
Dünya'nın özellikleri 

Dönme ekseni v Dünya'nın, Güneş 
çevresindeki bir dolanım 
süresi 365 gün 6 saattir. 
v Dünya'nın, kendi ek
seni etrafındaki 1 dönme 
süresi ise 24 saattir ve 
bunun sonucunda ge
ce-gündüz oluşur. 
v Sabah öğle ve akşam 

meydana gelen günlük sıcaklık farkları, Güneş ışığının Dün-
ya'ya geliş açısı ile ilgilidir. 
v Mevsimlerin oluşma nedeni, Dünya'nın 23 derece 27 
dakika eğik olması ve Güneş'in etrafında dolanmasıdır. 
v Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sırasında Gü
neş'ten Dünya'nın farklı bölgelerine gelen ışığın açısı sürek
li değişir. 
Mevsimler Nasıl oluşur? 

Mevsimlerin oluşumunda etkili olan iki temel durum vardır; 
1. Dünya'nın dönme ekseninin eğik olması:

Eksen eğikliği sonucunda; 

-+ Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca 
değişir. 
-+ Güneş'in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir. 
-+ Mevsimlerin oluşumuna neden olur. 
-+ Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı mev-
simler yaşanır. 
-+ Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içinde değişir. 
-+ Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır. 
Eksen eğikliği olmasaydı; 

-+ Güneş ışınları daima ekvatora dik açıyla gelirdi ve bu 
durum hiçbir zaman değişmezdi. 
-+ Mevsimler ortadan kalkardı. 
-+ Daima gece gündüz eşitliği yaşanırdı. 
-+ Güneşin doğuş batış yer ve saati değişmezdi. 
2. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması:

Dünya ekseninin eğik olmasına ek olarak, Dünya'nın Güneş 
etrafındaki hareketi sonucu mevsimler oluşur. Mevsimler, 
Dünya'nın dört önemli tarihteki konumuyla belirlenmiştir. Bu 
tarihler; 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık'tır. 

21 Mart 

21 Haziran 

21 Aralık 

23 Eylül 

21 MART 

-+ Güneş ışınları öğle saatlerinde Ekvatora dik gelir. 
-+ Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlar. Güney Yarım Kü-
re'de Sonbahar başlar. 
-+ Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. 
21 HAZİRAN 

-+ Güneş ışınları Yengeç dönencesine dik gelir. 
-+ Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa gece; 
Güney Yarım Küre'de ise en uzun gece, en kısa gündüz 
yaşanır. 
Bu tarihten itibaren, Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım 

EJ Küre'de ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. 
� � -+ Kuzey Yarım Küre'de gündüzler kısalmaya, geceler
� uzamaya başlar. Güney Yarım Küre'de geceler kısalmaya, 

G gündüzler uzamaya başlar
@ 23 EYLÜL 

-+ Güneş ışınları öğle saatlerinde Ekvatora dik gelir. 
-+ Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlar. Güney Yarım 
Küre'de İlkbahar başlar. 
-+ Dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. 
21 ARALIK 

-+ Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir 
-+ Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa gece; 
Kuzey Yarım Küre'de ise en uzun gece, en kısa gündüz 
yaşanır. 
-+ Bu tarihten itibaren, Güney Yarım Küre'de gündüzler 
kısalmaya, geceler uzamaya başlar. 
-+ Kuzey Yarım Küre'de ise geceler kısalmaya, gündüzler 
uzamaya başlar. Güney Yarım Küre'de yaz, Kuzey Yarım 
Küre'de ise kış mevsimi yaşanır. 
-+ 21 Aralık ve 21 Haziran solstis (gün dönümü), 21 Mart ve 
23 Eylül ise ekinoks (gece-gündüz eşitliği) tarihleridir. Kuzey 
yarım küre için 21 Haziran tarihi yaz solstisi iken 21 Aralık ise 
kış solstisidir. 
-+ Güneş ışınları, yıl içerisinde Ekvator'a iki kez dik düşer
ken dönencelere sadece bir kez dik düşer. 

'
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Kutup bölgelerine ise hiçbir zaman dik açı ile düşmez. Bu 

yüzden kutup bölgelerinde sıcaklıklar sürekli düşük kalır. 

-+ Mevsimlerin oluşumunda Dünya'nın Güneş'e olan uzaklı

ğı ile bir ilgisi yoktur. 

-+ Mevsimler, Güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir. Bu 

açının değişmesinin nedeni ise Dünyanın Ekseni ile yörünge 

düzlemi arasındaki açıdır. 

lşığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler 

üzerindeki etkisi: 

Güneş'ten gelen enerji miktarı daima sabittir ve değişmez. 

Güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen 

enerji miktarı da değişir. Özellikle dik olarak gelen durumlar

da birim yüzeye düşen ışık miktarı en fazla olur. 

KUTUP 

A 

KUTUP 

U'r 
w 
z 
::::J 

Ancak ışığın gelme açısı değiştikçe etkilediği alan değişecek 

ve buna bağlı olarak da birim yüzeye düşen enerji ve ışık 

miktarı değişecektir. 

Mevsimlerin oluşumunda ise Güneş'ten gelen ışık miktarı 

değişmediğine göre eksen eğikliğine bağlı olarak Dünya yü

zeyine düşen ışığın açısı değişecektir. Böylece birim yüzeye 

düşen enerji miktarı değişecek ve buna bağlı olarak sıcaklık 

değişimleri sonucu mevsimler oluşacaktır. 

İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ 

HAVA OLAYLAR!: 

Dar bir bölgede anlık değişebilen rüzgar, yağmur, kar, dolu, sis 

ve kırağı gibi olaylara hava olayları denir. 

Hava olayları; sıcaklık, nem ve hava basıncına bağlıdır. 

Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Hava 

olaylarını inceleyen bilim adamına ise meteorolog denir. 

Nem: Havadaki su buharı miktarına nem denir. Yeryüzündeki 

suların buharlaşması ile oluşur. Sıcaklık arttıkça havadaki nem 

oranı da artar. Havadaki nem oranı, nem ölçer (Higrometre) ile 

ölçülür. 

Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. 

Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle 

havadaki moleküllerin birbirine teması sonucu oluşan etki yani 

hava basıncı azalır. 

Hava basıncının düşük olduğu bu alana alçak basınç alanı 

denir. Sıcaklığın düşmesi halinde ise bu durumun tersi gerçek

leşir. Hava basıncının yüksek olduğu alana yüksek basınç 

alanı denir. 

t t 
RÜZGAR SICAK 

Yüksek Basın,...ç --.a.===.____..., Alçak Basınç 

Rüzgar: Bir bölgede sıcaklığın yükselmesi ile alçak basınç 

alanı, sıcaklığın düşmesi ile de yüksek basınç alanı meydana 

gelir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru 

yatay yönde hareket eden hava akımına rüzgar denir. 

Yağmur: Bulutlardaki su buharının, gökyüzünde soğuk hava 

ile karşılaşıp yoğuşması sonucu yağmur oluşur. 

Kar: Bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle 

donarak minik buz kristallerine dönüşür. Bunlar birleşerek kar 

taneleri şeklinde yeryüzüne iner. 

Dolu: Havadaki su damlacıklarının soğuk hava ile karşılaşıp 

aniden donması sonucu dolu oluşur. 

Sis: Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması 

sonucu sis oluşur. 

Kırağı: Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su 

buharının toprak ve bitkiler üzerinde kristalleşmesi sonucu 

kırağı oluşur. 



İKLİM: 

Geniş bir bölgede uzun bir süre (40-50 yıl gibi) gözlemlenen hava olaylarının ortalamasıdır. 

Bir yerin iklimi o yerin enlemine, denizden yüksekliğine, denize uzaklığına ve yer şekillerine bağlıdır. İklimi inceleyen bilim 

dalına iklim bilimi (klimatoloji) denir. 

Bu alanda çalışan uzmanlara ise iklim bilimci (klimatolog) denir. 

İKLİM İLE HAVA OLAYLAR! ARASINDAKİ FARKLAR 

İklim Hava Olayları 

Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman içinde aynı kalan Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde (günlük, haftalık vs.) 

ortalama hava şartlarıdır. Örneğin, Ankara'da yazlar genel etkili olan hava şartlarıdır. 

olarak açık, az bulutlu, sıcak ve hafif rüzgarlı geçer. Buna Örneğin, Ankara'da bir yaz gününde sabah hava açık ve 

göre Ankara'nın yaz mevsimi için iklim özelliği "Ankara sakin iken öğle saatlerinde hava birden bulutlanabilir ve 

yazın sıcak ve kuraktır" şeklinde tanımlanır. öğleden sonra bir yağış görülebilir. Fakat bu durum Anka-

ra'da yaz boyunca görülen bir olay değildir. Günlük bir hava 

durumudur. 

İklimi meydana getiren meteorolojik etkenlerin analizi ile Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini ve buna bağlı 

uğraşan bilim dalına "klimatoloji (iklim bilim)" denir. Bu olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava tahminleri 

bilim dalı meteorolojinin yaptığı gözlemleri canlı yaşamı yapan bilim dalına "meteoroloji" denir. Meteoroloji, atmos-

açısından inceleyerek açıklamaya çalışır. Yeryüzünde gö- ferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişi-

rülen başlıca iklim tiplerini, oluşum nedenlerini, özelliklerini mini ve değişimini nedenleri ile inceler. Bu olayların canlılar 

ve insan yaşamı üzerine etkilerini inceler. ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştırır. 

İklimle (klimatoloji) uğraşan bilim insanlarına iklimbilimci Meteoroloji bilimi ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog 

(klimatolog) denir denir. 

En az 30 - 35 yıllık hava durumuna ait ortalama veriler ile Günün belirli saatlerinde, üçer beşer saat arayla yapılan 

belirlenir. günlük gözlemlerle belirlenir 

Küresel İklim Değişikliği: 

Bir bölgenin iklimi çeşitli etkiler sonucu zamanla değişiklik gösterebilir. 

İklimde meydana gelen değişikliklerin tümüne iklim değişikliği adı verilir. 

Doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri 

sonucunda Dünya genelinde küresel iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. 

Atmosferde birikerek Güneş ışınlarının tekrar uzaya yansımasını engelleyen 

atık gazlara sera gazları denir. Bu olaya sera etkisi denir. Sera etkisi, küresel 

ısınmaya neden olur. 

Fosil yakıt kullanımının artması, ormanlık alanların azalması ve sanayi te

sislerinin atmosfere saldığı sera gazları atmosferde var olan doğal sera etkisini kuwetlendirmektedir. Bunun sonucunda 

Dünya'nın yüzey sıcaklığı artmakta ve küresel ısınma gerçekleşmektedir. 



DNA ve GENETİK KOD 

Kalıtsal bilgilerimiz hücremizde çekirdekteki kromozomlarda 
bulunur. Kromozomlar ONA ve proteinlerin birleşiminden 
oluşmuştur. 

Kromozom= DNA+Protein 

ONA (Oeoksiribo Nükleik Asit) hücrelerimizdeki yönetici 
moleküldür. Vücudumuzdaki solunum, boşaltım vb. yaşam
sal faaliyetler ONA'nın kontrolündedir. ONA çift sarmallı iplik 
yapısındadır. 

Kromozomun yapısında bulunan ONA'nın belli bir bölgesi
ne gen denir. ONA'yı bir merdiven gibi düşünecek olursak 
bu merdivene ait basamakları oluşturan yapılar nükleotitler
dir. Yani kısaca ONA'nın yapı birimi nükleotitlerdir. Kalıtsal 
yapımızı oluşturan maddeleri büyükten küçüğe sıralayacak 
olursak; 

Kromozom > DNA > Gen > Nükleotit 

KeDIGeNI 
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KROMOZOM DNA GEN NÜKlEOTİD 

-+ Bir nükleotit; fosfat,şeker ve organik bazdan oluşmakta
dır. 

t 
Fosfat 

p 

( Nü_kle��i�, )

Ş
I Jk Orga�ik baz e er 

D Adenin bazı 

Timin bazı 

Guanin bazı 

Sitozin bazı 

Bir nükleotit hangi organik bazı içeriyorsa o 
bazın ismi ile adlandırılır. Örneğin timin bazı içeri
yorsa timin nükleotidi olarak adlandırılır. 

p + D
Fosfat Şeker 

+ T = 

Timin 

p 

bazı Timin 
nükleotidi 

ONA'da Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (C) 

olmak üzere dört çeşit nükleotit vardır. 

ONA zincirinde Adenin nükleotitinin karşısında her zaman 

Timin nükleotiti vardır. 

A=T 

ONA zincirinde Guanin nükleotinin karşısında Sitozin nükle

otiti vardır. 

G=C 

Bütün canlıların ONA'sında dört çeşit nükleotit olmasına kar

şın her canlının birbirinden farklı olmasının nedeni: *Nükleo

tit sayısının ve sıralamasının farklı olmasıdır. 

DNA'NIN KENDİNİ EŞLEMESİ 

Hücre bölüneceği zaman ONA kendini eşler. 

1.DNA'nın iki ipliği fermuar gibi açılır. İki iplik birbirinden

EJ ayrılır. 

� 
2.Sitoplazmada bulunan serbest nükleotidler çekirdeğin

� içine girer. 

G 3.DNA'nın açılan zincirlerinin karşısına nükleotidler yerleşir. 
J2 '--v-' 4. Bu eşleşmede Adenin nükleotidinin karşısına Timin nükle-

otidi, Sitozin nükleotidi karşısına Guanin nükleotidi gelir. 

5. Birbirinin aynısı iki ONA oluşur.

KALITIM 

Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştı

ran bilim dalına kalıtım (genetik) denir. 

A- Kalıtımla İlgili Kavramlar

Gen : Kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal karakterleri 

taşıyan birimlerdir. 

Baskın gen: Özelliğini her zaman gösteren gendir. Basın 

gen büyük harfle gösterilir. (A, B, O, E gibi) 

Çekinik gen: Baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren 

gendir. Çekinik gen küçük harfle gösterilir. (a, b, d, e gibi) 

Alel gen: Biri anneden diğeri babadan gelen gen çiftine alel 

gen denir. 



Genotip: Gen yapısına genotip denir. Bireyin sahip oldu

ğu genlerin toplamıdır. Genotip, homozigot (Saf, arı) veya 

heterozigot (melez) olabilir. 

Fenotip: Canlının dış görünüşüdür. Gen yapısının dışa 

yansımasıdır. Dış görünüşte gen yapısı ile birlikte çevrenin 

de etkisi vardır. 

Fenotip = Genotip + Çevre 

Saf döl (Homozigot veya Arı döl): Alel genlerin birbirinin 

aynı olmasıdır. (AA, aa) 

Tek karakter çaprazlama 

Melez döl (Heterozigot): Alel genlerin farklı olmasıdır. 
(Aa) 

Genetik yapının göste rimi Genlerin görOnümdekl etıklsl 

(Genotip) (Fenotip) 

ss Sarı renkli tohum 

Ss San renkli tohum 

ss Yeşfl renkli tohum 

Fenotip 

Genotip 

sarı tohum yeşil tohum sarı tohum yeşil tohum 

5s Ss Ss 5s 

r.ıooSs 

Ss X ss 

5s 5s ss ss 

%505s o/.50 ss 

Oluşan tüm yavrular heterezigot sarı 

tohumdur. 

Oluşan yavruların yarısı heterezigot 

sarı, yarısı yeşil tohumdur. 

İnsanda cinsiyetin belirlenmesi 

Cinsiyet kromozomları iki çeşittir. X ve Y olarak sembol ize edilir. 

XY+44 ---> Erkek birey 

XX+44 ---. Dişi birey 

Her doğacak çocuğun erkek ya da kız olma ihtimali aynıdır. 

Yandaki çaprazlamaya gore kız çocuk ya da erkek çocuğun 

dünyaya gelme ihtimali %50 ıfu:. 

MUTASYON Mutasyon örnekleri: altı parmaklılık, dört boynuzlu ke-

Bir gende meydana gelen değişimlere MUTASYON denir. çi,altı bacaklı koyun vb. 

Eşey hücrelerinde gerçekleşirse: kalıtsaldır, nesilden 

nesile aktarılır. 

Vücut hücrelerinde gerçekleşirse: kalıtsal değildir, sadece 

o bireyde görülür.

Mutasyonlar zararlı da olabilir yararlı da olabilir. 

Mutasyon sebepleri: 

A-Radyasyon

B-Kimyasal maddeler

C-PH derecesi (asitlik bazlık derecesi)

D-Sıcaklık

E-Besinlerdeki katkı maddeleri

F-Ateşli hastalıklar

MODİFİKASYON 
Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal

olmayan değişikliklere MODİFİKASYON denir. 

Vücut hücrelerinde olduğu için kesinlikle yavru canlıya 

geçmez yani kalıtsal değildir. 

Modifikasyon sebepleri: 
Ortam sıcaklığı, Işık, Nem oranı, Beslenme genlerin işleyi

şini değiştirerek modifikasyona sebep olur. 
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Modifikasyon örnekleri: 

-+ Arı kovanından çıkan larvalar, arı sütü ile beslenirse 

kraliçe arı, bal özü ile beslenirse işçi arı gelişir. 

-+ Çuha çiçeği 15-20 0C sıcaklıkta kırmızı renkte, 30-35 

0C sıcaklıkta beyaz renkte çiçek açar. 

-+ Himalaya tavşanının beyaz tüyleri kazınıp, kazınan yere 

buz konursa yeni çıkan tüyler siyah renkte olur. 

-+ Spor yapan insanların kaslarının gelişmesi. 

-+ Aynı genotipe sahip tek yumurta ikizleri farklı ortamlarda 

büyütülürse vücut özellikleri, zeka ve kültür düzeyleri ile 

davranış ve kişilikleri farklı olur. 

-+ Sirke sineğinin kanadı 16 0C sıcaklıkta düz, 25 0C 

sıcaklıkta kıvrık olur. (Kıvrık kanatlı sinek 16 0C de tutulursa 

kanadı düzleşir) 

-+ Çekirgeler 16 0C sıcaklıkta benekli, 25 0C sıcaklıkta 

beneksiz olur. 

-+ Ten rengimizin yaz aylarında daha koyu, kış aylarında 

daha açık olması. 

ADAPTASYON 

Canlıların belirli ortam koşullarında yasama ve üreme şan

sını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikler 

kazanmasına ADAPTASYON adı verilir. Canlılar beslenme, 

barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından korunma 

gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyon 

gösterirler. 

Örneğin: Deve kuşları çok hızlı koşabilmek için uzun ve 

güçlü bacaklara sahiptir. Penguenler perdeli ayakları saye

sinde hızla yüzer ve deri altlarında depoladıkları yağ, soğuk 

ortamlarda vücut sıcaklıklarını korumalarını sağlar. 

EJ 
� 

Aynı ekosistemde yasayan canlılar hayatta kalmak için ben

zer adaptasyonlar geliştirir. 

örneğin, sıcak iklimlerde yasayan türdeşlerinden farklı 

olarak kutup ayılarının dengelerini sağlayabilmek için bacak 

boyları kısadır ve ayakları geniş tabanlıdır. 

Ayni şekilde, kutuplarda yasayan penguenlerin vücut yapıla

rı da bu özellikler bakımından kutup ayıları ile benzerdir. Her 

iki hayvan türü de soğuktan korunmak için derilerinin altında 

yağ biriktirirler. 

Bazı hayvanların kış uykusuna yatması, göç etmeleri, bitkile

rin yapraklarını dökmesi birer adaptasyondur. 

Soğuk bölgelerde yasayan canlılar gibi sıcak bölgelerde 

yasayan canlılar da yasadıkları bölgede hayatta kalabilmek 

için benzer adaptasyonlar gösterirler. 

@ Örneğin çölde yasayan tilki, fare ve tavşanın kulakları

ve kuyrukları uzun, vücut yüzeyleri geniştir. Bu özellikleri 

onların vücutlarındaki isi kaybını artırarak vücut sıcaklıkla

rını korumalarını sağlar. Sadece hayvanlar değil bitkiler de 

adaptasyon gösterir. Yine çöle özgü bir bitki olan kaktüsün 

yapraklarının diken seklinde, kıvrık ve tüylü olması, gövde

sinde su depo etmesi bitkinin su kaybını azaltır. 

BİYOTEKNOLOJİ 

Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları ise biyoteknoloji 

olarak adlandırılır. Biyoteknolojik uygulamalar genetik mü

hendisleri tarafından gerçekleştirilir. Genetik mühendisleri, 

genlerle ilgili detaylı çalışmalar yaparak elde ettikleri sonuç

ları mühendislik bilgileriyle birleştiren kişilerdir. 



Biyoteknoloji ile Genetik Mühendisliğinin farkı: 

Biyoteknolojide ticari amaç vardır. Genlerle ilgili çalışmalar 

yapar, yeni ürünler pazarlar. Örneğin aşı üretilip satılması, 

çekirdeksiz üzüm yapılıp satılması gibi. .. 

Genetik mühendisliği ise daha çok bilimsel araştırma 

geliştirme işleri yapar. Örneğin yapay organlar oluşturma, 

klonlama yapma, organ nakli gibi. .. 

Genetik mühendisliği araştırır biyoteknoloji geliştirir 

Yeniden üretim oluşum ve gen gibi kavramlar var ise ge

netik mühendisliği, Üretim ve ticari kaygı söz konusu ise 

biyoteknoloji düşünülebilir. 

Genetik mühendisliği, bilgileri bir ürün elde etmek üzere 

kullanıldıklarında, ürün ancak biyoteknolojik yöntemlerle 

günlük hayatın bir parçası olur. 

Genetik mühendisi bulur, biyoteknoloji raf ömrü olacak 

şekilde üretime hazırlar. 

istenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilme

si ile istenilen özellikleri taşıyan yeni bireylerin 

elde edilmesine geleneksel ıslah denir 

insanlar tarafından canlılar arasındaki üstün organizmaların 

seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü 

olarak geliştirilmesine yapay seçilim denir 

KLONLAMA 

Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle 

tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması 

işlemine klonlama denir. Klonlama sayesinde yapay organ

lar üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına 

kavuşması hedeflenmektedir. 



A- KATILARIN BASINCI

Basınç nelere bağlıdır? 

1- Basınç, ağırlıkla (kuwet) doğru orantılıdır.
Kuwet arttıkça basınçta artar.
Bir tuğlanın yere yaptığı basınç azken üst üste iki tuğlanın
yaptığı basınç daha fazladır.
2- Yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Kuwet aynı kalmak şartıyla yüzey alanı arttıkça basınç
azalır.
Bir iğne ucu sivriyken daha iyi batar, ucu körelmiş bir iğne
zor batar.
NOT: Katılar üzerine uygulanan kuweti aynen iletir, fakat
basınç aynen iletmez.
Basınç yüzeyle ters orantılıdır.
Çivinin sivri ucunda kuwet aynı olmasına rağmen basınç
fazladır.

Basınç = Kuwet 
Yüzey alanı 

formülü ile basıncı hesaplarız. 

1 N/1 m2=1 Pa (Pascal) dır. Pa (Pascal) basınç birimidir. 

F 

s 

Basıncı artıran örnekler: 

_. Bıçağın ucunun sivri olması 

Basınç : _K_u_y,_·e_t -

Yüzey Alanı 

_. Sivri topuklu ayakkabının kuma gömülmesi 
_. Krampon tabanında sivri çiviler olması 
_. Kışın tekerlere zincir takılması 
_. Toplu iğnenin ucunun sivri olması 
_. Botların altının tırtıklı olması 
_. Patenlerin sivri olması 
_. Tavukların ayaklarının perdesiz olması 
Basıncı azaltan örnekler: 

TKamyonların teker sayısının fazla olması 
T Kepçeler de palet olması 
TKar ayakkabılarının geniş olması 
TFillerin ayaklarının geniş olması 
TKaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması 

B-SIVILARIN BASINCI

Sıvılar akışkandır. Bu nedenle sıvılar temas ettikleri yüzeye 
basınç uygular. 
Sıvıların basıncı nelere bağlıdır? 

1- Sıvının derinliğine bağlıdır.

Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınçta artar. 
2- Sıvının yoğunluğuna (cinsine) bağlıdır.

Sıvının yoğunluğu arttıkça basıncı da artar. 
NOT: Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı 
değildir. 
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Şekildeki kabın içerisine konulan aynı cins sıvıların yüksek
likleri eşittir. Tüm kaplarda tabana uygulanan sıvı basınçları 
eşittir. Buradan sıvı basıncının kabın şekline ve sıvı miktarı-

� na bağlı olmadığını anlayabiliriz. 

� Pascal Prensibi (Sıvıların basıncı iletmesi) 
� Sıvıların sıkıştırılabilme özelliği yoktur. 
G Bu nedenle sıvılar, uygulanan basıncı her yöne ve eşit ola-
@ rak iletir. 

Buna pascal prensibi denir. 
NOT: Basınç değişmez, fakat basınç kuweti alanın büyüklü
ğüne göre değişir. 
Pascal prensibinin uygulama alanları 

*Bileşik kaplar *Hidrolik direksiyon
*Su depoları *Berber koltukları
*Araçlardaki hidrolik fren sis. *Hidrolik liftler
*İlaç pompaları
*Yağdanlık
*İlaç pompaları

*Hidrolik pres
*Parfüm şişeleri

C-GAZLARIN BASINCI

Gazlarda sıvı basıncına benzer şekilde yüzeye basınç uygu
lar. 
Gazlar bulundukları kabın tamamını doldurur, bu nedenle 
içinde bulundukları kabın her tarafına basınç uygular. 
Gazlar da sıvılar gibi akışkandır. 
Gazlar içerisinde bulunan cisimlere basınç uygular. 
Atmosferin üzerimize uyguladığı basınca acık hava basıncı 
denir. 



Dünya'nın etrafını saran atmosfer ağırlığından dolayı basınç 

uygular. 

Açık hava basıncını bulan bilim insanı Toriçelli'dir. 

Deniz seviyesinde O °C de açık hava basıncını 76 cm-Hg 

(Cıva) ölçmüştür. 

Boşluk, 

76cm 

Atmosfer basıncı 

Civa 

Toriçelli deneyinde cıva yeri

ne su kullanılmış olsaydı, su 

seviyesi daha fazla olacaktı. 

(Yaklaşık 10.5 metre) 

Açık hava basıncını ölçen araç

lara "Barometre" denir. 

Açık hava basıncını nasıl anlarız? 

ı sıvı basıncı 

l açık hava basıncı

Yandaki deneyde bardağın 

içerisine ağzına kadar su 

doldurulup, içinde hava 

kalmayacak şekilde üzeri

kağıtla kapatılıyor. Bardak 

hızlıca ters çevrildiğinde 

suyun dökülmediği 

görülebilir. Aşağıdaki hava basıncı suyun dökülmesini 

engellemiştir. 

Açık hava basıncı nelere bağlıdır? 

Yerden yukarı çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. 

Yüksek dağlara çıkıldığında havanın yoğunluğu azalır, bu 

nedenle basınçta azalır. 

73 cm - Hg 

105 m 

105 m 

105 m 

Deniz 
76 cm - Hg 

Kapalı kaptaki basınç 

Kapalı kap içerisinde bulunan gaz tanecikleri hareket 

ederken kaba çarparak basınç oluşturur. 

Kapalı kaplardaki gazın basıncı "Manometre" ile ölçülür. 

boş 

1: 
cıva 



PERİYODİK SİSTEM 

Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem 

Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmaların
İlki Johann Dobereiner tarafından yapılmıştır. Dobereiner
çalışmasında, elementleri benzer kimyasal ve fiziksel özel
liklerine göre üçlü gruplara ayırmıştır.
Daha sonraki yıllarda Dimitri İvanovic Mendeleyev ele
mentleri artan atom kütlelerine göre sıralamıştır.
1913 yılında ise Henry Moseley elementlerin doğru atom
numaralarını tespit etmiş ve elementleri artan atom nu
maralarına göre sınıflandırarak günümüzde kullandığımız
periyodik tablonun oluşmasını sağlamıştır.
Periyodik sistemin altında yer alan iki sıra halindeki ele
mentleri, Glenn Seaborg düzenlemiş ve günümüzde kullan
dığımız periyodik sisteme son şeklini vermiştir.

Periyodik Cetvel 

Elementlerin atom numaralarına göre sıralandığı tabloya
periyodik cetvel denir.
Periyodik Cetvelin Özellikleri 

1. Periyodik cetvelde elementler artan atom numarasına
göre sıralanmıştır.
2. Benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip elementler
alt alta sıralanmıştır.
3. Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot denir. Periyodik
cetvelde 7 tane periyot vardır.
4. Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup denir. 8 tane A,
8 tane B olmak üzere 16 grup vardır.
Periyot ve Grup Bulma 

Bir elementin periyodik cetveldeki yeri atom numarasına
göre bulunur.
Atom numarasına göre elementin elektron dağılımı yapılır.

Temel enerji düzeyi sayısı periyodu, en dış yörüngedeki
elektron sayısı grup numarasını verir. Örneğin;
12 Mg 2) 8) 2) 3. periyot 2 A grubunda bulunur.

Elementlerin Özellikleri 

Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe,
_. Atom numarası artar.
_.Ametalik özellik artar.
T Atom hacmi azalır.
Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe,
_. Atom numarası artar.
_. Metalik özellik artar.
_. Atom hacmi artar.
Elementlerin Sınıflandırılması 

METALLER 

o Oda sıcaklığında cıva hariç katı halde bulunur. (Civa oda
sıcaklığında sıvı halde bulunur.)
D Yüzeyleri parlak görünümlüdür.

� o İşlenebilir özellikte olduklarından tel veya levha haline
� getirilebilir.

� D Elektriği ve ısıyı iyi iletir.

� D Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. "Alaşım" adı veri-
� len homojen karışımları oluştururlar.

AMETALLER 

o Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde olabilir.
D Yüzeyleri mat görünümlüdürler.
D Kırılgan oldukları için işlenemez, bu yüzden tel ve levha
haline getirilemezler.
D lsı ve elektriği iyi iletmez.
YARI METALLER 

o Oda sıcaklığında katı haldedir.
D Parlak veya mat görünümlü olabilir.
D Kırılgan değildir bu yüzden işlenebilirler.
D lsı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi bir şekil
de iletir.
SOYGAZLAR 

D Ametallerin özel bir grubudur.
o Oda sıcaklığında tek atomlu gaz halde bulunurlar.
D Değerlik elektron sayıları 2 veya 8'dir.
o Kararlı yapıdadırlar.

,.'ı\.ei-ı, fenkurdu.gen.tr I F'İkı-at. ÜNLÜ 
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FİZİKSEL VE KİMYASAL DEGİŞİMLER 

a. Fiziksel Değişimler

Maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını de

ğiştiren olaylara fiziksel değişim adı verilir. Fiziksel değişim 

sonucunda maddelerin renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri 

değişebilir. Ancak yeni maddeler oluşmaz. 

Kalemin kırılması, Suyun buharlaşması, Dondurmanın 

erimesi, Yumurtanın kabuğunun kırılması, Oyun hamuruna 

şekil verilmesi, Ekmeğin dilimlenmesi 

b. Kimyasal Değişimler

Maddelerin fiziksel yapısının yanı sıra iç yapısını da değişti

ren olaylara kimyasal değişim adı verilir. 

Kimyasal değişimler sonucu maddelerin kimliği değişir ve 

yeni maddeler oluşur. 

Küflenmiş peynir, Küflenmiş ekmek, Yemeğin pişmesi, Meta

lin paslanması, Dişlerin çürümesi, Yoğurdun mayalanması, 

Odunun yanması, Hamurun mayalanması 

KİMYASAL TEPKİMELER 

-+ Kimyasal tepkime; maddelerin belirli oranlarda bir araya 
gelerek yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepkimeler
de başlangıç maddeleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı 
ürünler oluşturmak üzere yeniden düzenlenirler. 
-+ Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren atomların ara
sındaki bağlar kopar ve yeni bağlar oluşur. 
-+ Elementler sembolle, bileşikler formülle gösterilirken; 
kimyasal tepkimeler kimyasal denklemlerle gösterilir. 

-+ Kimyasal tepkimeye giren maddeler kimyasal denklemin 

sol tarafına yazılır ve girenler olarak adlandırılır. 

-+ Kimyasal tepkime sonucu oluşan maddeler ürün olarak 
adlandırılır ve kimyasal denklemin sağ tarafına yazılır. 
-+ Kimyasal tepkimeye birden fazla madde girdiyse giren mad
delerin aralarına (+) işareti konur. Aynı durum ürünler için de 
söz konusudur. Tepkime sonunda birden fazla ürün oluştuysa 
aralarına (+) işareti konur. 
-+ ( ----------->) işareti ise tepkimeye giren maddelerin hangi 
ürünleri oluşturduğunu göstermek için kullanılır. 

�drajen gazı + Oksijen ga�

Girenler 
y 
Ürünler 

Kimyasal tepkimelerde kimyasal tepkimeye giren maddelerin 
kütleleri toplamı, elde edilen maddelerin toplamına eşittir. Bu 
durum "kütlenin korunumu" olarak adlandırılır. 

ASİTLER VE BAZLAR 

Sulu çözeltilerinde H+ iyonu veren maddelere asit, OH- iyonu 
veren maddelere baz denir. 

EJ Asitlerin Özellikleri 

� � Sulu çözeltilerinde H+ iyonu verirler. 

� � Tatları ekşidir. 

G � Ciltte yanma hissi uyandırırlar. 
(9 � Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. 
� � Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 

� Metallerle tepkimelerinde H
2 

gazı açığa çıkar. 
� Limon, çilek, elma, sirke, üzüm, süt, aspirin, kahve, yağmur 
suyu, idrar, mide öz suyu vb. asit özelliği gösterir. 
Bazların Özellikleri 

� Sulu çözeltilerinde OH- iyonu verirler. 
� Tatları acıdır. 
� Cilde kayganlık hissi verir. 
� Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. 
� Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 
�Diş macunu, mayonez, yumurta, kül, sabun, kabartma tozu, 
lavabo açıcı, kan, tükürük vb. baz özelliği gösterir. 
Bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini tarif eden ölçü birimine 
pH adı verilir. 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Kuvvetli 

Asit C 
Asitlik artar 

Nötr 

, 
Bazlık artar 

Kuvvetli 

Baz 
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Düşük pH değeri olan bir çözelti çok sayıda hidrojen iyonu na 

(H+), yüksek pH değeri olan çözelti ise çok sayıda hidroksit 

iyonuna (OH-) sahiptir. 

pH ölçeği O ile 14 arasındadır. Ölçeğe göre 0-7 arasındaki 

maddeler asidik, 7-14 arasında olan maddeler ise bazik özel

lik gösterir. pH'ı 7 olan maddeler ise nötr dür. 

Nötr 

Çözeltideki pH değeri değiştikçe çözeltide renk değişimine ne

den olan bazı maddeler vardır. Bunlara indikatör ya da ayıraç 

adı verilir. 
BELiRTEÇ 

Turnusol kağıdı 

Metil oranj 

Fenolftalein 

Belirteçler doğal yollardan da elde edilebilir. Kırmızı lahana 

suyu asitte kırmızı, bazda mavi renk alır. 

ASİT YAGMURLARI 

Ev ve işyerlerinde fosil yakıtların kullanılması sonucunda 

çıkan baca gazları, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları 

hava kirliliğine sebep olur. Hava kirliliğine sebep olan başlı

ca gazlar karbon dioksit (CO), kükürt dioksit (SO) ve azot 

dioksit (NO)'tir. 

Bu gazlar bulutlardaki su buharı ve diğer maddelerle tepki

meye girerek sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO) gibi 

maddelerin oluşumuna yol açmaktadır. 

MADDENİN iSi İLE ETKİLEŞİMİ 

ısı: 

Maddelerin taneciklerinin toplam enerjisine ısı denir. lsı bir 

enerji çeşididir ve tüm canlılar için önemlidir. ısının birimi 

kalori (cal) veya joule (J) dür. lsı, ancak alınan veya verilen ısı 

şeklinde kalorimetre kabı ile ölçülebilir. 

SICAKLIK: 
Sıcaklık bir enerji türü değildir. Sıcaklık ısının bir göstergesi 

olan, hissedilen özelliktir. Sıcaklığın birimi derecedir. 

(C - Celsius). 

Ölçümünde, termometre denilen cihaz kullanılmaktadır. 

Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C arttırmak için gere

ken ısı miktarına özısı denir. 

Saf maddelerin özısıları birbirinden farklıdır. 

Özısı her maddenin kendine özgü olan bir özelliğidir. Bu 

yüzden saf maddeler için ayırt edici özelliktir. 

Özısı madde miktarına bağlı olmayıp madde cinsine bağlı

dır. 

Öz ısısı küçük olan maddeler ısı farklılıklarına daha duyarlı

dır. ısıtıldığında daha çabuk ısınacağı gibi soğutulduğunda 

da daha çabuk soğur. 

Öz ısısı büyük olan maddeler ise ısı farklılıklarına daha az 

duyarlıdır. ısıtıldığında daha geç ısınacağı gibi soğutuldu

ğunda da daha geç soğur. 

Maddelerin sahip oldukları ısı enerjisi kütleleriyle doğru 

orantılıdır. Yani sıcaklıkları aynı olan aynı tür iki maddeden 

kütlesi büyük olanın ısısı daha fazladır. Bunun nedeni kütlesi 

büyük olan maddede titreşen tanecik sayısının daha fazla 

G olmasıdır.

@ Aynı maddelerin farklı kütlelerine aynı miktarda ısı verilirse

kütlesi az olan maddede sıcaklık artışı fazla olur. Kütlesi 

fazla olan maddenin aynı sıcaklığa erişebilmesi için daha 

çok ısı alması gerekir. 

Erime ısısı, erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddeyi 

sıvı hale geçiren ısıdır. Erime ısısı "Le", ile gösterilir ve birimi 

J/g'dır. 

Katı bir madde erirken ne kadar ısı alırsa aynı ısıyı katı hale 

geçerken de çevresine verir. Bu sebeple maddelerin donma 

ve erime ısıları birbirine eşittir. Le=Ld olarak ifade edebiliriz. 

Donma sıcaklığında bulunan 1 g sıvı saf maddenin katı hale 

geçmesi için çevreye verdiği ısı miktarına donma ısısı denir. 

Donma ısısı "Ld" şeklinde gösterilir. 

Kaynama sıcaklığındaki 1 g saf sıvıyı, aynı sıcaklıktaki 1g 

buhar haline getirmek için gerekli ısıya buharlaşma ısısı

denir. Sıvılar buharlaşırken aldıkları ısıyı yoğuşurken geri 

verirler. Kaynama sıcaklığındaki buhar, yoğuşma ısısı ka

dar ısı kaybettiğinde sıvı hale geçer. Bu sebeple buharlaşma 

ısısı yoğuşma ısısına eşittir. Buharlaşma ısısı Lb, yoğuşma 

ısısı Ly şeklindedir ve Lb=Ly olarak ifade edebiliriz. 



TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 

-+ Kimya bilimi, maddelerin yapısal özelliklerini ve birbirleri 

ile olan etkileşimlerini neden ve sonuçlarını inceler. 

-+ Kimya Endüstrisi temizlik ürünleri, boya, kozmetik ürün

leri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra tarım sektörü için 

gübreler ve tarım ilaçları, kimya sanayisinin de dahil olduğu 

imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik kim

yasallar, boyalar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler ve 

benzeri ürünler üretilmektedir. 

-+ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, 

deterjan, gübre, ilaç, boya, vernik, sentetik elyaf, soda gibi 

çeşitli kimyasallar ham madde ve tüketim ürünlerinin üretimi

nin gerçekleştiği tesislerden oluşmaktadır. 

-+ Türkiye geneli kimyasal maddeler sektöründe en fazla 

ihraç edilen ürün grupları sıralamasında ilk sırada mineral 

yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri yer alırken bunları plastik 

ve mamulleri, kauçuk eşyalar izlemektedir. 

-+ Sektörde kullanılan hammaddelerin % 70'i ithal edilmekte, 

%30'u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. 



BASİT MAKİNELER 

Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla 
zaman zaman farklı araçlar kullanılır. 
Kaldıraç, makara, eğik düzlem, kama, vida veya dişliden 
ibaret olan bu araçlara basit makineler denir. 
Binlerce yıldan beri kullanılmakta olan bu makineler, bir 
veya iki parçadan oluşup tek bir kuwetin etkisiyle çalışır. 
Basit makinelerin bazıları uygulanan kuwetin sadece 
yönünü değiştirirken bazıları da hem yönünü, hem büyük
lüğünü değiştirir 
Basit makine kullanılırken uygulanan kuwete giriş kuwe
ti, mekanizmanın çalışmasından doğan kuwete ise çıkış 
kuweti denir. 

• 
Yük(Çıkiş Kuvveti) 

Basit Makineler Genel Olarak; 

� Uygulanan kuweti arttırabilir. 
� Bir kuwetin yönünü değiştirebilir. 
� Bir işin yapılma hızını değiştirebilir. 
� Bir enerji türünü, başka bir enerji türüne çevirebilir. 
KALDIRAÇLAR 

Sabit bir nokta etrafında serbestçe dönebilen sistemlere 
kaldıraç denir. Kuwet kolu ne kadar uzunsa kuwet kazan
cı o kadar fazla olur ve yükü kaldırmak için daha az kuwet 
uygulanır. Kaldıraçlar, desteğin, yükün ve uygulanan kuv
vetin bulunduğu yere göre üç çeşittir. 
1.Tip kaldıraç (destek arada)-çift taraflı kaldıraç: Bu tip
kaldıraçla destek kuwetten ne kadar uzak olursa ya da 
yüke ne kadar yakın olursa yükü kaldırmak için o kadar az 
kuwet uygularız. Az kuwetle çok iş yapmış oluruz. 

Destek 

Makas, tırnak makası, tahterevalli, levye, keser, mandal, 
kerpeten, pense, eşit kollu terazi, kayık küreği bu tip kaldı
raçlara örnektir. 

EJ 
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2.Tip kaldıraç (yük ortada)- tek taraflı kaldıraç: Bu tip
kaldıraçlarda her zaman kuwet kazancı vardır. Ağır yükleri
daha küçük kuwetlerle kaldırmak için kullanılabilir. Kuwet
ten kazanç, aynı oranda yoldan kayıp vardır.

Kuvvet 

Destek 

El arabası, ceviz kıracağı, gazoz açacağı, menteşeli kapılar, 
delgeç bu tip kaldıraçlara örnektir. 

3.Tip kaldıraç (kuvvet ortada)- tek taraflı kaldıraç: Yük
kolu kuwet kolundan büyük olduğu için, kuwetten kayıp,
aynı oranda yoldan kazanç vardır. Bu tip kaldıraçlarda asla
kuwet kazancı yoktur. İş kolaylığı sağlamak için kullanılırlar.

Kuvvet 

� Cımbız, maşa, zımba, olta, kürek, tırmık, tenis raketi, insan 
� kolu, insan çenesi bu tip kaldıraçlara örnektir. 

@ MAKARALAR 
� Sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinde 
ipin geçebilmesi için oluğu olan dairesel düzeneklere makara 
denir 
� Makaralar ip, halat, zincir vb. yardımıyla kullanılır. 
A- Sabit Makara

6N 

-+ Sabit bir eksen etrafında dönebilen 
yük ile hareket etmeyen makaraya sabit 
makara denir. 
-+ Sabit makaralar kuwetten ve yoldan 
kazanç sağlamaz. 
-+ Kuwetin yönünü değiştirdiği için iş 
kolaylığı sağlar. 

B- Hareketli Makara

-+ Bir eksen etrafında dönebilen ve yük 3 N 

ile birlikte aşağı yukarı hareket edebilen 
makaraya hareketli makara denir. 
-+ Hareketli makaralarda kuwetten ka
zanç yoldan kayıp vardır. 



C- Palanga

� Sabit ve hareketli makaraların alt alta bağlanmasıyla oluş
turulan bileşik makara sistemlerine palanga denir. 
� Palangalarda kullanılan makara sayısı ve kuwetin uygula
nış yönü kuwet kazancını etkiler. 

F=lSO N 

Kuvvet aşağı 
yönde uygulanıyor. 

F= ----
Makara sayısı F= ------

Makara sayısı+ 1 

EGİK DÜZLEM 
Cisimleri belirli yükseklikle
re çıkarmak için kullanılan 
ve yatayla belli bir açı ya
pan düzleme eğik düzlem 
denir. 
Kamyon ve tır yüklemede 
kullanılan rampalar, düz 

merdivenler, dik dağlara tırmanan kıvrımlı yollar birer eğik 
düzlemdir. 
� Eğik düzlem, küçük kuwetlerle büyük yükleri belirli bir 
yüksekliğe çıkarmak için kullanılır. Eğik düzlemde kuwetten 
kazanç, yoldan kayıp vardır. 
� Kuwetten daha fazla kazanç sağlanması için eğik düzle
min uzunluğu arttırılır veya yüksekliği azaltılır. Fakat yapılan 
iş değişmez. 

ÇIKRIK 

___ _____,,_----:"'-� � F 
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Sabit bir dönme ekseni etrafında serbestçe dönebilen silindir 
seklindeki cismin oluşturduğu basit makineye çıkrık denir. 

EJ 
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� Kuwetten kazanç, yoldan kayıp sağlar. 
� Kuwet kazancının büyük olması için kuwet kolunun yani 
çıkrık kolunun uzun olması gerekir. 
Su kuyusu, tornavida, bisiklet pedalı, olta çevirme kolu di
reksiyon, anahtar, ingiliz anahtarı, kapı kolu, musluk başı, el 
mikseri, el matkabı, kıyma makinesi, kahve öğütücü çıkrığa 
örnek verilebilir. 

DİŞLİ ÇARKLAR 
Diş sayısı eşit ise; dönüş yön
leri zıt, tur sayıları eşit olur. 
Diş sayısı farklı ise; dönüş 
yönleri zıt, tur sayıları farklı 
olur. Küçük olan daha çok tur 
atar. 
Ortak eksenli dişliler birlikte 

dönmek zorundadır. Bu yüzden tur sayıları eşit, dönme yönle
ri aynıdır. 
Saat, araç motorları, bisiklet dişlisi, fabrikadaki üretim bantları 
iplik sarma makineleri örnek verilebilir. 

� KASNAKLAR 
� ---------- Düz bağlı kasnaklarda dönüş 

yönleri aynı, tur sayıları fark
lıdır. 
Çapraz bağlı kasnaklarda 
dönüş yönleri ve tur sayıları 
farklıdır. 

Ortak eksenli kasnaklarda dönüş yönleri aynı, tur sayıları 
eşittir. 

VİDA 
Vida, günlük yaşamda parça
ları birbirine sabitlemek için 
kullanılan eğik düzlemden 
oluşan bir tür basit makinedir. 
Vida, eğik düzlemde olduğu 

gibi yolu uzatarak kuwet kazancı sağlayabilen bir araçtır. 
Kriko, kavanoz kapağı, mengene örnek verilebilir. 



Besin Zinciri 

Canlıların ihtiyaç duydukları enerjiyi birbirlerinden karşılama

ları sonucu oluşan sıralamaya besin zinciri denir. 

v Besin zincirinin ilk basamağını üreticiler oluşturur. 

v Diğer basamakları tüketicilerden oluşur. 

---+ 

Kurtıaga v,ıan Kartal 

v Besin zincirlerinin her basamağında ayrıştırıcılar bulunur. 

v Besin zincirinde bir canlının azalması ya da çoğalması 

bütün besin zincirini etkiler. Bütün dengenin bozulmasına 

neden olur. 

v Yukarıdaki örnekte yılan sayısının azalması; 

Kartalların azalmasına, Çekirgelerin azalmasına, 

Otların (üreticilerin) artmasına neden olur. 

Besin Ağı 

��; 
��:: .... """' 

İç içe geçmiş besin zincirlerinden oluşan ağa besin ağı 

denir. 

v Bir canlı birden fazla besin zincirinde bulunabilir. 

Clçunouı 1uı.11oı 
1 kcal 

ikindi tUlatlol 
10kcal 

Blrlncll 
t0k8tlot 
100kcal 

Oretlcl 
1000kcal 

Besin Piramidi 

Canlıların birbirlerine 

aktardıkları besin ve enerjiyi 

gösteren piramittir. 

-+ İlk basamağında her 

zaman üreticiler bulunur. 

-+ Yukarıya çıkıldıkça enerji, 

besin canlı sayısı azalır. 

-+ Besin zincirinin en üstün

de genelde nesli tükenme tehlikesinde olan canlılar bulunur. 

-+ Ayrıştırıcılar besin piramidinin her basamağında bulunur

lar. 

Piramitte aşağıdan yukarı gidildikçe, 

T Aktarılan enerji azalır. 

_. Kaybolan enerji artar. 

TCanlı sayısı (biyokütle) azalır. 

_.Aktarılan zehir miktarı artar . 

Piramitte yukarıdan aşağıya gidildikçe, 

T Kaybolan enerji azalır. 

_. Canlı sayısı (biyokütle) artar. 

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 
FOTOSENTEZ 

Üreticilerin karbondioksit ve suyu kullanarak güneş ışığı yardı

mı ile besin ve oksijen üretmesine fotosentez denir. Kısaca 

kendi besinlerini kendileri üretmeleridir. 

Yeşil bitkiler, yosunlar mavi yeşil algler, planktonlar, bazı bak

teriler ve bazı tek hücreli canlılar fotosentez yapabilir. 

-+ Fotosentez kloroplastlarda bulunan bitkiye yeşil rengini 

veren klorofillerde gerçekleşir. Yani yeşil bitkilerin yaprakların-

Karbondioksit + Su --����---> Glikoz + OksiJ·en 
Klorofil 

-+ Bitkiler fotosentezi gündüz yaparlar. Fotosentezin ger

çekleşmesi için ışık şarttır. Bu ışığın güneş ışığı olması şart 

değildir. Yapay ışıkta da üreticiler fotosentez yapabilirler. 

-+ Kırmızı ve mor ışıkta fotosentez hızı en yüksek yeşil ışıkta 

ise en azdır. 

Fotos,e,ntez hızı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
1 

Mor: Mavi : Kırmızı: lşığm dalga 

Fotoserıtez hızı 

Oı-------,ı-----+---+ ---+ -� -• Sıcaklık 
10 20 30 40 50 ("C) 

ışığın dışında: 

_. Işık şiddeti 

.. sıcaklık 

_. Karbondioksit ve su miktarı 

_. Yaprağın genişliği 

_. Kloroplast(klorofil) sayısı 

I · 

boyu 

_. Mineraller ve madensel tuzlar fotosentez hızını etkileyen 

faktörlerdir. 

.. ��!'ı, fenkurdu.gen.tr I F'.ikı-at. ÜNLÜ 



SOLUNUM 

Bütün canlıların besine ihtiyacı olduğu gibi enerjiye de ihtiya

cı vardır. 

Canlıların besinleri parçalayarak enerji elde etmesi olayına 

solunum denir. 

v Solunum olayının temel amacı enerji üretmektir. 

v Solunumda fotosentez sonucu oluşan besin parçalanarak 

canlıların kullanabileceği enerji oluşur. 

v Üretici canlılar güneş enerjisini fotosentez sonucu besine 

depolarlar. 

v Solunum olayında ise besine depolanan enerji canlıların 

kullanabileceği ATP (adenozintrifosfat) enerjisine dönüşür. 

v ATP enerjisi adenin bazı, riboz şekeri ve 3 tane fosfattan 

oluşur. 

v Canlılara yaşamları boyunca sürekli enerji gerektiğinden 

solunum gece gündüz yapılır. 

1- Oksijenli Solunum

Besinlerin mitokondrilerde oksijenle parçalanması sonucu 

enerji üretilmesine oksijenli solunum denir. 

'-_______ _.I Oksijenli Solunum 

Besin + Oksijen 
_ 

Su + Karbondioksit + Enerji (ATP) 

Oksijenli solunumda enzimler yardımı ile besin (şeker, gli

koz) oksijen ile tepkimeye girerek karbondioksit, su ve ATP 

enerjisi oluşturur. 

v Mitokondrilerde gerçekleşir. 

v Genellikle gelişmiş yani çok enerjiye ihtiyacı olan canlılar 

yapar. 

v Oksijensiz solunumdan daha fazla ATP üretilir. 

v Besin ve oksijen kullanılır sonucunda karbondioksit su ve 

enerji üretilir. 

v Bitkiler, hayvanlar, insanlar, mantarlar, bazı tek hücreli 

canlılar ve bazı bakteriler O2'1i solunum yapar. 

v Akciğerler, solungaçlar, trake ve deri aracılığı ile oksijenli 

solunum yapılır. 

v Kireç suyu CO2 ayıracıdır. Solunumda CO2 çıktığı kireç 

suyunun bulanmasıyla anlaşılabilir. 

2- Oksijensiz Solunum

Besinlerin oksijen kullanılmadan parçalanarak enerji üretil

mesi olayına oksijensiz solunum denir. Diğer ismi ferman

tasyondur. 

Besin 
Etil alkol fermantasyonu 

Karbondioksit+ Etil alkol+ Enerji (ATP) 

Besin 
Laktik asit fermantasyonu 

Laktik asit + Enerji (ATP) 

v Oksijen kullanılmaz. 

v Genellikle sitoplazmada gerçekleşir. 

v Sonuçta çok az enerji üretilir. 

v Genellikle basit yapılı canlılar yani enerjiye ihtiyacı az olan 

canlılar yapar. 

v Bazı bakteriler, maya mantarları, tek hücreli canlılar ve 

memeli hayvanların çizgili kas hücreleri oksijensiz solunum 

yapan canlılar içerisinde yer almaktadır. 

v Sütten peynirin ve yoğurdun elde edilmesi, ekmek hamu

runun mayalanması, etil alkol elde edilmesi, turşu yapımı, 

üzümden sirke yapımında oksijensiz solunum yapan bazı 

bakteri ve mantarlar kullanılır. 

MADDE DÖNGÜLERİ 

Doğada bulunan elementlerin bir kısmı, canlı ve cansız çevre 

arasında sürekli hareket halindedir. 

Canlılar, kendileri için gerekli elementleri çeşitli şekillerde or

tamdan alır ve bu elementleri kullanıp çeşitli şekillerde ortama 

geri verir. Canlıların yapısında bulunan elementlerin tekrar 

tekrar doğada kullanılmasına madde döngüsü denir. 

Su Döngüsü 

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. 



Oksijen Döngüsü 

;_-
Canlılar solunum olayında havada
ki oksijeni alıp karbondioksit verir
ler. Havadaki oksijenin tükenmesini
fotosentez olayı önler. Fotosentez 
yapan canlılar havadaki karbondi
oksit gazını kullanarak oksijen gazı
üretirler. Solunum olayı sonucunda
havadaki oksijen tüketilirken foto

sentez sonucunda üretilir. Doğada oksijen gazının bu çevrimi-
ne oksijen döngüsü denir.

Karbon Döngüsü 

Karbon, doğada fosil yakıtlarda (kömür, petrol, doğal gaz), kar-
bonatlı kayaçlar içinde,
besinlerde ve atmos
ferde bulunur. Bitkiler
atmosferdeki karbon
dioksit gazını besin
yapmak için kullanır.
Otçul hayvanlar yeşil

bitkileri, etçiller de otçul hayvanları yiyerek karbonlu bileşikleri
almış olurlar.
Ölü bitkilerin ve hayvanların yapılarında bulunan karbonlu bile
şikler, çürükçül canlılar tarafından ayrıştırılarak doğaya karbon
dioksit gazı olarak bırakılır. Bir kısmı da fosil yakıtlarda depola
nır. Fosil yakıtlar yandığında karbon dioksit gazı havaya verilir.

Azot Döngüsü 

Havanın % 78'i azot gazın
dan oluşmaktadır. Bu kadar
fazla olmasına rağmen

\ havada ki azot baklagillerin

) köklerinde bulunan bakteriler
tarafından ve yıldırım şimşek
olayları sonucu toprağa ge
çer. Topraktan diğer bitkilere,
bitkilerden de hayvanlara
geçer. Bitki ve hayvanların

ölmesi sonucu ayrıştırıcılar azotu tekrar atmosfere gönderirler.
Azotun atmosfer ile toprak arasında yaptığı bu dolaşıma azot

döngüsü denir.

Sürdürülebilir Kalkınma 

insan ve doğa arasında denge
kurarak, doğal kaynaklara zarar
vermeden, kaynakların bilinçli
olarak tüketilmesini sağlayarak
gelecek nesillerin kalkınmasına
imkan verecek şekilde bugünün
ve geleceğin planlamasına sürdü-

rülebilir kalkınma denir.
Dünyadaki çeşitli kaynaklar gün geçtikçe azalmaktadır. Bu
durumun besin ağlarındaki bir canlı grubunu bile olumsuz
etkilemesi, diğer canlıların da olumsuz etkilenmesine neden
olur. O halde kaynakların tasarruflu kullanımına dikkat edil
melidir.

Geri dönüşüm 

Günlük yaşamda ihtiyaçlarımızı
karşıladıktan sonra bol miktarda
atık üretiriz. Üretilen bu atıklar
içerisinden bazı katı atıklar tekrar
kullanılmak üzere ekonomiye
kazandırılabilir. Katı atıkların tekrar
kullanılacak hale getirilmesi ama-
cıyla ya da başka bir amaç için

dönüştürülmesi işlemine geri dönüşüm denir.



ELEKTRİK YÜKLERİ 

Cisimlerin birbirleri ile etkileşimi sonucunda üzerlerinde faz
ladan elektrik yükü birikmesine elektriklenme adı verilir.

Elektrik Yüklü Cisimler 

Pozitif yüklü cisim Negatif yüklü cisim Nötr cisim 

� ++ : + -+ 1 -: + - _
+ 

� + 1 ___ -__ + _ __,_ 1 
- - - . +_-+

+

_

+

ı+ -
+ 

-+ - - _+ 

Pozitif(+) yüklü cisim:(-) yük kaybetmiş nötr bir cisimde 
(+) yük fazlalığı olur. Böyle(+) yük fazlalığı olan cisimlere(+)
yüklü cisimler denir.
Negatif(-) yüklü cisim: (-) yük kazanmış nötr bir cisimde

(-) yük fazlalığı olur. Böyle(-) yük fazlalığı olan cisimlere
negatif yüklü cisim denir.
Nötr (yüksüz) cisim:(+) yük miktarı,(-) yük miktarına eşit 
olan cisimlerdir. Yükler cisim içerisinde düzgün olarak dağıl
mış olup dengededirler 
v Aynı cins yüklerle yüklü cisimler birbirlerini iter. Zıt yüklü
cisimler ise birbirini çeker.

+ � � +

iter. 

�� 
iter. 

+��

Çeker. 

��+ 

Çeker. 

Nötr itmez ya da Nötrçekmez. 

+ �� Nötr
Çeker. 

Nötr��+ 
Çeker. 

�� Nötr 
Çeker. 

Nötr�� 
Çeker. 

Elektriklenmeden teknolojinin ve günlük yaşamın birçok 

alanında yararlanılır. 

v Elektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarından biri
fotokopi makineleridir. 
v Otomotiv ve beyaz eşya sanayisinde de cisimler boyanır
ken elektriklenmeden faydalanılır. 
v Fabrika bacalarındaki filtre sistemlerinde de elektriklen
meden faydalanılır. 
v Şimşek de günlük yaşamda sık karşılaşılan bir elektriklen
me olayıdır.

ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ 

1-Sürtünme ile Elektriklenme 

Sürtünme ile elektriklenmede birbirine sürtünen cisimlerden
biri diğerine elektron verir ve kendisi pozitif 

(+) yükle yüklenir. Elektron alan cisim üzerinde (-) yük fazlalı
ğı oluşacağı için bu cisim negatif(-) yükle yüklenir. Alınan
yük verilen yüke eşit olduğu için yük miktarı eşittir. 
Ebonit çubuk, yün kumaşa sürtüldüğünde elektriklenir. Çünkü
yün kumaşta bulunan negatif yükler sürtünmenin etkisiyle 
ebonit çubuğa geçer. Böylece ebonit çubuk negatif elektrik
yüküyle yüklenmiş olur.

Nötr yün kumaş 

_ ubuk 
/bonit 

�

�
Yun kumaş 

Cam çubuğu ipek kumaşa sürttüğünüzde cam çubuktaki ne
gatif yükler kumaşa geçer. Böylece cam çubuk pozitif elektrik
yüküyle yüklenir.

lam 
çubuk 

-

Nötr ipek kuma, lpekkumaı 

2- Dokunma (Temas) ile Elektriklenme

K 

negatif 
yüklü 

nötr

L 

K'den l'.ye 
elektron geçer.

K 

İkisi de negatif
yüklü olur. 

L 

Dokunma ile elektriklenme, yüklü bir cismin yük fazlalığı ol
mayan cisme dokundurulması ile gerçekleşebildiği gibi, yüklü
bir cismin, yüklü bir cisme dokundurulması ile de gerçekle
şebilir. Dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimlerin yük 
işaretlerinin ne olacağı, cisimlerin birbirlerine dokundurulma
dan önceki yük işaretleri ve yük miktarları ile alakalıdır.



3- Etki (Tesir) ile Elektriklenme

K L 

++ 

++ 

Bir elektriklenme çeşidi de etki (tesir) ile elektriklenmedir. 

Bu, yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulmadan 

sadece elektrik yüklerinin birbirini itmesi ve çekmesinden 

yararlanılarak yapılan elektriklenme çeşididir. 

Cisimlerin yüklü olup olmadığını ya da hangi yükle yük

lendiğini anlamak için kullanılan araçlara elektroskop adı 

verilir. 

Metal Topuz 

Plastik Tıkaç 

Cam Fanus 

>---- Metal Yapraklaır 

Yalıtkan Ayak 

TOPRAKLAMA 

' 
E) 

Toprak 

Yerküre yük kapasitesi bakımından çok büyüktür. 

Elektriklenmiş cisimler toprakla temas ederlerse cisimle 

toprak arasında yük alışverişi olur. Toprakla temas halinde

ki cisimler her zaman nötr durumdadır. Elektrik yüklü iletken 

bir cismin iletken bir telle toprağa bağlandığında üzerindeki 

fazla yükleri kaybetmesine topraklama adı verilir. 
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