklere sahip canlıların yetiştirildiği bu yönteme ya-
pay seçilim adı verilir. Kök hücrelerden yararlanılarak çeşitli hastalıkların tedavi edilmesi de tıp alanında 
kullanılan bir başka biyoteknolojik yöntemlerdendir.

Çevre kirliliğinin önlenmesinde de biyoteknolojiden yararlanılmaktadır. Günümüzde çeşitli organiz-
malar sayesinde göl, bataklık, kumsal gibi alanlar temizlenebilmektedir. Biyoteknolojinin yararları bun-
larla sınırlı değildir. Bu yöntem kullanılarak su ve leke tutmayan kumaşlar üretilmiştir. Bu ürünler tekstil 
sanayisinde önemli bir yere sahiptir.

Biyoteknolojik uygulamalardan biri olan 
genetiği değiştirilmiş organizma üretimi, çe-
şitli kolaylıkların yanı sıra olumsuzlukları da 
beraberinde getirmiştir. Örneğin doğal besin 
tüketimine alışan insan vücudu, farklı genetik 
yapıdaki besinleri yabancı madde olarak algı-
layabilmekte ve alerjik reaksiyonlar gösterebil-
mektedir. 

Tarımda kullanılan biyoteknolojik uygulamalar bitkilerin tadını, kokusunu ve görüntüsünü değiştirebil-
mektedir. Bitkilerle beslenen canlılar bu bitkileri farklı algılayabilmekte ve besin olarak kullanmamakta-
dır. Sonuçta besin zincirinin aksaması söz konusu olmaktadır. Ayrıca bu bitkilerin polenleri organik tarım 
yapılan alanlara taşınarak buradaki bitkilerin yapısını da etkilemektedir.

Bir başka olumsuzluk ise yabani otlarla ilgilidir. Biyoteknolojik yöntemlerle direnç kazanan bitki genleri, 
tozlaşma yoluyla yabani otlara ulaşabilmekte ve sonuçta böceklere karşı dirençli ot lar yetişebilmektedir. 
Ayrıca bu otlarla beslenen bazı canlılar zehirlenip ölmektedir.

Sazan balığı, çilek, domates gibi besin olarak tüketilen canlılara büyümelerini artıracak genler ak-
tarılarak kısa sürede daha büyük boyda ürünler elde edilmiştir. Benzer şekilde kutupta yaşayan bir 
hayvandan alınan gen, domates ve karpuz gibi sıcak ortamda yaşayan bitkilere aktarılmış; böylece bu 
bitkilerin soğuğa karşı daha dirençli olmaları sağlanmıştır. Benzer uygulamalar hayvanlarda da yapılmış 
ve hem et hem süt bakımından daha verimli inekler elde edilmiştir. Kısa vadede olumlu gibi görünen bu 
uygulamaların sağlık üzerine etkisi, önümüzdeki 50-80 yıl arasında daha iyi anlaşılabilecektir. 

Biyoteknoloji sayesinde bir zamanlar hayal bile edilemeyecek ürünler geliştirilmiştir. Bu ürünler hızla 
günlük yaşamda yer almaktadır. Acaba gelecekte genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları 
nasıl olabilir? Tahmin ediniz.

Bazı biyoteknoloji uygulamaları

Sıra Sizde

Bir genetik mühendisi olduğunuzu hayal ediniz. Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji 
uygulamalarının neler olabileceğini hayal gücünüzü ve bilgilerinizi kullanarak görselle ya da yazılı 
olarak ifade ediniz.
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 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Wageingen (Vageyngin) Üniversitesi ve Araştırma Merkezinde faaliyetlerini sürdüren bir ekip, 

Mars ve Ay yüzeyindekine benzer topraklarda 10 farklı türde bitki yetiştirmeyi başardı. Böylece gele-

cekte uzayda bitki yetiştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu bitkinin yapısında topraktaki ağır 

metallerden kaynaklanan zehirler bulunabileceği düşünüldüğü için henüz bu bitkilerin yenmesi öne-

rilmemektedir.

Basından

Yukarıdaki bilgilere göre biyoteknolojik uygulamaların insanlık için yarar ve zararlarının neler ola-

bileceğini aşağıda noktalı yerlere yazınız.
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............................................................................................................................................................
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.

1) Saf döl, baskın, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarını açıklayınız.

2) Günümüzdeki biyoteknolojik uygulamalara örnekler veriniz.

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Mutasyonların tamamı kalıtsaldır.

2) (....) DNA eşlenirken oluşan bazı hatalar onarılabilir.

3) (....) Baskın ve çekinik genler bir arada bulunuyorsa fenotipte baskın genin etkisi görülür.

4) (....) Modifikasyon canlının genetik yapısını etkiler.

5) (....) Adaptasyon zamanla geliştirilir.

6) (....) Doğal seçilim sonucu ortam şartlarına uyum sağlayamayan bireyler oluşur.

C. Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruyu yanıtlayınız.

Mert, evlerinin bahçesinde beslediği tavşanlarla oynama-

yı çok seviyordu. Dişi tavşanın rengi beyaz, erkek tavşanınki 

siyahtı. Bir süre sonra tavşanların yavruları oldu. Mert, yav-

ru tavşanı görmek için heyecanla bahçeye koştu. Yeni doğan 

yavru, babası gibi simsiyahtı. Yavru tavşanı severken Mert’in 

aklına bir soru takıldı. Kıl rengini belirleyen genleri hem an-

nesinden hem babasından almasına rağmen yavru tavşanın 

kıllarının rengi neden sadece babasına benziyordu?

     ........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Sağlam olmalarına rağmen X hastalığının genini taşıyan iki bireyin çocuklarında bu hastalığın 
görülme olasılığı nedir?

A) %25             B) %50             C) %75                        D) %100

2) İlk çocuğu kız olan bir ailenin ikinci çocuklarının da kız olma ihtimali nedir?   

A) %100         B) %50             C) %25                        D) %0

3) Yanda DNA’daki bir nükleotidin yapısı verilmiştir. Buna göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?

A)  şeker molekülünü temsil etmektedir.

B)  fosfat molekülünü temsil etmektedir.

C) DNA’da 4 çeşit  molekülü bulunabilir.

D)  azotlu organik baz olabilir.

4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutasyona örnek verilebilir?   

A) DNA’nın bir kısmının kopması               

B) DNA’nın kendini eşlemesi 

C) Çevresel koşullara göre çuha çiçeğinin renginin değişmesi

D) Halterle ilgilenen bir sporcunun kaslarının gelişmesi

5) 
  I. Radyasyon
 II. Zehirli gazlar    
III. Tarım ilaçları 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mutasyona neden olabilir?  

A) Yalnız I        B) I ve II             C) Yalnız II                   D) I, II ve III

6) Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah; gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. 
Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise 
tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir?

A) Mutasyon    B) Modifikasyon          C) Adaptasyon           D) Doğal seçilim
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7) İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir?

  I. Homozigot baskın

 II. Homozigot çekinik

III. Heterozigot baskın

A) Yalnız I         B) I ve II             C) II ve III             D) I, II ve III 

8) Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları araştıran bir öğrenci aşağıdaki soruların hangi-
sine yanıt aramalıdır?

  I. Değişim etkeni kalıtsal olabiliyor mu?

 II. Değişim etkeni ortadan kalktığında canlı eski hâline geri dönebiliyor mu?

III. Canlının genetik yapısında bir değişime neden oluyor mu?

A) I ve II         B) I ve III             C) II ve III             D) I, II ve III

9) DNA eşlenirken gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir: 

  I. Nükleotid oluşması

 II. Nükleotidlerin karşılıklı gelmesi

III. DNA’nın uç kısımlarından açılması

IV. Yeni zincirler oluşması

Bu olayların sıralaması nasıl olmalıdır?

A) I-II-III-IV         B) II-I-IV-III              C) III-I-II-IV            D) IV-III-I-II

10) İneklerde et ve süt verimini arttırmak için yapılan bir uygulamada iri olan inek ırkına ait bir bire-
yin genleri, süt verimi yüksek olan bir ineğe aktarılıyor. Böylece ineğin yavruları hem daha iri oluyor 
hem de daha çok süt veriyor.

Yukarıda anlatılan biyoteknolojik uygulama aşağıdaki işlemlerden hangisine ya da hangilerine ör-
nek olabilir?

  I. Islah

 II. Gen aktarımı

III. Klonlama

A) Yalnız I         B) I ve II              C) II ve III            D)ı, II ve III

DNA ve Genetik Kod
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Basınç

Otomobil tamir sistemlerinde araçları kaldırmak için “lift” 
adı verilen düzenekler kullanılır. Bu düzenekler sayesinde 
tonlarca ağırlıktaki araçlar kaldırılabilmekte ve böylece ara-
cın altında, gereken tamiratlar rahatlıkla yapılabilmektedir. 
Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanılan bu sistemler 
basıncın teknolojideki uygulamalarından biridir.

 Basınç nedir?

 Basıncın günlük yaşamdaki uygulamaları nelerdir? 

BASINÇ

A.  KATI, SIVI VE GAZ BASINCI

KONULAR

     Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE3.
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KATI, SIVI VE GAZ BASINCIA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� Basınç   � Kuvvet  � Sıvının cinsi

� Sıvının basıncı  � Yüzey alanı  � Derinlik

� Pascal  

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda katı, sıvı ve gaz basınçları, bu basınçları etkileyen faktörler hak-
kında bilgi ve beceriler kazanacaksınız. Aynı zamanda basıncın günlük hayattaki uygulamalarını 
fark edeceksiniz.

İş makinesi paletlerinin veya kamyon tekerleklerinin yüzeylerinin geniş olmasının nedeni nedir? 
Tahminlerde bulununuz.

Otomobil ve iş makineleri gibi araçlarda bulunan hidrolik sistem nasıl çalışır? Araştırınız. 
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Basınç Nedir?
Suya dalan bir dalgıç, derinlere indikçe suyun vücudunda bir baskı oluşturduğunu hisseder. Dağın 

zirvesine tırmanan dağcı, yükseklere çıktıkça kulaklarında bir etki hisseder. Paraşütle yeryüzüne inen 
bir sporcu da benzer bir durumla karşılaşır. Acaba bunların sebebi nedir?

Dalgıç Dağcı Paraşütçü

Doğadaki tüm varlıklar, ağırlıkları nedeniyle bulundukları zeminlere kuvvet uygular. Örneğin yürür-
ken yere, otururken sandalyeye bir kuvvet uygularsınız. Varlıkların birim yüzeye uyguladıkları dik kuv-
vete basınç adı verilir. Dalgıcın, dağcının ya da paraşütçünün hissettiği etki bulundukları ortam ile ku-
laklarındaki basınç farklılığından kaynaklanır. Traktör yumuşak toprak zeminde hareket ederken zemine 
batarak arkasında izler bırakır. Toprakta oluşan bu izler de yine basıncın bir sonucudur. Görüldüğü gibi 
katı, sıvı ve gazlar bulundukları ortamlara basınç uygular. Basınç birimi pascaldır ve “Pa” ile gösterilir. 

Katı Basıncı
Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle ba-

sınç oluşur. Örneğin kumsalda çıplak ayakla kuma bastığınızda ağırlığınız kadar kuvvet uygularsınız. 
Oluşan basıncın etkisiyle kumda iz bırakırsınız. Acaba geniş tabanlı bir ayakkabı giyip kuma basarsanız 
kumda oluşan izin derinliği değişir mi? Katı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Bunları gözlemle-
mek amacıyla aşağıdaki etkinliği yapınız.

Etkinlik 

� Kum ile düz bir zemin oluşturunuz.
� Tuğlalardan birini önce yatay sonra dikey şekilde kum zemine yerleştirip oluşan izin şeklini 

inceleyiniz.
� Tuğlalardan birini yatay şekilde kum zemine yerleştiriniz. Oluşan izin derinliğini inceleyiniz.
� Kum zemini düzleştiriniz. Bu kez dört adet tuğlayı yatay şekilde üst üste yerleştiriniz ve oluşan 

izi gözlemleyiniz. Tek tuğlanın bıraktığı iz ile bu izi karşılaştırınız. 

Etkinliğin Yapılışı

1 Kumdaki İzler

Gerekli Malzemeler

� Kum dolu kutu

� Tuğla (4 adet)
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Karlı bir yolda yürürken kara batarsınız. Kara batmanızın nedeni zemine uyguladığınız basınçtır. 
Ayakkabı numaralarınız aynı, ancak ağırlığı sizden farklı olan bir arkadaşınızla karda yürürken ayak 
izlerinizin aynı olmadığını gözlemlemişsinizdir. Bunun nedeni, arkadaşınız ile sizin zemine uyguladığınız 
basıncın farklı olmasıdır. Etkinlikte kum zemine yatay olarak yerleştirilen tek tuğla ile dört tane tuğlanın 
farklı izler bırakmasının nedeni de budur. Bu örnekten ve etkinlikten anlaşılacağı gibi basınç, kuvvetle 
ilişkilidir. Yüzey alanı yani cismin zeminle temas ettiği yüzeyin genişliği sabit tutulup kuvvet artırıldığında 
basınç artar. 

Bir kartonu toplu iğne, çivi ve demir parçasıyla delmeye ça-
lıştığınızı düşününüz. Bu üç maddeye de eşit kuvvet uygula-
dığınızda kartonu toplu iğne ile daha kolay delersiniz. Bunun 
nedeni toplu iğnenin ucunun diğerlerinden daha sivri olmasıdır. 
Bu örneklerden ve “Kumdaki İzler” etkinliğinden yararlanarak 
basıncın yüzey alanı ile ilişkili olduğunu söyleyebilir misiniz? 
Yüzey alanı küçük olduğunda basınç fazla olur. Kuvvet sabit tu-
tulup yüzey alanı artırıldığında ise basınç azalır. Katı basıncı ile 
yüzey alanı ters orantılıdır. Katı basıncını etkileyen değişkenler 
kuvvet ve yüzey alanıdır.

Kardaki ayak izleri 

Kâğıda batırılan iğne

� Kum yüzeyini tekrar düz hâle getiriniz.
Neler Gözlemlediniz?
� Üst üste yerleştirilen tuğla sayısı arttığında kumdaki iz derinliği nasıl değişti? Neden?
� Zemine yerleştirdiğiniz dik ve yatay tuğlalardan hangisi daha derin bir iz bıraktı? Neden? Arka-

daşlarınızla tartışınız.

Bir kamyon kasasında malzeme varken ya da kasa boşken kamyonun zemine uyguladığı basınç 
farklıdır. Kamyonda malzeme bulunduğunda kamyonun yere uyguladığı kuvvet daha fazladır. Bu neden-
le kamyonun yere uyguladığı basınç da daha fazla olacaktır. Katı bir cismin uyguladığı kuvvet arttıkça 
zemine etki eden basınç artar, kuvvet azaldıkça basınç azalır. Basınç ve kuvvet doğru orantılıdır.
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Sıvı Basıncı
Bir yüzücü, suda yüzerken suyun vücuduna bir baskı yaptığını hisseder. Sıvılar da katılar gibi basınç 

oluşturma etkisine sahiptir. Tüm sıvılar, içinde bulunan cisimlere bir basınç uygular. Acaba sıvı basıncını 
etkileyen değişkenler nelerdir? Tahmin ediniz. Tahminlerinizi test etmek amacıyla bir sonraki sayfadaki 
etkinliği yapınız.

Sıvılar, içerisindeki varlıklara basınç uygular.

Yumuşak bir toprak zemin üzerinde duran ve ağırlıkları aynı olan ördek ve tavuktan, ördek zemine 
daha az batar. Çünkü ördeğin ayak parmaklarının arası perdelidir. Bu nedenle ördeğin zemine temas 
ettiği yüzey alanı daha fazladır. Aynı ağırlıkta olmalarına rağmen daha geniş bir alana kuvvet uyguladığı 
için ördeğin zemine uyguladığı basınç, tavuğun uyguladığı basınçtan daha küçüktür.

Ördek Tavuk
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Etkinlik 4

� Sınıf içinde gruplar oluşturunuz.

� Ölçekli U borusunu şekildeki gibi mürekkepli su ile doldurunuz. Daha sonra boruyu destek çu-
buğuna tutturunuz.

� Balonu üst kısmından keserek huninin geniş kısmına geçiriniz. Lastik hortumun bir ucunu huni-
ye, diğer ucunu U borusunun bir ucuna geçiriniz.

� Beherglaslardan birini 200 mL su, diğerini de 200 mL sıvı yağ ile doldurunuz.

� Huniyi önce su dolu beherglasa suya temas edecek şekilde daldırınız. Bu sırada U borusundaki 
sıvı seviyesinde olan değişimi gözlemleyiniz. Borudaki sıvı seviye farkını ölçerek ölçüm sonucunu 
deney adı altında defterinize not ediniz.

� Daha sonra huniyi beherglasın dibinde tutarak U borusundaki seviye farkını ölçünüz. Ölçüm so-
nucunu etkinlik adı belirterek defterinize kaydediniz.

� Aynı işlemleri bu kez sıvı yağ ile yapınız. Ölçüm sonuçlarınızı defterinize kaydediniz.

Neler Gözlemlediniz?

� Huniyi suyun içine yavaş yavaş daldırdığınızda U borusunda nasıl değişiklikler gözlemlediniz?

� Huniyi su ve yağ içerisine daldırdığınızda ölçtüğünüz sıvı seviyesindeki farklar aynı mıydı? Ne-
den? 

� Gözlem sonuçlarınızdan yararlanarak sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu söyleyebilirsiniz?

Etkinliğin Yapılışı

Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır?

Gerekli Malzemeler

� 2 adet beherglas ( 250 mL)

� U borulu manometre

� Üçayak

� Lastik hortum (1 m)

� Huni

� Sıvı yağ

� Su

� Balon

� Makas

� Mürekkepli su
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Bir kap içerisindeki sıvı, kabın her yerine basınç uy-
gular. Ancak sıvının uyguladığı basınç her yerde aynı 
değildir. Su dolu bir pet şişeye farklı yüksekliklerden, eşit 
büyüklükte delikler açtığınızı düşününüz. Bu deliklerden 
suyun uyguladığı basınç nedeniyle suyun fışkırdığını göz-
lemlersiniz. Şişenin en dibindeki delikten fışkıran su en 
uzağa gider. Bunun nedeni, şişenin en altında sıvı basın-
cının daha fazla olmasıdır. Sıvının derinliği arttıkça oluş-
turduğu basınç değeri artar. Etkinlikte huni, su içerisine 
daldırıldıkça derinlik arttığı için U borusundaki seviye far-
kının arttığını gözlemlediniz. Dolayısıyla sıvı basıncının 
arttığını söyleyebilirsiniz.

Farklı şekillerdeki kaplara aynı sıvıdan, aynı yükseklikte doldurulursa kapların şekli nasıl olursa olsun, 
sıvıların kapların tabanlarına yaptıkları basınçlar birbirine eşit olur. Çünkü sıvı basıncı sıvının derinliğine 
bağlıdır. Aşağıdaki kaplarda verilen sıvılar kap tabanlarına eşit basınç uygular. Bu kaplara aynı yüksek-
likte, yoğunlukları farklı sıvılar doldurulursa yoğunluğu fazla olan sıvının kabın tabanına yaptığı basınç 
en fazla olur.

Sıvı basıncı, sıvının derinliğine bağlıdır.

Su ve yağ kullanarak yaptığınız etkinlikte, yer çekimi olan bir ortamda huniyi suya daldırdığınızda 

U borusundaki su seviyesinin daha fazla arttığını gözlemlediniz. Çünkü suyun yoğunluğu yağa göre 

fazladır. Yoğunluğu fazla olan sıvıların uyguladığı basınç daha fazladır. Yukarıdaki kaplarda farklı sıvılar 

olsaydı yoğunluğu en fazla olan sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç en fazla olacaktı. Yaptığınız 

gözlemler sonucunda sıvı basıncının yer çekimine, sıvının derinliğine ve cinsine bağlı olduğunu söyle-

yebilir misiniz?

Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerlerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletir. Bu Pascal 
Prensibi olarak da bilinir. Bu prensip, bir bilim insanı olan Blaise Pascal (Bleyz Paskal) tarafından keş-
fedildiği için onun adıyla anılmaktadır. Prensip (ilke), kavramlar arası ilişkilerden çıkan genellemelerdir. 
Pascal Prensibi’nde “sıvı basıncı” kuvvet, yüzey alanı gibi kavramların birbirleriyle olan ilişkilerine göre 
açıklanmış ve bir genellemeye varılmıştır.

h h h h
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Yüzerken suyun vücudunuza uyguladığı basınca benzer şekilde 
hava da bedeninize bir basınç uygular. Gazlar, bulundukları kabın 
yüzeylerine ve içindeki nesnelere basınç uygulamaktadır. Dünya’yı 
saran atmosfer tabakasındaki gazların oluşturduğu basınca açık 
hava basıncı adı verilir. 

Bu basıncı ilk ölçen bilim insanı Torricelli’dir (Toriçelli). Torricelli, 
deniz seviyesinde bir metrelik cam boruyu cıva ile doldurup bu bo-
ruyu cıva ile dolu başka bir kabın içerisine ters çevirmiştir. 0 °C sı-
caklıkta yaptığı bu deneyde cam borudaki cıva seviyesinin azalarak 
76 cm’de kaldığını gözlemlemiştir. Buradan yola çıkarak açık hava 
basıncının 76 cm cıvaya eşit olduğunu bulmuştur.

Bunları Biliyor musunuz?

Bir sıvının, kapalı bir kapta iken basıncı arttırıldığında, hacmi 
ihmal edilebilecek kadar az değişir ve bu nedenle sıvıların “sıkış-
tırılamaz” olduğu söylenir. Kapalı bir kaptaki sıvıya, herhangi bir 
noktasında uygulanan basınç artışı, sıvının tüm diğer noktalarına 
aynen aktarılır. Örneğin diş macunu tüpünü alt tarafından sıktığı-
nızda macunun tüpün ucundan çıkmasının nedeni budur. 

Pascal Prensibi, durgun hâldeki bir sıvının aynı yükseklikteki 
noktalarında basıncın aynı olduğunu, farklı yüksekliklerdeki iki 
noktası arasında ise yükseklik farkından dolayı basıncın bu nok-
talarda farklı olduğunu söyler. Pascal Prensibi’ne göre, içi su dolu 
kalın bir varilin üstüne ince uzun bir boru saplayıp borunun içine 
az bir miktar su koyarak varili patlatabilirsiniz. Az miktardaki su, 
yeterince ince bir boruda gerektiği kadar yükselebilir ve borunun 
fıçıya girişindeki basınç artışı, fıçının iç yüzeyinin her tarafına ak-
tarıldığı için bu durum meydana gelebilir.

Conceptual physics: A New İntroduction to Your Environment, s.: 190’dan çevrilmiştir. 

Blaise Pascal

Torricelli

Günlük yaşamda açık hava basıncının etkilerini pek çok örnekte 
görebilirsiniz. Duvara bir şeyler asmak için kullanılan vantuzlu askı-
lar bir yüzeye yapıştırılmak istendiğinde içindeki hava çekilirse açık 
hava basıncının etkisiyle vantuz yüzeye yapışır.

Vantuzlu askı
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Meyve suyu kutusunun içindeki meyve suyunu pipetle içer-
ken biten meyve suyunun ardından kutudaki havayı boşalttı-
ğınızda kutu, açık hava basıncının etkisiyle içe doğru çöker. 
Çünkü kutudaki hava azaldıkça uyguladığı basınç azalaca-
ğından kutunun dışına etki eden açık hava basıncı ile kutu 
içe doğru büzülecektir. İçi su dolu bir bardağın ağzına kâğıt 
kapatarak bardağı ters çevirdiğinizde bardaktaki suyun dökül-
mediğini gözlemlersiniz. Bunun nedeni, bardaktaki suyun ağır-
lığı nedeniyle kâğıda uyguladığı basıncın açık hava basıncı 
tarafından dengelenmesidir. 

Büzülmüş meyve suyu kutusu

Duvara çakılan çivinin ucunun sivri olması, ekmek dilimlerken kullanılan bıçağın keskin olması yüzeye 
uygulanan basıncı artırır. Bu sayede çivinin çakılması ve ekmeğin kesilmesi işlemleri kolaylıkla yapılır. 
Karda yürüyebilmek için kullanılan kar ayakkabılarının taban kısımlarının geniş yüzeyli olması oluşan 
basıncı azaltır. Bu sayede karda batmadan yürünebilir. Bunlar gibi günlük yaşamda karşılaşılan pek çok 
olayda basıncın etkisinden yararlanılır. Bazen basıncın küçük olması kolaylık sağlarken bazen de büyük 
olması işleri kolaylaştırır. Teknolojik gelişmeler sayesinde katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin 
uygulama alanları giderek artmaktadır. Basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları ile ilgili 
bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Ağır iş makinelerinin bazılarının ve tankların paletlerinin geniş 

yüzey alanına sahip olması zemine etki eden basıncın daha az 

olmasına neden olur. Bu sayede böyle araçların toprakta batma-

dan rahat hareket edebilmesi sağlanır. Benzer şekilde traktör ve 

ağır yük taşıyan araçların tekerlekleri de bu amaçla geniş yüzeyli 

yapılır.

Buz pateni yapan sporcuların giydikleri ayakkabılar özel olarak 

tasarlanmıştır. Alt kısmı bıçak gibi sivri olan bu ayakkabılar saye-

sinde sporcular yere daha fazla basınç uygulayarak buz üzerinde 

daha rahat hareket ederler.

Basıncın Günlük Yaşam ve Teknolojideki Uygulamaları
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Yemek pişirmek için kullanılan mutfak tüpleri, hastanelerde kul-

lanılan oksijen tüpleri, taşıtlardaki LPG tüpleri gazların basıncından 

yararlanılarak üretilmiştir. Gazlar basınç uygulanarak bu tüplerin içe-

risine yerleştirilir.

Bisiklet tekeri ve top şişirmek için kullanılan pompalarda ve kaza 

anında şişerek otomobilin ön koltuğunda oturanları koruyan hava 

yastıklarında da gaz basıncından yararlanılır.

Pascal Prensibi’nin uygulama alanlarından biri de hidrolik fren 

sistemleridir. Hareket hâlindeki aracın durmasını sağlayan hidrolik 

fren sistemleri, sıvıların basıncı sayesinde çalışır. Fren pedalına ba-

sıldığında, sıvı bu basıncı ileterek fren balatalarına zıt yönde kuvvet 

uygulanmasını sağlar. Bu kuvvet, aracı durdurur.

Araba tamircileri arabayı havaya kaldırmak için özel pistonlar 
kullanırlar. Bu pistonların içerisinde sıvı bulunur. Sıvının basıncı 
iletme özelliğinden yararlanılarak geliştirilen pistonlar arabayı ha-
vaya kaldırır. Benzer şekilde berber koltukları, itfaiye merdivenleri 
de sıvı basıncı ile hareket eder. Hidrolik kaldırma sistemleri Pascal 
Prensibi’nin uygulamalarından biridir. Pascal Prensibi’nin, kapalı bir 
kapta bulunan sıvıya uygulanan kuvvetin her yöne ve eşit olarak ile-
tilmesi olduğunu önceki konuda öğrenmiştiniz. 

Sıra Sizde

Siz de katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına 
örnekler veriniz. Bununla ilgili bir poster hazırlayabilirsiniz.
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 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Beyza, katı cisimlerin yüzeye uyguladığı basıncın cismin yer ile temas ettiği yüzey alanına 
bağlı olup olmadığını deneyerek keşfetmek istiyor. Bunun için kumlu yüzey ve özdeş cisimleri kul-
lanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor.

2) Aşağıdaki akvaryumda numaralandırılarak belirtilen balıklar şekildeki konumlarda bulunmak-
tadır. Bu balıklara su tarafından bir basınç uygulanmaktadır. Balıklara etki eden sıvı basınçları ara-
sında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Balık numaralarını kullanarak cevabınızı aşağıdaki noktalı 
yere yazınız.

Beyza’nın amacına ulaşabilmesi için hazırladığı deney düzeneklerinden hangi ikisini kullanması 
gerekir? Neden? Açıklayınız. Cevabınızı aşağıdaki noktalı yere yazınız.

........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

1

4

3

2

5



86

ÜNİTE3.

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız. 

1) Katı basıncını etkileyen değişkenleri keşfetmek isteyen bir öğrenci nasıl bir deney yapmalıdır? 
Açıklayınız.

2) Sıvı basıncını etkileyen değişkenler nelerdir? Belirtiniz.

3) Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına ör-
nekler veriniz.

B. Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun kavramları yerleştiriniz.

1) Cisimler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye ………….........……… uygular.

2) Bir kap içerisindeki sıvı için yer çekimi kuvveti, .…………..........……… ve ……...……......……… 
sıvı basıncını etkileyen değişkenlerdir.

3) Katı basıncını etkileyen değişkenler cismin yere temas eden ................................................... 
ve cismin zemine uyguladığı kuvvettir.

4) Bir cismin temas yüzeyi azaltılırsa basınç …………...........………

5) Sıvıların basıncı bulundukları kabın tüm yüzeylerine iletmesine …………...........……… denir.

1) Hangisi katıların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır? …………...........……… 

2) Hangisi sıvıların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır? …………...........……… 

3) Hangisi gazların basınç özelliklerinin uygulamalarındandır? …………...........……… 

C. Aşağıdaki soruları kutucuk numaralarını kullanarak cevaplayınız.

1. Hidrolik kaldırıcı 2. Kar ayakkabısı 3. Paten

4. Tank 5. Paletli iş makinesi 6. Bisiklet pompası

7. Hidrolik fren sistemi 8. Piknik tüpü 9. Berber koltuğu
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ……………… denir. Birimi …………………dır. “ 

Verilen ifadeyi doğru tamamlayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvet-Newton          

B) Kuvvet-Pascal 

C) Basınç-Pascal 

D) Basınç-Newton

2) Aşağıda bazı cisimlerin yüzeye uyguladıkları dik kuvvet ve yüzey alanları verilmiştir. Hangi-
sinin zemine uyguladığı basınç en fazladır?

      Kuvvet (N)             Yüzey alanı (m2)  
A)      10            2

B)      10            5

C)      10            3

D)      10            1

3) 

                                    Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3

Yukarıda özdeş ağırlıklı üç cisim verilmiştir. Bu cisimlerin zemine uyguladıkları basınçlar  
P1, P2, P3 eşittir. Cisimlerin ters çevrildiklerinde zemine uyguladıkları basınç değişimi hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?

          P1  P2  P3  

A)     Değişmez.            Artar.             Azalır.

B)     Artar.            Artar.             Değişmez.

C)     Azalır.            Artar.             Değişmez.

D)     Değişmez.            Azalır.             Artar.

4) Katı basıncı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır.

B) Yüzeye etki eden kuvvet artarsa basınç azalır.

C) Temas yüzeyi azaldıkça basınç azalır.

D) Yüzeye etki eden kuvvet, basıncı etkilemez.
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5) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri basıncın etkisi sonucu oluşmaz?

A) Dağa tırmanan dağcının kulaklarında ağrı hissetmesi

B) Bir arabanın lastiğinin kumda iz bırakması

C) Dalgıcın su altındayken vücudunda değişiklik hissetmesi

D) Cismin ağırlığının kutuplarda Ekvator’dan farklı olması

6) Sıvılar, basıncı temas ettikleri tüm yüzeylere aynen iletir. Buna Pascal Prensibi denir. Pascal 
Prensibi’nin günlük yaşamda pek çok uygulama örneği vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygula-
malardan biri değildir?

A) İtfaiye merdiveni

B) Berber koltuğu

C) Hidrolik fren sistemi

D) Oksijen tüpü

7) 2014 yılında 91 metreye yaptığı dalışla dünya rekoru kıran millî sporcumuz Şahika Ercüment 
“91 m altında akciğerlerim tenis topu kadar kalıyor, nabız 20-30 a kadar düşüyor.” açıklamasını 
yapıyor. Buna göre dalış yapan sporcuya etki eden basınç ile ilgili aşağıdaki yorumlar yapılıyor:

  I. Sporcu 50 metreye indiğinde akciğerleri 91 metredekine göre daha büyüktür.

 II. Sporcuya etki eden sıvı basıncı derinlere indikçe artmaktadır.

III. Sporcuya 91 metrede etki eden açık hava basıncı en fazladır.

Bunlardan hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III              C) II ve III              D) I, II ve III

8) Emre, sıvı basıncı ile ilgili yanda düzeneği verilen deneyi yapa-
rak aşağıdaki yorumları yapıyor:

  I. Sıvı basıncı A noktasında en fazladır.

 II. Sıvı basıncı B noktasında en fazladır. 

III. Sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır.

Buna göre Emre’nin yorumlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II                B) I ve III   C) II ve III           D) I, II ve III

B

A
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9) Şekilde görüldüğü gibi yükseklikleri eşit, kesit alanları S, 2S 
ve 3S olan üç kaba aynı sıvıdan eşit miktarlarda konuluyor. Aşağı-
daki seçeneklerden hangisinde sıvıların kapların tabanlarına yaptı-
ğı basınçların büyüklüğü doğru sıralanmıştır?

A) A B C2 2   B)  B A C2 2

C)  C B A2 2   D)  B C A2 2

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak bulmacayı çözünüz.

1) Arttıkça katı basıncının artmasına neden olan değişken nedir?

2) Atmosfer tabakasının Dünya üzerindeki varlıklara uyguladığı basıncın adı nedir?

3) Basınç birimi nedir?

4) Günlük yaşamda sıvı basıncının uygulama alanlarından biri olan ve araçlarda durmayı 

sağlayan sistem nedir? 

5) Azaldıkça katı basıncının artmasına neden olan değişken nedir? 

6) Varlıkların ağırlıkları nedeniyle birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete ne denir?

S 2S 3S

A B C

1

6

5

4

2

3
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Madde ve Endüstri

Antik çağlarda insanlar Dünya’nın toprak, ateş, hava, su 
gibi dört farklı elementten oluştuğuna inanırdı. Yaklaşık 300 
yıl önce bilim insanları, kayaların ve minerallerin bileşimini 
incelemeye başladı. Bir süre sonra elementlerin sadece dört 
tane değil, düzinelerce olduğunun farkına vardılar. İşte bu, 
kimya bilimi için önemli bir adım oldu. Sonrasında element-
lerin yapısı, birbirleriyle olan tepkimeleri ve endüstride kulla-
nılan pek çok madde ile ilgili araştırmalar yapıldı, gelişmeler 
oldu. Peki neler mi oldu? Elementlerin keşfiyle başlayan bu 
serüveni hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz?

 Günlük yaşamda kullanılan hangi elementleri biliyorsu-
nuz?
 Elementlerin keşfi kimya bilimi için nasıl bir değişim 

başlatmıştır?

MADDE VE ENDÜSTRİ

A. PERİYODİK SİSTEM

B. FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

C. KİMYASAL TEPKİMELER

Ç. ASİTLER VE BAZLAR

D. MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ

E. TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ

KONULAR

      Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE4.
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PERİYODİK SİSTEMA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda elementleri metal, ametal ve yarı metal olarak sınıflandırabilecek,  

periyodik sistemin oluşturulma sürecini öğreneceksiniz.

Doğada bulunan ve laboratuvarda üretilen elementlerle birlikte toplam 118 element vardır. De-

mir, bakır, oksijen, hidrojen, azot, magnezyum, alüminyum bunlardan bazılarıdır. Bu kadar çok 

element hakkında bilgiye nasıl ulaşılmıştır? Acaba elementler nasıl bir sistem içinde sıralanmıştır?

� Grup   � Periyot   � Periyodik Sistem

� Metal    � Ametal   � Yarı metal   

� Soygaz
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Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem
Kütüphaneye gittiğinizde orada binlerce kitabın ol-

duğunu ve hepsinin belirli bir düzen içinde sıralandı-
ğını gözlemlemişsinizdir. Aynı kategorideki kitapların 
aynı grupta ve alfabetik sıraya göre yerleştirildiğini 
fark etmişsinizdir. Bu düzen sayesinde kütüphaneye 
gelen bir kişi aradığı kitabı rahatlıkla bulabilir.

Kütüphanedeki kitapların belirli bir düzende sıra-
lanması gibi elementler de bilim insanları tarafından 
belirli bir düzende sınıflandırılmıştır. Geçmişten günü-
müze elementleri sınıflandırmak için pek çok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda elementlerin 
belirli bir düzende yerleştirildiği periyodik sistem geliş-
tirilmiştir. Acaba periyodik sistem nasıl oluşturulmuştur? Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluş-
turulma süreci nasıldır?

19. yüzyıl boyunca birçok bilim insanı elementleri atomların 
büyüklüğüne göre sıralamaya çalıştı. Bunun için çeşitli şemalar ve 
tablolar oluşturdu. Amaçları, bir atomun büyüklüğü ile özellikleri 
arasında ilişki kurarak bunu göstermekti. Böylece benzer büyük-
lükteki atomlar arasındaki benzerlikleri bulabileceklerdi.

Elementleri belirli bir düzene koymak için yapılan ilk çalışma-
lar, Alman Kimyacı Wolfgang Döbereiner (Volfgank Döberayner, 
1780-1849) tarafından yapıldı. Döbereiner, bazı elementlerin üçlü 
gruplar hâlinde düzenlenebileceğini fark etti. Daha sonraları İngi-
liz Kimyacı John Newlands (Can Nivlınds, 1837-1898) elementleri 
sekizli gruplar hâlinde ayırdı.

Günümüzde kullanılan periyodik sistemin oluşumuna en büyük 
katkı Rus Bilimci Dimitri Mendeleyev’e (Dimitri Mendeleyev, 1834-
1907) aittir. Mendeleyev, her element için bir kart hazırlayarak elin-
deki tüm bilgileri bu kartlarda topladı. Bundan sonra, kartları atom 
kütlesi artışına göre yatay bir sıra hâlinde dizmeye başladı.

Mendeleyev, yaptığı araştırmalar sonucunda birbiri altında olan 
elementlerin benzer özellikleri olduğunu keşfetti. Mendeleyev, her 

Kütüphane

Araştıralım-Tartışalım

Geçmişten günümüze periyodik sistemin oluşturulma sürecini çeşitli kaynaklardan araştırınız ve 

edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

Wolfgang Döbereiner (1780-1849)

Dimitri Mendeleyev (1834-1907)
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sekiz ya da on sekiz elementte bir, özelliklerin tekrarlandığını bul-
du. Bu tekrarlarda bir atlama olduğunda büyük olasılıkla keşfedil-
memiş bir elementin olduğunu düşündü. Buraları boş bıraktı ve 
keşfedilmemiş bu elementlerin bazı özellikleri hakkında tahmin-
lerde bulundu. Mendeleyev, 1869 yılında element tablosunu ya-
yımladı.

Mendeleyev’in başlıca hatası, elementlerin özelliklerini etkile-
yen faktörün kütleleri olduğunu düşünmesiydi. Aslında elementle-
rin özelliklerini etkileyen faktör, elementlerin atom numarası yani 
proton sayısıydı. Atom numaralarının öneminin farkına varan İngiliz 
fizikçi Henry Moseley (Henri Mozeli, 1887-1915) oldu. Elementler 
atom numaralarına göre yatay olarak dizildiğinde Mendeleyev’in 
tablosundaki hatalar giderildi.

Atomlar, proton sayılarına göre çizelgeye yerleştirildiğinde elementlerin özellikleri belirli aralıklarla 
tekrar eder. Bu nedenle bu tabloya periyodik sistem (periyodik tablo) adı verilmiştir. Periyodik sistemde 
elementler, artan atom numaralarına göre düşey ve yatay sıralar oluşturur. Periyodik sistemdeki düşey 
sıralara grup, yatay sıralara periyot adı verilir.

Periyodik sistemde 7 tane periyot, 18 tane grup vardır. Gruplardan 8 tanesi “A” grubu, olarak adlan-
dırılır. A grupları; 1A, 2A, 3A, ..., 8 A olarak gösterilir. 

Henry Moseley (1887-1915)
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Elementlerin Sınıflandırılması
Periyodik sistemde bulunan elementlerden ba-

zıları parlak görünümlüyken bazıları mat görünüm-
lüdür. Bazıları yumuşaktır, şekil alabilir; bazıları ise 
sert ve kırılgandır. Bazı elementler katı, bazıları 
sıvı, bazıları ise gaz hâlinde bulunur.Acaba hangi 
elementler hangi özelliklere sahiptir? Elementler 
özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Dünya’daki her şey elementlerden oluşur. 
Elementler görünüm, elektriği iletme, fiziksel hâl, 
elektron alıp verme gibi pek çok özellikler dikkate 
alınarak metal, ametal ve yarı metal şeklinde sı-
nıflandırılır.

Demir Bakır Alüminyum

Metaller günlük yaşamda pek çok alanda karşımıza çıkar. Tencere, kaşık, çatal, elektrik telleri, elekt-
ronik cihazlar, inşaat malzemeleri ve daha birçok alanda metaller kullanılır. Örneğin; kalsiyum diş ma-
cunlarında, kireç ve çimento üretiminde; cıva termometre, diş dolgusu ve pil yapımında kullanılır. Altın, 

ziynet ve süs eşyası yapımında; kurşun ise akü, lehim ve pil yapımında kullanılan metallerdendir.

Altın bilezik Diş macunu Pil

Metaller
Metaller genellikle dayanıklı, ağır ve parlak görünümlüdür. Demir, bakır, alüminyum, potasyum, kal-

siyum, magnezyum, kurşun, kalay ve cıva günlük yaşamda karşılaştığımız metallerden bazılarıdır.
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Metallerin özelliklerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

� Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunurlar. Sadece cıva (Hg) katı hâlde bulunmaz.

� Yüzeyleri parlaktır.

� Tel ve levha hâline getirilebilirler.

� Isıyı ve elektriği iletirler. Bu nedenle elektrik telleri, soba gibi pek çok araç gerecin yapımında kul-
lanılır.

� Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

� Atomik yapılıdırlar.

Ametaller
Ametaller katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunabilir. Ametallerden kükürt, kauçuk üretiminde ve tarım ilacı 

yapımında kullanılır. Klordan, suların dezenfekte edilmesinde ve temizlik malzemesi yapımında yarar-
lanılır. İyot, ilaç ve mürekkep yapımında kullanılır. Kömürün yapısında bulunan karbondan çelik üretimi 
gibi pek çok alanda yararlanılır.

İyot KarbonKükürt

1A
1

21. 
periyot

2. 
periyot

3. 
periyot

4. 
periyot

5. 
periyot

6. 
periyot

7. 
periyot

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18

2A

3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B

3A 4A 5A 6A 7A

8A

Periyodik sistemdeki elementlerin büyük kısmını metaller oluşturur. Metaller periyodik sistemin daha 

çok sol ve orta kısmında bulunur. Aşağıdaki periyodik tabloda metallerin bulunduğu yerler mavi renk ile 

gösterilmiştir.
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Ametallerin özelliklerinden bazıları şunlardır:

� Yüzeyleri mattır.

� Isı ve elektriği iyi iletmezler.

� Tel ve levha hâline gelmezler.

� Molekül yapılıdırlar.

� Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.

� Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

1A
1

21. 
periyot

2. 
periyot

3. 
periyot

4. 
periyot

5. 
periyot
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7. 
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Ametaller (H hariç) periyodik sistemin sağ üst köşesinde yer alır. Aşağıdaki periyodik tabloda ame-

taller gösterilmiştir.

Ametallerden 8A grubunda yer alanlar soygaz olarak adlandırılır. Soygazlardan bazıları, uçan balon-
ların içinde ve bazı neon lambalarda kullanılır. Çok hızlı hareket eden cisimlerin fotoğraflarını çekebilmek 
için bazı soygazlardan yararlanılır. Ayrıca, elektrik ampullerinin doldurulmasında da soygazlar kullanılır.

Uçan balon Neon lambalar
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1A
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Soygazlar periyodik sistemin en son grubunda yer alır. Aşağıdaki periyodik tabloda sarı renk ile soy-

gazlar gösterilmiştir.

Soygazların özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir: 

� Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

� Tel ve levha hâline getirilemezler.

� Oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunurlar.
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Yarı Metal
Periyodik tabloda metaller ve ametaller arasında olan bazı elementler vardır. Bunlar yarı metal ola-

rak adlandırılır. Bor, silisyum, germanyum,arsenik, tellür ve polonyum yarı metallere örnektir. Aşağıdaki 
periyodik tabloda yarı metaller yeşil renk ile gösterilmiştir.
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Önemli bir yarı metal olan silisyum, güneş enerjisi panelleri ve yapı malzemelerinde kullanılır. Ül-
kemizde çok fazla bulunan bor, ısıya dayanıklı cam imalatında, roketlerde ateşleyici olarak ve nükleer 
santrallerde kullanılır.

Ateşlenmiş bir roketGüneş paneli

Bunları Biliyor musunuz?

Bor, yeryüzünde toprakta, kaya-
larda ve suda yaygın olarak bulunan 
bir elementtir. Dünya’da önemli bor 
yatakları Türkiye, ABD, Rusya ve 
Güney Amerika’da yer almaktadır. 
Ülkemizin bilinen bor madeni yatak-
ları Batı Anadolu’da; Eskişehir-Kır-
ka, Kütahya-Emet, Bursa-Kestelek 
ve Balıkesir-Bigadiç’te bulunmak-
tadır. Türkiye toplam 3,3 milyar ton 
rezerv miktarı ile Dünya toplam bor 
rezervi sıralamasında %73’lük pay 
ile ilk sırada yer almaktadır. Dünya 
bor ürünleri tüketimi yaklaşık 4 milyon tondur. 2016 yılında Dünya bor talebinin yaklaşık %48’i Eti 
Maden tarafından karşılanmıştır. 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon ton rafine 
bor üretimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz için bu kadar önemli bir kaynak olan bor iyi değerlendirilme-
lidir. Bordan elde edilen ürünler ve deterjanlar tercih edilerek ülkemizdeki enerji kaynaklarının kul-
lanımını artırmalıyız. Bu şekilde hem ülkemizin kaynaklarını değerlendirmiş hem de kalkınmasına 
katkı sağlamış oluruz.

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Bor



100

ÜNİTE4.

 Bölüm Sonu Değerlendirme

Aşağıda verilen periyodik tabloyu inceleyiniz. Burada her bir renk ile gösterilen elementlerin metal, 
ametal, yarı metal ve soygaz sınıfından hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Altta verilen renkli kutuların 
karşısına yazınız.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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FİZİKSEL VE KİMYASAL 
DEĞİŞİMLERB

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda maddede meydana gelen değişimleri fiziksel ve kimyasal değişim 
olarak sınıflandıracaksınız. Günlük yaşamdan fiziksel ve kimyasal değişimlere örnekler verebile-
ceksiniz.

Burak ve babası birlikte yemek hazırlıyordu. Burak bir taraftan babasını izliyor, bir taraftan da 
babasına yardım ediyordu. Burak sebzeleri yıkadı, babası ise doğradı. Sebzelerin bir kısmını sa-
lata yaptılar, bir kısmını ise pişirdiler. Bu sırada Burak düşünmeye başladı. “Acaba sebzelerin 
doğrandıktan ve pişirildikten sonraki özellikleri birbiriyle aynı mıdır? Sebzeler pişerken bir değişime 
uğramış mıdır?”

Burak’ın düşündüğü soruları siz yanıtlayınız.

� Fiziksel değişim   � Kimyasal değişim  
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Günlük yaşamda çeşitli etkiler sonucunda maddelerde bazı değişimler olduğunu görmüşsünüzdür. 
Bir kâğıdın yandığında kül olması, tabağın kırılması, mumun erimesi, demirin paslanması, sıcak bir or-
tamdaki buzun erimesi, çileğin çürümesi bunlara örnek olarak verilebilir. 

Maddeler değişime uğrarken acaba sadece dış görünümleri mi değişir? Maddelerin özelliklerinde de 
bazı değişimler olur mu? Bu soruların yanıtlarını bulmak için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Fiziksel ve Kimyasal Değişim Nedir?

Günlük yaşamda karşılaştığınız kırılma, yırtılma, ezilme, erime, donma gibi olaylarda maddelerin 
sadece dış görünüşü değişir. Maddenin iç yapısında bir değişiklik olmaz. Böyle değişimlere fiziksel de-
ğişim adı verilir. Fiziksel değişim sonucunda maddelerin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişebilir. 
Ancak yeni maddeler oluşmaz.

Etkinlik 1

� Makasla kâğıdı kesiniz ve kâğıttaki değişimi gözlemleyiniz.

� Çikolata parçasını bardağa koyunuz. Kâseye sıcak su doldurunuz. Çikolatanın bulunduğu bar-

dağı, sıcak su bulunan kâseye yerleştiriniz.

� Öğretmeninizden bıçakla elmayı soymasını isteyiniz. Yaklaşık 20 dakika bekleyerek elmadaki 

değişimi gözlemleyiniz.

� Kibritle mumu yakınız. Beş dakika bekledikten sonra mumdaki değişimi gözlemleyiniz.

Neler Gözlemlediniz?
� Kâğıt, çikolata, elma ve mumda meydana gelen değişimler nelerdir? Açıklayınız.

�  Bu maddelerdeki değişimler maddenin dış görünümünde mi yoksa yapısında mı olmuştur? Tar-

tışınız.

Etkinliğin Yapılışı

Değişen Ne?

Gerekli Malzemeler

� Kâğıt
� Çikolata 
� Çay bardağı
� Kâse
� Sıcak su
� Elma 
� Kibrit
� Mum
� Bıçak
� Makas
� Saat
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Yaptığınız etkinlikte kâğıdın kesilmesi ve çikolatanın erimesi sonucu maddelerin iç yapısında bir 
değişiklik olmamıştır. Sadece maddelerin dış görünüşleri değişmiştir. Bu olaylar fiziksel değişimdir. Aşa-
ğıda fiziksel değişime günlük yaşamdan örnekler verilmiştir.

Kalemin kırılması

Yumurtanın kabuğunun kırılması

Küflenmiş peynir

Suyun buharlaşması

Oyun hamuruna şekil verilmesi

Küflenmiş ekmek

Dondurmanın erimesi

Ekmeğin dilimlenmesi

Sıcak bir yaz günü dışarıda bıraktığınız peynirin ya da poşette unuttuğunuz ekmeğin küflendiğine 
şahit oldunuz mu? 

Günlük yaşamda karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin yapısı değişir ve yeni maddeler olu-
şur. Ekşime, yanma, küflenme, çürüme, mayalanma bunlardan bazılarıdır. Bu tür değişimlere kimyasal 
değişim adı verilir.
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Sıra Sizde

Yoğurdun mayalanması Odunun yanması Hamurun mayalanması

Aşağıdaki tabloya fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları yazınız.

Fiziksel Değişim Kimyasal Değişim

Yemeğin pişmesi Metalin paslanması Dişlerin çürümesi

“Değişen Ne?” etkinliğinde mumun yanması, soyulan elmanın bir süre sonra kararması kimyasal 
değişimdir. Aşağıda kimyasal değişime farklı örnekler verilmiştir.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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 Bölüm Sonu Değerlendirme

1) Aşağıdaki tabloda bazı olaylar verilmiştir. Bunlardan hangilerinin fiziksel, hangilerinin kimya-

sal değişim olduğunu belirleyerek tabloya işaretleyiniz.

Verilen Olaylar Değişim 

Yoğurdun ekşimesi

Vazonun kırılması

Limonun küflenmesi

Kömürün yanması

Kaşarın erimesi

Suyun buharlaşması

Gümüşün kararması

2) Meral Hanım, kızı Zeynep’e kek yapmayı 

öğretiyordu. Önce bir kaba yumurtaları kırdı-

lar. Daha sonra kaba sırasıyla şeker, un, yağ 

gibi malzemeleri koyup karıştırdılar. Zeynep ve 

annesi keki kalıplara koyduktan sonra fırında 

pişirdiler. 

Yukarıdaki hikâyede anlatılan olaylardan 

hangileri fiziksel, hangileri kimyasal değişim-

dir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Fiziksel değişim: ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Kimyasal değişim: .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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KİMYASAL TEPKİMELERC

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda kimyasal tepkimeleri ve hangi maddelerin kimyasal tepkimeler 

sonucu oluştuğunu öğreneceksiniz.

Yaşam için vazgeçilmez olan su, hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesinden oluşur. Yanıcı 
özelliğe sahip olan hidrojen ile yakıcı özelliğe sahip oksijenden su nasıl oluşur?

� Kimyasal tepkime        � Kütlenin Korunumu  
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Kimyasal Tepkimeler Nasıl Oluşur?

Bir odun baltayla ikiye kesildiğinde odunun yalnızca şeklinde bir değişim olur. Fakat odun yakıldığın-
da geriye kalan kül, odunun özelliklerini taşımaz. Yanma, paslanma, çürüme, ekşime, gibi olaylar sonu-
cunda maddenin iç yapısında değişimler olur, yeni maddeler oluşur. Maddelerin kimyasal değişime uğ-
rayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Vücudumuzdaki sindirim, solunum 
gibi faaliyetler, fotosentez olayı, yemeğin pişmesi gibi olaylar kimyasal tepkimeler sonucu meydana gelir.

Odun parçaları Yanan odun

Kimyasal tepkime sonucu yeni bir madde oluşur. Bu sırada tepkimeye giren maddeler özelliklerini 
kaybeder. Tepkime sonucu oluşan yeni maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Örneğin yanıcı 
bir madde olan hidrojen (H2) ile yakıcı madde oksijen (O2) arasındaki kimyasal tepkime sonucu, özellik-
leri bu iki maddeye de benzemeyen su (H2O) oluşur.  

H
O

H

H
O

H

O

O

H

H

H

H
+

Su, karbondioksit, yemek tuzu gibi pek çok bileşik, kimyasal tepkimeler sonucunda oluşur. Aşağıda 
yemek tuzunun (NaCl) modeli yer almaktadır.
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Kimyasal Tepkimelerde Kütlenin Korunumu 

Birden çok maddenin kimyasal tepkimesi sonucu farklı maddeler oluştuğunu öğrendiniz. Acaba kim-
yasal tepkimeler sonucunda kütle nasıl değişir? Bir etkinlik yaparak bu soruya yanıt arayınız.

Etkinlik 2

� Erlenmayerin içine iki spatül bakır (Cu), iki spatül kükürt (S) koyunuz.

� Balonu erlenmayerin ağzına geçiriniz. Terazinin üzerine erlenmayeri koyarak tartınız.

� Erlenmayeri ısıtıcı üzerine koyunuz ve ısıtınız.

� Daha sonra terazi üzerine erlenmayeri koyunuz ve tekrar tartınız.

Neler Gözlemlediniz?
� Bakırın ve kükürtün tepkimeye girmeden önce ve girdikten sonra kütleleri nasıl değişti? Ne-

den? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Etkinliğin Yapılışı

Kütle Korunur mu?

Gerekli Malzemeler

� Kükürt

� Bakır

� Isıtıcı

� Erlenmayer

� Spatül

� Elektronik terazi

� Balon

Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin 
kütleleri toplamına eşittir. Etkinlikte de gözlemlediğiniz gibi tepkimeye giren bakır ve kükürtün kütleleri 
toplamı, etkinlik sonucunda oluşan bakırsülfürün (CuS) kütlesi toplamına eşittir.

Kimyasal tepkime sırasında tepkimeye giren ve çıkan maddelerin atom sayılarında bir değişiklik ol-
madığı için toplam kütle de değişmez. Kısacası kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Örneğin 32 g S ile 
32 g O2 tepkimeye girerek 64 g SO2 oluşur.

+

 Kükürt (S)      
(32 g)

Oksijen (O2) 
(32 g)

Kükürtdioksit (SO2) 
(64 g)
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  Bölüm Sonu Değerlendirme

1) Bir kaba 44 g A maddesi, 66 g B maddesi konuluyor ve iki madde tepkimeye giriyor ( A ve B 

maddeleri tamamen tükeniyor.). Tepkime sonucunda C ve D maddeleri oluşuyor. Tepkime sonucu 

40 g D maddesi oluştuğuna göre kaç g C maddesi oluşmuştur?

                                       A    +    B     C  +    D

                                       44g     66g                           ?        40g

2) Aşağıda verilen bileşiğin nasıl oluştuğunu açıklayınız.

   .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan bileşiklere örnekler yazınız.

+

2H2    O2  2H2O 
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ASİTLER VE BAZLARÇ

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda günlük yaşamda asit ya da baz özelliği taşıyan maddelerin neler 
olduğunu, asit-bazların yararlarını ve zararlarını öğreneceksiniz. Asit yağmurlarının insan ve çevre 
üzerine olan etkilerini fark edeceksiniz.

Bir süs bitkisi olan ortancalar bahçelerimizi süsler. Ortancaların mavi ve pembe tonları vardır. 
Asidik topraklarda yetişen ortancalar mavi tonlarında, bazik özellik taşıyan topraklarda yetişen 
ortancalar ise pembe tonlarında olur. 

Ortancalar toprağın özelliğine göre neden renk değiştirir? Tahminlerde bulununuz.
Asit ve baz nedir? Araştırınız.

� Asit    � Baz   � pH   

� Asit yağmurları  
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Asitleri ve Bazları Tanıyalım
Asitli olan bazı meyve ve içecekleri tattığınızda bunların ekşi olduğunu hissedebilirsiniz. Bunlara 

ekşi tadı veren, içerdikleri asitlerdir. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) oluşturan maddelere asit adı 

verilir. Aşağıda bazı yiyecek ve içeceklerde bulunan asit türleri verilmiştir. 

Sitrik asit Folik asit Tartarik asit

Asetik asit Malik asit Laktik asit

Yiyecek ve içeceklerde bulunan asitler dışında başka asit çeşitleri de vardır. Örneğin otomobil akü-
lerinde sülfirik asit (H2SO4) kullanılır. Midemizde hidroklorik asit (HCl) adı verilen bir asit vardır. Bu asit, 
besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Kezzap olarak bilinen nitrik asit (HNO3) dinamit yapımında ve 
gübre üretiminde kullanılır. Fosforik asit (H3PO4) ise ilaç ve gıda sanayisinde kullanılan bir asittir. Böyle 

asitlerin tatlarına kesinlikle bakılmamalıdır.

Akü Dinamit İlaç
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Sulu çözeltilerinde hidroksit (OH–) iyonları oluşturan maddelere baz adı verilir. Bazların tadı acıdır. 
Bazlar cilde kayganlık hissi verir. Örneğin sabunla elinizi yıkadığınızda elinizin kayganlaştığını hisseder-
siniz. Günlük yaşamda kullanılan pek çok maddede baz vardır. Aşağıda bazı maddelerin hangi bazları 
içerdiği verilmiştir.

Sodyum hidroksit (NaOH), sabun ve lavabo açıcılarının yapımında kullanılır. Yapay ipek, kâğıt, teks-
til, boya ve petrol rafinerilerinde de sodyum hidroksitten yararlanılır.

Sabunlar Kumaşlar Boyalar

Potasyum hidroksit (KOH); arap sabunu, şampuan, pil ve gübre yapımında kullanılır.

Arap sabunu Şampuanlar Piller

Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2), çimento ve harç yapımında kullanılır. Temizlik malzemeleri, gübre ve 
patlayıcı yapımında ise amonyaktan (NH3) yararlanılır. Siz de asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler 
veriniz.

Temizlik ürünleriHarç Gübre
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Bir asidin çözünerek hidrojen iyonları (H+) oluşturduğu çözelti asidik çözelti, bir bazın çözünerek 
hidroksit iyonları (OH–) oluşturduğu çözelti ise bazik bir çözeltidir. Asitler içerdikleri H+, bazlar ise içer-
dikleri OH– miktarına göre kuvvetli ya da zayıf olarak adlandırılır. Bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini 
tarif eden ölçü birimine pH adı verilir. Düşük pH değeri olan bir çözelti çok sayıda hidrojen iyonuna (H+), 
yüksek pH değeri olan çözelti ise çok sayıda hidroksit iyonuna (OH–) sahiptir. 

pH değerleri 7 olan çözeltiler nötr, 0-7 arası olan çözeltiler asidik, 7-14 arası olan çözeltiler bazik 
olarak nitelendirilir. Kuvvetli asitlerin pH değeri düşük, zayıf asitlerin pH değerleri yüksektir. pH değeri 

yüksek olan bazlar kuvvetli, düşük olanlar ise zayıf bazlardır.

0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 147
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lorik 
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açıcı
12,0

Sodyum
hidroksit

13,5
Portakal

3,5

DİKKAT
ASİT

BAZASİT

ASİT - BAZ DENGESİ

Maddelerin pH değerlerini ölçmenin farklı yolları vardır. Çözeltilerin pH değeri pH metre adı verilen 
bir cihaz ile ölçülebilir.

Maddelerin pH değerlerini ölçmek için pH kâğıtları da kullanılabilir. Bu kâğıtlar, içine batırılan asit ya 
da bazın gücüne bağlı olarak farklı renklere dönüşür. Bu renk aralıklarından yararlanılarak maddelerin 

pH değerleri belirlenir.

pH metre pH kâğıtları  Limonun pH ölçümü
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Çözeltideki pH değeri değiştikçe çözeltide renk değişimine neden olan bazı maddeler vardır. Bunlara 
indikatör ya da ayıraç adı verilir. Siz de günlük yaşamda ulaşabileceğiniz maddeler ile asit-baz ayıracı 
yapmak ister misiniz?

Etkinlik 3

� Doğranmış kırmızı lahanaları beherglasa koyunuz. Lahananın üzerini örtecek kadar sıcak su 
doldurup beherglası on dakika ısıtınız.

� Geniş bir kâsenin içine süzgeç yerleştirerek lahananın suyunu süzünüz ve soğumaya bırakınız.

� Kalın bir kâğıt havludan parmak büyüklüğünde şeritler kesiniz. 

� Havludan yaptığınız şeritleri lahananın suyuna batırınız ve kurumaya bırakınız. Gösterge şerit-
lerinden beş on tane yapınız.

� Bardaklardan birine bir miktar sirke koyunuz. Başka bir bardağa ise bir miktar kadar su koyunuz. 

� Diğer bir bardağa su koyunuz ve içine kabartma tozunu atınız ve iyice karıştırınız.

� Gösterge şeridini sirke bulunan bardağa batırınız ve şeridi gözlemleyiniz.

� Başka bir şeridi, su bulunan; diğer bir şeridi ise karbonatlı su olan bardağa batırınız ve şeritleri 
gözlemleyiniz

Neler Gözlemlediniz?
� Karbonatlı su, sirke ve su bulunan bardaklara gösterge şeritlerini batırdığınızda hangi şeritte 

nasıl bir renk değişimi oldu? Bunun nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

Etkinliğin Yapılışı

Ayıraç Yapalım!

Gerekli Malzemeler

� Doğranmış yarım kırmızı 
lahana
� İspirto ocağı
� Sacayağı
� Sirke
� Su
� Kabartma tozu (1 paket)
� Plastik bardak (3 adet)
� Kalın kâğıt havlu
� Süzgeç
� Kâse
� Çay kaşığı
� Beherglas (800 mL)
� Makas
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Asitlerin ve bazların bazı özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

ASİTLER

� Tatları ekşidir. Ancak asitlerin tatlarına bakmak tehlikelidir.

� Kuvvetli asitler yakıcı ve cildi tahriş edici özelliğe sahiptir.

� Sulu çözeltileri elektriği iletir.

� Asitlerin pH değeri 0-7 aralığındadır.

� Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir. 

BAZLAR

� Tatları acıdır. Ancak bazların tatlarına bakmak tehlikelidir.

� Cilde kayganlık hissi verir.

� Sulu çözeltileri elektriği iletir.

� Bazların pH değeri 7-14 aralığındadır.

� Kuvvetli bazlar, tahriş edici özelliğe sahiptir.

� Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir.

Günlük yaşamınızda karşılaştığınız bazı maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlamak ama-
cıyla aşağıdaki etkinliği yapınız.

Etkinlik 4

Etkinliğin Yapılışı

Asit mi, Baz mı?

Gerekli Malzemeler

� Beherglas (250 mL, 7 
adet)
� Sirke 
� Bulaşık deterjanı
� Turşu suyu
� Sıvı sabun
� Karbonatlı su
� Limon suyu
� Maden suyu
� pH kâğıtları ya da pH 
metre

� Maddeleri beherglaslara ayrı ayrı koyunuz.
� pH kâğıtları ya da pH metre ile beherglaslardaki maddelerin her birinin pH değerini belirleyerek 

aşağıdaki tabloya not ediniz. Tablodaki değerlerden yararlanarak hangi maddelerin asit, hangileri-

nin baz olduğunu belirleyiniz.
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Neler Gözlemlediniz?
� Hangi maddelerin asit, hangilerinin baz olduğuna nasıl karar verdiniz? Açıklayınız.

Maddeler pH Asit Baz

Sirke

Bulaşık deterjanı

Turşu suyu

Sıvı sabun

Limon suyu

Karbonatlı su

Maden suyu

Yaptığınız etkinlikte pH kâğıtları ya da pH metre ile maddelerin pH değerlerini buldunuz. pH değer-
lerinden yararlanarak 0-7 aralığındaki maddeleri asit, 7-14 arasında değere sahip maddeleri ise baz 
olarak sınıflandırabilirsiniz.

Asitlerin ve Bazların Maddeler Üzerindeki Etkileri
Mermer bir tezgâh üzerinde limon kesildiğinde mermerin rengi değişir. Çünkü limon asidiktir ve mer-

meri aşındırır. Acaba asitlerin ve bazların çeşitli maddeler üzerinde başka nasıl etkileri vardır? Aşağıdaki 
etkinliği yaparak bunu gözlemleyiniz.

Etkinlik 5 Maddelere Ne Oldu?

Gerekli Malzemeler

� Kirli bir madeni para

� Bir bardak asitli içecek 

� Karbonat

� Ilık su

� Kararmış gümüş bir takı

� Beherglas (2 adet)

� Eldiven

� Yemek kaşığı

� Beherglaslardan birinin içine dört yemek kaşığı kadar karbonat koyunuz.

Etkinliğin Yapılışı



117

Madde ve Endüstri

� Karbonatın üzerine ılık su ilave ederek kaşık ile karıştırınız.

� Kararmış gümüş takıyı karbonatlı suyun içine atınız.

� Diğer beherglasa asitli bir içecek koyunuz.

� Kirli madenî parayı asitli içeceğin içine atınız.

� Beherglasları sınıfın bir köşesinde bir gece bekletiniz.

� Ertesi gün para ve gümüş takıyı beherglaslardan çıkartınız.

� Para ve gümüş takıda nasıl bir değişim olduğunu gözlemleyiniz.

Neler Gözlemlediniz?

� Asitli içecek, kirli para üzerinde nasıl bir etkiye neden olmuştur?

� Karbonatlı su, gümüş takıda nasıl bir değişim yapmıştır? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Yaptığınız etkinlikte asitlerin ve bazların maddeler üzerinde nasıl etkileri olduğunu gözlemlediniz. 

Asitler ve bazlar maddelerin rengini değiştirebilir, gaz çıkışına neden olabilir ya da maddeleri tahriş 

edebilir.

Mide asidik bir ortama sahiptir. Dışardan fazlaca alınan asidik yiyecek ve içecekler ortamın asitliğini 

artırır. Bunun sonucunda reflü, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca fazla asitli yi-

yecekler dişlerin çürümesine de neden olabilir. Bazik olan diş macunlarıyla dişleri düzenli fırçalayarak 

dişlerinizin sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Tuz ruhu, çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri kuvvetli asit ve baz içerir. Bu tür maddelere doğrudan 

temas etmek ciltte yanıklara neden olur ya da cildi tahriş eder. Ayrıca bu tür ürünleri solumak, solunum 

yolu rahatsızlıklarına ya da zehirlenmelere yol açabilir. Bu nedenle temizlik ürünlerini kullanırken mutla-

ka eldiven giyilmeli ve maske takılmalıdır. Bunlara doğrudan temas edilmiş ise temas edilen yüzey bol 

suyla yıkanmalıdır. Deterjanlar birbiriyle karıştırılmadan kullanılmalıdır. Farklı deterjanlar birbirleriyle ka-

rıştırıldığında tepkimeye girebilir ve zararlı gazlar açığa çıkabilir. Bunun sonucunda zehirlenme olabilir.

Temizlik ürünleri cildi tahriş edebilir. Temizlik ürünleri kullanırken eldiven giyilmelidir.
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Şiddetli alev alıcı Patlayıcı Zehirli Aşındırıcı

Asitler ve bazlar günlük yaşamımızda bazı eşya ve malzemelerin yüzeylerinin bozulmasına ya da 
aşınmasına neden olabilir. Örneğin bulaşık deterjanları baziktir. Deterjanlar zamanla cam ve porselen 
yüzeyli eşyaları aşındırır ve bunların bulanık görünmesine neden olur. Tuz ruhu gibi temizlik malzeme-
leri fayansların aşınmasına neden olabilir. Mermer ve plastik ürünler asitlerden etkilenir.

Asitlerin ve bazların bulunduğu kapların üzerinde belirli işaretler vardır. Asitlerin ve bazların zararlı et-

kilerinden korunmak için bu işaretlerle karşılaşıldığında dikkatli olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

F E T C

Endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin 
fazla olduğu yerlerde yakılan kömür, petrol gibi 
fosil  yakıtlardan karbondioksit (CO2), kükürtdi-
oksit (SO2) ve azotdioksit (NO2) gazları açığa 
çıkar. Bu gazlar, bulutlardaki su buharıyla tep-
kimeye girerek sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit 
(HNO3) gibi asitlerin oluşumuna neden olur. Bu 
asitler, yağmur gibi doğa olayları sonucunda 
yeryüzüne inmektedir. Bu yağmurlara asit yağ-
murları adı verilir. 

Asit yağmurları tüm çevreye zarar vermekte-
dir. Ancak bundan en çok etkilenen ormanlar ve 
tarım alanlarıdır. Asit yağmurları, toprağın yapı-
sındaki magnezyum ve kalsiyum gibi bitki gelişi-

Asit Yağmurları
Normal koşullarda oluşan yağmurun pH değeri yaklaşık 6,5’tir. Bazı durumlarda havanın bileşimi 

değişir ve oluşan yağmurun pH değeri 5’ten daha düşük yani asidiktir. Bu şekilde asit yağmurları oluşur. 
Acaba asit yağmurlarının oluşum sebepleri nelerdir? Asit yağmurlarının sonucunda ne gibi değişimler 

olur?

Araştıralım-Tartışalım

Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arka-
daşlarınıza sununuz.

C
O

CO

Asit yağmurlarının şematik gösterimi
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Asit yağmurları sonucu kurumuş orman Asit yağmurlarından zarar görmüş heykel

Doğal çevreyi korumak ve asit yağmurlarının etkisini en aza indirmek için ülkelerin, toplumların ve 
bireylerin üzerine düşen bazı görevler vardır. Bu konuda yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda sı-
ralanmıştır:

� Enerji tüketiminde fosil yakıtların yerine güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi vb. enerji 
kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

� Orman yangınları engellenmeli ve yeşil alanlar artırılmalıdır.

� Egzoz gazlarını azaltmak için özel araçların yerine toplu taşıma araçları daha yaygın kullanılmalıdır.

� Kalitesiz, kaçak kömür kullanımı engellenmelidir.

� Doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

� Araçların bakımları zamanında yapılmalıdır.

� Endüstriyel tesislerin bacalarına filtreler takılmalıdır.

minde önemli elementlerin toprağın derinliklerine taşınmasına neden olur. Bunun sonucunda ağaçlar ve 
diğer bitkiler topraktan yeterli mineral alamadıkları için kurur.

Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları, sudaki asit dengesini bozar. Burada yaşayan balıklar ve 
diğer canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu şekilde birçok canlı türünün nesli tükenmekte ve doğa-
daki denge bozulmaktadır. Asit yağmurları; mermer, kireç, metal, kum gibi maddelerden yapılan heykel, 
bina, tarihî eser ve doğal anıtlara da zarar vermektedir. Acaba bu kadar zararlı olan asit yağmurlarını 
önlemek için neler yapılabilir?

Sıra Sizde

Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve çevreye verdiği zararları düşününüz. Bu sorunun çözü-

mü için öneriler üretiniz ve bunları sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız.
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Bölüm Sonu Değerlendirme

1) Aşağıdaki beherlerde üç tane çözelti verilmiştir. Bunların pH değerlerine bakarak hangisinin 

asit, hangisinin nötr, hangisinin baz olduğunu altlarındaki boşluklara yazınız.

2) Aşağıda asitler ve bazlar ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan asitlere ait olanları asit 

şişesi, bazlara ait olanları baz şişesi ile eşleştiriniz.

pH=3

Tatları ekşidir.

Ele kayganlık hissi verir.

pH değeri 7-14 aralığındadır.

Tatları acıdır.

pH değerleri 0-7 aralığındadır.

pH=11 pH=7

ASİT BAZ

ASİT BAZ
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MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİD

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişi 

arasındaki ilişkiyi fark edecek, ısı ve öz ısının bağlı olduğu faktörleri öğreneceksiniz.

Güneş altında bekleyen arabanın bir süre sonra ısındığını fark edersiniz. Arabanın metal kısmı-
na ve camına dokunduğunuzda metal kısmının camdan daha sıcak olduğunu hissedersiniz. Acaba 
arabanın metal kısmı neden cama göre daha çok ısınır?

� Öz ısı   � Isı
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Öz Isı Nedir?
Bir tenceredeki su ısıtılırken suyun sıcaklığı zamanla artar. Aynı şekilde ısıtılan alkolün de sıcaklığı 

artar. Ancak alkolün sıcaklık değişimi suya göre daha fazladır. Aynı ısı verilmesine rağmen su ve alkolün 
sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının nedeni nedir? Hiç merak ettiniz mi? Aşağıdaki etkinliği yaparak 
bu soruya yanıt arayınız.

Etkinlik 6

� Erlenmayerlerden birine 100 mL su, diğerine 100 mL etil alkol koyunuz.
� Beherglasa ise 100 mL sıvı yağ koyunuz.
� Su, etil alkol ve sıvıyağın sıcaklıklarını termometre ile ölçünüz. Okuduğunuz değerleri aşağıdaki 

tabloya not ediniz.
� Su, etil alkol ve sıvıyağı 5 dakika boyunca ısıtınız. Sıvıların sıcaklıklarını tekrar ölçünüz ve oku-

duğunuz değerleri aşağıdaki tabloya not ediniz.
� Maddelerin ilk ve son sıcaklıkları arasındaki farkı bulunuz ve aşağıdaki tabloya not ediniz.

Etkinliğin Yapılışı

Farklı Maddeler Neden Farklı Isınır?

Gerekli Malzemeler

� Kimya termometresi 
� 2 adet erlenmayer (250 mL)
� Beherglas (250 mL)
� İspirto ocağı
� Sacayağı 
� Etil alkol 
� Su
� Sıvı yağ
� Kronometre

Neler Gözlemlediniz?
� Hangi sıvının sıcaklığında daha fazla artış oldu? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Madde İlk sıcaklık (°C) Son sıcaklık (°C) Sıcaklık farkı (°C)

Su

Etil alkol

Sıvı yağ

Başlangıç sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan farklı iki maddeye eşit miktarda ısı verildiğinde her ikisinin 
son sıcaklıkları eşit olmaz. Bunun nedeni farklı maddelerin öz ısılarının farklı olmasıdır. Öz ısı bir saf 
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maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerjidir. Yaptığınız etkinlikte gözlemle-
diğiniz gibi ısıtma sonrasında alkol, su ve sıvı yağın sıcaklık artışı aynı olmamıştır. Çünkü bu üç sıvının 
öz ısıları birbirinden farklıdır. 

Her maddenin öz ısı değeri farklı olduğu için öz ısı, ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı birimleri cal/g°C 
ve J/g°C şeklinde ifade edilir. Günlük yaşamda kullanılan bazı maddelerin öz ısı değerleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.

Madde
Öz Isı

J/g°C cal/g°C

    Su 4,18 1,00

    Buz 2,09 0,50

    Su buharı   2,006 0,48

    Zeytinyağı 1,96 0,47

    Demir   0,448 0,115

    Bakır   0,387 0,10

    Alüminyum                         0,9 0,217

    Çinko 0,39 0,095

    Oksijen 0,91 0,22

    Nikel 0,42 0,110

    Kurşun   0,128 0,031

    Cıva 0,14 0,033

    Etil alkol 2,54 0,608

Kaynak: Genel Kimya Temel Kavramlar

Demirin ve camın öz ısılarına bakıldığında camın öz ısısının demirden daha büyük olduğu görülür. 
Camın ısınması için gereken ısı, demirin ısınması için gerekenden fazladır. Bu nedenle Güneş altında 

kalan bir arabanın metal kısımlarının sıcaklığı, cam kısmının sıcaklığından büyüktür.

Demirin öz ısısı: 0,4 J/g°C Camın öz ısısı: 0,837 J/g°C
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Öz ısı ayırt edici bir özellik olduğu için öz ısının bu özel-

liğinden farklı alanlarda yararlanılır. Örneğin cıvanın öz ısısı 

düşüktür. Bu nedenle cıva bazı termometrelerde kullanılır.

Bir maddenin öz ısısı ne kadar büyükse o maddenin sı-

caklığını artırmak o kadar zordur. Zeytinyağının öz ısısı, su-

dan küçük olduğu için zeytinyağı sudan daha çabuk ısınır.
Aynı ortamda bulunan bir çaydanlık su ile büyük bir ten-

cere su aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Acaba bu sırada 
çaydanlıktaki ve tenceredeki suyun aldığı ısı miktarı da aynı 
mıdır? Isı ile kütle arasında nasıl bir ilişki olduğunu gözlemle-

mek amacıyla aşağıdaki etkinliği yapınız.
Cıvalı termometre

Etkinlik 

� Beherglaslardan birine 50 mL, diğerine 100 mL su koyunuz.

� İspirto ocaklarını yakınız.

� Beherglasları aynı anda ispirto ocaklarına yerleştiriniz. 

� Termometreleri sulara daldırarak termometredeki değer 100 °C oluncaya kadar suları ısıtınız. Bu 
sıcaklığa gelinceye kadar geçen süreleri kronometre ile ölçüp kaydediniz.

Neler Gözlemlediniz?

� Sular aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar kütlesi az olana mı yoksa fazla olana mı daha fazla ısı 
vermek gerekir? Nedenini açıklayınız.

Etkinliğin Yapılışı

7 Isı ve Kütle

Gerekli Malzemeler

� 2 adet kimya termometresi

� 2 adet ispirto ocağı 

� 2 adet beherglas (250 mL)

� Su

� Kronometre

Bir maddeye ısı verildiğinde maddenin içindeki moleküllerin toplam hareket enerjisi artar. Madde dı-
şarıya ısı verdiğinde ise azalır. Maddedeki moleküllerin sahip olduğu toplam hareket enerjisi, maddenin 
kütlesine bağlıdır. Yaptığınız etkinlikte de gözlemlediğiniz gibi kütleleri farklı, özdeş iki maddeyi belirli bir 
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Etkinlik 

� Beherglaslardan birine 150 mL, diğerine 300 mL su koyunuz.

� Görseldeki gibi bir düzenek hazırlayınız.

� Isıtma işlemine başlamadan önce suların sıcaklıklarını termometre ile ölçünüz.

� Özdeş ispirto ocaklarıyla beherglaslardaki suları eşit süreyle ısıtınız.

� Beherglaslardaki suların son sıcaklıklarını ölçünüz. Suların son sıcaklıkları ile ilk sıcaklıkları ara-
sındaki farkı hesaplayınız.

Neler Gözlemlediniz?

� Beherglaslardaki suların sıcaklık değişimleri aynı mıdır? Neden?

Etkinliğin Yapılışı

8 Sıcaklık ve Kütle

Gerekli Malzemeler

� 2 adet kimya termometresi
� 2 adet beherglas (500 mL)
� Su
� 2 adet özdeş ispirto ocağı
� 2 adet ikili bağlama parçası 
ve bünzen kıskacı
� 2 adet tel kafes  
� 2 adet üçayak ve destek çu-
buğu
� 2 adet sacayak
� Kronometre

100 g Su
200 g Su

100 °C 100 °C

Isı ile kütle arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğrendiniz. Acaba benzer bir ilişki, sıcaklık ile kütle ara-
sında da var mıdır? Bu sorunun yanıtını bulmak için aşağıdaki etkinliği yapınız.

sıcaklığa kadar ısıtmak için kütlesi büyük olana daha çok ısı vermek gerekir. Örneğin aşağıda verilen 
görselde 200 g su bulunan beherglasta daha fazla tanecik vardır. Bu nedenle 200 g su bulunan beherg-
lası daha çok ısıtmak gerekir.
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Etkinlik 

� Beherglaslardan birine 50 mL, diğerine ise 100 mL su koyunuz.

� Termometreleri beherglaslara yerleştirerek aynı anda ısıtmaya başlayınız.

� Sıcaklık değerleri 100 °C ye ulaştıktan sonra beherglaslardaki sular tamamen buharlaşıncaya 
kadar geçen süreyi ölçünüz.

� Daha sonra beherglastan birine 50 mL su, diğerine 50 mL etil alkol koyunuz.

Etkinliğin Yapılışı

9 Nelere Bağlı?

Gerekli Malzemeler

� Su
� Etil alkol
� Dereceli silindir
� İki adet ısıtıcı
� İki adet beherglas
� İki adet kimya termometresi
� Kronometre

Yaptığınız etkinlikte farklı kütlelerde sulara eşit miktarda ısı verildiği zaman suların sıcaklıklarının eşit 
şekilde artmadığını gözlemlediniz. Eşit miktarda ısı verildiği hâlde kütlesi az olan suyun sıcaklığı daha 
çok artmıştır. Bunun nedeni, kütlesi az olan suyun tanecik sayısının az olması ve molekül başına düşen 
enerji miktarının daha fazla olmasıdır.

Bir deney yapılırken belirli değerler sabit tutularak diğerleri kontrol edilir. Deney sırasında bizim de-
ğiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen değiş-
kenlere bağımlı değişken adı verilir. Kontrolümüzde olan miktarı değişmeyen değişkenlere kontrollü 
veya sabit tutulan değişken adı verilir.

‘Sıcaklık ve kütle’ etkinliğinde su miktarları bizim tarafımızdan değiştirildiği için su miktarı bağımsız 
değişken olarak adlandırılır. Su miktarına ve verilen ısıya bağlı olarak değişen sıcaklık değeri ise bağımlı 
değişken olarak nitelendirilir. Verilen ısı miktarı aynı olduğundan ısı, kontrollü değişkendir.

Hâl Değişimi ve Isı Arasındaki İlişki
Karlı bir kış gününde Zeynep ve Ahmet kardan adam yapmak 

istediler. Zeynep büyük , Ahmet ise küçük bir kardan adam yaptı. 
Aradan biraz zaman geçince Güneş etrafı ısıtmaya başladı. Ah-
met ve Zeynep kardan adamlarının yanına döndüklerinde Ahmet’in 
kardan adamının tamamının erimiş, Zeynep’in kardan adamının 
ise bir kısmının erimiş olduğunu gördüler. İki arkadaş bunun nede-
nini merak etti.

Kardan adamlardan birinin önce erimesinin nedeni ne olabilir? 
Bu sorunun yanıtını bulmak için aşağıdaki etkinliği yapınız. Kardan adamlar
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Etkinlik 10 Hâl Değişimi ve Isı

Gerekli Malzemeler

� Kimya termometresi
� Su, buz
� Beherglas
� İspirto ocağı
� Not defteri, saat
� Bünzen kıskacı
� Üçayak ve destek çubuğu
� İkili bağlama parçası
� Tel kafes
� Delikli lastik tıpa

Etkinliğin Yapılışı

� Su ve etil alkolden her biri kaynamaya başladığı anda kronometreyi çalıştırınız.

� Su ve etil alkol tamamen buharlaşıncaya kadar geçen süreyi kaydediniz.

Neler Gözlemlediniz?

� Farklı miktardaki sulardan hangisinin buharlaşması için geçen süre daha fazladır? Neden? 

� Aynı miktardaki etil alkol ve suyun buharlaşması için  hangisine daha uzun sure ısı verildi? Neden?

� Bu etkinlikten yararlanarak hâl değiştirmek için gerekli ısının nelere bağlı olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

Hâl Değişim Grafikleri
İçinde bir miktar buz bulunan bir kaptaki buza sürekli ısı verildi-

ğinde buz erir, suya dönüşür. Su daha sonra buharlaşır. Bu sırada 
maddenin sıcaklığının zamanla değişimi grafikle gösterilebilir. 

Kabın içindeki belirli bir miktar su sürekli soğutulduğunda ısı 
kaybederek donar. Suyun buza dönüşümü sırasındaki bu hâl de-
ğişiminin de sıcaklık-zaman grafiği çizilebilir. Aşağıdaki etkinliği 
yaparak maddelerin hâl değişim grafiklerini çizip yorumlamaya ne 
dersiniz?

Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek bir hâlden diğerine geçmesine hâl değişimi adı verildiğini bili-
yorsunuz. Maddelerin hâl değiştirmesi için gerekli ısı, maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır. Yaptığınız 
etkinlikte de bunu gözlemlediniz. Etkinlikte farklı miktarlardaki suları özdeş ısıtıcılarla ısıtttığınızda yani 
eşit miktarda ısı verdiğinizde kütlesi büyük olana daha fazla ısı verildiğini gözlemlediniz. Aynı şekilde 
miktarları aynı su ve etil alkolün belirli bir sıcaklığa ulaşması için gereken süreyi kaydettiğinizde su için 
daha fazla süre ısı verdiğinizi gözlemlediniz.

Buzun erimesi
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� Beherglasın içine buz parçaları koyunuz. Termometreyi buzların ortasına yerleştiriniz. Başlangıç 
sıcaklığını okuyunuz ve not ediniz.

� Beherglası ısıtıcının üzerine yerleştiriniz. Belirli aralıklarla (30 s gibi) termometredeki sıcaklık 
değerlerini okuyunuz ve not ediniz.

� Erime tamamlandıktan sonra suyu ısıtmaya devam ediniz. Belirli aralıklarla (30 s gibi) sıcaklık 
değerlerini okuyup not ediniz.

� Kaynadıktan sonra suyu 5 dakika daha ısıtarak sıcaklık değerlerini tekrar okuyunuz ve not ediniz.

� Elde ettiğiniz sıcaklık-zaman değerlerini aşağıdaki ısınma grafiği eksenlerine işaretleyerek buzun 
ısınma grafiğini çiziniz.

� Diğer beherglasın yarısına kadar su koyunuz. Termometreyi suyun içine yerleştirerek başlangıç 
sıcaklığını okuyunuz. Daha sonra beherglası buzluğa koyunuz.

� Belirli aralıklarla sıcaklık değerlerini okuyunuz ve not ediniz.

� Elde ettiğiniz değerleri aşağıdaki soğuma grafiği eksenlerine işaretleyerek suyun soğuma grafi-
ğini çiziniz.

Neler Gözlemlediniz?
� Çizdiğiniz grafikleri yorumlayarak maddelerin hangi sıcaklıkta hâl değiştirdiğini söyleyebilirsiniz? 

Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Sıcaklık (°C) Sıcaklık (°C)

Zaman (s) Zaman (s)
Isınma grafiği Soğuma grafiği

Yaptığınız etkinlikte görüldüğü gibi buzun erimesi ya da suyun buharlaşması sırasında sıcaklık de-
ğerleri bazı zaman aralıklarında sabit kalmış, bazılarında azalmış, bazılarında ise artmıştır. Sıcaklık de-
ğerlerinin sabit kaldığı aralıklarda madde hâl değiştirmiştir. Çünkü saf maddelerin hâl değişimi sırasında 
sıcaklık sabit kalır. 
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Buzun su buharına dönüşümünü gösteren grafik

A-B: Bu bölgede su katı hâldedir yani buzdur. Isı aldığı için buzun sıcaklığı sürekli yükselmektedir. 

Buzun sıcaklığındaki bu yükselme erime noktasına ulaşıncaya kadar devam eder.

B-C: Bu bölgede madde, buz-su karışımıdır. Buz erimektedir. Maddenin aldığı ısı, sıcaklığı artırmaya 

değil, taneciklerin arasındaki bağları koparmaya yarar. Bu bölgede erime olduğu için sıcaklık sabittir.

C-D: Bu bölgede, madde sıvı hâldedir yani sudur. Isı alan suyun sıcaklığı sürekli artar. Suyun sıcak-

lığındaki bu yükselme, su kaynama sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam eder.

D-E: Bu bölgede madde, su-buhar karışımıdır. Su buharlaşmaktadır. Suyun aldığı ısı, sıcaklığı artır-

maya değil, tanecikler arası bağları koparmaya yarar. D noktasında kaynamaya başlayan su, E nokta-

sında tamamen buhar olur. 

E-F: Bu bölgede, madde tamamen gaz hâlindedir yani su buharıdır. Aldığı ısı ile buharın sıcaklığı 

sürekli yükselir.
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Su buharının buza dönüşümünü gösteren grafik

A-B arasında su buharının sıcaklığı azalır. B noktasında buhar yoğunlaşmaya başlar.

B-C arasında su buharı yoğunlaşmaya devam eder. Bu sırada hâl değişimi olduğu için sıcaklık sabit-
tir. C noktasında buhar tamamen sıvı hâle dönüşmüştür.

C-D arasında su soğumaya devam eder. D noktasında su donmaya başlamıştır.

D-E arasında su, sıvı hâlden katı hâle geçmeye devam eder. Bu nedenle sıcaklık sabittir.

E noktasında yani donma noktasında su tamamen donarak buz hâline geçer.

Buhar hâlinde bulunan su taneciklerinin hâl değişim grafiği aşağıda gösterilmiştir. 
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Sıra Sizde

Aşağıda bir sıvının ısınmasına ait sıcaklık-zaman tablosu verilmiştir. Tablodaki verilere göre defte-

rinize bu sıvının ısınma eğrisini çiziniz.

Sıcaklık (°C) 20 30 50 60 80 100 100 102 105

Zaman (dk.) 0 2 4 5 7 9 11 13 16
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Hâl Değişimi ve Isı Alışverişi
Elinize kolonya döktüğünüzde sıvı hâldeki kolonyanın bir süre sonra kaybolduğunu, elinizin ise se-

rinlediğini fark edersiniz. Kolonyanın buharlaşması sırasında elinizin serinlemesinin nedenini nasıl açık-

larsınız? Aşağıdaki etkinliği yaparak bu sorunun yanıtını bulmaya çalışınız.

Etkinlik 11

� 250 mL’lik beherglasa buz parçalarını koyunuz. 500 mL’lik beherglasa sıcak su doldurunuz.

� İçinde buz olan beherglası, sıcak su olan beherglasın içine yerleştiriniz. Termometrelerden birini  
buzun, diğerini sıcak suyun olduğu beherglasa koyunuz. 

� Birkaç dakika arayla termometrelerin gösterdiği değerleri kaydediniz.

� Beherglaslardan birine soğuk su koyunuz. Suyu ispirto ocağına yerleştirerek ısıtmaya başlayı-
nız. Termometre ile suyun sıcaklığını başlangıçtan itibaren iki üç dakika ara ile ölçünüz. Su kayna-
dıktan sonra da sıcaklığını birkaç kez ölçünüz.

Neler Gözlemlediniz?

� Buz erirken termometrelerdeki sıcaklık değerleri nasıl değişti? Nedenini açıklayınız.

� Kaynama sırasında suyun sıcaklığı değişti mi? Nedenini açıklayınız.

Etkinliğin Yapılışı

Isıtalım ve Soğutalım

Gerekli Malzemeler

� Buz

� Beherglas (250 ve 500 mL’lik)

� Kimya termometresi (2 adet)

� Üçayak ve destek çubuğu 

� İkili bağlama parçası ve bünzen 
kıskacı

� Tel kafes

� Sıcak ve soğuk su

� Saat

� İspirto ocağı

Katı hâldeki maddelerin molekülleri arasındaki bağlar sıvı hâldeki maddelere göre daha sağlamdır. 
Gazlarda ise moleküller arası bağlar yok denecek kadar zayıftır. Ayrıca katılarda moleküller arası boş-
luklar sıvılardakine ve gazlardakine göre daha azdır. Katı maddelere ait tanecikler sadece titreşim ha-
reketi yapar. Maddenin sıcaklığı arttıkça sahip olduğu ısı enerjisi ve taneciklerin titreşimi artar. Böylece 
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maddedeki atomlar daha serbest bir şekilde hareket etmeye başlar. Bu şekilde aldığı ısının etkisiyle katı 
hâlden sıvı hâle geçer yani erir. Madde ısı almaya devam ettikçe taneciklerin hareketi artar. Bu şekilde, 
madde sıvı hâlden gaz hâline geçer yani buharlaşır. Bu durum aşağıdaki görselde ifade edilmiştir.

Buzun suya ve suyun buhara dönüşmesini gösteren tanecik modeli

Buz

erime erime

buharlaşmabuharlaşma

Erime, buharlaşma, süblimleşme gibi hâl değişim olayları sırasında maddeler dışarıdan ısı alır. Don-
ma, yoğunlaşma, kırağılaşma olayları sırasında ise maddeler dışarıya ısı verir. Bunun sonucunda mad-
deler hâl değiştirir. Her bir hâl değişimi sırasında maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Ayrıca 
saf maddelerin hâl değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır, değişmez. “Isıtalım ve Soğutalım” etkinliğinde 
bunları gözlemlediniz. 

KatıSıvı

Gaz

buharlaşma

süblimleşme

yoğunlaşma

donma

erime

kırağılaşma
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Dolaptan çıkan soğuk bir içecek kutusunun üzerinde bir süre sonra su damlacıkları oluşur. Bunun 

nedeni kutu ile havadaki su buharı arasında gerçekleşen ısı alışverişi sonucu su buharının yoğunlaşma-

sıdır. Elinize döktüğünüz kolonyanın buharlaşmasının nedeni de kolonya ile eliniz arasında gerçekleşen 

ısı alışverişidir.

Elinizden ısı alan kolonya buharlaşır.

Yiyecekler ısı vererek donar.

Havadaki su buharı ısı vererek yoğunlaşır.

Buz, limonatadan ısı alarak erir.

Sıra Sizde

Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişim olaylarına örnekler veriniz. Hâl değişimi ile ısı alış-
verişini ilişkilendiriniz.

Sıcak bir yaz gününde içinde buz olan limonatayı hiç gözlemlediniz mi? Bir süre sonra limonatanın 

içindeki buzlar erir. Bunun nedeni limonata ve buz arasında gerçekleşen ısı alışverişidir. Buzluğa ko-

nulan yiyeceklerin belirli bir süre sonra donduğunu gözlemlersiniz. Yiyecekler kendisinden soğuk bir 

ortama konulduğunda maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir ve donma olur.
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Bölüm Sonu Değerlendirme

Aşağıda bir sıvının ısınmasına ait sıcaklık-zaman tablosu verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşa-

ğıdaki kareli alana bu sıvının hâl değişim grafiğini çiziniz ve grafiği yorumlayınız. 

Sıcaklık (°C) 10 30 50 70 90 110 110 115 117

Zaman (dk.) 0 3 6 9 12 15 18 21 24

     ........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
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TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİE

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda Türkiye’deki kimya endüstrisinin işleyişini, bu alandaki meslekleri, 
kurum ve kuruluşları öğreneceksiniz. İthal ve ihraç edilen kimyasal ürünlerle ilgili bilgi sahibi olacak-
sınız.

Günlük yaşamda kullandığınız sabun, kolonya, krem, ilaç ve boya gibi ürünler hangi sektörde 
üretilir? Bununla ilgili tahminlerde bulunabilir misiniz?

� Kimya endüstrisi   � Kimya dernekleri  

� Kimya sektörü



136

ÜNİTE4.

Kimya Endüstrisi ve Önemi
Kimya endüstrisi; günümüzde birçok endüstri koluyla ilişkili, hayatı kolaylaştıran, her türlü ürünün 

üretimine ve gelişimine katkı sağlayan bir sektördür. Kimya endüstrisi diğer sektörlerin öncüsü konu-
mundadır. Kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin toplum ve ülke ekonomisine önemli katkıları vardır. 
Acaba bu işletmeler toplum ve ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağlar?

Günlük yaşamınızda kullandığınız eşya ve malzemeleri bir düşününüz. Su içtiğiniz bardaktan yediği-
niz yiyeceklere, giydiğiniz ayakkabıdan kıyafetlere, elinizi yıkadığınız sabundan hastayken kullandığınız 
ilaçlara kadar pek çok şey kimya endüstrisinin birer ürünüdür. Kimya endüstrisinin çalışma alanlarından 
bazıları aşağıda verilmiştir. Bunları inceleyerek kimya endüstrisini daha yakından tanımaya çalışınız.

Araştıralım-Tartışalım

Yakın çevrenizde kimya endüstrisi alanında hizmet veren işletmeleri araştırınız. Bu işletmelerin 
toplum ve ülke ekonomisine ne gibi katkılar sağladığını arkadaşlarınızla tartışınız.

Şeker-Nişasta

Çimento-Alçı

İlaç

Boya-Kozmetik

Petrokimya

Elyaf-Tekstil
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Cam-Seramik

Sabun- 
Deterjan

Otomotiv

Yarı iletkenler

Özel 
kimyasallar

Endüstriyel 
gazların üretimi

Araştıralım-Tartışalım

Geçmişten günümüze kimya endüstrisinin nasıl bir gelişim gösterdiğini araştırınız ve edindiğiniz  
bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

Cumhuriyetin ilk yıllarında iğneden ipliğe, at nalından kâğıda, pek çok ürünü ithal eden ülkemiz kim-
yasal maddeleri de dışarıdan alıyordu. Acaba o yıllardan günümüze kadar ülkemizdeki kimya endüstrisi 
nasıl bir gelişim göstermiştir?
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Petrol rafineri tesisleri

Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizdeki sanayi kollarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 
1934-38 yıllarında Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda ülkenin 
çeşitli yerlerinde şeker, dokuma, maden, selüloz ve seramik fabrikalarının kurulması plana bağlanmıştır. 

1950’lerden sonra ise ulaşım olanaklarının gelişmesi, nüfusun artarak kırsal kesimden şehirlere göç 
eden iş gücü potansiyeli, özel sektörün sanayiye yatırım yapması gibi etkenler sanayinin gelişmesini ve 
çeşitlenmesini sağlamıştır. 1961 yılında İzmit’te kurulan rafineri LPG, motorin, fuel oil, jet yakıtı, gaz yağı 
üretmeye başlamış ve üretimin bir kısmını da ihraç etmiştir. İzmit’teki rafineri dışında İzmir Aliağa’da, 
Mersin Ataş’ta, Batman ve Kırıkkale’deki rafineriler, ülkemizde plastik, lastik ve sentetik eşya üretimini 
arttırmıştır.

Yapay gübre ile çeşitli kimyasal madde asitlerinin üretimi de 1970’lerden sonra önemli bir gelişme 
göstermiştir. İzmit’teki klor ve kostik soda fabrikası; Karabük’te asit, sülfürik, amonyum, sülfat, naftalin 
üreten kuruluşlar; Bandırma’daki sülfürik asit ve borik asit fabrikaları bunlara örnek verilebilir.

1980’den sonra şehirlerin çevresinde küçük sanayi siteleri açılmıştır. İlaç sanayisine ait olanlar İs-
tanbul ve yakın çevresinde toplanmıştır. Boya sanayisi ise İstanbul, İzmir ve Mersin’dedir. Bu dönemde 

ihracat ve ithalat gelişmiş tekstil, otomotiv ve petrol ürünleri gibi pek çok alanda üretim artmıştır.

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
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Kimya Sektörü İhracatımız (Bin ABD $)

ÜRÜN 2015 2016 2017

Mineral yakıtlar/yağlar 4.518.437 3.211.455 4.327.178

İnorganik kimyasallar 1.248.929 1.085.811 1.316.752

Organik kimyasallar 473.884 472.804 657.366

Eczacılık ürünleri 878.098 826.774 875.316

Gübreler 134.435 146.239 163.172

Boya, macun, vernik 680.823 640.883 689.312

Parfümeri, kozmetik, uçucu yağlar 695.234 696.370 762.405

Sabunlar 868.102 758.972 779.845

Albüminoid madde 175.529 182.440 196.423

Barut, patlayıcı madde 30.264 27.074 24.542

Fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası 12.522 11.471 13.682

Muhtelif kimyasallar 546.391 562.646 576.334

Plastik ve plastikten mamul eşya 5.358.066 5.025.869 5.474.359

Kauçuk ve kauçuktan eşya 2.165.348 2.201.787 2.494.511

Toplam 17.786.062 15.850.595 18.351.197

Kimya Sektörü İthalatımız (Bin ABD $)

ÜRÜN 2015 2016 2017

Mineral yakıtlar/yağlar 37.843.294 27.169.079 37.204.849

İnorganik kimyasallar 1.388.743 1.219.691 1.443.288

Organik kimyasallar 4.715.524 4.359.681 5.387.761

Eczacılık ürünleri 4.296.439 4.217.114 4.449.095

Gübreler 1.250.918 1.275.608 1.364.695

Boya, macun, vernik 1.808.606 1.738.936 2.009.129

Parfümeri, kozmetik, uçucu yağlar 1.101.904 1.113.775 1.200.465

Sabunlar 779.399 772.612 881.178

Albüminoid madde 466.029 435.625 464.323

Barut, patlayıcı madde 55.051 47.137 51.212

Fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası 156.804 145.579 136.163

Muhtelif kimyasallar 2.049.569 2.024.132 2.206.216

Plastik ve plastikten mamul eşya 12.268.256 11.627.985 13.264.954

Kauçuk ve kauçuktan eşya 2.525.199 2.560.926 2.951.170

Toplam 70.705.735 58.707.880 73.014.498

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046

Ülkemizde üretilip ihraç edilen kimyasal ürünler olduğu gibi ithal edilen ürünler de vardır. Aşağı-
daki tablolarda 2015-2017 yıllarına ait ihracat, ithalat bilgileri verilmiştir. Bunları inceleyerek ülkemizin               
ağırlıklı olarak ithal ve ihraç ettiği ürünleri belirleyiniz. Bunları karşılaştırarak kimya endüstrisinin nasıl bir 
işleyişe sahip olduğunu kavramaya çalışınız.
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2013 yılı kimya ihracatına  baktığınızda ilk sırada yer alan ürünlerin mineral yakıtlar, yağlar, plastik ve 
plastikten yapılmış eşyalar, kauçuk ve kauçuktan eşyalar, inorganik kimyasallar ve sabunlar olduğunu 
görebilirsiniz. 2013 yılı kimya ithalatına baktığınızda, ilk sırada yer alan ürünlerin ihracattaki sıralamaya 
benzer şekilde, mineral yakıtlar ve yağlar ile plastik ve plastikten mamul eşyalar olduğunu, bunları orga-
nik kimyasallar ile eczacılık ürünlerinin takip ettiğini görebilirsiniz.

Ülkemizde yapılan ihracatın %90’ını sanayi ürünleri oluşturur. Dış ülkelere yapılan ihracat sayesinde 
ülkemizin ekonomisi gelişme göstermektedir. Kimya endüstrisinin gelişmesi ile daha önce ithal edilen 
mallar kendi ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Böylece diğer sektörlere ham madde sağlanmaktadır. 
Ayrıca döviz giderleri azaldığı için ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlanmış olur. Üretim artınca 
birçok insan için iş alanı oluşmuş olur. Bu da kimya alanındaki işletmelerin topluma sağladığı yararlar-
dan biridir. Kimya endüstrisi gelişmemiş bir ülkenin başka alanlarda ilerlemesi mümkün değildir. Kimya 
endüstrisi alanında işletmelere sahip bir ülke, kendi ülkesinin ham madde ve diğer ihtiyaçlarını karşıla-
yabilir. Ayrıca bunu diğer ülkelere ihraç ederek topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamış olur.

Kimya Endüstrisinin Gelişimine Katkı Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar
Kimya sektöründeki işletmeler, toplum ve ülke ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir. Acaba kimya 

sektörünün gelişmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar hangileridir? Bu kurum ve kuruluşlar ne gibi 
çalışmalar yapar?

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), kimya sektöründeki işletmelerin birlikte hareket etmesini 
sağlamakta, işletmeleri Dünya’daki ve Türkiye’deki kimya alanında yapılan çalışmalardan haberdar et-
mektedir. Aşağıda, ülkemizdeki kimya endüstrisine katkı sağlayan bazı kurum ve kuruluşlar verilmiştir:

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE): Türkiye’nin ağır silah 

ve dövme çelik üretimi yapan ilk kurumudur. Bu kurum, roket, patlayıcı, 

makine ekipmanı gibi pek çok alanda işletmeye sahiptir.

Araştıralım-Tartışalım

Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmî ya da özel kurumların ve sivil top-
lum örgütlerinin yaptıkları çalışmaları araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimya Enstitüsü: Tür-

kiye’deki güvenlik güçlerinin ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşı-

lamak amacıyla ürün geliştirmektedir. Bu kurum, parmak izinin belirlen-

mesinde kullanılan tozları üretip ilaç, kömür, enerji gibi pek çok alanda 

çalışmalar yapmaktadır.
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Roketsan: Türkiye savunma sanayisi için uçak, füze, kaliteli yakıt 

üreten bir kuruluştur. Savunma sanayisi alanında pek çok ürün ürete-

rek ülkemize hizmet etmektedir.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (Boren): Türkiye’de ve Dünya’da bor-
dan yapılan ürünlerin ve bu alandaki teknolojilerin geniş bir şekilde kul-
lanımının sağlanması, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi için 
bilimsel araştırmalar yapan bir kuruluştur.

Kimya Endüstrisindeki Meslek Dalları
Kimya endüstrisi; sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapan tüm sektörlerle ya-

kından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç alanlarının 
tümünde kimya endüstrisi ile ilgili birimler bulunur. Kimya endüstrisi;  seramik, cam, otomotiv, metal, ma-
dencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim 
ve kalite kontrol bölümleri kimya endüstrisi ile  ilişkilidir. Tüm sektörlerde olduğu gibi kimya endüstrisinde 
kullanılan teknoloji ilerlemiş, araştırma-geliştirme çalışmaları artmıştır. Kimya endüstrisi çeşitli sanayi 
dallarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken 
mesleki yeterliliğe sahip meslek elemanlarını yetiştirir.

Yer altından petrol, maden ve bazı elementlerin çıkarılıp işlenmesi sürecinde pek çok meslek dalı 
görev alır. Maden mühendisleri, petrol mühendisleri, kimyagerler, kimya mühendisleri ve teknisyenler 
bu alanda görev yapan mesleklerden bazılarıdır. Gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, eczacılar da 
kimya sektörüne hizmet eden mesleklerdendir. Bu mesleklerden bazılarını daha yakından tanımaya ne 
dersiniz?

Kimyagerlik, maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve her cins kimyasal örneğin analizi 
konusunda çalışmalar yapan meslek dalıdır. Kimyagerler; ilaç, deterjan, içecek, gübre, boyar madde 
gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin sentezini gerçekleştirirler. 

Laboratuvarda çalışan gıda mühendisi Deney yapan kimyagerler
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Kimya mühendisliği, maddelerin kimyasal ya-
pılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hâllerinin 
değişime uğradığı aşamaların geliştirilmesi ve uygu-
lanması ile ilgilenen çok yönlü bir mühendislik dalı-
dır. Kimya mühendisleri, kimyagerlerin çalışmalarını 
ekonomik ve büyük ölçülerde ürünlere dönüştürmek 
için gerekli üretim süreçlerini ve fabrikaları tasarlar. 
Bunu yaparken fizik, kimya ve matematik bilgilerini 
kullanırlar.

Fabrikada çalışan kimya mühendisleri

Kimya teknisyenleri; her türlü kimyasal ham 
maddenin üretimi, kalite kontrolü ve analizinde araş-
tırma-geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendis-
lerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişi-
lere verilen unvandır. Kimya teknisyeni dışında kimya 
endüstrisi alanında çalışan pek çok teknisyen vardır. 
Proses, petrokimya, rafineri, boya, lastik, deri teknis-
yenleri bunlardan bazılarıdır.

Kimya endüstrisi ile ilgili mesleklerden bazılarını 
tanıdınız. Bu meslekler günümüzde var olan meslek-
lerdir. Bilim ve teknoloji her geçen gün gelişmektedir.
Acaba buna bağlı olarak gelecekte yeni meslek dal-
ları ortaya çıkabilir mi?

Laboratuvarda çalışan kimya teknisyeni

Nanoteknoloji, kimya endüstrisinin gelişmesi-

ne ve bu alanda ürünlerin oluşturulmasına hizmet 

veren önemli bir alandır. Günümüzde nanotek-

noloji ile ilgili çalışmalar çeşitli meslek dallarının 

altında yer almaktadır. Ancak gelecekte nanotek-

noloji ile ilgili farklı meslek dalları ortaya çıkabilir.

Sıra Sizde

Kimya endüstrisi ile ilgili gelecekte hangi meslek dalları ortaya çıkabilir? Bu konuda yeni öneriler 
sunarak bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Bölüm Sonu Değerlendirme

1) Türkiye’de ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen ürünler nelerdir? Aşağıdaki görsellerden de ya-

rarlanarak ülkemizde ithal ve ihraç edilen kimyasal maddeleri karşılaştırınız. Buna göre Türkiye kim-

ya endüstrisinin işleyişini açıklayınız.

   ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2) Geçmişten günümüze Türkiye’de kimya endüstrisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Örnek vererek 

açıklayınız.

   ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3) Kimya endüstrisindeki meslek dallarına örnekler veriniz.

   ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………



144

ÜNİTE4.

Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Periyodik sistemdeki elementlerin çoğu metaller grubunda yer alır. 

2) (....) Periyodik sistemin son grubunda soygazlar yer alır.

3) (....) Metallerin hepsi oda koşullarında katı hâlde bulunur.

4) (....) Ametaller ısı ve elektriği iyi iletir.

5) (....) Sulu çözeltileri hidroksit (OH–) oluşturan maddeler baz olarak adlandırılır.

6) (....) Kimya endüstrisi ile ilgili tek meslek dalı, kimya mühendisliğidir.

7) (....) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde, kendisini oluşturan maddelerin özellikle-

rini taşımaz.

B. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız. 

1) Periyodik sistemde grup ve periyotlar nasıl oluşur? Açıklayınız.

2) Asitlerin ve bazların genel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

3) Geçmişten günümüze Türkiye’de kimya endüstrisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Açıklayınız.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden 
uygun olanları yazınız.

1) Periyodik sistemdeki düşey sıralara ………………......... adı verilir.

2) Sulu çözeltilerine H+ iyonu veren maddelere .………………......... adı verilir.

3) pH değeri 7 olan çözeltiler ………………........................ çözeltilerdir.

4) Sulu çözeltilerine OH– iyonu veren maddelere ………………........................ denir.

5) Periyodik sistemdeki yatay sıralara ………………........................ adı verilir.

6) Maddelerin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere ………………........................ 
değişim denir.
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Ç. Aşağıda verilen görsellerde asit yağmurlarından etkilenmiş tarihî bir yapı ve orman yer 
almaktadır. Görselleri inceleyerek 1, 2 ve 3. soruları yanıtlayınız. 

1) Normal yağmur ile asit yağmuru arasındaki fark nedir? Asit yağmurlarına neden olan maddeler 
neler olabilir?

3) Gelecekte çevre kirliliğini azaltmak için çalışmalar yapan bir kurum ya da kuruluşta çalıştığınızı 
hayal ediniz. Asit yağmurlarını azaltmak için ne gibi çalışmalar yapardınız? Bu konudaki önerilerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2) Asit yağmurları binaları neden tahrip eder ve ağaçları neden kurutur?

   ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Aşağıdaki görselde aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hâldeki modelleri verilmiştir. Bu maddenin 
geçirdiği hâl değişimi oklarla gösterilmiştir. 

Katı

Sıvı Gaz

1
2

3

4

6

5

Buna göre aşağıda verilen hâl değişimleri hangi numaralarla ifade edilmiştir?

           Yoğuşma                 Süblimleşme                  Erime                   Kırağılaşma      

A)            6                                 4                               2                                 3     

B)            5                                 3                               1                                 4     

C)             4                                 6                                1                                  2       

D)             5                                  4                                2                                 1     

2) Kerem ve sınıf arkadaşları okullarındaki uygun bir ortama aşağıdaki periyodik tabloyu çizdiler. 
Tahta bloklardan hazırladıkları element sembollerini ise periyodik tablodaki yerlerine yerleştirdiler. 
Kerem ve arkadaşlarının periyodik tabloya yerleştirdikleri bloklar hangi grubu oluşturur?

A) Soygazlar                   B) Ametaller               C) Yarı metaller                  D) Metaller 
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3) 

  I. Periyodik tabloda hem yapay hem de doğal elementler vardır.

 II. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere sahiptir.

III. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.

Periyodik tablo ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A)Yalnız I           B) I ve II                      C) II ve III                      D) I, II ve III 

4) Asit, baz ve nötr oldukları bilinen maddelerin etiketleri düşüyor. Bunun için turnusol kâğıtları 
kullanılarak kâğıtlardaki renk değişimleri gözlemleniyor.

I II III

Turnusol kâğıtlarındaki renk değişimleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:

  I. Turnusol kâğıdının renginde herhangi bir değişim olmamıştır.

 II. Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirmiştir.

III. Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

Buna göre I, II ve III numaralı beherglaslardaki maddeler hangileri olabilir?

              I                      II                    III            

A)       asit                  baz                nötr                                       

B)       nötr                 asit                 baz                                      

C)       asit                  nötr                baz                                       

D)       baz                  asit                nötr                                       

5) Kimya endüstrisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Tıp ve eczacılık ürünleri, temizlik malzemeleri en çok ithal edilen kimyasal maddelerdendir.

B) Cumhuriyet’in ilk yıllarında kimya endüstrisinin hiçbir alanında üretim yapılamıyordu.

C) Yüksek teknoloji gerektiren sanayi dalları, kimya teknolojisinden bağımsız olarak gelişebilir.

D) Kimya endüstrisindeki meslek dallarının çalışma alanları çok sınırlıdır.
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6) Selma, bir deney yaparak aşağıdaki grafiği çiziyor.

7) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkime örneği değildir?

A) Hava ile temas eden demirin paslanması

B) Çaya atılan şekerin çözünmesi

C) Limonun küflenmesi

D) Sobadaki odunun yanması

8) Esra pH metre kullanarak bir çözeltinin pH’sını ölçüyor. pH metredeki değer 3’ü gösteriyor. 
Buna göre bu madde ne özelliği taşır?

A) Asit

B) Baz

C) Nötr

D) Tuz

Grafik sonuçlarından yararlanarak ayşağıdaki yorumları yapıyor:

  I. A noktasında madde sadece gaz hâlindedir.

 II. B-C arasında sıcaklık sürekli değişir.

III. Ç noktasında madde donmaya başlar.

IV. Ç-D aralığında madde hem sıvı hem de kâtı haldedir.

Selma’nın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? 

A) I ve II           B) I, II ve III                    C) I, III ve IV                    D) II, III ve IV 

–20

100

0

Sıcaklık (°C)

Zaman (dk.)

E

DÇ

C
B

A
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9)                     

A B C                      

İlk sıcaklık (°C )                     20                              30                           40

Son sıcaklık (°C )                  40                              40                           70

Yukarıda, eşit kütledeki A, B ve C maddelerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. A, B ve C mad-

deleri eşit miktarda ısı aldıklarına göre bu maddelerin öz ısılarının büyükten küçüğe doğru sırala-

ması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) A, B, C          B) B, A, C  C) C, B, A  D) C, A, B

10) Bir öğretmen tahtaya periyodik tablonun bir bölümünü çiziyor. Öğrencilerine bunlarla ilgili 

sorular yöneltiyor.

H

B

Si Cl

Ne

Kr

Li

Mg

Sorular ve öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir: 

                              Sorular                                                       Cevaplar                 

  I.   Soygaz olan elementler hangileridir? Ne, Kr  

 II.   Yarı metal olan elementler hangileridir? Mg, Cl    

III.   Hangi elementler metaldir? Li, Mg                                       

IV.   Hangi elementler ametaldir? H, Cl                      

Sorulara verilen cevaplardan hangileri doğrudur? 

A) I ve II          B) I, II ve IV  C) I, III ve IV  D) I, II ve III
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Basit Makineler

İnsanlar hayatî ihtiyacı olan suyu doğadaki yer üstü ve yer 

altı sularından ya da depoladığı yağmur ve kar suyundan kar-

şılar. Yer üstü sularından faydalanmak yer altı sularına göre 

fazla çaba gerektirmezken; yer altı sularına ulaşmak için gü-

cünü, zekâsını ve becerisini kullanan insanlar çeşitli su çıkar-

ma tekniklerini ve araçlarını geliştirmiştir. Bunlardan biri de 

çıkrık kuyudur. Kuyu insanların su ihtiyaçlarını karşıladıkları, 

genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, kazılmış 

derin çukurlardır. Metrelerce derinlikteki bu çukurlardan su çı-

karmak için kullanılan araç ise çıkrıktır. 

 Kuyudan su çıkarmak için kullanılan çıkrık nasıl bir ko-

laylık sağlar?

 Çıkrık gibi yaşamımızı kolaylaştıran başka araçlar var 

mıdır?

BASİT MAKİNELER

A.  BASİT MAKİNELER

KONULAR

     Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE5.
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BASİT MAKİNELERA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

� Sabit makara  � Hareketli makara  � Palanga 

� Kaldıraç   � Eğik düzlem   � Çıkrık 

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda günlük yaşamda sıkça karşılaştığınız basit makine çeşitlerini ta-
nıyacak, basit makinelerin özelliklerini öğreneceksiniz. Bunlardan yararlanarak günlük yaşamda iş 
kolaylığı sağlayacak özgün, basit makine düzenekleri tasarlayacaksınız.  

Keops Piramidi, Dünya’nın yedi harikasından biri olup günümüze kadar ayakta kalan yapılar-

dan biridir. Yaklaşık 146 metre yüksekliğindeki bu yapı inşa edilirken tonlarca ağırlıktaki büyük taş 

bloklar eğik bir düzlem üzerinde hareket ettirilerek üst üste konulmuştur. Bu yüksek yapıdaki taşlar 

metrelerce yüksekliğe nasıl kaldırılabilmiştir? Günümüzdeki gibi bir teknolojinin olmadığı o dönem-

de bu taşlar nasıl hareket ettirilebilmiştir? 
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Basit Makineleri Tanıyalım
Tahta üzerine çakılmış çiviyi çıkarmak isteyen usta, bunu eliyle sökemez. Peki, bunun için hangi 

aletleri kullanır? Bir kişi, gücünün yetmediği yükü kaldırıp bir araca yüklemek veya o yükün yerini değiş-

tirmek için hangi yöntemleri kullanır ve hangi araçlardan yararlanır? 

Günlük yaşamda uyguladığınız kuvvetler bazen iş yapmak için yeterli olmayabilir. Bazen de bu kuv-

vetleri uzun süre uygulayamazsınız. Böyle durumlarda ne yaparsınız?

Günlük yaşamda çeşitli işler yapılırken farklı araçlar kullanılır.

Günlük yaşamda birçok işi yaparken makinelerden yararlanılır. Makine denildiğinde genellikle ça-
maşır, bulaşık makinesi gibi pek çok parçadan oluşan makineler akla gelir. Ancak bir ya da iki parçadan 
oluşan vida, makas, kürek, mandal gibi makineler de vardır. Bazı işleri daha kısa sürede ya da daha 
az kuvvet kullanarak yapabilmeyi sağlayan bu tür düzeneklere basit makine adı verilir. Basit makineler 
işten kazanç sağlamaz. Yani daha az enerji harcamaya neden olmaz. Bir işin daha kısa sürede ya da 
daha az kuvvetle yapılmasını sağladığı için yapılan işi kolaylaştırır. Günlük yaşamda kullanılan bıçak, 
musluk, gazoz açacağı, merdiven basit makinelere örnek olarak verilebilir. 

Bıçak Musluk Gazoz açacağı

Basit makineler kuvvetin yönünü ya da büyüklüğünü değiştirmek için kullanılır. Basit makine kulla-
nılarak küçük bir kuvvetten, daha büyük bir kuvvet elde edilebilir. Örneğin parmaklarınızı kullanarak 
döndürmekte zorlandığınız bir vidayı İngiliz anahtarı ile kolaylıkla döndürebilirsiniz. 

Bir basit makinede kuvvetten kazanç sağlanırken aynı oranda yoldan kayıp vardır. Sürtünmesiz bir 
sistemde uygulanan kuvvet, yükün ağırlığından küçükse kuvvetten kazanç, büyükse kuvvetten kayıp 
olduğu söylenir. Eğer kuvvet yükün ağırlığına eşitse kuvvetten kazanç ya da kayıp yoktur. İş ya da ener-
jiden de kazanç sağlamaz, herhangi bir kayıp olmaz.
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Makaralar
İnşaatlarda çimento, tuğla gibi malzemelerin binanın üst katlarına nasıl çıkarıldığını hiç gördünüz 

mü? Balık tutmak için kullanılan oltaları yakından görme fırsatınız oldu mu? İnşaat malzemelerinin ve 

oltanın ucundaki balığın yukarı doğru çekilmesi için nasıl bir düzenek oluşturulmuştur? Hem inşaatlarda 

hem de oltada, makara adı verilen basit makinelerden faydalanılır. Acaba makaralar ne gibi kolaylıklar 

sağlar?

Vinç Olta

Makara, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık basit makine çeşitlerindendir. Bunları ayrı ayrı incelemeye 
ne dersiniz? 

Makara, kenarı oluklu tekerlekten oluşan hareketli bir alettir. Bu alet sayesinde uygulanan kuvvetin 
yönü değiştirilebildiği gibi küçük bir kuvvetten daha büyük kuvvet de elde edilebilir. Makaralar genellikle 
yüklerin belirli bir yüksekliğe kaldırılmasında ve indirilmesinde kullanılır. Sabit bir eksen etrafında döne-
bilen sabit makara ve yük ile beraber yer değiştirebilen hareketli makara olmak üzere iki çeşit makara 
vardır. 

Sabit Makara
Bir yere sabitlenerek konum değiştirmeyen ve belirli bir eksen 

etrafında dönen makara sabit makara olarak adlandırılır. 
Sabit makaraların üzerinde hareket eden ipin bir ucu aşağı 

doğru çekildiğinde ipin diğer ucundaki yük, yukarı doğru çıkar. 
Dolayısıyla bu tür makaralar kuvvetin yönünü değiştirir. Ayrıca uy-
guladığınız kuvvet, cismin ağırlığı kadardır ve ipi ne kadar çeker-
seniz cisim de aynı miktarda yer değiştirir. 

Yandaki görselde kuvvet uygulanan ip 1 m kadar çekildiğin-
de yük de 1 m yükselmiştir. O hâlde “Sabit makaralar kuvvetten 
ve yoldan kazanç sağlamaz, sadece uygulanan kuvvetin yönünü 
değiştirerek iş yapmada kolaylık sağlar.” diyebilirsiniz. Sabit ma-
karalarda makara ağırlığı, uygulanan kuvveti etkilemez; sadece 
makaranın tavana asıldığı ipin gerginliğini etkiler.

Yük

Kuvvet

1 m

1 m

1



2



3

1



2



3
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Sabit makaralar günlük yaşamda pek çok yerde kullanılır. Bayrak direklerinin ucunda, yelkenli gemi-
lerde, bazı kuyularda, inşaatlarda malzeme taşımada, tiyatro perdelerinde, ev ve iş yerlerinde kullanılan 
stor perdelerde, asansörlerde makaralardan yararlanılmaktadır.

Sabit makaraların kullanım alanları

Hareketli Makara
Kendi çevresinde dönerken aynı zamanda yük ile beraber aşağı 

veya yukarı hareket eden makaralar hareketli makara olarak adlandı-
rılır. Acaba hareketli makara ile yükün kaldırılmasında uygulanan kuv-
vet, sabit makarada olduğu gibi yükün ağırlığı kadar mıdır? Hareketli 
makaralar nasıl iş kolaylığı sağlar? 

Hareketli makaralar kuvvetin büyüklüğünü değiştirmek amacıyla 
kullanılır. Makara ağırlığının ihmal edildiği bir hareketli makara dü-
zeneğinde, taşınan yükün ağırlığının yarısı büyüklüğünde bir kuvvet 
uygulanarak yük kolaylıkla kaldırılabilir. Yani kuvvetten iki kat kazanç 
sağlanır. Ancak bu durumda ipin, yükün kaldırılmak istendiği yüksek-
liğin iki katı kadar çekilmesi gerekmektedir. Yandaki görselde yükü 1 
metre kaldırabilmek için ipin 2 metre çekildiği görülmektedir. Yapılan 
işin kuvvet ve alınan yolla ilişkisini düşündüğünüzde hareketli makara-
larda işten ya da enerjiden kazanç sağlanmadığını söyleyebilirsiniz. Kullanılan makaranın ağırlığı uygu-
lanacak kuvvetin büyüklüğünü etkiler. Bu nedenle ağırlığı fazla olan hareketli makaralar kullanıldığında 
daha fazla kuvvet uygulanması gerekir.

Hareketli makaralar, hurdalıklarda, inşaatlarda ve fabrikalarda ağır yüklerin taşınmasında kullanılan 
vinçlerin yapısında bulunur. Çünkü bu makaralarla kuvvetten kazanç sağlanır.

Yük

Kuvvet

2 m

1 m

1

2

3

1
2
3

Hareketli makaraların kullanım alanları
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Bunları Biliyor musunuz?

Birçok vinçte, hareketli makaraların yanı sıra sabit makaraların da kullanıldığı makara sistemi bu-
lunur. Tek bir sabit makara ile kuvvetin yönü değiştirilebilirken iki ya da daha çok hareketli makaranın 
bir arada kullanılmasıyla kuvvetten kazanç sağlanır. Böylece ağır bir yükü kaldırmak için uygulanma-
sı gereken kuvvet büyük ölçüde azalır.

Bilim Çocuk, Şubat 2002, s.: 50.

Palanga
Sabit makara ile sadece kuvvetin yönünü, hareketli makara ile kuvvetin büyüklüğünü değiştirerek 

kaldırabileceğinizi öğrendiniz. Acaba aynı yükü, hem kuvvetin yönünü hem de büyüklüğünü değiştirerek 
kaldırmanız mümkün müdür? Sabit ve hareketli makaraları birlikte kullanarak bunu sağlayabilirsiniz. 
Sabit ve hareketli makaralardan oluşan sistemlere palanga adı verilir. Palangalarda makara sayısı ve 
ipin bağlanış şekline göre kuvvet kazancı değişebilir.  

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerin her birinde sabit ve hareketli birer makaradan oluşan 
palanga düzenekleri verilmiştir. Hangi palangada yükü kaldırmak için uygulanan kuvvet daha fazladır? 

Tahmin ediniz. 

Yük Yük

Kuvvet

Şekil 1 Şekil 2

Kuvvet

Şekil 1’de verilen düzenekte ip aşağı doğru çekildiğinde yük yukarı kaldırılmaktadır. Dolayısıyla kuv-
vetin yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra yükü kaldırmak için uygu-
lanması gereken kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından daha azdır. Bu nedenle kuvvetten kazanç sağ-
lanır. Yükün istenen yüksekliğe kaldırılması için ise ipin ucu bu yükseklikten daha fazla miktarda aşağı 
doğru çekilmelidir. Dolayısıyla yoldan kayıp olur. 

Şekil 2’deki düzenekte ise ip yukarı doğru çekilerek yük yukarı kaldırılmaktadır. Bu durumda yine 
kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından daha azdır. Ancak bu düzenekte Şekil 1’dekine göre daha da az 
kuvvet uygulanır. Çünkü yükü taşıyan ip sayısı arttıkça uygulanacak kuvvetin büyüklüğü de azalır. Şekil 
1’de yükü taşıyan ip sayısı ikidir. Şekil 2’de bu sayı üçtür. Ayrıca yükün aldığı yol yükü taşıyan ip sayısı 
kadar artacaktır. Bu durumda yoldan daha fazla kayıp olur.
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Palangalar genellikle yük gemilerinde, kömür ocaklarında, inşaatlarda ve teknelerde yük indirme ve 
bindirme sistemlerinde kullanılır.  

Palangaların kullanım alanları

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Aynı yükün 1 metre kaldırılabilmesi için kullanılan farklı palangalarda  
uygulanan kuvvetler farklıdır. Makara sayısı arttıkça kuvvetten sağlanan kazanç artar. Ancak yoldan da 
kayıp olur.

Kaldıraç
Maden suyu ya da gazoz kapağını, açacak yardımıyla kolaylıkla açarsınız. Fındık kıracağı ile fındık, 

ceviz gibi kabuklu yemişleri rahatlıkla kırabilirsiniz. Kâğıdı makas kullanarak düzgün bir şekilde kesebi-
lirsiniz. Gazoz açacağı, fındık kıracağı, makas günlük yaşamda çok kullanılan ve iş yapma kolaylığı sağ-
layan birer basit makinedir. Bu tür basit makineler kaldıraç olarak adlandırılır. Kaldıraç, destek noktası 

adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen, düz bir çubuktan oluşan basit makinedir. 

12 N 12 N 12 N

KuvvetKuvvetKuvvet

Yük Yük Yük
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Yanda düzeneği verilen kaldıraçta yükün, 

destek ile kuvvet arasında olduğu görülmektedir. 

Örneğin bir ceviz kıracağı, ucunda bulunan des-

tek noktası çevresinde açılıp kapanır. Cevizi kır-

mak için ceviz kıracağının kollarına kuvvet uygu-

lanır. Bu tür kaldıraçlarda yük, destek ve kuvvet 

arasında nerede olursa olsun, daha az kuvvetle 

ağır yükler kaldırılabilir. Yani kuvvetten kazanç 

sağlanırken yoldan kayıp vardır. 

123

123

Kuvvet

Kuvvet kolu

Yük kolu
Yük

Destek

Kerpeten Makas Tahterevalli Eşit kollu terazi

Kaldıraçlar sayesinde, uygulanan kuvvetten daha büyük bir kuvvet elde edilebilir. Bunun için destek 

noktası ile kuvvetin uygulandığı noktanın yeri doğru tercih edilmelidir. Kaldıraçta çubuğun etrafında 

dönebildiği nokta destek noktası, yükün destek noktasına olan uzaklığı yük kolu, kuvvetin destek nok-

tasına olan uzaklığı ise kuvvet kolu olarak adlandırılır. Destek noktasının yüke ve onu kaldıran kuvvete 

göre konumu değiştiğinde kaldıracın türü değişir. 

Yandaki kaldıraç düzeneğinde destek ortada 

bulunmaktadır. Bu tür kaldıraçlarda yükün destek 

noktasına yaklaştırılması ya da kuvvetin uygulandı-

ğı noktanın destekten uzaklaştırılması durumunda 

uygulanacak kuvvetin büyüklüğü azalır. Yük kolu-

nun artırılması ya da kuvvet kolunun azaltılması du-

rumlarında ise yükün kaldırılması için daha büyük 

bir kuvvet uygulanması gerekir. Kuvvet kolu, yük 

kolundan uzun olduğunda kuvvetten kazanç sağlanır. Ancak aynı oranda yoldan kayıp vardır. Kuvvetin 

uygulandığı nokta destekten uzaklaştıkça kuvvetin uygulanacağı yol da artacaktır. Dolayısıyla işten ka-

zanç olmayacaktır. 

Destek noktası yük ile kuvvetin arasında olan kaldıraçlara günlük yaşamda kullanılan kerpeten, pen-

se, makas, tahterevalli, eşit kollu terazi ve kriko örnek olarak verilebilir.

123 123

Kuvvet
Kuvvet kolu Yük kolu

Yük

Destek
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Yükün kuvvet ile destek noktası arasında olduğu kaldıraçlara el arabası, delgeç, ceviz kıracağı ve 

menteşeli kapılar örnek verilebilir.

El arabası

Kürek

Delgeç

Maşa

Ceviz kıracağı

Tenis raketi

 Menteşeli kapı

Cımbız

Eğik Düzlem
Kaldırıp kucağınıza alamayacağınız ağır bir yükü yüksek bir yere çıkarmak istediğinizde ne yapar-

sınız? Daha önce öğrendiğiniz makaralar yardımıyla bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz. Ancak makara kul-

lanmak her zaman uygun olmayabilir. Bu durumda cisim, yere eğimli olarak konulan düzgün bir kalasın 

üzerinden itilerek de çıkarılabilir. Peki, böyle düzenekler nasıl kolaylık sağlar? 

Yandaki düzenekte yük ve destek noktasının 

çubuğun uç noktalarında, uygulanan kuvvetin 

ise ortada bulunduğu kaldıraç görülmektedir. Bu 

tür kaldıraçlarda yük kolu kuvvet kolundan her 

zaman büyük olacağı için uygulanacak kuvvet 

yükün ağırlığından fazla olacaktır. Bu nedenle 

böyle kaldıraçlarda kuvvetten kayıp, yoldan ka-

zanç vardır. Örneğin uzun saplı bir küreğin üst 

ucundan bir elinizle tuttuğunuzda burası bir des-

tek noktası hâline gelir. Diğer elinizle küreğin sapının ortasından tutarak toprağı kaldırır ve taşırsınız. 

Küreği, sapının ortasına uyguladığınız kuvvet ile hareket ettirirsiniz. Ancak küreğin sapında tuttuğunuz 

yere göre destek noktası ve kuvvetin yeri değişebilir. Cımbız, tenis raketi ve maşa bu tip kaldıraçlara 

örnek verilebilir. 
123

123

Kuvvet

Yük kolu

Kuvvet kolu
Yük

Destek
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Bir ucu diğerinden daha yüksekte olan eğimli yüzeyler eğik 
düzlem (rampa) olarak adlandırılır. Bir yük, eğik düzlem sa-
yesinde yükseklik farkı olan iki yer arasında kolaylıkla hareket 
ettirilebilir. Örneğin bir kişi ağır bir eşyayı kamyona yüklemek 
istediğinde bunları kaldırıp kamyona koymakta zorlanabilir. An-
cak bu kişi eşyayı kamyonla yer arasına konulan eğik düzlem-
den yukarı doğru ilerleterek daha kolay çıkarabilir. Eşyayı eğik 
düzlemden yararlanarak yukarı çıkarmak, yolu biraz daha uza-
tır ancak daha az kuvvet uygulanmasını sağlar. Eğik düzlemde 
kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. 

Eğik düzlemin uzunluğu kuvvet kazancını etkiler. Yükseklik sabit kalmak şartıyla uzunluk arttıkça 
cismi yukarı çıkarmak için uygulanması gereken kuvvet azalır. Buna karşılık cisim, daha uzun bir yol bo-
yunca hareket ettirilir. Sonuçta cisim aynı yüksekliğe çıkarılmış olacağından yapılan iş aynıdır. Öyleyse 
eğik düzlem kullanılarak işten kazanç sağlanmaz, aynı iş daha kolay yapılabilir. Eğik düzlemin yüksekliği 
azaltıldığında ya da uzunluğu artırıldığında eğimi de azalır. Bu durumda kuvvet kazancı da artar. 

Eğik düzlemde eşya taşıma

Eğik düzlemin yüksekliği, arabayı yukarı çıkarmak için uygulanacak kuvvetin büyüklüğünü etkiler.

Eğik düzlemin günlük yaşamda pek çok kullanım alanı vardır. Örneğin merdiven, yukarı çıkmak 
için yararlanılan bir eğik düzlemdir. Alışveriş merkezlerinde alışveriş sepetlerinin üst katlara daha kolay 
taşınabilmesi için kullanılan ve basamakları olmayan yürüyen yollar da eğik düzlemdir. Parklarda eğle-
nerek kaydığınız kaydıraklar, kaykay sporu yapmak için kullanılan rampalar da birer eğik düzlemdir. Çok 
ağır yüklerin taşınmasında yine bir eğik düzlem olan uzun rampalardan yararlanılır. Tekerlekli sandalye 
kullanan engellilerin otobüs, tren gibi taşıtlara binmesi ve inmesi için kullanılan rampalar da bir eğik 
düzlemdir.

Eğik düzlemin kullanım alanları
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Çıkrık
Bir kova suyun kuyudan nasıl çıkarıldığını hiç gördünüz mü? İpin ucuna bağladığınız bir kovayı ku-

yunun içine daldırıp suyu doldurduktan sonra doğrudan ipi çekerek kovayı kuyudan çıkarabilirsiniz. Bu 
durumda kovanın ve içindeki suyun toplam ağırlığı kadar kuvvet uygulamanız gerekir. Acaba kovayı bu 
kuvvetten daha az kuvvet uygulayarak çekebilir misiniz? 

Eksenleri aynı, yarıçapları farklı ve sabit bir eksen etrafında dönen silindirlerden oluşan sisteme çık-
rık adı verilir. Çıkrık kolunu çevirdiğinizde ipin sarılı olduğu silindir dönmeye başlar ve ip bu silindirin et-
rafına dolanır. İp sarıldıkça ipin ucundaki kova yükselmeye başlar. Böylece kuyudaki kova yukarı çekilir. 

r

123

Çıkrık kolu
Çıkrık kolu

Çıkrıkta kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kayıp vardır. Çıkrık kolunun yarıçapı arttıkça kolu çe-

virebilmek için uygulanan kuvvet azalır. Ancak kolu çevirirken daha büyük daireler oluşturulduğu için 

yoldan kaybedilir. 

Günlük yaşamda çıkrık düzeneğiyle çalışan pek çok araç vardır. Kıyma makinesinde, bisiklet peda-

lında, el matkabında, araba direksiyonunda, kalemtıraşta, kahve değirmeninde ve bazı oltalarda çıkrık 

kullanılır. 

Kıyma makinesi Bisiklet pedalı Kalemtıraş Kahve değirmeni
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Vida, silindir biçimindeki bir çubuğu saran eğik düzlemden oluşan basit makinedir. Vidalar genellikle 
iki veya daha fazla parçayı birbirine tutturmak için kullanılır. Vida döndürüldüğünde eğik düzlem şeklin-
deki dişler, tutturulacak parçanın içinde dairesel olarak hareket eder. Böylece vida, parçanın içine doğru 
ilerler. Vidalar saatten gözlüğe, masadan büyük makinelere kadar pek çok yerde kullanılır. Ampullerin 
duya yerleştirilen dip kısmı ve kavanozların ağzı da birer vida düzeneğidir.

Dişli çarklar Saat içindeki dişli çarklar Bisiklet tekerindeki dişli çarklar

Vida Vidanın mobilyaya monte edilişi Ampul

İş yapma kolaylığı sağlayan diğer bir basit makine de kasnaklardır. Kasnaklar, hareketi birbirine 
kayışla aktaran düzeneklerdir. Bunlar hareketin dönme yönünü değiştirmek ve hızını artırmak için kulla-
nılır. Özellikle motorlu araçlarda dönme hareketini aracın diğer kısımlarına aktarmak amacıyla kasnak-
lardan yararlanılır.

Kasnak Motorun yapısındaki kasnaklar

Dişli Çark, Vida ve Kasnak 
Makara, kaldıraç, eğik düzlem gibi basit makineleri ve bunların sağladığı kolaylıkları öğrendiniz. Bun-

ların dışında günlük yaşamda karşılaştığınız dişli çarklar, vida ve kasnaklar da birer basit makinedir.
Dişli çarklar, çevrelerinde dişleri olan tekerleklere benzeyen düzeneklerdir. Çarkların dişleri birbirinin 

arasına girerek biri döndüğünde diğerini de döndüren düzenekler olduğu gibi zincir yardımıyla birbirine 
bağlanan dişli çark sistemleri de vardır. Dişli çarklar hareketin yönünü ve hızını değiştirerek hareketi 
birbirine aktarmada kullanılır. Saat ve bisikletteki dişliler, dişli çarklara örnek verilebilir. 
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Bileşik Makine Yapalım
Basit makinelerin en az bir ya da iki parçadan oluşan 

ve genellikle tek bir kuvvetin uygulanmasıyla çalışan dü-
zenekler olduğunu öğrendiniz. İki ya da daha fazla basit 
makineden oluşan sistemlere ise bileşik makine denir. 
Günlük işler yapılırken yapılan işin özelliğine göre çeşitli 
bileşik makinelerden yararlanılır. Bu araçlar iş yapmayı 
kolaylaştırır. Örneğin meyve soyma makinesi; çıkrık, eğik 
düzlem ve vidadan oluşan bir bileşik makinedir. 

Aşağıda, çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan 
bir düzenek yer almaktadır. Düzenekte hangi basit maki-
neler vardır? Bu düzenekle nasıl bir iş kolaylığı sağlanır?

Elma soyma makinesi

30 cm 15 cm

F

Bunları Biliyor musunuz?

2. yüzyılda yaşamış olan İskenderiyeli bilim insanı Heron, en karmaşık makinelerin bile aslında 
beş basit makine grubundan oluştuğuna inanıyordu. Bunlar; eğik düzlem, kaldıraç, tekerlek, vida ve 
makara. Bu, o zaman için tam olarak doğruydu belki. Ancak, günümüzde, elektroniğin de devreye 
girmesiyle makineler çok daha karmaşık duruma geldi. Heron’un makineleri, hâlâ yaşamımızda ge-
rek kendi başlarına gerekse karmaşık makinelerin parçaları olarak çok önemli yer tutuyor.

Bilim Çocuk, Ekim 2016, s.: 11.
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Proje Değerlendirme Formu Örneği
İçerik

Çok İyi Makine, konuyu ve amacı her yönü ile anlaşılır bir şekilde yansıtmaktadır.
İyi Makine, konuya ve amaca uygun olarak hazırlanmış ancak anlaşılır değildir.
Orta Makine, konuya uygun ancak amaca uygun değildir.
Geliştirilmeli Makine, konuya ve amaca uygun değildir.

Özgünlük
Çok İyi Makine yaratıcı bir fikirdir. Özgün olarak tasarlanmıştır. Tasarımda hiç alıntı yoktur.
İyi Makine özgün olarak tasarlanmış ve yaratıcıdır. Ancak tasarımda çok az alıntı vardır.
Orta Makine özgün ve yaratıcı değildir. Tasarımda çok fazla alıntı vardır.
Geliştirilmeli Makine özgün ve yaratıcı değildir. Tasarımın tamamı alıntıdır.

Makine Kullanımı ve Makinelerin Birbiriyle Uyumu

Çok İyi Kullanılan malzemelerin hepsi amacı destekler niteliktedir ve malzemeler uyum içinde 
kullanılmıştır.

İyi Kullanılan malzemelerin geneli amacı destekler niteliktedir ve malzemeler uyum içinde 
kullanılmıştır.

Orta Kullanılan malzemelerin birkaçı amacı destekler nitelikte ve malzemeler arasında fazla 
uyum yoktur.

Geliştirilmeli Kullanılan malzemelerin hiçbiri amacı destekler nitelikte değildir ve malzemeler ara-
sında hiç uyum yoktur.

Sunum

Çok İyi Grup üyelerinin hepsinin sunumda görevi vardır. Sorulan sorulara, verilen cevapların 
hepsi doğrudur.

İyi Grup üyelerinin çoğunluğunun sunumda görevi vardır. Sorulan sorulara verilen cevap-
ların çoğu doğrudur.

Orta Grup üyelerinin birkaçının sunumda görevi vardır. Sorulan sorulara verilen cevapların 
çok azı doğrudur.

Geliştirilmeli Sunumda sadece bir kişinin görevi vardır. Sorulan sorulara verilen cevapların hepsi 
yanlıştır ya da yanıt yoktur.

Grubun Adı : 

Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlayı-
nız. Tasarladığınız makineyi yaparken aşağıdaki aşamalardan yararlanınız:

1. Sınıf içinde gruplara ayrılınız. Gruptaki arkadaşlarınızla iş bölümü yapınız.
2. Makine için önerilerinizi gruptaki diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Makinenizin yapımında hangi basit makineleri kullanacağınızı belirleyiniz.
4. Makineyi nasıl yapacağınıza ve bu işlem sırasında neler kullanacağınıza karar veriniz.
5. Tasarımınızı çizerek gösteriniz.
6. Şartlar uygunsa çiziminizi üç boyutlu modele dönüştürerek makinenizi yapınız.
7. Makinenizin nasıl çalıştığını arkadaşlarınıza açıklayınız.
� Projenizi hazırlarken sayfa 12’deki Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları bölümünde 

yer alan yönlendirmelerden de yararlanabilirsiniz. 
� Tasarladığınız ürünü bir bilim şenliği düzenleyerek okulunuzda sergileyebilirsiniz.
Projenizin değerlendirilmesi için aşağıda örnek bir “Proje Değerlendirme Formu” verilmiştir.

FEN, MÜHENDİSLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI
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Bölüm Sonu Değerlendirme

1) Bir çiftçi, tarlasında bulunan büyük bir kayayı kal-

dırmak istiyor. Bunun için büyük bir tahta kalas ve küçük 

bir kaya parçası kullanıyor. Çiftçi, kalası ve kaya parçası-

nı nasıl yerleştirirse küçük bir kuvvet uygulayarak büyük 

kayayı yerinden oynatabilir? Düzeneği aşağıdaki boşluğa 

çizerek gösteriniz. Bu düzenek çiftçiye nasıl bir kolaylık 

sağlar? Uygulanan kuvvetlerin yönlerini çizerek gösteri-

niz.

2) Aşağıda verilen basit makinelerin her birinin kullanıldığı yerlere ikişer örnek veriniz. Bu basit 

makinelerin sağladığı avantajları açıklayınız.

Sabit makara

Eğik düzlem

Kaldıraç

Dişli çark
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3) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

  I. Rampa da denilen ve kuvvetten kazanç sağlanan, bir ucu diğerinden daha yüksekte olan 

eğimli yüzeylere verilen ad. 

 II. Bir yere sabitlenerek belirli bir eksen etrafında dönen ve kuvvetin yönünü değiştirerek iş yap-

ma kolaylığı sağlayan makara.

III. Özellikle kuyulardan su çekmek için kullanılan; eksenleri aynı, yarıçapları farklı ve sabit bir 

eksen etrafında dönen silindirlerden oluşan basit makineler.

IV. Kendi çevresinde dönerken aynı zamanda yük ile beraber aşağıya veya yukarıya hareket 

eden ve kuvvetten kazanç sağlayan makara.

 V. Destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit 

makine.

IV

V

II

I

III
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Sabit makaralar kuvvetten kazanç sağlayan basit makinelerdir.  

2) (....) Hareketli makaralarda kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kayıp vardır.

3) (....) Aynı yüksekliğe yük çıkarmak için daha uzun bir eğik düzlemin kullanılması işten kazanç 
sağlar.  

4) (....) El arabası, yükü destek noktası ile kuvvet arasında olan bir kaldıraçtır.  

5) (....) Bisiklet basit makinelerden biridir.

6) (....) Basit makineler aynı anda kuvvetten ve yoldan kazanç sağlayabilir.  

7) (....) Vinçlerin yapısında bulunan palangalar ağır yüklerin kaldırılmasında kullanılır.   

8) (....) Kerpeten, kuvvetten kazanç sağlayan bir kaldıraçtır.   

B. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.  

1) Basit makine nedir? Basit makine çeşitleri nelerdir?

2) Günlük yaşamda karşılaştığınız basit makineler nelerdir?

3) Hareketli makara, çıkrık ve palanganın günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler veriniz.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden 
uygun olanları yazınız.

1) Kuyulardan su çekmek için kullanılan ……………….. kuvvetten kazanç sağlar.

2) Eğik düzlem, kaldıraç, makara gibi araçlar ………………………………… olarak adlandırılır.

3) Göndere bayrak çekilirken kullanılan ………………………………, uygulanan kuvvetin yönünü 
değiştirerek yelkenin yerini değiştirmeye yarar.

4) Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sistemlere ……………………. adı verilir.

5) Kamyonlara eşya yüklerken kolaylık sağlayan ………………………………. bir basit makinedir.

6) Bir çubuk etrafına sarılmış hâldeki eğik düzlemden oluşan ve iki parçayı bir arada tutmaya 
yarayan basit makineye ……………… adı verilir.

7) Basit makineler ……………. yapmada kolaylık sağlar.

8) Hareketli makarada yükü kaldırmak için yükün yarısı kadar …………………….. uygulanması 
yeterlidir.
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Basit makinelerle ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir:

  I. Kuvvetin yönünü değiştirebilir.

 II. Bir işi yaparken enerji tasarrufu sağlar.

III. Daha az kuvvet uygulanarak iş kolaylığı sağlar.

Bu ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II      B) I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III

2) Ahmet bir kaldıraç düzeneği oluşturarak kuvvetten en fazla kazanç sağlamak istiyor. Bunun için 

Ahmet’in aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanması uygun olur?

A)                                                                           B)

C)                                                                           D)

3) Aşağıdaki basit makinelerden hangisi kuvvetten kazanç sağlamayıp sadece kuvvetin yönünü 
değiştirerek kolaylık sağlar?

A) Hareketli makara  

B) Yükün ortada bulunduğu kaldıraç 

C) Eğik düzlem 

D) Sabit makara

4) Bir öğrenci basit makinelerin günlük yaşamdaki uygulamalarına aşağıdaki örnekleri veriyor: 

� Makas-destek noktası ortada olan kaldıraç

� El arabası-kuvvet ortada olan kaldıraç

� Ceviz kıracağı-yük ortada olan kaldıraç

� Kaydırak-eğik düzlem

� Kürek-kuvvet ortada olan kaldıraç

Bunlardan kaç tanesi doğrudur?

A) 2      B) 3   C) 4   D) 5 

Kuvvet Yük

Destek

Kuvvet
Yük

Destek

Kuvvet Yük

Destek

Yük

Destek

Kuvvet
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5) Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde kuvvetten kazanç sağlanır?

A)                                                                B) 

C)                                                               D) 

6) Yandaki resimle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) A noktası destek noktasıdır.

B) C noktasından kuvvet uygulanır.

C) B noktası yükün olduğu bölümdür.

D) Yükten daha az kuvvet uygulanarak yük kolayca taşınabilir.

7) 

Yukarıda verilen düzenek ile 40 N ağırlığındaki yükü kaldırabilmek için uygulanması gereken 
kuvvet ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? (Makara ağırlığı ihmal edilmektedir.)

A) Kuvvetten kazanç sağlanır.

B) Kuvvet yükün ağırlığından daha büyüktür. 

C) Kuvvet yükün ağırlığı kadardır.

D) Kuvvetten kayıp vardır. 

F

40 N

F

A B

C
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Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür beldesinde 

çıkan yangın ancak 3 gün sonra kontrol altına alınabildi. 

Yangın sonucu 800 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. 

Yetkililerin yaptığı açıklamada yangının arı, kaplumbağa, 

sincap, zeytin ağacı gibi binlerce canlının yok olmasına ne-

den olduğu belirtildi.

 Orman yangını doğal kaynakları nasıl etkiler?

 Kaynakların tükenmesi gelecekte ne gibi sorunlara ne-

den olabilir?

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE 
ÇEVRE BİLİMİ

KONULAR

     Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE6.

A.  BESİN ZİNCİRİ

B.  ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

C.  MADDE DÖNGÜLERİ

Ç.  SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
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BESİN ZİNCİRİA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda besin zinciri, besin ağı ve ekoloji piramidini kavrayacak, besin 
zincirindeki üretici, tüketici ve ayrıştırıcılara örnekler vereceksiniz.

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Gördüğünüz bu ekosistemde hangi canlılar bulunur? Bu canlılar 

arasında nasıl bir beslenme ilişkisi vardır? Bu ekosistemdeki bir canlı topluluğunun yok olması 

diğer canlıları nasıl etkiler? Tahmin ediniz.

� Besin zinciri     � Üretici   � Tüketici 

� Ayrıştırıcı    � Ekoloji piramidi   � Besin ağı 

� Biyolojik birikim  
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Besin Zinciri
Bir ekosistemde birçok canlı ve cansız varlığın birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğunu önceki sınıf-

larda öğrenmiştiniz. Ekosistemde bir canlının hayatını sürdürebilmesi, diğer bir canlının hayatına bağ-
lıdır. Avcı olan canlı, av olan başka bir canlıyı yem olarak kullanırken kendisi de başka bir canlıya av 
olabilir. 

Bir canlıdan diğer bir canlıya beslenme yoluyla madde ve enerji aktarılması sonucu oluşan canlı 
dizilimine besin zinciri denir. Aşağıda birkaç besin zinciri örneği verilmiştir. Bunlardan ilki kara ekosis-
temindeki bir besin zinciridir. Bu zincirin ilk halkası bitkilerdir. Tırtıl bitkiyi, kurbağa tırtılı, yılan kurbağayı 
yer. Baykuş da yılanı besin olarak tüketir.

İkinci görselde ise deniz ekosistemindeki bir besin zinciri örneği yer almaktadır. Burada plankton adı 
verilen küçük canlılar çok hücreli başka canlılar tarafından tüketilir. Bunlar küçük balıklar tarafından, 
küçük balıklar da kendilerinden daha büyük balıklar tarafından tüketilerek besin zinciri oluşturulur.

Karadaki bir besin zinciri Sudaki bir besin zinciri

Acıktığınız zaman ihtiyaç duyduğunuz besinleri vücudunuzda üretemediğiniz için dışarıdan hazır 

olarak alırsınız. Ancak bitkiler ihtiyaç duydukları besini kendileri üretebilir. Bu özelliklerinden dolayı bit-

kiler üretici olarak adlandırılır. Besin ve enerji kaynağı oldukları için üreticiler, besin zincirinin daima ilk 

basamağında yer alır. Üreticiler, ürettikleri besinin bir kısmını kendi ihtiyaçları için kullanırken bir kısmını 

da depo eder. Bitkilerin dışında bazı tek hücreli canlılar ve algler de üreticilerdendir.

Besin zincirinin diğer bir halkası tüketicilerdir. Tüketiciler, adlarından da anlaşılacağı üzere ihtiyaç 

duydukları besinleri kendileri üretemeyip dışarıdan hazır olarak alır. 

Marul Su yosunu Öglena
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Tüketiciler besin kaynaklarına göre üçe ayrılır. Sadece bitkilerle beslenen tüketicilere otçullar denir. 

İnek, çekirge, ceylan, keçi ve zürafa otçul canlılardandır.

Tüketici canlılardan sadece hayvanlarla beslenenlere etçiller adı verilir. Aslan, timsah, tilki, köpek 

balığı ve çakal etçil canlılardandır.

Bazı canlılar ise hem bitki hem de hayvanlarla beslenir. Bu tür canlılara hem etçil hem de otçul 
tüketici adı verilir. İnsan, ayı, tavuk, serçe ve şempanze hem etçil hem otçul canlılardandır.

İnek

Timsah

Ayı

Ceylan

Köpek balığı

Serçe

Zürafa

Çakal

Şempanze



175

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

Sonbaharda ağaçtan düşen bir yaprak bir süre sonra top-
rağa karışır. Ölü bitki ve hayvanlar da zamanla toprağa karı-
şır. Bu olay ayrıştırıcılar tarafından gerçekleştirilir. Üretici ve 
tüketicilerin oluşturduğu ölü ve organik atıkların yıkımını ve 
parçalanmasını sağlayan canlılara ayrıştırıcılar denir. Bazı 
bakteriler, bazı mantarlar ayrıştırıcı canlılardandır. Acaba ay-
rıştırıcılar besin zincirinin neresinde yer alır?

Besin zincirinin her halkasında ölü ve organik atıklar bulu-
nur. Bu durumda bu atıkların ayrıştırılması için ayrıştırıcıların 
besin zincirinin her halkasında olması gerekmektedir. 

Besin zincirinde bir tüketici, bir üretici ya da başka bir tüketiciyi besin olarak kullanabilir. Bu şekilde 

besin ağları oluşur. Aşağıdaki görselde farklı canlılar arasındaki besin ağı gösterilmiştir.

Mantar

Besin ağı
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Ekoloji Piramidi
Bir ekosistemdeki besin zincirinde yer alan basamaklar arasında bulunan ilişki ekoloji piramidi ile 

ifade edilir. Üreticiler ekoloji piramidinin ilk basamağında, 1. dereceden tüketiciler 2. basamağında,  2. 
dereceden tüketiciler ise 3. basamağında yer alır. Ayrıştırıcı olan bakteri ve mantarlar ise besin pirami-
dinin her basamağında yer alabilir. Ekoloji piramidinde enerji ihtiyacını üreticilerden elde eden canlılara 
otçul, otçullardan elde edenlere etçil, bu iki grubun ikisinden de elde edenlere ise hem etçil hem otçul 
adı verilir.

Bitkiler, Güneş’ten aldıkları enerjiyi kullanarak besin üretir. Besinlerdeki enerjinin büyük bir bölümünü 
kendileri için kullanırlar. Bu enerjinin yaklaşık % 10’luk kısmı 1. dereceden tüketicilere aktarılır. 1. de-
receden tüketiciler de bitkilerden aldıkları besinlerdeki enerjinin % 90’a yakın kısmını kullanıp kalanını 
2. dereceden tüketicilere aktarır. Böylece en fazla enerji üreticilerde olur. Tüketiciler arasında enerji 
aktarılırken enerji kaybı gerçekleşir. Örneğin üreticilerdeki 1000 J’lük enerjinin ancak 100 J’lük kısmı                 
1. dereceden tüketicilere aktarılır. 2. dereceden tüketiciye aktarılan miktar ise yaklaşık 10 J’dür.

Ekoloji piramidinde beslenme ilişkisine bağlı olarak vücut büyüklüğü genelde artar. Vücut büyüklüğü-
ne ters orantılı olarak üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe birey sayısı azalır. 

Çeşitli kimyasal maddeler canlıların vücudunda tamamen parçalanamaz ve birikir. Buna biyolojik 
birikim adı verilir. Tüketici canlılar enerji gereksinimlerini karşılamak için birçok canlı tükettiğinden üre-
ticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyolojik birikim artar.

Üreticiler

Ayrıştırıcılar

1. dereceden 
tüketiciler

2. dereceden tüketiciler

3. dereceden tüketiciler
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  Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) 

X Y Z T Canlılar

Biyolojik birikim

Yukarıdaki grafikte bir besin zincirinde bulunan canlıların vücutlarında biriken zehirli madde mik-

tarı gösterilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Biyolojik birikim en fazla hangi canlıda olmuştur?

.......................................................................................................................................................

b) Bu besin zincirinin ilk halkasında hangi canlı bulunur?

.......................................................................................................................................................

c) Bu besin zincirinin son halkasında hangi canlı bulunur?

.......................................................................................................................................................

ç) Bu canlılar arasındaki enerji aktarım sırası nasıl olmalıdır?

.......................................................................................................................................................

2) 

Su bitkisi    Salyangoz    Yeşil Güneş balığı    Çipura    Büyük mavi balık

Yukarıda, sudaki bir besin zincirine örnek verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruların yanıtlarını 

yazınız

a) Salyangoz sayısı artarsa diğer canlıların sayısındaki değişim nasıl olur?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b) Bu besin zincirinde üretici ve 2. dereceden tüketici canlılar hangileridir?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



178

ÜNİTE6.

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİB

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda besin üretiminde fotosentezin önemini fark edecek, fotosentez 
hızını etkileyen faktörlerle ilgili çıkarımlarda bulunacak, canlılarda solunumun önemini kavraya-
caksınız.

Geceleri bitkilerin bulunduğu ortamda uyumak sağlıklı değildir. Bu durumun nedeni sizce ne 

olabilir?

� Fotosentez    � Solunum  
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Fotosentez
Bahçenizdeki bir bitkiyi belirli aralıklarla sulayıp onun Güneş ışığı görmesini sağladığınızda bitkinin 

büyüyüp geliştiğini fark edersiniz. Bitkiler de tıpkı hayvanlar gibi büyüyüp gelişmek için besine ihtiyaç 

duyar. O hâlde bitkinin kendi besinini üretebilmesi için Güneş ışığına ve suya gereksinim duyduğunu 

söyleyebilir misiniz?

Bitkilerin Güneş ışığı, su ve karbondioksit kullanarak kendi besinlerini üretmesine fotosentez adı 

verilir. Fotosentez yapan canlılar kendi besinlerini üretebildikleri için üretici olarak adlandırılır. Bitkiler 

fotosentez için gereksinim duydukları suyu topraktan kökleri aracılığıyla alır. Güneş ışığından yararlan-

mak için ise Güneş ışığının soğurulması gerekmektedir. Soğurulma işlemi bitkinin yaprak hücrelerinde 

bulunan kloroplast organelindeki klorofil sayesinde gerçekleşir.

Karbondioksit + Su Besin (Glikoz) + Oksijen
Güneş ışığı

Klorofil

Fotosentez

Güneş ışığı yaprağa geldiğinde yapraktaki klorofil bunu soğurur. Topraktan kökler aracılığıyla alınan 

su ve mineraller havadan alınan karbondioksit ile klorofil içinde kullanılır. Fotosentez sonucunda besin 

olarak glikoz denilen basit şeker üretilir ve oksijen gazı açığa çıkar.

Karbondioksit

Güneş ışığı

Kök

Su

Mineraller

Oksijen

Yapraklarda besin 
üretilir.
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Yaşam, Güneş’ten gelen enerji ile devam eder. 
Bu enerji, fotosentez sayesinde üreticilere geçer. 
Besin zinciri yoluyla diğer canlılar da bu enerjiden 
yararlanır. Fotosentez sonucu elde edilen besin, 
basit bir karbonhidrat olan glikozdur. Bitkiler, gli-
kozun bir kısmını kendi gelişimleri için kullanırken 
bir kısmını da depo eder. Tüketiciler bitkileri tü-
keterek bu glikozu bünyelerine katar. Fotosentez 
sonucu oluşan bir diğer ürün oksijendir. Oluşan 
bu oksijen hem bitkiler hem de oksijenli solunum 
yapan diğer canlılar tarafından solunum olayında 
kullanılır. Bitkilerin Güneş ışığını kullanarak foto-
sentez yaptığını öğrendiniz. Bu durumda bitkilerin 
gece fotosentez yapamadığını söyleyebilir misi-
niz? Fotosentez için klorofili uyaracak şiddette 
ışığa ihtiyaç duyulur. Bu ışık, geceleri yeterli sevi-
yede değildir. Ancak geceleri yapay ışık kaynak-
ları kullanılarak klorofil uyarılıp bitkinin fotosentez 
yapması sağlanabilir. Günümüzde yaygın olarak 
kullanılan seralarda bu yöntemden yararlanıl-
maktadır.

Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
Bitkilerin fotosentez sırasında karbondioksit 

ve su kullandığını öğrendiniz. Bu faktörler fotosentez hızını nasıl etkiler? Fotosentez hızını etkileyen 

başka faktörler de var mıdır? Bu soruların yanıtlarını bulmak amacıyla aşağıdaki etkinliği yapınız.

Yapraktaki kloroplast 

Sera

Etkinlik 1 Fotosentez Hızı Nelere Bağlıdır?

Gerekli Malzemeler

� Özdeş bitkiler
� Işık kaynağı
� Su

� Termometre

Etkinliğin Yapılışı
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Fotosentez, canlılığın devamı için gerekli bir olaydır. Çünkü 
bitkilerin fotosentezle ürettiği besinler, besin zinciri yoluyla tüketi-
ci canlılara aktarılır. Yaptığınız etkinlikte oda sıcaklığında bulunan 
bitkinin soğuk ortamdakine göre daha fazla geliştiğini gözlemle-
diniz. O hâlde sıcaklığın fotosentez hızını etkileyen bir faktör ol-
duğu çıkarımını yapabilir misiniz? Bitkiler fotosentez yapmak için 
karbondioksit kullanır. Karbondioksitin yeterli olmadığı bir ortamda 
fotosentez yapılamaz. Yaptığınız etkinlikte KOH çözeltisinin yanına 
konan bitkinin yeterince gelişememesinin nedeni KOH çözeltisinin 

Termometre

Neler Gözlemlediniz?
� Grupların elde ettiği sonuçlardan yararlanarak fotosentez hızına hangi faktörlerin nasıl etki 

ettiğini arkadaşlarınızla tartışınız. 

Günler/bitki gelişimi (yaprak sayısı, çiçek 
sayısı, boy uzunluğu vs.)

İlk gün 5. gün 10. gün 15. gün

1. bitki

2. bitki

3. bitki

4. bitki

5. bitki

� Sınıf içinde 4 gruba ayrılınız. Grup içinde eşit şekilde görev dağılımı yapınız.

� 1. grup bitkilerden birini soğuk diğerini oda sıcaklığında bir ortama koysun. Her iki bitki diğer 
tüm şartlar bakımından aynı özellikte olsun.

� 15  gün boyunca 5 günde bir bitki gelişimini gözlemleyerek aşağıdaki gibi bir tabloya kaydetsin

� 2. grup bitkileri tüm şartlar bakımından eşit bir ortama koysun. Bitkilerden birini 3 günde bir 
sulasın. Diğerini ise sadece ilk gün ve 10. gün sulasın.

� 15 gün boyunca 5 günde bir bitkilerin gelişimini gözlemleyerek aşağıdaki gibi bir tabloya kay-
detsin.

� 3. grup bitkilerden birini loş bir ortama, diğerini aydınlık bir ortama koysun. Her iki bitki diğer tüm 
şartlar bakımından aynı özellikte olsun.

� 15 gün boyunca 5 günde bir bitki gelişimini gözlemleyerek aşağıdaki gibi bir tabloya kaydetsin.

� 4. grup bitkilerden birinin yanı başına KOH çözeltisi koysun. Diğerinin yanına hiçbir şey koyma-
sın. Her iki bitki diğer tüm şartlar bakımından aynı özellikte olsun.

� 15 gün boyunca 5 günde bir bitkilerin gelişimini gözlemleyerek aşağıdaki gibi bir tabloya kay-
detsin.
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karbondioksiti tutması nedeniyle bitkinin fotosentez 
yapamamasıdır. 

Bitkilerin yapay ışıkta da fotosentez yapabildiğini 
biliyorsunuz. Acaba ışığın şiddeti ve rengi de fotosen-
tez hızını etkiler mi? Yaptığınız etkinlikte aydınlık orta-
ma konan bitkinin loş ortama konan bitkiye göre daha 
fazla geliştiğini gördünüz. Bu gözlemlerinizden yarar-
lanarak ışık şiddetinin fotosentez hızına etki eden fak-
törlerden olduğu sonucuna ulaşabilirsiniz. 

Bitkiler yeşil rengi yansıttığı   için yeşil ışıkta foto-
sentez miktarı en azdır. Kırmızı ve mor dalga boyu ise 
fotosentezin en yüksek seviyede olduğu dalga boyla-
rıdır. Bitkiler Güneş ışığı içindeki farklı dalga boyların-
daki ışığı soğurarak fotosentez yapabilir. 

Su, tüm canlılar için gerekli bir maddedir. Etkinlikte yeterince sulamadığınız bitkinin gelişemediğini 
gözlemlemenizin nedeni bitkinin fotosentez yapmak için su alamamasıdır. Çünkü su, fotosentez hızını 
etkileyen bir faktördür.

Potasyum Hidroksit

Farklı dalga boylarındaki ışıklar Bitkinin sulanması

Mor Mavi Yeşil Sarı Turuncu Kırmızı
Işığın dalga boyu

Fotosentez hızı
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Solunum
Resimde gördüğünüz dalgıcın tahmin ettiğiniz gibi 

denizin derinliklerinde soluk alıp verebilmesi mümkün 
değildir. Dalgıç, solunumu için gereken oksijen ihtiya-
cını sırtında taşıdığı oksijen tüpünden sağlamaktadır. 
Solunumun canlılar için önemi nedir?

Canlılar hayatlarını devam ettirmek için enerjiye 
gereksinim duyar. Bu enerji, besinlerden elde edilir. 
ATP olarak adlandırılan besinlerin hücre içinde par-
çalanmasıyla enerji elde edilmesine solunum adı 
verilir. Vücuda alınan besinler önce sindirilerek kana 
geçebilecek hâle gelir. Sindirilen besinler solunum olayı ile parçalanır ve ATP elde edilir. ATP, yaşamsal 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. İşte bu nedenle en basit canlıdan en karmaşık yapılı canlıya 
kadar tüm canlılar solunum yapmak zorundadır. Bitkiler gündüz fotosentez ve solunumu birlikte yapar-
ken geceleri sadece solunum yapar.

Dalgıç

 Oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki çeşit solunum vardır.

Oksijenli
solunum

Laktik asit
fermantasyonu

Etil alkol
fermantasyonu

Solunum

Oksijensiz
solunum

(fermantasyon)

Solunum çeşitleri arasındaki tek fark oksijen kullanıp kullanılmaması değildir. Besinler oksijenli so-
lunumla parçalandığında yüksek miktarda enerji elde edilir. Fazla enerjiye gereksinim duyan gelişmiş 
yapıdaki canlılar bu nedenle oksijenli solunum yapar. Oksijensiz solunum sonucu elde edilen enerji 
miktarı ise oksijenli solunuma göre oldukça azdır. Bu nedenle oksijensiz solunum daha çok basit yapılı 
canlılarda görülmektedir.

Adından da anlaşılacağı gibi oksijenli solunum oksijen kullanılarak yapılan solunumdur. Hücrelerde 
bulunan besinlerin oksijenle parçalanarak enerji elde edilmesine oksijenli solunum denir. 

Besin + Oksijen Su + Karbondioksit + Enerji (ATP)

Oksijenli Solunum 
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Besinlerin enzimler yardımıyla oksijen kullanmadan yıkılıp enerji elde edilmesine oksijensiz solu-
num denir. Oksijensiz solunum, laktik asit ve etil alkol fermantasyonu olmak üzere iki çeşittir. Ferman-
tasyon sonucu oluşan ürünler, fermantasyon çeşidine göre farklılık gösterir.

Karbondioksit + Etil alkol + Enerji (ATP)Besin
Oksijensiz Solunum

Mayalanan hamurun bir süre sonra kabardığını 
görmüşsünüzdür. Mayalanmaya mikroskobik canlı-
ların neden olduğunu önceki sınıflarda öğrenmişti-
niz. Bu canlılar oksijensiz solunumun bir çeşidi olan 
etil alkol fermantasyonu yapar. Bu olay sonucunda 
açığa çıkan karbondioksit, hamurun kabarmasını 
sağlar.

Yorucu egzersizler sonucunda kollarınızda ve 
bacaklarınızda ağrı hissedersiniz. Bir süre dinlendi-
ğinizde ise bu ağrı geçer. Halk arasında bu duruma 
hamlama da denir. Bunun nedeni, çizgili kaslarda bi-
riken laktik asittir. Yorucu egzersizler sırasında çizgili kaslara yeterince oksijen gitmez. Bu durumda çizgili 
kaslar oksijenli solunumun yanı sıra oksijensiz solunum da yapar. Bu oksijensiz solunum sonunda laktik 
asit açığa çıkar. Biriken laktik asit kaslarda yorgunluğa neden olur. Yoğurdun mayalanmasını sağlayan 
mikroorganizmalar da laktik asit fermantasyonu yapar.

Mayalanmış hamur

 Laktik asit + Enerji (ATP)Besin
Oksijensiz Solunum

EgzersizYoğurt
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  Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Farklı ortamlarda bitki ve hayvanlarla ilgili dört değişik deney yapılmıştır. Bu bilgiden hareketle 
solunum ve fotosentezin canlılar için önemini düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtları 
noktalı yerlere yazınız.

a) Hangi deney ortamındaki fare en uzun süre yaşar? Neden?

b) Hangi deney ortamındaki fare en kısa süre yaşar? Neden?

c) Bitki besin üretmek için nelere gereksinim duyar?
a) Hangi deney ortamındaki fare en uzun süre yaşar? Neden?

b) Hangi deney ortamındaki fare en kısa süre yaşar? Neden?

c) Bitki besin üretmek için nelere gereksinim duyar?

Güneş ışığı, su ve mineraller var. Güneş ışığı yok, su ve mineraller var.

Güneş ışığı var, su ve mineraller yok.Güneş ışığı var, bitki yok.

     ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

     ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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MADDE DÖNGÜLERİC

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda doğadaki madde döngülerinin neler olduğunu ve bunların yaşam 
açısından önemini sorgulayacak, küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tar-
tışacaksınız.

Yeryüzünde milyarlarca canlı ve ölü organizma vardır. Bu organizmaların yapısında hidrojen, 

karbon, oksijen, azot gibi elementler bulunur. Bu elementler havada ve toprakta da bulunur. Canlı 

vücudu, hava ve toprak arasında bu elementlerin dolanımı nasıl sağlanır?

� Su döngüsü    � Oksijen döngüsü  � Azot döngüsü  

� Karbon döngüsü      � Ozon tabakası � Küresel ısınma
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Doğadaki Madde Döngüleri Nelerdir?
Tüm canlılar rahatça yaşayabilmek için bazı maddelere gereksinim duyar. Canlıların gereksinim duy-

dukları maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımına madde döngüleri adı verilir. Bu bölüm-

de su, oksijen, azot ve karbon döngüleri ele alınmaktadır.

Su Döngüsü
Sağlıklı bir yaşam için yetişkin bir insanın günde yaklaşık 1,5-2 litre su içmesi gerektiğini biliyorsunuz. 

Su, sadece insanlar için değil tüm canlılar için hayati bir ihtiyaçtır. Tüm canlıların suya ihtiyaç duymasına 

karşın, Dünya’daki içilebilir su kaynakları kısıtlıdır. Dünya’daki su miktarı su döngüsü sayesinde denge-

de kalabilmektedir. Aşağıdaki şemada su döngüsü yer almaktadır.

Su döngüsü, Dünya yüzeyi ile hava arasında suyun dolanmasıdır.

Yeryüzündeki sular, toprağın altında yer altı sularıyla birleşir. Bu sular deniz, göl ve okyanuslara dö-

külür. Bitkiler kökleri ile topraktan su alır. Hayvanlar ise doğrudan suyu alarak ya da bitkileri tüketerek 

su ihtiyacını karşılayabilir. Bitkiler ve hayvanlar suyun bir kısmını terleme ve solunum yoluyla atmosfere 

geri verir. Güneş ışınlarının etkisiyle deniz, göl ve okyanuslardaki su buharlaşarak tekrar atmosfere 

yükselir. Atmosferin yüksek kesimlerinde bulunan su buharı soğuk hava ile karşılaşınca yoğunlaşarak 

kar ve yağmur gibi doğa olayları sayesinde yeryüzüne iner. Suyun bu şekilde dolanmasıyla su döngüsü 
gerçekleşir.

123

Yağış
Yağış

Buharlaşma

Süzülme

Yeraltı suları

Yerüstü suları

Solunum ve terleme
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Oksijen Döngüsü
Doğduğunuz andan itibaren soluk alıp vermektesiniz. Ders çalışırken, spor yaparken hatta uyur-

ken bile soluk alıp verirsiniz. Soluk alma sırasında havadaki oksijen gazını (O2) kullanırsınız. Canlılığın 
devamı için havadaki oksijen gazının belirli bir oranda kalması gerekir. Bu durum oksijen döngüsü ile 

sağlanır. 

Oksijen döngüsü

Oksijen havada O2 şeklinde bulunur. Soluk alma olayıyla bitki ve hayvan vücuduna giren oksijen, so-

luk verme sırasında karbondioksidin (CO2) yapısına katılarak havaya karışır. Fotosentez yapan canlılar 

karbondioksidi havadan alır ve fotosentez sayesinde besinin yapısına katar. Bu olay sonucunda oksijen 

açığa çıkar ve bu oksijen havaya verilir. Devamlı olarak gerçekleşen bu olaya oksijen döngüsü adı 

verilir.

Bunları Biliyor musunuz?

Atmosferdeki oksijenin %30’unu bitkiler, kalan %70’lik kısmını diğer üreticiler üretir.

www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr

Üreticiler

Karbondioksit

Oksijen

Tüketiciler

CO2

O2
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Karbon Döngüsü
Canlı vücuduna katılan elementlerden biri karbondur. Besin üretimi sırasında bitkilerin vücudunda 

olan karbon, besin zinciri sayesinde tüketicilerin vücuduna geçer. Karbonun canlı ve cansız çevre ara-

sında dolanımına karbon döngüsü adı verilir. Aşağıdaki şemada karbon döngüsü ifade edilmiştir.

Havadaki karbondioksidin (CO2) yapısında bulunan karbon, fotosentez ile bitki tarafından alınır; foto-

sentez sonucu oluşan glikozun yapısına katılarak besin hâline gelir. Bu besin, bitkileri yiyen tüketicilere 

aktarılır. Organizmaların ölüp toprağa karışması ve fosilleşmesi sonucu fosil yakıtlar oluşur. Fosil yakıt-

larının yanması ve canlıların solunum yapmasıyla ortaya çıkan karbondioksit tekrar atmosfere karışır. 

Böylece karbon döngüsü tamamlanır.

Azot Döngüsü
Soluduğumuz havada çeşitli gazlar bulunur. Soluk alırken kullandığımız oksijen gazı, havanın sade-

ce %21’ine yakın bir kısmını oluşturur. Havanın yaklaşık %78’ini azot gazı (N) oluşturur. Azot, canlıların 

yapı taşı olarak kabul edilen proteinin yapısına katıldığı için çok önemlidir. Ancak canlılar havadaki azotu 

doğrudan kullanamaz. Bunun için azotun azotlu bileşiklere dönüştürülmesi gerekir. Havadaki azotun 

toprağa, topraktaki azotun ise havaya karışması azot döngüsü sayesinde gerçekleşir. 

Havada serbest hâlde bulunan azot, yıldırım ve şimşek gibi hava olayları sırasında su ile birleşip 

toprağa düşer. Baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler de havanın serbest azotunu 

Karbon döngüsü

Fosil yakıt

Yanma
Fotosentez

Solunum

CO2

O2

CO2O2
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Sıra Sizde

Madde döngülerinin yaşam için önemini sorgulayarak arkadaşlarınızla tartışınız.

Azot döngüsü

Bir çiftçi toprağa neden gübre döker? Kurak geçen bir mevsim, canlı çeşitliliğini nasıl etkiler? Hava-

daki oksijen ya da karbondioksit miktarı değişirse ne olur? Madde döngülerinin önemi sizce nedir? 

Dünya, tüm canlıların yaşamı için gereken maddelerin ideal oranda bulunduğu bir gezegendir. Mad-

de döngüleri ile sağlanan düzen bozulduğunda tüm canlılar zamanla bu durumdan olumsuz etkilenir. Ör-

neğin karbon döngüsünün bozulması sonucu havadaki karbondioksit miktarı azalırsa fotosentez miktarı 

da azalır. Bunun sonucunda besin ve oksijen miktarının azalması tüm canlıları olumsuz etkiler. Benzer 

şekilde azot döngüsündeki bir aksaklık, ölü organizmaların toprağa karışmasını engelleyebilir. Bu du-

rumda Dünya âdeta bir çöp yığınına döner. Örneklerden de anlaşılacağı gibi her bir madde döngüsü, 

doğrudan ya da dolaylı olarak canlı yaşamını etkilemektedir.

bitkinin yapısına katar. Bitkiler azotu topraktan, otçullar ise bitkilerden alır. Etçiller de otçullar ile besle-

nerek azot ihtiyacını karşılar. Bitkilerin, hayvanların artıkları ve cesetleri ayrıştırıcı bakteriler tarafından 

çürütülür ve amonyağa dönüştürülür. Toprakta bulunan bazı bakteriler amonyağı bitkilerin kullanabilece-

ği azot tuzlarına dönüştürür. Bazı bakteriler ise topraktaki fazla azotun havaya tekrar aktarımını sağlar. 

Böylece azot döngüsü tamamlanır.

Ayrıştırıcılar

Azotu bitkiye aktaran 
bakteriler

Azot bağlayıcı bakteriler

Azotu havaya aktaran 
bakteriler

Organik atık

Azot

Azot

Yıldırım
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Atmosferin bileşiminde sera gazları adı ve-

rilen su buharı, karbondioksit, metan, ozon 

gibi  çeşitli gazlar bulunur. Bu gazlar ışığı önce 

soğurur sonra bir kısmını tekrar yayar. Böyle-

ce bir çeşit yalıtım görevi yaparak yeryüzünün 

fazla ısınmasını veya soğumasını engeller. 

Buna sera etkisi denir. Sera etkisi olmasaydı 

Dünya’nın sıcaklığı yaklaşık –18 °C olurdu. Bu 

etki sayesinde sıcaklık ortalama 32 °C daha ar-

tarak canlılar için uygun hale gelmektedir.Tek-

noloji, hayatı daha kolay hâle getirmektedir. An-

cak teknoloji ile birlikte hayata kazandırılan bazı 

ürünler ozon tabakasının incelmesine ve sera etkisinin bozulmasına neden olabilmektedir. Kişisel bakım 

için kullanılan parfüm ve deodorantlar, sanayi tesislerinden atılan atıklar, fabrika bacaları ve taşıtlardan 

çıkan gazlar, çeşitli tarım ilaçları bunlardan bazılarıdır. Bu ürünlerden çıkan zehirli gazlar ısı tutma özel-

Dünya

Küresel  Isınma
Dünya için en önemli ısı ve ışık kaynağı hiç 

şüphesiz Güneş’tir. Dünya’dan milyonlarca ki-

lometre uzakta olmasına rağmen Güneş ışın-

ları Dünya’ya ulaşır ve onu hem aydınlatır hem 

de ısıtır. Canlılar, Güneş’ten gelen bu enerjiyle 

hayatlarını sürdürebilir. Güneş’ten gelen ışınla-

rın hepsi sağlığa yararlı değildir. Zararlı ışınla-

rın yeryüzüne ulaşmasını engelleyen bir tabaka 

vardır. Bu, kalınlığı yaklaşık 20-50 km aralığın-

da değişebilen ozon tabakasıdır. Atmosferin 

ikinci tabakası olan stratosfer katmanındaki bu 

tabaka Dünya’nın etrafını sarmıştır. Ozon tabakasının görevi Güneş’ten gelen yararlı ışınların yeryüzü-

ne inmesini, zararlı ışınların ise tutulmasını sağlamaktır. Âdeta bir filtre görevi yapan ve yaşam için çok 

önemli olan bu tabaka incelmeye başlamıştır. Acaba bu durumun sonuçları nelerdir?

Ozon tabakası atmosferde bulunur.

Araştıralım-Tartışalım

Ozon tabakasının incelme nedenlerini ve bunun canlılar üzerindeki olası etkilerini çeşitli kaynak-

lardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
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liği gösterir. CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış atmosferin sıcaklığının artmasına neden 

olur. Sonuçta sera etkisi ve atmosferin sıcaklığı hızla artar. Buna küresel ısınma adı verilir. Acaba kü-

resel ısınmanın canlılar üzerindeki etkileri nelerdir? Bu durum Dünya’nın geleceğini ve insan yaşamını 
nasıl etkiler?

Güneş’ten gelen ışınlar önce vücudun dış örtüsü olan deriyle temas eder. Ozon tabakasının seyrel-
mesi sonucu zararlı ultraviyole (UVB, UVC) ışınları da yeryüzüne ulaşır ve cilde zarar veren rahatsız-
lıklara neden olur. Gözde oluşan katarakt bunlardan biridir. Deri kanseri de UV ışınlarının neden olduğu 
radyasyondan kaynaklanan ve hem insanları hem hayvanları etkileyen bir hastalık olarak bilinmektedir.

Deniz ekosistemleri de küresel ısınmadan etkilenir. Zararlı ışınlar balık larvası, yengeç, karides, de-
niz bitkileri gibi pek çok canlıyı olumsuz etkiler. Denizden elde edilen besin çeşitliliği ve deniz canlılarının 
ürettiği oksijen miktarı düşünüldüğünde diğer canlıların nasıl etkileneceği kolayca anlaşılabilmektedir.

Küresel ısınmanın bir başka sonucu da küresel 
iklim değişikliğidir. İnsan faaliyetleri sonucu hava-
nın ısınma eğilimi giderek artmakta, bu da iklim 
değişikliğine neden olmaktadır. Buzulların erimesi, 
buharlaşmanın artması, yağmurun büyük kısmının 
sağanak şeklinde olması, buna bağlı olarak sel ve 
heyelan gibi olayların artması küresel iklim değişik-
liğinin belirtilerindendir.

Buzulların erimesiyle başta kutup ayıları olmak 
üzere birçok hayvan evsiz kalma tehlikesiyle karşı 
karşıya dır. Ayrıca yükselen sular denizin su sevi-
yesinin yükselmesine ve birçok toprağın sular al-
tında kalmasına neden olmaktadır. 

Cilt lekesi Deniz ekosistemi

Selde kalmış araba

Sıra Sizde

Küresel iklim değişikliğinin ve buna bağlı olarak yaşanan çevre sorunlarının Dünya’nın gelece-
ğine nasıl bir etkisi olabileceğini düşününüz. Bu konudaki görüşlerinizi şiir, resim, hikâye gibi çeşitli 
sanatsal yollarla ifade ediniz.
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Bilim, Teknoloji ve Yaşam

Aşağıda ekolojik ayak izini hesaplamaya yönelik teste ait bazı sorular verilmiştir. 
http://docs.neu.edu.tr/library/6687581236.pdf Genel Ağ adresindeki dökümanın 113. sayfasından 

bu soruların tamamına ulaşabilir veya uzantısı edu, org ve mil gibi güvenli Genel Ağ sitelerinden ya-
rarlanarak ekolojik ayak izinizi hesaplayabilirsiniz.

GIDA AYAK İZİ
1. Hayvansal  gıdaları (kırmızı  et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri  vb.) ne sıklıkta tüketiyor-

sunuz?

a) Hiç   b) Nadiren  c) Bazen  

ç) Çoğunlukla  d) Sıklıkla  e) Her zaman

MALLAR VE HİZMETLER AYAK İZİ
2. Komşularınıza kıyasla ne kadar çöp üretiyorsunuz?

a) Çok daha az  

b) Aşağı yukarı aynı 

c) Çok daha fazla

BARINAK AYAK İZİ

3. Evinizin büyüklüğü yaklaşık olarak kaç m2dir?

a) 180 m² veya üstü  b) 120–180 m² arası

c) 90–120 m² arası  ç) 60–90 m² arası

d) 30–60 m² arası  e) 30 m² veya az

ULAŞIM AYAK İZİ
4. Genel olarak toplu taşıma araçlarıyla (otobüs, dolmuş, tren, metro veya feribot) haftada ne 

kadar mesafe seyahat ediyorsunuz?

a) 300 km ve üzeri  b) 150–300 km arası c) 50–150 km arası  

ç) 5–50 km arası  d) 0 km

İnsanların ekosistemler üzerindeki etkilerini ölçmek amacıyla ekolojik ayak izi yöntemi geliştirilmiştir. 
Ekolojik ayak izi tüketilen doğal kaynakların yeniden üretimi, oluşan atıkların geri dönüşümü için ne 
kadar hava ve suya ihtiyaç duyulduğunu hesaplayan bilimsel bir ölçüdür. Bireysel veya topluluk olarak 
ekolojik ayak izi hesaplanabilir.
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Küresel ısınma tüm canlıları ilgilendiren ortak bir sorundur. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için her-
kese görev düşmektedir. Dünya genelinde birçok ülkenin yer aldığı, Türkiye’nin de katıldığı İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto (Kiyoto) Protokolü küresel ısınmaya karşı alıanan bir dizi önlemleri 
içermektedir. Sera etkisini bozacak gazların oranını düşürecek projeler geliştirme ve bu konuda çalışma 
yapan ülkelere teknolojik ve mali kaynak aktarma bu önlemlerden bazılarıdır. Örneğin Finlandiya, Hol-
landa ve İsviçre’de fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon salınımı için karbon vergisi uygulaması 
başlatılmıştır. Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde ise yenilenebilir kaynaklardan elektrik elde etme oranı 
arttırılmıştır. Ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Aşağıda küresel ısınmanın engellenme-
sine yönelik önerilerinden bazıları verilmiştir:

� Ozon tabakasına zarar veren maddeleri içeren deodorant ve parfümler kullanılmamalıdır.
� Fabrika bacalarına ve araçların egzoz borularına filtreler takılmalıdır.
� Kimyasal temizlik malzemeleri ve tarım ilaçlarının çevreye verdiği zararlar konusunda insanlar bi-

linçlendirilmelidir.
� Gereksiz ağaç kesimi engellenmeli, uygun alanlar ağaçlandırılmalıdır.

Sıra Sizde

Ozon tabakasının seyrelmesi sorununu çözmek için öneriler üretiniz. Ürettiğiniz çözüm önerilerini 
sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız. 

Kyoto Protokolü
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  Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. İfadelerin doğru ya da yanlış oluşuna göre ok yönünde 
ilerleyerek doğru çıkışı bulunuz.

D

D

D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Doğada sadece 
karbon ve su dön-
güsü vardır.

Ozon tabakasının in-
celmesi sadece bitkileri 
etkiler.

Bazı deodorantlardaki gaz-
lar, ozon tabakasının incel-
mesine neden olabilir.

Madde döngüleri, do-
ğadaki madde miktarının 
dengede kalmasını sağlar.

Terleme ve buharlaşma 
su döngüsündeki olaylar-
dandır.

Ozon tabakasının in-
celmesi sonucu deri has-
talıkları oluşabilir.

Ölü organizmalar foto-
sentez sayesinde topra-
ğa karışır.

1. çıkış

2. çıkış

3. çıkış

4. çıkış

5. çıkış

6. çıkış

7. çıkış

8. çıkış

9. çıkış

10. çıkış

11. çıkış

12. çıkış

13. çıkış

14. çıkış

15. çıkış

16. çıkış

Başlangıç

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

D

Y

Yer altı suları, su döngüsüne 

katılmaz.

Fabrika bacalarına filtre takıla-
rak ozon tabakasının incelmesi 
engellenebilir.

Oksijen döngüsü sadece bitki-
ler sayesinde gerçekleşir.

Ozon tabakasının kalınlığı sa-

bittir.

Yanma olayı sonucu açığa çı-
kan CO2, karbon döngüsüne ka-
tılır.

Doğadaki karbon döngüsü se-
dece solunum ve fotosentezle 
gerçekleşir. 

Baklagillerin köklerinde azot 
bağlayıcı bakteriler bulunur.

Ozon tabakası, atmosferin en 
dışında bulunur.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAÇ

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda kaynakların tasarruflu kullanımına özen gösterecek, bu konuda 
bir proje tasarlayacaksınız. Geri dönüşümün önemini fark edecek, kaynakların tasarruflu kullanıl-
maması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek bunlara çözüm önerisi su-
nacaksınız.

Dünya’da yüzen adacıklara sahip üç gölden biri olan Ladik Gölü, aşırı sıcak ve sulama amaçlı 
kullanılma sebebiyle kurumaktadır. 1300 hektar olan gölün büyüklüğü, su seviyesinin 6 metreden 
1,5 metreye inmesi nedeniyle 700 hektara düşmektedir. Artık kıyısında inek ve koyunların otladığı 
Ladik Gölü’nde suların çekilmesi sebebiyle turna balığı nesli de tehlikeye girmektedir. 11 köyün 
geçim kaynağı olan gölün kurumaya başlaması köylülerde de tedirginliğe yol açmaktadır. 

                                                                    www.imo.org.tr
Aşırı sulama Ladik Gölü’nü ve çevresini nasıl etkilemiştir? Göldeki su, tasaruflu kullanılsaydı 

böyle bir sonuçla karşılaşılır mıydı?

� Sürdürülebilir yaşam       � Tasarruf  � Geri dönüşüm
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Kaynakların Tasarruflu Kullanımı
Gereksinim duyduğunuz maddelerin madde döngüsü sayesinde, bir düzen içinde doğada bulundu-

ğunu öğrendiniz. Yaşamın sorunsuz devam etmesi için bu düzenin korunması gerekir. Temiz su kaynak-
larının tükenmesi, havanın kirlenmesi, canlıların nesillerinin tükenmesi bu düzeni bozan etkenlerdendir. 
Sürdürülebilir kalkınma ile bu durumun önüne geçilebilir. Doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların 
bilinçli tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bugünün ve ge-
leceğin planlanmasına sürdürülebilir kalkınma adı verilir.

Dünya’daki çeşitli kaynaklar gün geçtikçe azalmaktadır. Bu durumun besin ağlarındaki bir canlı gru-
bunu bile olumsuz etkilemesi, diğer canlıların da olumsuz etkilenmesine neden olur. O hâlde kaynak-
ların tasarruflu kullanımına dikkat edilmelidir.

Elektrik, su, doğal gaz, petrol ve temiz 
hava sıkça kullanılan önemli kaynaklardandır. 
Ülkemizde ve Dünya’da bu kaynakların ta-
sarruflu kullanımına yönelik çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Çevre dostu otomobiller, enerji 
tasarruflu ampuller, daha az suyla daha fazla 
bulaşık yıkayan makineler, bu konuda gelişti-
rilen projelerdendir. 

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

Ordu’da yaşayan bir öğrenci, su israfının önüne geçecek bir keşfe imza attı. Suyun musluktan 
boşa akmasını engelleyen bir aparat geliştiren öğrenci bu sayede büyük oranda su tasarrufu yapıla-
bileceğini belirtti.

Türk Patent Enstitüsünden patenti alınan çubuk şeklindeki bu ürün, musluğun ucuna takılıyor ve 
elektrikle çalışıyor. Çubuk yana çekildiğinde musluktan su akıyor, bırakıldığında ise su akışı otomatik 
olarak duruyor. Bu sayede tıraş olurken, diş fırçalarken su tasarrufu yapılabiliyor. Kaynakların etkili 
kullanımı için buna benzer birçok proje geliştirilebilmektedir. Gelecekte de geliştirilmeye devam ede-
cektir.

Basından

Çevre dostu otomobil

Siz de kaynakların etkili kullanımı ile ilgili bir proje tasarlayınız. Bunun için aşağıdaki proje çalışma-
sını yapınız. 

FEN, MÜHENDİSLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI

� Bu projede sizden beklenen kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik bir ürün tasarlamanız 
veya bir kampanya başlatmanızdır.

� Proje için size verilen süre 4 haftadır.
� Projenizi hazırlarken çeşitli kaynaklardan konuyla ilgili araştırmalar yapabilir, yetkililerle röportaj 

yapabilirsiniz. 
� Projenizi hazırlarken sayfa 12’deki Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları bölümünde yer 

alan yönlendirmelerden yararlanabilirsiniz. 
� Tasarladığınız ürünü bir bilim şenliği düzenleyerek okulunuzda sergileyebilirsiniz.
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Geri Dönüşüm
Aşağıdaki görselde yer alan kutuları alışveriş merkezlerinde, sokaklarda, okulunuzda ve daha birçok 

yerde görmüşsünüzdür. Geri dönüşüm kutusu, gün geçtikçe daha fazla yerde karşınıza çıkmaktadır. Bu 

durum atıkların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Acaba atıkları ayrıştır-

mak neden bu kadar önemlidir? Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı nedir?

PLASTİK CAM KAĞITMETALKAĞIT CAM PLASTİKMETAL

Geri dönüşüm atık kutuları

PLASTİK CAM KAĞITMETALPLASTİK CAM KAĞITMETAL

Araştıralım-Tartışalım

Katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırmanın önemini ve ülke ekonomisine katkısını açıklayıp ko-
nuyu çeşitli kaynaklardan araştırınız. Aşağıdaki verilerden de yararlanarak bu konuyu açıklayarak 
arkadaşlarınızla tartışınız.

1 ton kullanılmış kâğıt çöpe atılmayıp geri dönüştürüldüğü ve kâğıt üretiminde tekrar kullanıldığı 
zaman;

� 12400 m3 havadaki karbondioksidin bertaraf edilmesi, 
� 12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi, 
� 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması, 
� Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 suyun tasarrufu, 
� Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel oil tasarrufu, 
� 2,4 m3 çöp depolama alanının tasarrufu, 
� 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/h elektrik enerjisinden tasarruf edilerek ülke ekono-

misine katkıda bulunulması mümkündür.
www.obi.bilkent.edu.tr
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Katı atıkların, fabrikalarda işlem görerek tekrar kullanılabilecek hâle getirilmesi amacıyla ham madde 
olarak kullanılması işlemine geri dönüşüm adı verilir.

Cam, kâğıt, plastik, pil, demir, röntgen filmi ve alüminyum gibi katı atıklar geri dönüşümle tekrar kul-
lanılabilir. Bu durumda doğal kaynaklar korunur. Ayrıca bu atıkların tekrar tekrar kullanılması, yenilerinin 
alınması için gereken para ihtiyacını da ortadan kaldırır. Böylece ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı 
sağlanır. Aşağıdaki tabloda 2015 yılında ülkemizdeki bazı maddelerin oranları verilmiştir.

Ambalaj cinsi
Piyasaya sürülen amba-

laj miktarı (ton)
Geri kazanılan miktar 

(ton)
Geri kazanım oranı (%)

Metal   148.112    73.507  50

Plastik   1.244.065 501.455 40

Kompozit    90.668 74.095 82

Kâğıt karton 1.530.578 1.568.855 103

Cam    696.176 212.701 31

Ahşap 473.710 100.051 21

Toplam 4.183.309 2.530.664 60

www.csb.gov.tr

Katı atıkların geri dönüştürülebilmesi için önce diğer atıklardan ayrıştırılması gerekmektedir. Çöplerin 
içinden bu atıkların ayrıştırılması hem yorucu hem de zaman alan bir işlemdir. Ayrıca bu işlem sırasında 
atıkların tümüne ulaşılması zordur. Tüm bu kayıpları önlemek için atıklar henüz çöpe atılmadan ayrıştı-
rılmalıdır. Daha sonra en yakın atık toplama kutularına bırakılmalıdır. Buradan toplanan atıklar fabrika-
larda değerlendirilebilmektedir. Ülkemizde geri dönüşüme verilen önem arttıkça atık toplayan ve bunları 
değerlendiren kişilere de iş imkânı doğmuştur.

Teneke kutular geri dönüşebilen atıklardır.
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Su, yaşamımız için vazgeçilmez bir kaynaktır. Temizlik ve içme suyu ihtiyacının giderilmesinde kulla-
nılır. Ayrıca birçok canlının yaşam alanıdır. Bitkiler fotosentez için suya gereksinim duyar. Su kaynakları 
tasarruflu kullanılmadığında sular tükenebilir ve sonuçta birçok problem yaşanır. Balıkların ve diğer su 
canlılarının ölmesi, bitkilerin fotosentez yapamaması ve besin üretememesi, içme suyu ve temizlik ihti-
yacının giderilememesi bunlardan sadece bazılarıdır. Basit önlemler alarak su tasarrufu yapabilirsiniz.

Hayatımızın pek çok alanında kullandığınız kaynaklardan biri de elektriktir. Bilgisayardan asansöre, 
lambadan fırına kadar birçok araç elektrikle çalışır. Elektrik üreten kaynaklar tükendiğinde bu araçlar 
kullanılamaz. Sonuçta ulaşım, sağlık, iletişim alanlarında çok büyük aksaklıklar yaşanır. Bunların yaşan-
maması için aşağıda bazı çözüm önerileri sunulmuştur.

Banyo yaparken su sürekli açık tutulmamalıdır.

Atık yağlar lavaboya dökülmemelidir.

Su arıtılarak yeniden kullanılmalıdır.

Tasarruflu ampul kullanılmalıdır.

Kullanılmayan odaların lambası kapatılmalıdır.

Gereksiz aydınlatmadan kaçınılmalıdır.

Katı atıkların değerlendirilmesi için onları ayrıştırmak kay-
nakların tasarruflu kulanımına yönelik herkesin yapması gere-
ken bir görevdir. Okulda, evde, iş yerlerinde geri dönüşebilen 
atıklar için kutu ayarlamak, atıkları ayrıştırmayan kişilere konu-
nun öneminden bahsederek onları bilinçlendirmek, bu konuyla 
ilgili basit çözüm yollarıdır. Bu konuda toplumun bilinçlendirilme-
si ve konunun kısa sürede geniş kitlelere duyurulması amacıyla 
çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir. 
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 Bölüm Sonu Değerlendirmesi

HABER

P Okuduğunuz haber metninden hareketle kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışınız. Elde ettiğiniz bilgilerden yararlanarak konunun önemini aşağıdaki noktalı 
yere yazınız.

Dünya ortalaması hâlen 8549 m3 olan kişi başına 
düşen yıllık su miktarının, 2050 yılında 4380 m3 e 
düşmesi beklenmektedir. Bu oran şu anda önemli bir 
su sıkıntısına işaret etmiyor gibi görünse de 2030 yı-
lına gelinmeden Dünya üzerinde 3 milyar insanın su 
kıtlığı ile karşı karşıya bulunacağı öngörülmektedir. 

www.mfa.gov.tr
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.

1) Fotosentez ve solunumun canlılar için önemi nedir? Açıklayınız.

2) Madde döngülerinin yaşam için önemini açıklayınız.

3) Kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini belirtiniz.

B. Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruların yanıtlarını noktalı yerlere yazınız.

İpek o akşam çok yorulmuştu. Yatağına yattı ve 
tatlı bir uykuya daldı. Uyandığında kendini garip kı-
yafetler içinde ve ancak birkaç kişinin sığabileceği 
bir kapsülün içinde buldu. Ne olduğunu anlayama-
mıştı. Dışarı baktığında yaşadığı yerin neredeyse 
yok olduğunu, toprağın değişik bir renk aldığını, 
havada garip gazların olduğunu gördü. İçinde bu-
lunduğu durumu kavramaya çalışırken önünde bir 
ekran belirdi. Ekranda artık Dünya’daki kaynakların 
tükenmek üzere olduğu, birçok canlının yaşamını 
yitirdiği, kalanların ise kapsüllerde yaşamını sürdürmesi gerektiği yazıyordu. İpek çok şaşkındı. Ken-
disine ve çevresine kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik yapılan uyarıları hatırladı. Her şey için 
artık çok geçti. İpek bu düşünceler içindeyken birden gözlerini açtı. Gördüklerinin bir rüya olduğunu 
fark edince çok sevindi. Bu rüya ona iyi bir ders vermişti.

a) Dünya’nın bu hâle gelmesinin nedenleri ne olabilir?

b) Dünya’nın bu hâle gelmemesi için neler yapılmalıdır?

     ..................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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C. Aşağıdaki canlılardan üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olanları belirleyerek bunların kutucuk 
numaralarını piramitteki uygun alanlara yazınız.

Ç. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Bir besin zincirinde ayrıştırıcılar her basamakta bulunabilir.

2) (....) Fotosentez sadece Güneş ışığı altında gerçekleşir.

3) (....) Bitkiler gece ve gündüz solunum yapmaya devam eder.

4) (....) Birinci dereceden tüketiciler fotosentez yapan canlılarla beslenebilir.

5) (....) Oksijenli solunumda açığa çıkan enerji miktarı oksijensiz solunuma göre daha fazladır.

6) (....) Geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıdır.

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1)  bitki   ?   tilki     aslan 

Yukarıdaki besin zincirine göre ? işaretli yere aşağıdaki canlılardan hangisi gelemez?

A) B) C) D)

2) Aşağıdaki olayların hangisinde besin üretimi gerçekleşir?

A) Laktik asit fermantasyonu

B) Oksijenli solunum

C) Fotosentez

D) Etil alkol fermantasyonu

1







2







3
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3) Aşağıdaki canlılardan hangisi bir besin zincirindeki birinci dereceden tüketici bir canlıyla doğ-
rudan beslenebilir?

A) B) C) D)

4) İkinci dereceden tüketici bir canlıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da han-
gileri doğrudur?

  I. Etçil olabilir.

 II. Otçul olabilir.  

III. Üretici olabilir.

IV. Hem etçil hem otçul olabilir.

A) Yalnız I        B) I ve IV             C) II ve IV                    D)  I ve III

5) Aşağıdakilerden hangisi hem tohumun çimlenmesi hem de bitkinin gelişimi için gereken ortak 
bir etken değildir?

A) Işık      B) Su  C) Oksijen           D) Sıcaklık

6)
Kırmızı ışık

25 °C

Kırmızı ışık

25 °C

Yukarıdaki gibi bir deney düzeneği kuran bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlemlemeye 
çalışıyor olabilir?

A) Tohumun çimlenmesinde ışık şiddetinin etkisini

B) Bitki gelişiminde sıcaklığın etkisini

C) Bitki gelişiminde ışığın dalga boyunun etkisini

D) Tohumun çimlenmesinde sıcaklığın etkisini
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7) Doğadaki bir madde döngüsünde;

  I. Ayrıştırıcı canlıların görev aldığı

 II. Şimşek ve yıldırımın etkili olduğu

III. Baklagillerin etkin olduğu

Biliniyorsa bu döngü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Azot

B) Oksijen

C) Su

D) Karbondioksit

8) http://www.eagd.org.tr/koy-okullarina-bilgisayar-projesi/

Çalışan, çalışmayan bilgisayar ve bilgisayar parçalarınızı, yazıcı, tarayıcı, monitör,  tablet ve 
dizüstü bilgisayarlarınızı bize bildirin, anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm firması evinizden alsın, 
tamir edilebilir parçaları tamir edip ihtiyacı olan köy okullarına gönderelim.

Yukarıda geri dönüşümle ilgili bir proje örneği verilmiştir. Bu projede aşağıdakilerden hangisi 
amaçlanmış olamaz?

A) Ülke ekonomisine katkıda bulunma

B) Atık miktarını azaltarak kaynakları tasarruflu kullanma

C) Toplumsal 
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7) Doğadaki bir madde döngüsünde

  I. Ayrıştırıcı canlıların görev aldığı

 II. Şimşek ve yıldırımın etkili olduğu

III. Baklagillerin etkin olduğu

biliniyorsa bu döngü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Azot

B) Oksijen

C) Su

D) Karbondioksit

8) “Çalışan, çalışmayan bilgisayar ve bilgisayar parçalarınızı, yazıcı, tarayıcı, monitör, tablet ve 
dizüstü bilgisayarlarınızı bize bildirin, anlaşmalı olduğumuz geri dönüşüm firması evinizden alsın, 
tamir edilebilir parçaları tamir edip ihtiyacı olan köy okullarına gönderelim.”

Yukarıda geri dönüşümle ilgili bir proje örneği verilmiştir. Bu projede aşağıdakilerden hangisi 
amaçlanmış olamaz?

A) Ülke ekonomisine katkıda bulunma

B) Atık miktarını azaltarak kaynakları tasarruflu kullanma

C) Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırma

D) Kişisel gelir elde etme

9) Mert ve arkadaşları küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla bir pano hazırlıyor. Buna göre 
Mert ve arkadaşları panoya aşağıdaki bilgilerden hangisini yazmamalıdır?

A) Küresel ısınma iklim değişikliğine neden olabilir.

B) Küresel ısınmanın önüne geçilemez.

C) Birçok ülke küresel ısınmaya karşı önlem almaktadır.

D) Küresel ısınma canlı yaşamını olumsuz etkiler.

10) Aşağıdakilerden hangisi havadaki karbondioksit miktarını arttıran olaylardan biri değildir?

A) Fotosentez

B) Solunum

C) Yanma

D) Fosil yakıt tüketimi
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Çağdaş toplumların kullandığı en yaygın enerji nedir acaba? 
Elektrik tabii ki. Bir düğmeye basıyorsunuz ortam aydınlanı-
yor, bir başkasıyla bilgisayarınız açılıyor, daha pek çok alan-
da elektrik enerjisine ihtiyaç duyuluyor. İspanya’da bulunan 
bir mimarlık firması, döndürüldüğünde elektrik enerjisi üreten 
bir atlıkarınca geliştirdi. Çocuklar atlıkarıncanın iplerine asılıp 

dönmeye başladığında elektrik enerjisi üretiyor.

 Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Tahmin ediniz.

ELEKTRİK YÜKLERİ VE
ELEKTRİK ENERJİSİ

A.  ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME

B.  ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER

C.  ELEKTRIK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ

KONULAR

     Üniteye Hazır mısınız?

ÜNİTE7.
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ELEKTRİK YÜKLERİ VE
ELEKTRİKLENMEA

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda elektriklenmeyi bazı doğa olayları ve teknoloji uygulamaları üze-
rinden açıklayacak, elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirine 
etkilerini açıklayacak ve deneylerle elektriklenme çeşitlerini fark edeceksiniz.

Eşyaların yüzeyindeki izlerin bulunduğu yerlerde elektriklenme, diğer zeminlere göre farklıdır. 
Bu farkı belirleyen cihazlar sayesinde, kişilerin parmak izleri belirlenebilir. Dedektifler kâğıt ya da 
plastik yüzeylerdeki parmak izlerini belirlemek için elektriklenmeden faydalanırlar. 

Günlük yaşamda başka hangi olaylarda elektriklenmeden faydalanılır?

 Elektrik yükleri         Elektrik yükleri arasındaki itme ve çekme kuvvetleri 

 Elektriklenme 
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Elektriklenme
Soğuk kış günlerinde giydiğiniz yünlü hırkayı çıkardığınızda çıtırtılar duymuş ve saçlarınızın havalan-

dığını fark etmişsinizdir. Bu sırada ortam karanlık ise bazı küçük kıvılcımların oluştuğunu görmüşsünüz-
dür. Parkta oyun oynayan kardeşinizin kaydıraktan kayarken saçlarının havalandığını fark etmişsinizdir. 
Benzer bir durumu halı üzerinde balonlarla oynarken saçlarınızın havalanmasıyla da yaşamışsınızdır. 
Bu tür olayların elektrik yüklerinden kaynaklandığını biliyor musunuz? 

Bir maddenin elektrik yüklü başka bir maddeyle etkileşmesi sonucu ortaya çıkan fiziksel özelliğe 
elektriksel yük adı verilir. Cisimlerin sahip oldukları elektriksel yüklerin yer değiştirmesine elektriklen-
me denir. Günlük yaşamda pek çok durumda cisimler elektriklenir. Bu durumdan teknolojinin pek çok 
alanında yararlanılmaktadır.

Elektriklenmenin görüldüğü örnekler

Araştıralım-Tartışalım

Teknolojideki elektriklenme ve elektriklenmelerin meydana geldiği bazı doğa olaylarını araştırınız. 

Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.

Elektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarından biri fotokopi makineleridir. Fotokopi makinele-
rinde metal bir plaka, kopyasını çıkaracağımız kâğıdın yazılı kısımlarına denk gelecek şekilde elektrikle 
yüklenir. Toner adı verilen koyu renkli bir toz, bu plakanın yüklü kısımlarına yapışır. Sonra altından ge-
çen boş kâğıdı boyayarak görüntünün kâğıda aktarılmasını sağlar.

Otomotiv ve beyaz eşya sanayisinde de cisimler boyanırken elektriklenmeden faydalanılır. Yüzeyler 
sprey  boya kullanılarak boyanır. Spreyler, içindeki boyayı elektrik yüküyle yükler. Yüklü boya ile zemin 

arasında oluşan çekim kuvveti sayesinde yüzey boyanır.

Fotokopi makinesi Sprey boya ile otomobil boyama
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Fabrika bacalarındaki filtre sistemlerinde de elektriklenmeden faydalanılır. Baca içine yerleştirilen 
elektrik yüklü kablolar bacadan geçen tozların elektrikle yüklenmesini sağlar. Daha sonra tozlar bacanın 
etrafındaki zıt yüklü bir tabaka tarafından çekilir. Böylece tozların havaya karışması önlenir.

Şimşek de günlük yaşamda sık karşılaşılan bir elektriklenme olayıdır. Bu olay, elektrikle yüklü bu-
lutların birbiri ile teması sonucu elektrik yüklerinin bulutlar üzerinde yer değiştirip ortamı aydınlatması 

şeklinde gerçekleşir.

Elektriksel yükler ilk olarak Thales (Tales) tarafından bulunmuştur. Thales, kehribar çubuğunu yünlü 

kumaşa sürttüğünde çubuğun saman parçalarını çektiğini gözlemlemiştir. Bilim insanları buradan hare-

ketle daha pek çok çalışma yaparak iki farklı elektriksel yük olduğu sonucuna varmıştır. Bu yükler, pozitif 

ve negatif yük olarak adlandırılmıştır. Bu alandırmayı yapan Benjamin Franklin’dir (1706-1790). Frank-

lin, yaptığı çeşitli deneyler sonucunda her ikisinde de elektrik eksikliği ya da fazlalığı bulunan cisimlerin 

birbirini ittiğini, birinde eksiklik diğerinde fazlalık olan cisimlerin ise birbirlerini çektiğini ileri sürdü. Fazla-

lığı artı elektrik, eksikliği ise eksi elektrik olarak adlandırdı.

Fabrika Şimşek

Thales Benjamin Franklin

Elektriksel yük

Negatif yükPozitif yük
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Etkinlik 1

Etkinliğin Yapılışı
 Üçayak, destek çubukları ve bağlama parçalarını kullanarak şekilde gördüğünüz düzeneği ha-

zırlayınız.

 Ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüp destek çubuğuna naylon iplik ile bağlayınız. Diğer ebonit çu-

buğu da yün kumaşa sürterek bağladığınız çubuğa yaklaştırınız. Çubuğun hareketini gözlemleyiniz. 

 Cam çubuğu ipek kumaşa sürtüp ebonit çubuğa yaklaştırınız. Çubuğun hareketini gözlemleyiniz.

Neler Gözlemlediniz?

 Ebonit çubukları birbirine yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz? Nedenini açıklayınız.

 Ebonit ile cam çubuk birbirine yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz? Nedenini açıklayınız.

 Ebonit ve cam çubukların hareketleri ile elektriksel yükler arasında ne gibi bir ilişki olabilir? 

Arkadaşlarınızla tartışınız.

İten ve Çeken Kim?

 Yünlü kumaş

 İpek kumaş

 Ebonit ya da plastik çubuk 
(2 adet) 

 Cam çubuk 

 Naylon iplik

 Destek çubuğu

 Üçayak 

 Bağlama parçası

Gerekli Malzemeler

Uyarı

Elektriklenme ile ilgili etkinlikleri kuru bir ortam da gerçekleştirmeli, kullanacağınız malze-

melerin ve ellerinizin nemli, kirli olmamasına dikkat etmelisiniz.

Şimdi aşağıdaki etkinliği yaparak bu elektriksel yüklerin birbirlerine etkisini deneyerek keşfediniz.
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Cisimlerin, sahip oldukları elektrik yüklerinin yer değiştirmesiyle elektrikleneceğini öğrenmiştiniz. 
Ebonit çubuk, yün kumaşa sürtüldüğünde elektriklenir. Çünkü yün kumaşta bulunan negatif yükler sür-
tünmenin etkisiyle ebonit çubuğa geçer. Böylece ebonit çubuk negatif elektrik yüküyle yüklenmiş olur. 
Etkinlikte de ebonit çubuğu yün kumaşa sürterek negatif elektrik yüküyle yüklediniz.

Cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğünüzde cam çubuktaki negatif yükler kumaşa geçer. Böylece cam 
çubuk pozitif elektrik yüküyle yüklenir. Yaptığınız etkinlikte de ipek kumaşa sürttüğünüz cam çubuğu 
pozitif elektrik yüküyle yüklediniz.

Etkinlikte elektriklenen iki ebonit çubuğu birbirine yaklaştırdığınızda birinin diğerini ittiğini, elektrikle-
nen bir cam çubuğu ebonit çubuğa yaklaştırdığınızda ise çubuğun onu çektiğini gözlemlediniz. Buradan 
hareketle negatif yüklü iki çubuk birbirine yaklaştırıldığında aralarında bir itme, negatif yüklü bir çubuk ile 
pozitif yüklü bir çubuk birbirine yaklaştırıldığında ise aralarında bir çekme kuvveti oluştuğu söylenebilir. 
Kısacası aynı yüklü cisimler birbirini iterken farklı yüklü cisimler birbirini çeker.

Ebonit çubuk

Ebonit çubukEbonit çubuk

Cam çubuk

Birbirini 
çeker.

Birbirini 
iter.

Plastik çubuk

Cam çubuk

Yünlü kumaş

İpek kumaş
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Plastik çubuk

Elektriklenme Çeşitleri
Sürtünme ile Elektriklenme

Halıya sürttüğünüz bir balonu kardeşinizin saçlarına yaklaştırdığı-
nızda saçlarının hareketlendiğini gözlemlersiniz. Yaptığınız etkinlikte 
de cam çubuk ve ebonit çubuğu kumaş parçalarına sürterek elektrik-
lendirdiniz. Bu şekilde yapılan elektriklenmeye sürtünme ile elektrik-
lenme denir. Acaba cisimlerin başka hangi yollarla elektriklenmesini 
sağlayabilirsiniz? Elektriklenme çeşitleri nelerdir?

Temas ile Elektriklenme 

Maddelerin birbiriyle etkileşme yüzeyini artırarak onları birbirine 
sürttüğünüzde elektriklenmeyi kolayca gözlemleyebildiniz. Cisimleri 
bu şekilde birbirine temas ettirerek onların elektriklenmesini sağlaya-
bilirsiniz. Temas ile elektriklenmeyi deneyerek gözlemlemek için aşa-
ğıdaki etkinliği yapınız.

Elektriklenmiş balon

Etkinlik 2 Dokun Elektriklensin

 Destek çubuğu (2 adet)

 Üçayak 

 Bağlama parçası

 Strafor köpük

 Alüminyum folyo 

 Yünlü kumaş 

 Plastik çubuk

 Naylon iplik 

Gerekli Malzemeler

Etkinliğin Yapılışı
 Üçayak, destek çubuğu ve bağlama parçalarını kullanarak görseldeki gibi bir düzenek kurunuz. 
 Strafor köpüğü, alüminyum folyo ile kaplayarak görseldeki gibi bir top oluşturunuz ve bu topu 

naylon ip ile destek çubuğuna bağlayınız.
 Plastik çubuğu, yün kumaşa sürterek negatif elektrik yüküyle yükleyiniz.
 Yüklediğiniz çubuğu alüminyum topa temas ettiriniz. Topun hareketini gözlemleyiniz.
Neler Gözlemlediniz?

 Plastik çubuk, alüminyum topa temas ettiğinde cisimlerin yük durumu nasıl değişti? Açıklayınız.  

 Temastan sonra alüminyum topun hareketinde bir değişim oldu mu? Neden? Arkadaşlarınızla 
tartışınız.
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Cisimler elektriklendiğinde negatif ve pozitif yük sayıları birbirine eşit olmaz, yük dengesizliği oluşur. 

Yük dengesizliği oluşurken pozitif yük sayısı değişmez. Elektriklenme sırasında negatif yükler hareket 

ettiği için iki cismin arasında geçiş yapabilir. Bu geçiş sırasında cisimdeki negatif yük sayısı azalır ya da 

artar. Böylece cisimde hangi yükün sayısı fazla ise cisim o yükle yüklenir. Yaptığınız etkinlikte de plas-

tik çubuğu yün kumaşa sürtüp elektrikleyerek negatif elektrik yüküyle yüklediniz. Negatif yüklü plastik 

çubuğu, alüminyum folyo topa dokundurduğunuzda ise çubuğun topu ittiğini gözlemlediniz. Birbirini iten 

cisimlerin aynı yükle yüklü olduğunu öğrenmiştiniz. Bu bilgiyi kullanarak başlangıçta nötr olan alümin-

yum topun temas ile elektriklenerek negatif yüklendiği sonucuna ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla temas ile 

elektriklenme sonucu cisimler aynı yükle yüklenir.

Etkinlik 3 Tesir ile Elektriklenme

 Destek çubuğu (4 adet)

 Üçayak (2 adet)

 Bağlama parçası (2 adet)

 Naylon iplik

 Etiket 

 Metal çubuk (2 adet)

 Plastik çubuk

 Yünlü kumaş 

Gerekli Malzemeler

Etki (Tesir) ile Elektriklenme  
Yüklü bir cismin nötr bir cisme dokundurularak nasıl elektriklendiğini öğrendiniz. Acaba yüklü bir 

cisim, nötr cisme dokundurulmadan sadece etki ile elektriklenebilir mi? Aşağıdaki etkinliği yaparak bu 

soruya yanıt arayınız.

+ + – – –– – –
+
+
+

–––

I. durum

+ + – – –
+
+
+

–––
–

– –

+ + – – –
+
+
+

–––
––
–

Yük dengesizliği oluştu. Temas ettirildi. Aynı yükle yüklenip birbirini itti.

II. durum III. durum
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Nötr bir cisim etki ile elektriklenerek yüklü hâle getirilebilir. Etkinlikte de birbirine temas eden iki nötr 

cisme yüklü plastik bir çubuk yaklaştırıldı. Bu durumda nötr metal cisimlerde bulunan negatif elektrik 

yükleri, plastik çubuğa en uzak noktaya itildi. Zıt elektrik yükleri ise çubuğa yakın olan tarafta kalır. Bu 

durumda plastik çubuğa yakın olan kısım zıt yükle, uzak olan ise aynı yükle yüklenecektir. Plastik çu-

buk çekilmeden temas hâlindeki iki cisim birbirinden ayrıldığında zıt yüklü iki cisim elde edilir. Etkinlikte 

etiketli metal çubuk, plastik çubukla aynı yükle yüklenmiştir. Bu nedenle plastik çubuk yaklaştırıldığında 

çubuklar birbirini itmiştir.

Etkinliğin Yapılışı
 Destek çubuğu, üçayak ve bağlama parçalarını kullanarak görseldeki gibi bir düzenek oluştu-

runuz. Her bir metal çubuğu naylon ip ile bağlayarak düzeneğe şekildeki gibi tutturunuz. Bu sırada 
metal çubukların birbirine temas edecek şekilde durmasını sağlayınız.

 Etiketi, metal çubuklardan birine görseldeki gibi yapıştırınız.

 Plastik çubuğu, yün kumaşa sürterek negatif yükleyiniz ve metal çubuklara yaklaştırınız.

 Plastik çubuk, metal parçaların yakınındayken etiketli metal parçanın bulunduğu düzeneği diğer 
düzenekten ayırınız.

 Ayırdığınız metal çubuğa, yüklü plastik çubuğu yaklaştırınız. Metal çubuğun hareketini gözlem-
leyiniz.

Neler Gözlemlediniz?

 Metal çubuklar birbiriyle temas hâlindeyken plastik çubuk düzeneğe yaklaştırıldığında çubukların 
duruşunda bir değişim gözlemlediniz mi? Nasıl? Açıklayınız.

 Plastik çubuk, ayrılan metal çubuğa yaklaştırıldığında metal çubuğun hareketinde nasıl bir 
değişim gözlemlediniz? Nedenini arkadaşlarınızla tartışınız.

Uyarı

Elektriklenme ile ilgili etkinlikleri kuru bir ortamda gerçekleştirmeli, kullanacağınız malze-

melerin ve ellerinizin nemli ve kirli olmamasına dikkat etmelisiniz.

++ +
– – ++ +

+– –
+ +

+

++ + ++
+ +

+
––

– –

–

+– –
–

– –––

– –

– –
– + ––

–+

+

+

–
– –

+ +
– –

– –– – – – –– – –

1. metal 
plaka 

2. metal 
plaka 

Etki ile elektriklenme

Yalıtkan 
ayak

Yalıtkan 
ayak

Yalıtkan 
ayak

2. metal 
plaka 

–
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Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Aşağıda destek çubuğuna asılı dört adet, yüklü cisim verilmektedir. Bunlardan B cismi, pozitif 

yüklüdür. Aşağıda belirtilen işlemler bu cisimlere sırasıyla uygulanıyor. Aşağıdaki bilgilerden faydala-

narak diğer cisimlerin hangi yükle yüklendiğini belirleyiniz. 

 B cismi D cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında çekme kuvveti oluşuyor.

 C cismi D cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında çekme kuvveti oluşuyor.

 C cismi A cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında itme kuvveti oluşuyor.

 A cismi B cismine dokundurulduktan sonra cisimlerin aralarında itme kuvveti oluşuyor.

2) Aşağıda; yüklü cisimlerin arasına yalıtkan tekerlekli, metal ,nötr birer oyuncak araba konularak 

hazırlanmış bir düzenek görülmektedir. Bu düzeneklerdeki arabaların hareket edip etmeyeceklerini 

ya da hangi yönde hareket edeceklerini belirleyiniz.

A B C D

–   + –––
– – +

+
+ +

+
+

+
Negatif yüklü Pozitif yüklü

–– –

Nötr

– + –––
– – +

Negatif yüklü

– +     + –––
– –

Negatif yüklü

– –––
– –

Negatif yüklü

+ + +

+ +

– –
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ELEKTRİK YÜKLÜ
CİSİMLERB

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda cisimleri sahip oldukları elektriksel yükler bakımından sınıflandı-
rarak elektroskobun ne işe yaradığını, topraklamanın ne olduğunu, günlük yaşam ve teknolojideki 
uygulamalarını öğreneceksiniz.

Şiddetli yağış ve fırtına Sivas’ta maddi hasara neden oldu. İki gündür etkisini aralıklarla sürdü-
ren sağanak yağış nedeniyle birçok evi ve iş yerini su bastı. Saat 23.30 sıralarında bir apartmana 
yıldırım düştü. 8 katlı apartmanda ikamet eden yaklaşık 50 kişi, binada bulunan paratoner saye-
sinde faciadan kurtuldu.

Haberde konu edilen paratoner nedir? Tahminde bulununuz.

 Pozitif yüklü cisim    Negatif yüklü cisim   Nötr cisim

 Elektroskop    Topraklama  
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Aşağıda verilen K,L ve M cisimlerini elektriksel yükleri bakımından sınıflandırınız.

Cisimlerin çeşitli şekillerde elektriklenerek nasıl elektrik yüklü 
hâle geldiğini öğrenmiştiniz. Şimdi ise cisimlerin hangi yükle yük-
lendiğini ya da yüklü olup olmadığını nasıl belirleyeceğinizi öğre-
neceksiniz. 

Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükle yüklen-
diğini anlamak için kullanılan araçlara elektroskop adı verilir. 
Elektroskoplar topuz, yapraklar ve yalıtkan ayaklar olmak üzere 
üç kısımdan oluşur. Topuz, elektrikle yüklü olup olmadığını öğren-
mek istediğiniz cismin yaklaştırıldığı ya da dokundurulduğu yerdir. 
Yapraklar, hareketiyle cismin yüklü olup olmadığını gösteren bö-
lümdür. Yaprakların, elektroskobun havadaki rüzgâr ve iyonlardan 
etkilenmemeleri için cam fanus içinde olanları da vardır. Yalıtkan 
ayak kısmı ise elektroskobun diğer cisimlerle temasını önler. 

Elektroskop

Topuz

Yapraklar

Yalıtkan ayak

Elektrik Yükleri
Elektriksel yüklerin pozitif ve negatif olmak üzere iki tür olduğunu öğrenmiştiniz. Bir cisimde negatif 

yük sayısı, pozitif yük sayısından fazla olabilir. Bu durumda cismin negatif yüklü cisim olduğu söylenir. 
Pozitif yük sayısının negatif yük sayısından büyük olduğu durumlarda ise cisim, pozitif yüklü şeklinde 
ifade edilir. Pozitif yük ile negatif yük sayısı birbirine eşit ise cisim ne negatif ne de pozitif yüklüdür. Bu 
durumda cisim nötrdür. Nötr ifadesi pozitif ve negatif yüklerin birbirine eşit olduğunu ifade etmek için kul-
lanılır. Bazı durumlarda nötr cisimler yüksüz olarak anlaşılabilmektedir. Ancak nötr cisme nötr denmesi 

cismin yapısında elektriksel yük olmadığı anlamına gelmez.  

Negatif yük sayısı = Pozitif yük sayısı ⇒ Nötr cisim
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Elektrik Yüklü Cisimler

Pozitif yüklü cisim Negatif yüklü cisim Nötr cisim
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Elektroskopların nötr, negatif yüklü ve pozitif yüklü olduğu durumlarda topuz ve yapraklardaki yük 
dağılımı aşağıdaki görsellerde verilmiştir. 
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–

–
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– –

––

Nötr elektroskop Pozitif (+) yüklü elektroskop Negatif (–) yüklü elektroskop

Paratoner Yıldırım

Etkinlik 4 Toprağın Sırrı Ne?

 Elektroskop 

  İletken kablo

 Plastik çubuk

 Yünlü kumaş

 Toprak

Gerekli Malzemeler

Topraklama

Elektrik yüklü bir cisim hangi yollarla nötr hâle gelir? Yıldırım oluşumu sırasında elektrik yüklü bulut-
lardaki yükler nasıl boşalır? Cami, gökdelen gibi yapıların tepesinde bulunan paratonerler ne işe yarar? 
Bir etkinlik yaparak bu sorulara yanıt arayınız.
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Önünüzde bir küçük bir de büyük koli olduğunu düşününüz. Küçük koliye mi yoksa büyük koliye mi 
daha fazla yük koyarsınız? Tabii ki büyük bir koliye koymayı tercih ediniz. Büyük kolinin daha fazla yük 
alabilmesi gibi büyük cisimler de daha fazla elektriksel yük alabilir. Bu durumda büyük bir gök cismi olan 
Dünya fazla miktarda elektriksel yük alır. Bu nedenle yüklü bir cisim yerle temas ettiğinde fazla negatif 
yüklerini toprağa aktararak nötr hâle gelir. Cisim üzerindeki fazla negatif yüklerin bir iletken yardımı ile 
toprağa ya da topraktaki negatif yüklerin cisme aktarılmasına topraklama adı verilir. Negatif yüklü bir 
cisim topraklandığında cisimdeki fazla negatif yükler iletken aracılığıyla toprağa geçer. Pozitif yüklü bir 
cisim topraklandığında ise topraktan cisme negatif yük geçişi olur. Böylece cisim nötr hâle gelir. Yaptı-
ğınız etkinlikte de elektroskobu toprağa bağladığınızda nötr hâle gelerek elektroskobun yapraklarının 
kapandığını gözlemlediniz. 

+ +

+ ++ +
–– –

– +

– –

“–” yüklü cisim

Toprak bağlantısı Toprak bağlantısı

“+” yüklü cisim

Cisim üzerindeki fazla negatif yükler topra-
ğa geçer ve cisim nötrleşir.

Cisimdeki fazla pozitif yük miktarınca negatif yük, 
topraktan cisme geçer ve cisim nötr hâle gelir.

– –

Etkinliğin Yapılışı
 Plastik çubuğu, yün kumaşa sürterek negatif elektrik yüküyle yükleyiniz. Bu çubukla elektrosko-

bu yüklü hâle getiriniz. Elektroskobun yapraklarını gözlemleyiniz.

 İletken kablonun bir ucunu elektroskoba bağlayınız. Diğer ucunu toprakla temas ettiriniz. Elekt-
roskobun yapraklarını gözlemleyiniz.

 Neler Gözlemlediniz?
Elektroskobu iletken kablo ile toprağa bağladığınızda yapraklarda ne gibi bir değişim oldu? 

Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Araştıralım-Tartışalım

Topraklamanın günlük yaşamdaki ve teknolojideki uygulamalarını araştırınız. Bunları dikkate ala-

rak can ve mal güvenliği açısından topraklamanın önemini tartışınız.
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Topraklamanın cisimleri nötr hâle getirme özelliğin-

den günlük yaşamda birçok alanda yararlanılır. Elektrik 

üretimi, iletimi ve dağıtımı bunlardan bazılarıdır. Elektrik 

tesisatlarında, topraklama yapmak için gerilim altında 

olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle 

toprak içine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanması 

gerekir. Böylece elektrikli araçları kullananların can gü-

venliği sağlanır ve cihazların zarar görmesi önlenir. Bu 

nedenle bütün elektrikli araçların gövdeleri, boruların 

madenî kısımları, tablo ve benzerlerinin metal kısımları 

topraklanmalıdır.  

Bir doğa olayı olan yıldırım, can ve mal kaybına yol açabilmektedir. Yıldırımın zararsız bir şekilde 

toprağa iletilmesinde paratonerlerden yararlanılmaktadır. Paratoner, bina tepelerine takılan sivri uçlu 

metal bir çubuktur. Bu çubuk, iletken bir tel yardımıyla toprak içerisindeki metal plakaya bağlanır. Böy-

lece yıldırım ile buluttan paratonere gelecek elektrik yükleri, binaya ve çevreye zarar vermeden toprağa 

aktarılır. Paratonerler; yüksek binalara, cami minarelerine ve yüksek gerilim hatlarına kurulabilir.

Kullanılan bazı elektrikli cihazların fişleri üç çubukludur. Bu çubuklardan biri aracın üzerinde biri-

ken elektrik yüklerini direkt olarak toprak hattına aktarmaktadır. Evlerdeki prizlerin içinde de topraklama 

kabloları yer alır. Bu sayede araçların üzerindeki yükler nötrlenir. Böylece eşyaların ve insanların zarar 

görmesi, yangın çıkma ihtimali azaltılır.

Topraklama

ParatonerTopraklanmış fiş ve priz
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1) Aşağıdaki tabloda elektrik yüklü cisimlerin sınıflandırılmasına yönelik tablo verilmiştir.

Tabloda her cismin karşılığına yük dağılımını gösteren çizimler yapınız.

2) Aşağıda verilen iki cismin iletken kablo yardımı ile toprağa bağlandığında neler olacağını aşa-

ğıdaki noktalı yere yazınız.

Bölüm Sonu Değerlendirme

Elektrik yüklü cisim Yük dağılımları

Negatif yüklü cisim

Pozitif yüklü cisim

Nötr cisim
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ELEKTRİK ENERJİSİNİN
DÖNÜŞÜMÜC

Hazırlık Çalışmaları

Neler Öğreneceksiniz?

Kavram Bilgisi

Bu bölümü tamamladığınızda elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjilerine, hareket enerji-
sinin de elektrik enerjisine dönüşebileceğini deneyerek keşfedeceksiniz. Güç santrallerinde elekt-
rik enerjisinin nasıl üretildiğini, bunların doğurabileceği zararlı veya yararlı durumları tahmin edip 
elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri kazanacaksınız.

Televizyonu, bilgisayarı hatta bir bisikletin farlarını çalıştırmak için elektrik gerekir. Günlük haya-
tımızda elektriği kullanmadığınız anlar neredeyse yok gibidir. 

Yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olan elektrik enerjisi nasıl üretilir? 
Elektrik enerji başka enerji türlerine nasıl dönüşür? Tahmin ediniz.

� Isı enerjisi   � Güç santralleri  � Elektrik enerjisi

� Işık enerjisi  � Tasarruf   � Enerji dönüşümü 

� Hareket enerjisi 
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Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşümü

Kahvaltıda yediğiniz tostu yapan makine, çamaşırların ütülendiği ütü, suyunuzu ısıtan ısıtıcı elektrik 

enerjisi ile çalışır. Bu araçlar çalışırken elektrik enerjisinin hangi enerji çeşidine dönüştüğünü biliyor mu-

sunuz? Aşağıdaki etkinliği yaparak bu soruya yanıt arayınız.

Etkinlik 5

Etkinliğin Yapılışı

 Teli, hertz ayağının yalıtkan çubukları arasına ger-

gin bir şekilde yerleştiriniz

 Bağlantı kablolarını güç kaynağına bağlayarak görseldeki gibi bir devre oluşturunuz. 

 Termometreyi lastik tıpa ve destek çubuğu yardımıyla üçayağa bağlayınız ve telin üzerine gele-

cek şekilde sabitleyiniz. Termometrenin gösterdiği değeri defterinize not ediniz.

 Güç kaynağını açınız ve bir süre sonra termometrenin gösterdiği değeri defterinize kaydediniz.

Neler Gözlemlediniz?

 İletken tele gerilim uyguladıktan sonra telin sıcaklığı değişti mi? Neden? Arkadaşlarınızla 

tartışınız.

Elektrik Isı

 Tungsten tel (0,40 mm çapında; 
20 cm uzunluğunda)

 Kimya termometresi

  Bağlantı kablosu (2 adet)

  Bünzen kıskacı (küçük boy)

 Alçak gerilim güç kaynağı

 Bağlama parçası (ikili)

 Lastik tıpa (tek delikli)

 Üçayak (3 adet)

 Hertz ayağı (2 adet)

 Destek çubuğu

Gerekli Malzemeler

Üzerinden akım geçen iletken tel, sahip olduğu direnç nedeniyle ısınır. Bu ısının miktarı telin cinsine 

göre farklılık gösterir. Etkinlikte tel üzerine bir gerilim uygulanarak akım geçmesi sağlanmıştır. Bu akım 

ile telin sıcaklığı değişmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi tel üzerinde elektrik enerjisi, ısı enerjisine 

dönüşmüştür. Elektrik enerjisinin bu dönüşümü teknolojik uygulamalarda kullanılmaktadır. Elektrik ener-

jisinin ısı enerjisine dönüştüğü uygulamalara bazı örnekler verilmiştir.
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Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren birçok araç kullanılmaktadır. Su ısıtıcıları, fırınlar, klimalar,  

ızgaralar, elektrikli şofbenler ve sobalar bunlardan bazılarıdır. Elektrikli araçlar içerisindeki iletken telin 

direnci yüksek olduğu için fişe takılıp telden akım geçince tel ısınır ve akkor hâle gelir. Böylelikle elektrik 

enerjisi ısı enerjisine dönüşür.

Elektrik tesisatlarındaki gerilim değişiklikleri devreden 

çok yüksek akımların geçmesine sebep olabilir. Bu durum, 

elektrik kablolarında açığa çıkan ısının artmasına, araçların 

bozulmasına ve yangın çıkmasına neden olabilir. Yangınla-

rın önlenmesi ve eşyaların bozulmaması için sigortalar kul-

lanılır. Sigorta içerisinde ısıya duyarlı teller vardır. Bu teller 

yüksek akımın etkisiyle yanarak kopar ve böylece tesisatta 

oluşabilecek yangın önlenmiş olur. 

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlar

Sigorta

Araştıralım-Tartışalım

Sigorta nedir? Nasıl çalışır? Araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
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Elektrik Enerjisinin Işık Enerjisine Dönüşümü
Karanlık bir yolda, yolunuzu aydınlatmak için el feneri, odanızı aydınlatmak için lamba kullanırsınız. 

Karanlık bir odada televizyonu açtığınızda odanın biraz aydınlandığını fark edersiniz. Çünkü cihazlar 

elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Bu değişimi gözlemlemek için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlar

Etkinlik 6

Etkinliğin Yapılışı
 Kabloyu ikiye ayırınız. 

 Kablonun uçlarının yalıtkan kısımlarını 1,5 cm kadar sı-

yırınız. 

 Alüminyum şeridi, fişin iki ucuna sıkıca sarınız.

 Fişi kavanozun içine şekildeki gibi koyunuz.

 Karanlık bir ortam oluşturunuz.

 Kavanozun dışındaki kablo uçlarını pile bağlayınız ve 
fişin ucundaki teli gözlemleyiniz.

Neler Gözlemlediniz?
 Kabloyu pile bağladığınızda alüminyum şeritte ne gibi bir 

değişim oldu? Nedenini arkadaşlarınızla tartışınız.

Aydınlığın Sırrı Ne?

 Bağlantı kablosu (50 cm, fişli)

 Alüminyum şerit (10 cm)

  Cam kavanoz

  Pil (9V)

    Gerekli Malzemeler
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Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü 
Lunaparktaki atlıkarınca, dönme dolap, tren ve çarpışan ara-

baların nasıl çalıştığını hiç düşündünüz mü? Elektrik olmadan ça-
lışmayan bu araçlarda hangi enerji dönüşümlerinin gerçekleştiğini 
biliyor musunuz? Bu soruların yanıtlarını bulmak için aşağıdaki et-
kinliği yapınız.

Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren araçlardan biri am-
puldür. Ampul içerisinde bir tel vardır ve bu tel, üzerinden elektrik 
akımı geçtiğinde kızararak etrafa ışık saçar. Böylece elektrik ener-
jisi ışık enerjisine dönüşmüş olur. Etkinlikte de fişin ucundaki çelik 
telden geçen akım, telin etrafa ışık vermesini sağlamıştır. Trafik 
ışıkları, ışıklı tabelalar  ya da bilgisayar ekranı elektrik enerjisinin 
ışık enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamalara ör-
nektir.

Ampul

Lunapark

Etkinlik 7

Etkinliğin Yapılışı

 Emaye kaplı bakır teli bir kalem pil etrafına 10 kez sarınız. Sarımları pilin üzerinden dikkatlice 
çıkararak şekildeki gibi bir bobin oluşturunuz.

 İki adet çengelli iğne veya ataş kullanarak sarımların oturtulacağı destekler hazırlayınız.

 İğneleri bir tahta plaka üzerine pense yardımıyla şekildeki gibi sabitleyiniz. Sarımların her iki 
ucuna birer boncuk ya da tespih tanesi geçiriniz. Ardından, sarımlar çengelli iğne üzerindeki halkalara 
yerleştiriniz.

 Krokodil kablo veya zil teli yardımıyla motorun uçlarını pile bağlayınız. Emaye kaplı telin duru-
munu gözlemleyiniz.

Neler Gözlemlediniz?
 Pili bağlamadan önce ve sonra hazırladığınız bobinin hareketi nasıldır? Açıklayınız.
 Bu olay sırasında gerçekleşen enerji dönüşümünü açıklayınız.

Hareket Ettiren Ne?

 Mıknatıs (1 adet)
 Emaye kaplı bakır tel (1,5 m)
 1.5 V’luk kalem pil (1 adet)
 Çengelli iğne veya ataş (2 adet)
 Boncuk veya tespih tanesi (2 adet)
 Tahta plaka
 Maket bıçağı
 Pense
 Krokodil kablo veya zil teli

    Gerekli Malzemeler
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Mikser, matkap ve doğrayıcı gibi araçlar elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile çalışır. 
Bu araçlar içerisindeki motorlar elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Motorlar içerisinde mık-
natıs bulunur. Motor içerisinden akım geçtiğinde mıknatıslarla etkileşim gerçekleşir ve motor hareket 
eder. 

Oyuncaklarınızın bazıları elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile çalışır. Özellikle oyun-
cak robotlar elektriğin hareket enerjisine dönüşümü temel alınarak geliştirilmiştir. Etkinlikteki uzaktan 
kumandalı araba da pil olmadan hareket etmez. İçerisindeki küçük motor, elektrik enerjisini hareket 
enerjisine dönüştürerek arabanın hareket etmesini sağlar.

Bir bisikletteki farların ışık vermesi için dinamo denilen 

araç kullanılır. Bisikletin pedalları çevrildiğinde dinamo içe-

risinde bulunan küçük mıknatıslar hareket eder. Bu hareket 

sayesinde elektrik enerjisi üretilir. 

Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü öğrendiniz. Acaba hareket enerjisinden elektrik 
enerjisi üretilebilir mi?

Hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşür.

Doğrayıcı Matkap

Oyuncak robot Uzaktan kumandalı araba

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

Pilsiz el feneri nasıl çalışır? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak hareket enerjisinin 
elektrik enerjisine dönüşümünü gösteren bir model tasarlayınız. Tasarımınızı arkadaşlarınızla pay-
laşınız.
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Elektrik Enerjisinin Üretimi
Dinamo kullanarak el feneri gibi basit bir alet için elektrik enerjisi üretilebilir. Acaba elektriğe çok 

daha fazla ihtiyaç duyulan ev, fabrika, okul gibi alanlar için gereken elektrik nasıl üretilir? Tahmin ediniz.

Hidroelektrik santrallerde yüksekten bırakılan su, türbinin küreklerini harekete geçirir. Bu hareket je-
neratöre aktarılır. Tıpkı bir bisikletin dinamosunda olduğu gibi metalden bir makaranın içinde bir mıknatıs 
döner. Bu sırada, dalganın dönmesiyle oluşan mekanik enerjiden, makara içerisindeki elektronların hare-
kete geçirilmesiyle elektrik enerjisi oluşur. 

Rüzgâr santrallerinde ise rüzgârın etkisiyle türbinler döner. Bu hareket 
sonucu elektrik enerjisi üretilir.

Bir sonraki sayfada santrallerde elektrik üretimini gösteren şemalar yer 
almaktadır.

Araştıralım-Tartışalım

Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri arka-
daşlarınızla tartışınız.

Televizyon, bilgisayar, fırın, bulaşık makinesi gibi elektrikli araçların kaynağı şehir elektriğidir. Şehir 
elektriğinin üretildiği yerlere güç santralleri adı verilir. Hidroelektrik, termik, jeotermal, nükleer ve rüzgâr 
santralleri elektrik enerjisinin üretildiği başlıca santrallerdir. Bu santrallerde hareket enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren araçlara jeneratör adı verilir. Jeneratörler yapısında bulunan türbin denilen sis-
temlerin dönmesiyle elektrik üretir.

FEN, MÜHENDİSLİK VE 
GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI

 Bu projede sizden beklenen elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjilerinden birine ve ya 
daha fazlasına dönüşümünü temel alan bir model ya da bir ürün tasarlamanızdır.

 Proje için size verilen süre 3 haftadır.
 Projenizi hazırlarken kitabımızda yapılan elektrik enerjisinin ısı, ışık , ve hareket enerjisine dö-

nüşümünü gösteren etkinliklerden yararlanabilir, çeşitli kaynaklardan konuyla ilgili araştırmalar yapa-
bilirsiniz

 Projenizi hazırlarken sayfa 12’deki Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları bölümünde yer 
alan yönlendirmelerden yararlanabilirsiniz. 

 Tasarladığınız ürünü bir bilim şenliği düzenleyerek okulunuzda sergileyebilirsiniz.

Rüzgar santrali

Türbin

Jeneratör

Hidroelektrik santrali Hidroelektrik santralinde elektrik üretimi
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Jeotermal elektrik santrallerinde ise yer altından çıkarılan termal sular ile yüksek basınçta buhar elde 
edilir. Buhar türbinlerine püskürtülen buhar, türbinin dönmesini sağlayarak elektrik üretimini gerçekleştirir.

Artan enerji ihtiyacını karşılamak için geliştirilen santrallerden biri de nükleer santrallerdir. Nükleer 
santrallerde nükleer yakıtlardan elde edilen enerji ile buhar üretilir. Bu buhar jenaratör türbinlerini dön-
dürerek elektrik enerjisi üretilmesini sağlar.

Nükleer santralinde elektrik üretimi

Kömür, linyit, doğal gaz gibi madenlerin yakılması sonucu ısı açığa çıkar. Termik santrallerde bu 
ısı buharlaştırılarak türbinlere gönderilir. Türbinlerin hareketi sonucu hareket enerjisi elektrik enerjisine 
dönüşür

Nükleer santraller, enerji üretmek için önemli bir kaynaktır. Nükleer santrallerde çevreyi kirletmeden 
daha fazla enerji üretmek mümkündür. Ancak nükleer santraller kullanılırken güvenlik tedbirleri en üst 
düzeyde alınmalıdır. 

Termik santralinde elektrik üretimi

Jeotermal santralinde elektrik üretimi

Jeneratör

Türbin

Jeneratör

Türbin

Jeneratör

Türbin
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Sıra Sizde

Arkadaşlarınızla güç santrallerini yarar-zarar ve riskler yönünden değerlendirmek için altı gruba 
ayrılınız. Şapkalara ait düşünme tekniklerini inceleyerek boşta renk kalmamak şartı ile grubunuza 
uygun bir renk seçiniz. Renkteki düşünme özelliklerine göre konuyu münazara yapınız. 

Tarafsız

Duygusal

Karamsar

İyimser

Yenilikçi ve üretici

Özetleyici

Her bir güç santralinin nasıl çalıştığı hakkında açıklama ya-
pınız.

Elektrik enerjisi üretiminin daha etkili yapılabilmesi için farklı 
çözüm önerileri sununuz.

Elektrik enerji üretimini tüm yönleriyle ele alınız.

Güç santrallerinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek 
problem ve sorunlar ile ilgili bilgi veriniz.

Güç santrallerinin çevreye ve diğer canlılara vereceği za-
rarları belirleyiniz. Bununla ilgili resim, şiir, hikâye ya da drama 
hazırlayınız.

Güç santrallerinin, kaynakların etkili kullanımı ve çevre için 
önemini anlatınız. 

Doğadaki elektrik enerjisi kaynakları sonsuz değildir. Bu kaynaklar bilinçli ve tasarruflu kullanılma-
dığında hem aile hem de ülke ekonomisi olumsuz etkilenir. O hâlde elektrik enerjisi nasıl bilinçli ve 
tasarruflu kullanılır? 

Elektriğin Tasarruflu Kullanımı

Araştıralım-Tartışalım

Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımı ülke ve aile ekonomisi bakımından neden 

önemlidir? Araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız. 

Televizyonda, gazetelerde ve dergilerde Dünya’nın ısındığına ilişkin haberlere de rastlıyoruz. Bilim 
insanlarına göre, tüm bunlar birbiriyle ilişkili ve Dünya’nın ısınması, kullandığımız enerji kaynaklarına 
bağlı olarak havaya fazla miktarda karbondioksit gazı salınmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle elektrik 
üretilen yerler olması doğaya en az zararla en fazla enerji üretebilen santraler kullanılması gerekmekte-
dir. Günümüzde tüm ülkeler, bu sorunlara çareler bulmaya çalışıyor. Artık herkes, temiz enerji kaynakla-
rının kullanılmaya başlanması konusunda hem fikirdir.

Ülkemizin enerji üretiminde kullanılan hidroelektrik santrallerin avantajları; güvenilir, ucuz üretim ma-
liyetli, gereksinime göre enerji üretebilen ve atık madde üretmediği için temiz olması olarak sıralanabilir. 
Ancak bu avantajların yanında hidroelektrik santrallerinin akarsudaki canlı yaşamına olumsuz etkileri de 
vardır. Santrallerin yüksek maliyetle uzun sürede inşa edilmesi de dezavantajlarından biridir. 
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Ampuller de enerji tasarrufuna göre sınıflandırılmaktadır. 

Kompakt lambalar tasarruflu aydınlatma araçlarıdır. Bu lamba-

lar kullanılarak elektrik tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca gereksiz 

yere yanan lambalar söndürülmelidir. 

Bulaşık ve çamaşır makineleri yüksek ısılarda çalıştırıldı-

ğında daha fazla elektrik harcar. Elektrik tasarrufu yapmak 

için bu makineler yüksek ısılarda çalıştırılmamalıdır. Ayrıca bu 

makineler tam kapasiteyle çalıştırılmalıdır. Çünkü bu sayede 

enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Elektrik enerjisi yaşamımızın her alanında kullanılmaktadır. Enerji kaynaklarının sınırlı olduğu 

düşünüldüğünde tüketimin artışı zamanla birtakım sorunlara neden olacaktır. Bu sorunların önlenmesi 

için elektrik enerjisi verimli kullanılmalıdır. Verimli kullanmak için bilinçli olmak ve tasarruf yapmak 

gerekmektedir. Aşağıda Elektrik enerjisini daha verimli kullanmak için yapılması gerekenlerden bazıları 

aşağıda sıralanmıştır:

Elektrikle çalışan birçok araç elektrik enerjisi kullanım per-

formansına göre harflerle sınıflandırılmıştır. A enerjisi sınıfın-

daki cihazlar elektrik enerjisi kullanımı en az olanlardır. Bu ne-

denle satın alınan elektrikli araçların enerji verimliliği açısından 

A sınıfı olmasına dikkat edilmelidir.

Bekleme konumunda bırakılan elektrikli araçlar belirli bir 

miktar elektrik enerjisi tüketmeye devam eder. Elektrik tasarrufu 

yapmak için televizyon, bilgisayar gibi araçlar kullanılmadığı 

zaman kapatılmalı, bekleme konumunda tutulmamalıdır.
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Enerji verimliliği konusunda ülkemizde resmî olarak Enerji Bakanlığı çalışmalar yapmaktadır. Bu 
kurum, enerjinin verimli kullanılması için neler yapılması gerektiğini belirler. Ülke genelinde gereğinin 
yapılması için yetkilileri bilgilendirir. Ayrıca 2008 yılında Enerji Verimliliği Derneği tarafından hazırlanan 
bir proje ile vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Dernek ile aynı adı taşıyan ENVER adı altında 
oluşturulan bir kampanyada özellikle çocukların bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Elektriğin yasa dışı yollardan bedelsiz kullanımı kaçak elektrik kullanımı olarak adlandırılır. Kaçak 
elektrik kullanımı ülke ekonomisine büyük zarar vermektedir. Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomi-
sine verdiği zararın ne kadar büyük olduğu aşağıdaki haberden de anlaşılmaktadır.

Buzdolabı, derin dondurucu gibi soğutma için kullanılan araç-

lar; fırın, ocak gibi ısı yayan araçlardan uzak bir yere yerleştirilme-

lidir. Buzdolabının kapağı gereksiz yere açılmamalı, böylece ısı 

kaybı önlenmelidir.

Sıra Sizde

Evlerinizde küçük önlemlerle büyük tasarruflar yapmak mümkündür. Evinize gelen elektrik fatura-
sının ne kadar olduğunu ve fatura kesim tarihini öğreniniz. Belirli önlemler belirleyerek fatura kesim 
tarihinden itibaren bir aylık süre boyunca bu önlemleri  uygulayınız. Bu önlemlerin faturaya nasıl 
yansıdığını kontrol ediniz. 

Bilim, Teknoloji ve Yaşam

HABER
“TBMM Küresel Isınma ve Su Kaynakları Araştırma Komisyonu Başkanı, ülkedeki kayıp-ka-

çak elektrik kullanımının ekonomik değerinin yılda yaklaşık 3 milyar TL olduğunu bildirdi.

Dünyada 2 milyar insanın elektrik enerjisinden yoksun bir hâlde yaşadığına dikkat çeken Öz-
türk, dünyada yine yılda maliyeti 400 milyar dolara varan elektrik ve ısınma enerjisinin israf edil-
diğine işaret etti.

Başkan “Elektrik hırsızlığı sosyal bir kötülüktür. Her yıl elektrik enerjisi hırsızları tarafından 
milyarlarca dolar değerindeki elektrik enerjisi çalınmaktadır.” diyerek elektrik hırsızlarının dürüst 
müşterilere kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektriğin dağıtımını zorlaştırdığını vurguladı.

Geçen yıl için kayıp-kaçak tüketiminin parasal değerinin 4.72 milyar TL olduğu ortaya çıkmak-
tadır. TETAŞ’ın 2018 yılı için açıkladığı miktar üzerinden kamunun cebinden çıkacak kayıp-kaçak 
tüketim parası 5.4 milyar TL’ye ulaşacaktır.

Ülke ekonomisine bu kadar zararlı olan kaçak elektrik kullanımını bilinçli bireyler olarak yetkili 
yerlere bildirmeliyiz.

Basından
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Bölüm Sonu Değerlendirmesi

Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1) Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine nasıl dönüştüğünü örneklerle açıklayınız.

..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2) Elektrik enerjisinin hareket enerjisine nasıl dönüştüğünü örneklerle açıklayınız.

..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3) Elektrik enerjisinin üretimi için kullanılan santraller nelerdir? Bu santrallerden biri olan hidroe-
lektrik santrallerinde elektriğin nasıl üretildiğini belirtiniz.

..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4) Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanımının ülke ve aile ekonomisi açısından önemini 
yazınız.

..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) (....) Yün kumaşa sürtülen ebonit çubuk negatif yüklenir. 

2) (....) Nötr elektroskopa pozitif yüklü cisim dokundurulduğunda elektroskopun yaprakları hare-

ketsizdir.

3) (....) Topraklama sadece yüklü cisimleri nötr hâle getirmek için kullanılır. 

4) (....) Aynı yükle yüklenmiş iki cisim arasında itme kuvveti oluşur.  

5) (....) Yüklü cisimleri nötr hâle getirmek için yalnızca aynı yüklü başka bir cisimle temas ettirmek 

yeterlidir.

6) (....) Nötr cisimlerde pozitif ve negatif yük miktarları eşittir.

B. Aşağıdaki soruların yanıtlarını kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız. 

1) Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamalarına örnekler veriniz.

2) Aynı ve farklı cins yüklerin birbirini nasıl etkilediğini açıklayınız.

3) Kaç tür elektriklenme çeşidi vardır? Örneklerle açıklayınız.

4) Topraklama nedir? Topraklamanın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarının can ve mal 

güvenliği açısından önemi nedir? Anlatınız.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden 
uygun olanları yazınız.

1) Pozitif yük ile negatif yüklerin eşit olduğu cisimlere ........................................ cisim denir.

2) Elektriklenen iki cisim birbirini itiyorsa ............................... yükle yüklenmiş demektir.

3) Cisimlerin sahip oldukları elektrik yüklerinin yer değiştirmesine ............................... adı verilir.

4) Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükle yüklendiğini anlamak için kullanılan araçlara 
............................... adı verilir.

5) Cisim üzerindeki yüklerin bir iletken yardımı ile toprağa aktarılmasına ................................... 
adı verilir.

6) Yıldırımdan korunmak için yüksek binalara konulan araçlara ................................... adı verilir.
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Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) 

Yukarıda verilen cisimlerden hangisi ya da hangileri pozitif yüklüdür?

A) Yalnız I         B) Yalnız IV             C) I ve IV             D) II ve III

2) 

?

–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-––-–-–-–-–-–

+
–

?

–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-––-–-–-–-–-–

–
–

?

–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-––-–-–-–-–-–

?

–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-––-–-–-–-–-–

+ –

+ +

I II III IV

Yukarıdaki düzenekte eşit ağırlıklı iletken küreler dinamometrelerle asılmıştır. Daha sonra bu 
kürelerin altına yalıtkan ayaklar üzerine konulan yüklü iletken küreler yerleştirilmiştir.

Dinamometrelerin gösterdiği değerlerdeki değişim hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

        I                          II                      III                      IV                                                                   

A) Artar.  Azalır.  Artar.  Azalır.    

B) Artar.  Azalır.  Azalır.  Artar.            

C) Azalır.  Artar.  Artar.  Azalır.                          

D) Azalır.  Artar.  Azalır.  Artar.

3) Aşağıdaki güç santrallerinin hangisinde elektrik enerjisi kimyasal yakıtlardan elde edilen ısı 
enerjisinden sağlanır?

A) Hidroelektrik santral

B) Termik santral

C) Nükleer santral

D) Rüzgâr santrali

–
+

+

+

++ ++
+ +

+
+

+
+ +

+
+
+ +

+
+

+
+–

–

–
– – –

– –
–
– –

––
––

–
–

–
I II III IV
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4) Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araçların tasarruflu kullanımıyla ilgili yapılan yanlış bir dav-
ranıştır?

A) Enerji tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.

B) A sınıfı tasarruflu araçlar kullanılmalıdır.

C) Bilgisayar, televizyon gibi araçlar kullanılmadıkları zaman bekleme konumunda tutulmalıdır.

D) Buzdolabı ve derin dondurucu gibi araçlar ısı yayan ortamlardan uzak tutulmalıdır.

5) Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarına örnek değildir?

A) Fotokopi makinesi

B) Buzdolabı 

C) Filtre sistemleri 

D) Paratoner

6) 
K LA B C

Yalıtkan ayak

Birbiriyle temas hâlinde olan özdeş, nötr iletken A, B, C kürelerine şekildeki gibi K ve L cisimleri 
yaklaştırıldığında A negatif, B nötr ve C pozitif yükleniyor. Buna göre K ve L iletkeninin yükleri hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

   K                          L                   

A)  Nötr     Nötr  

B)    +       –   

C)    –         –  

D)    –       +  
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7) 

  I. Parmak izi belirleme

 II. Fotokopi makinesinin çalışması

III. Ütünün çalışması 

Yukarıda verilen olayların hangisi ya da hangilerinde elektriklenmenin etkisi vardır?

 A) Yalnız I         B) Yalnız III             C) I ve II                 D) I, II ve III

8) 

  I. Yüklü bir cisim iletken kablo ile toprağa bağlanarak topraklanır.

 II. Topraklama sırasında cisimdeki fazla negatif yük toprağa geçer.

III. Paratonerler topraklamanın can ve mal güvenliği açısından önemli bir uygulamasıdır.

 Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I         B) Yalnız II             C) I ve III                 D) I, II ve III

 9) Şekildeki özdeş iki küreden K negatif, L ise pozitif yüklüdür. K 
küresinin yük miktarı L’den büyüktür. Kürelerin birbirine dokundurulup 
uzaklaştırıldıktan sonraki yükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

   K                          L                   
A)    +     –  

B)    –     –   

C)    +       +  

D)    –     + 

10) Özdeş iki küreden M negatif, L ise nötrdür. M cisminin etkisi altın-
daki L cismi kısa bir süre topraklanıyor. Topraklama bağlantısı kesildik-
ten sonra kürelerin son durumdaki yükleri hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

   M                          L                   
A)    +     –  

B)    –     –   

C)    +       +  

D)    –     +

K L

M L
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………………………………………………………………………....…………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....…………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....…………………..………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………....…………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………....…………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………....…………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....…………………..……………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....…………………..………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………....…………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………....…………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………....…………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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C
1 meteoroloji
2 iklim
3 İklim bilimci
4 kırağı
5 kar

A
1 Sis, kar, dolu, kırağı, yağmur, rüzgâr
2 Sıcaklık farkı ve basınç hava olaylarının nedenleridir.
3 Öğrencilerin verdiği yanıtlar dikkate alınır.

4

İklim geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olayları iken, hava olayları dar alanda 

kısa sürede görülen atmosfer olaylarıdır.

İklimde değişiklik az iken hava durumunda değişiklik fazladır.

İklimden bahsedilirken kurak, yağışlı, soğuk, sıcak, ifadeleri kullanılırken, hava durumlarında 

güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.

Ç
Rüzgâr
Yağmur
Hava tahmini
Meteoroloji
Meteorolog
Kasırga
Fırtına
Dolu

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAP ANAHTARLARI

2. ÜNİTE

A

1

Saf döl: Bir karakteri oluşturan 2 genin de aynı şekil ve özellikte olmasıdır.
Baskın: Bireyin DNA’ sında bulunduğunda  etkisini her zaman gösteren gendir.
Çekinik: Bir bireyin DNA’ sında yanında baskın gen bulunmadığı zamanlarda etkisini gösterebilen 
gendir.
Homozigot: Bir karakteri kontrol eden iki genin birbirinin aynısı olma durumudur.
Heterozigot:  Biri anneden biri babadan gelen gen çiftlerinin farklılık göstermesi durumudur.

2 Öğrencinin verdiği cevaplar dikkate alınır.

B
1 D 4 D
2 D 5 Y
3 Y 6 D

1. ÜNİTE

D
1 D 5 C
2 C 6 D
3 B 7 A
4 D 8 B
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C
Tavşan, sahip olduğu genlerin yarısını annesinden yarısını babasından 
alır. Babasının sahip olduğu siyah kıl geni annenin sahip olduğu beyaz 
renk genine baskın durumdadır. Bu durumda tavşanda annesinden gelen 
çekinik ve babasından gelen baskın genler bulunmaktadır. Fenotipte 
baskın genin yani siyah kıl renginin etkisi görülmektedir.

B
1 basınç
2 derinlik-sıvının cinsi
3 yüzey alanı
4 artar
5 Pascal Prensibi 

A
1 Öğrencilerin verdiği cevaplar dikkate alınır.
2 Sıvı basıncını etkileyen değişkenler sıvı derinliği ve sıvının cinsidir.
3 Öğrencilerin verdiği cevaplar dikkate alınır.

C
1 2, 3, 4 ve 5
2 1, 7 ve 9
3 6 ve 8

3. ÜNİTE

Ç
1 C 6 D
2 D 7 A
3 B 8 B
4 A 9 A
5 D

D

Y

Ü

Z B

K U V V E T A

P Y S

A Ç I K H A V A B A S I N C I

S İ L N

C D A Ç

A R N

L O I

L

İ

K

1

6

5

4

2

3

v 

B

1 Y 4 Y

2 D 5 D

3 D 6 Y

Ç
1 A 6 B
2 B 7 D
3 C 8 D
4 A 9 C
5 D 10 B
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A
1 D 5 D
2 D 6 Y
3 Y 7 D
4 Y

D
1 B 6 C
2 A 7 B
3 D 8 A
4 B 9 B
5 B 10 C

C
1 grup 4 baz
2 asit 5 periyot
3 nötr 6 fiziksel

4. ÜNİTE

A

1 Y 5 Y

2 D 6 Y

3 Y 7 D

4 D 8 D

C
1 çıkrık 5 eğik düzlem
2 basit makine 6 vida
3 sabit makara 7 iş
4 palanga 8 kuvvet

B

1
Bazı işleri daha kısa sürede ya da daha az kuvvet kullanarak 
yapabilmeyi sağlayan düzeneklere basit makine denir. Makara, 
kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık basit makine çeşitlerindendir.

2 Öğrencilerin verdiği cevaplar dikkate alınır.
3 Öğrencilerin verdiği cevaplar dikkate alınır.

B

1

Periyodik sistemde atomlar, proton sayılarına göre çizelgeye yer-
leştirildiğinde elementlerin özellikleri belli aralıklarla tekrar eder. 
Elementler, artan atom numaralarına göre düşey ve yatay sıralar 
oluşturur. Düşey olanlar grupları, yatay olanlar periyotları oluşturur.

2

Asitlerin tatları ekşidir. Kuvvetli asitler yakıcı ve cildi tahriş edici 
özelliğe sahiptir. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Asitlerin pH değeri 
7’den küçüktür. Asitler mavi turnusol kâğıdının rengini maviye çe-
virir. Limon, domates, tuz ruhu, çilek, yogurt gibi maddeler asidik 
özelliğe sahiptir.
Bazların tadı acıdır. Bazların pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Bazlar, 
kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir. Lavabo açıcılar, diş 
macunu, karbonat, deterjan gibi maddeler bazik özelliktedirler.

3

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde sanayi pek gelişmemişti. Fab-
rikaların açılmasıyla plastik, lastik, gaz yağı, sentetik eşya üretil-
meye başlanmıştır. İlerleyen yıllarda yapay gübre ve çeşitli kimya-
sal madde üretimi ile kimya endüstrisi gelişmeye devam etmiştir. 
1980’lerden sonra İzmir, İstanbul ve Mersin’de açılan fabrikalarla 
otomotiv, tekstil alanında üretim artmıştır. Yıllar içerisinde kimya en-
düstrisi gelişmeye devam etmiş ve hâlen de etmektedir.

5. ÜNİTE

Ç
1 B 5 A
2 C 6 C
3 D 7 A
4 C
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C

2, 3, 6, 8
1

4, 5, 7
1

4

4

4

4

2

4

4

4

4

3

Ç
1 D
2 Y
3 D
4 D
5 D
6 D

6. ÜNİTE

D
1 D 6 A
2 C 7 A
3 D 8 D
4 B 9 B
5 A 10 A

A

1

Fotosentez sayesinde canlıların gereksinim duyduğu oksijen üretilir, havadaki karbondioksit 
oranı azaltılır. Ayrıca bitkiler bu yolla kendi besinlerini üretir ve bu besin diğer canlılar tarafından 
da kullanılır.
Solunum olayı sayesinde canlılar gereksinim duydukları enerjiyi elde ederler. Solunum sonucu 
çıkan karbondioksit bitkilerin fotosentezinde kullanılır.

2 Öğrencinin verdiği cevaplar dikkate alınır.
3 Öğrencinin verdiği cevaplar dikkate alınır.

B

a)
Suyun boşa akıtılması, elektrik tüketiminde israf yapılması, fabrika bacalarına filtre takılmaması, 
besin israfı vb. nedenler. Kısacası kaynakların tasarruflu kullanılmaması Dünya’nın bu hâle 
gelmesine neden olabilir.

b) Geri dönüşüm ve yeniden kullanmaya özen gösterilmeli, kaynakların tasarruflu kullanılması için 
gereken tedbirler alınmalıdır.

C
1 nötr
2 aynı
3 elektriklenme
4 elektroskop
5 topraklama
6 paratoner

A
1 D
2 Y
3 Y
4 D
5 Y
6 D

B

1 Öğrencilerin verdiği cevaplar dikkate alınır.

2 Aynı cins elektrik yükleri birbirini iterken farklı cins elektrik yükleri 
birbirini çeker.

3 İki tür elektriklenme vardır. 1) Temas ile elektriklenme 2) Etki ile ele-
ktriklenme

4 Elektrik yüklü cisimlerin bir iletken yardımıyla üzerinde bulundurduğu 
yükleri toprağa aktararak nötr hâle gelmesine topraklama denir.

7. ÜNİTE

Ç
1 C 6 B
2 B 7 C
3 B 8 D
4 C 9 B
5 B 10 D
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SÖZLÜK

A
adli tıp : Mahkemelerin gerçeği ortaya çıkarmasına yardım eden tıp kolu. 
alaşım : İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
alg : Su yosunu.
alyuvar : Kana kırmızı rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.
amip : Vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde 

sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı. 
analiz : Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak 

için yapılan işlem, çözümleme, tahlil.
aparat : Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçaları.
atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası.
azotlu organik baz : DNA’nın yapısında bulunan ve azot içeren organik bileşikler. 

B
bağışıklık : Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu.
baklagiller : Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi pek çok sebze ve ağacı içine alan, 

iki çenekli, ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası.
balata (fren balatası) : Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan, tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş 

yarım ay biçimindeki alet.
balon joje : Laboratuvarda sıvıların hacim olarak ölçülmesinde ve solüsyonların hazırlan-

masında kullanılan, alt kısmı yuvarlak ve şişkin, üst kısmı silindirik, ince uzun 
boyunlu, kapaklı, boyun kısmında bir ölçüm çizgisi bulunan cam kap.

barometre : Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek 
için kullanılan alet, basınçölçer.

bertaraf : Dışında tutmak.
beyin fırtınası : Kişilerin bir araya gelip herhangi bir konuyla ilgili düşüncelerini tartışmaksızın 

açıklayarak birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları.
boğumlanma : Boğum oluşturmak, boğum boğum olmak. 
bozkır : Ağaçsızlığın egemen olduğu, kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman 

iklimlerde geniş alanlara yayılan doğal bölge.
bünye : Vücut yapısı. 

C-Ç
ceset : Ölü beden.
çıkrık : 1. Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç. 2. İplik bükme, 

iplik sarma vb. işlerde kullanılan, el veya ayakla çevrilen dolap. 3. Ağır bir 
şeyi çekecek ipin sarılmasına yarayan ve bir eksen üzerinde uzunca bir kolla 
çevrilerek dönen silindir. 

çizgili kas : İskeletle birlikte istemli olarak çalışan ve hareket etmeyi sağlayan kaslar.
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çölleşme : Yarı kurak ya da kurak bölgelerde bitki örtüsünün yok edilmesiyle toprağın 
ince tabakasının aşınması ve rüzgârla taşınması sonucu yerini kumul ortam-
ların alması.

çürüme : Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle, kimyasal değişikliğe uğrayarak bo-
zulup dağılmak.

D
döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütünü, 

nesil. 
düzenek : Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş sistem, me-

kanizma.
E

egzoz : İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı. 
ekosistem : Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karşılıklı ilişkileri 

sonucu meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem. 
emaye : Üzeri emayla kaplanmış olan.
enlem : Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen koşut çemberi ile eşlek ara-

sındaki yay parçasının açısal değeri.
ergenlik : Cinsel organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, büluğa ermişlikle yetişkinlik 

arasındaki dönem, yeni yetmelik. 
erozyon : Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış 

etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir 
yere taşınması olayı, aşınma, aşınım.

eşeysel hormon : Ergenlik döneminde dişi veya erkeğe özgü özelliklerin oluşmasını sağlayan 
hormon. 

etil alkol : Oksijensiz solunum sonucunda açığa çıkan, renksiz ve yanıcı bir kimyasal 
bileşik. 

F
fidan : Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. 
fosil : Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu 

kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri. 
fuel oil : Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen, koyu renkte, az akışkan 

bir petrol ürünü.
G

gargara : 1. Su veya ilaçlı sıvı ile ağız veya yutağı başı arkaya atıp solukla da sıvının 
yutulmasını engelleyerek çalkalama işi. 2. Bu maksatla kullanılan ilaçlı sıvı.

gen : İçinde bulunduğu hücre veya organizmaya özel bir etkisi olan, kuşaktan ku-
şağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge. 

genital bölge : Cinsiyet hormonlarının bulunduğu bölge. 
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gırtlak : Soluk borusunun üst bölümü, ümük.
glikoz : Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan basit şeker. 
gübre : Verimi artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya 

bitkisel madde.
H

hava yastığı : Taşıtlarda kazanın neden olacağı zararları azaltmaya yönelik hava basınçlı 
yastık.

hektar : 10.000 m² değerinde yüzey ölçü birimi.
hidrolik : 1. Su ile ilgili. 2. Su veya başka bir sıvı basıncıyla işleyen (makine, cendere 

vb.).
hurda : 1. Eski maden parçası. 2. Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş. 3. İşe 

yarayamayacak derecede bozulmuş, zarar görmüş.
I

ıslah : Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan 
işlem.

İ
İngiliz anahtarı : Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik 

saplı araç.
inorganik : 1. Organik kökenli olmayan. 2. Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşa-

dığı çevrede bulunan karbondioksit, su, tuz gibi mineral maddeler.
insülin : Pankreas tarafından salgılanan ve kan şekeri düzeyini ayarlayan protein ya-

pılı bir hormon.
iş gücü : Bir ülkede ya da işletmede, üretime veya herhangi bir işe katılan ve bunun 

gerçekleşmesini sağlayan insan emeğinin tümü.
K

kaldıraç : Az bir kuvvet ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası 
üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivela. 

karbonhidrat : Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik bileşiklerin genel 
adı. 

kardeş kromatit : Profaz safhasında oluşmuş, protein yapılı DNA iplikçikleri. 
kategori : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tama-

mı, grup.
kauçuk : Amerika, Asya ve Afrika’nın çeşitli ağaçlarından, özellikle lastik ağacından 

veya bazı petrol artıklarının birleşiminden elde edilen dayanıklı ve esnek 
madde. 

kayış : Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan dar ve uzun kösele dilimi.
kaykay : Türlü maddelerden yapılmış, altında tekerlekler bulunan, üzerinde kayılan 

alet. 
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kehribar : Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, 
yarı saydam, kolay kırılan ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri 
kendine çeken fosilleşmiş reçine; samankapan, kılkapan.

keskin : Etkili, sert.
kloroplast : Yeşil bitkilerde hücrelerin içinde bulunan, klorofil moleküllerinden oluşan, kar-

maşık yapılı organel. 
kompozit : Ayrı türden olan ögelerin karıştırılmasıyla oluşmuş, karma. 
kök hücre : İnsan vücudunu oluşturan, sınırsız bölünme, her türlü vücut hücresine dönüş-

me ve yeni  görevler üstlenme imkânına sahip ana hücre. 
kriko : Ağır bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak bir çalışmada oto-

mobil vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, kaldırıcı.
kuraklık : Herhangi bir iklim bölgesinde, mevsimlik ya da yıllık yağış tutarlarının alışıla-

gelene uymayan yetersizlik durumu.
küflenme : Ekmek, peynir vb. organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle, çoğu 

yeşil renkli mantar meydana gelmesi.
L

laktik asit : Çizgili kaslarda oksijensiz solunum sonucunda yan ürün olarak üretilen mad-
de. 

lamel : Miroskopla yapılan incelemede lamların üstüne kapatılan dört köşeli, küçük 
ve ince cam parçası. Çok ince tabaka. 

larva : Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit 
veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, kurtçuk.

Latince : 1. Latin dili. 2. Bu dille yazılmış olan.
levha : Genellikle bir parmaktan daha ince kalınlığı olan, sıcak haddelenmiş, geniş, 

uzun metal parça.
lift : Yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, 

elektrikle işleyen araç.
LPG tüpü : Sıvılaştırılmış petrol gazının konulduğu, genellikle silindir biçiminde, içi boş, 

ağzı özel tapalı kap.
M

makara : Ağır yüklerin kaldırılma ve indirilmesinde kullanılan, birbirine paralel iki veya 
daha çok tabla arasında dönen, kenarı çepeçevre oluklu tekerlek veya teker-
leklerden oluşmuş mekanik alet. 

makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten 
yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli 
parçalardan oluşan düzenekler bütünü. 

mamul : Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek).
mat : Parlak olmayan, donuk.
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menteşe : Kapı, pencere, mobilya kapakları vb. açılır kapanır şeylerde kullanılan, bir mil-
le birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal 
parça, reze.

mineral : Normal sıcaklıkta doğada katı durumdaki birtakım maddelerle karışık veya 
birleşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. 

N
nanoteknoloji : Maddenin atomik veya moleküler boyutta işlenerek mikroskobik boyutta ürün-

lerin üretilmesi yöntemi.
O

oluk : Bir şeyin üzerinde oyulmuş yol.
opera : Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. 
organik : Canlı bir şeyin parçası veya ondan meydana gelen. 
organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü. 

Ö
öglena : Tatlı sularda yaşayan, kamçı biçimindeki uzantısı ile hareket eden mekik biçi-

mindeki bir hücreli. 
P

palanga : Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya sağa sola dön-
dürmeye yarayan düzenek. 

palet : Tankın veya bazı iş makinelerinin her türlü arazide yol almasını sağlayan, iki 
yanındaki tekerleklerini içine alan metal şerit, tırtıl.

paramesyum : Tatlı su birikintilerinde ve havuzlarda yaşayan terlik biçiminde canlı. 
parça değişimi : Mayoz bölünme sırasında kardeş kromatitler arasında gerçekleşen gen deği-

şimi. 
paslanma : Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme 

sonucunda madde oluşması.
penisilin : Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik türü.
piramit : 1. Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer 

kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim. 2. Mısır firavunlarının me-
zarı. 

piston : Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük 
çaplı silindir, itenek.

polen : Çiçekli bitkide erkek üreme hücresi. 
potansiyel : Durum ya da konuma bağlı eylem yeteneği.

R
radyoaktif :  Atomun çekirdeğinin bozunması ile ışın verebilen.
raf ömrü : Çeşitli katkı maddeleriyle kalıcılığı sağlanmış bir ürünün bozulmadan korun-

duğu süre. 
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rafineri : Arıtımevi, ham petrolün işlenip benzin ve dizel gibi daha kullanışlı petrol ürün-
lerine dönüştürüldüğü üretim yeri.

rampa : 1. Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre 
yokuş olan bölümü. 2. Özellikle istasyonlarda, vagonlara eşya yüklemek 
veya boşaltmak için yapılan, ambarın önünde bulunan set. 

reaktör : Yakıt olarak çevre havayı kullanan ve pervanelerin yardımı olmaksızın doğru-
dan doğruya tepki ile çalışan, iki ucu açık boru biçiminde itici.

restorasyon : Yenileme. 
rezerv : Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan henüz işletilmemiş kö-

mür, demir, petrol vb.
röntgen : Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film.

S
sarmal : Dolana dolana oluşmuş. 
sektör :  Aynı işi yapan topluluk.
sentez :  Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisim-

ler oluşturma, 
sermaye :  Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çev-

rilebilir malların tamamı.
simülasyon : Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma, benzetim.
sitoplazma : Hücre içinde organeller, mineraller ve diğer maddelerin içinde yer aldığı koyu 

kıvamlı yarı akışkan kısım. 
soğurma : Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi. 
sprey : Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı.
stratosfer :  Atmosferin katmanlarından biri.

T
tahriş : Yakarak kaşındırma.
toner : Bilgisayar yazıcısı veya fotokopi makinesinde kullanılan toz durumundaki mü-

rekkep.
tutuşma : Yanmaya başlama olayı.
tümör : Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve 

büyüme eğilimi gösteren yumru, ur.
U 

ultraviyole : Morötesi. 
Ü

üreme ana hücresi : Dişi ve erkekte bulunan cinsiyet hücresi, dölün oluşmasını sağlayan hücreler. 
üreme hücresi : Üremeyi sağlayan hücre. 

V
vinç : Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya yarayan araç. 
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