




























































GÜNEŞSİSTEMİNEÖTESİ

056AM OBEENOBOÖÖKERÖ

Bütüngökc!s!mler!n! !ç!nde bulunduran sonsuz boşluğa uzay
den!rUzayla !lg!l! araştırmalaryapab!lmek!ç!n çeş!tl! teknoloj!ler

gel!şt!r!lm!şt!r

Uzay !stasyonları teleskoplar uzaymek!kler! yapay uydular

uzay roketler! bunlardan bazılarıdır

   

 

   

 Kazanımlar :

F. 7. 1. 1. 1. Uzay teknolojilerini açıklar

F. 7. 1. 1. 2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği 

olası sonuçları tahmin eder

F. 7. 1. 1. 3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar

F. 7. 1. 1. 4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar

F. 7. 1. 1. 5. Teleskobun gök biliminin gelirindeki önemine yönettik çıkarımlarda 

bulunur 

F. 7. 1. 1. 6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar 
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UZAY İSTASYONU

Uzayag!den b!l!m !nsanlarının

uzayda uzun süre kalmalarını

sağlayanuzayaraçlarına uzay

!stasyonu den!r

UZAY ROKETİ

Uzaya uyduveya uzay aracı taşımada
kullanılan araçlardır

BUzay roketler!genell!kle b!r kez
kullanılır

UZAYMEKİĞİ

Uydu yerleşt!rmek ve uzayla !lg!l!
araştırma yapmak !ç!n kullanılır

1Tekrar kullanılab!len uzay aracıdır
İlkuzaymek!ğ! Columb!a Uzay
Mek!ğ!d!r

UZAY SONDASI

Uzayıaraştırmak!ç!nuzayagönder!lenuzaktan kontroled!leb!len

!nsansız uzayaracıdır
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UZAY TELESKOBU

Yapısında kullanılanmercekler !le

uzaktak!c!s!mler! yakındaymışg!b!
gösteren araçlardır

İlkteleskop Hans L!ppershey

tarafından!cat ed!lm!şt!r
Astronom!de gökyüzünü !ncelemek !ç!n

kullanılan !lk teleskobu Gal!leGal!leo

!cat etm!şt!r
Teleskop çeş!tler!

Radyoteleskobu

X ışını teleskobu

Opt!kteleskoplar mercekl! veaynalı teleskop

t Teleskop !cat ed!lmeseyd!d"ğergezegenler vegökc!s!mler!hakkında b!lg! sah!b! olunamazdı
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Mercekl!Teleskop
İlk teleskoplardır

Uzayda c!s!mlerdengelen ışınlarımercekler !le toplayıp kırarak

görüntü oluşturur

Gal!le Gal!leo'nun teleskobumercekl! teleskoptur

Aynalı Teleskop
Uzaydak! c!s!mden yansıyan gelen ışınları büyük b!rayna!le

toplayıp oluşan görüntünün b!ryada daha fazlaaynalarlagözümüzeulaşmasını sağlar

Newton'un kullandığı teleskop aynalı teleskoptur

Radyo Teleskobu

Uzaydan gelen radyo dalgalarını

toplayarak görüntü oluşturur

AşHubble Uzay Teleskobu

Dünya'nınyörünges!ne

yerleşt!r!lm!şHubble uzayteleskobu

gecegündüz uzayın der!nl!kler!

!le !lg!l! dahanet görüntü
sağlamaktadır
1990yılındauzaya fırlatılmıştır
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YAPAY UYDU

İnsanların Dünya'nın ve d"ğer
gezegenler!nyörüngeler!ne

yerleşt"rd"ğ"c!s!mlere yapayuyduden!r

Uydular gözlem keş!f ve

haberleşmeamaçlı kullanılır

Uzaya !lkyapayuyduyuRusya
gönderm!ş Uydununadı Sputn!k1

Türk!ye'n!n Uzaya Gönderd!ğ! Uydular

Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B Haberleşme ve !let!ş!m uyduları
Türksat 5A
Türksat GB

Göktürk 1 Asker!amaçlı !st!hbarat keş!fuydusuIçt!k jfjjaggjjy.dz ay ay
görev!n! tamamlamıştır

Türksat 1B Türksat 1C ve Türksat 2A B!lsatTürk!ye'n!n

görev!n! tamamlamış uydularıdır

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



05AM EEÖRÜLÜĞÜ

Uzayda!şlev!n!b!t!rm!şyapayuydularyakıttankları uzay aracı
parçalarıuzay k!rl!l!ğ!nenedenolur

Uzayk!rl!l!ğ! uzayaraçlarına veastronotlarazarar vereb!l!r

Uzayk!rl!l!ğ!n! önlemek !ç!n uzaya

gönder!len araçların uyduların Dünya'ya

dönmeler! sağlanmalıdır

TEKNOLOJİ VE UZAY ARAŞTIRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uzay çalışmaları sonucunda teknoloj!deyen!buluşlaryapılmıştır
Uzayı araştırmak !ç!n gel!şt!r!len alet ve teknoloj! günlük hayata

uyarlanması sonucu değ!ş!kürünler gel!şt!r!lm!şt!r

D!j!talpaneller

Şarj alet!
Teflon

Güneşpaneller!

Streçf"lm
Alüm!nyum folyo
Mr! teknoloj!ler!
Cep telefonu teknoloj!ler!
Nasa'nın uydu teknoloj!ler! sayes!nde kuraklık çekenülkelerdeyer altı suları keşfed!lm!şt!r
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ASTRONOMİ GÖKBİLİMİ

Evren ve !ç!ndek!gökc!s!mler!n!n hareketler!n! yapılarını ve

b!rb!rler!yle etk!leş!mler!n! !nceleyen b!l!mdalına astronom! gök
b!l!m! den!r

ASTRONOM

Uzayla !lg!l! araştırma ve
çalışmalarınıuzaya g!tmeden Dünya dan

yapan b!l!m!nsanıdır

ASTRONOT KOZMONOT

Uzayla !lg!l!araştırma ve çalışmaları

uzaya g!derek yapmak !ç!n eğ!t!lm!ş
k!ş!lere astronot kozmonot den!r

Ruslarastronot yer!ne kozmonot
kel!mes!n! kullanmaktadırlar

Uzay !le !lg!l! !lkler

Dünya'nın !lkyapayuydusu Sputn!k 1

Uzaya !lk canlı Sputn!k 2 !le gönder!ld! İç!ndek!canlı Layka
adında b!r köpekt!r

Uzayag!den !lk !nsan Vostokuzay aracı !le RusYur!Gagar!nd!r
Ay'ag!den !lkuzay aracı Luna2

Apollo 11 aracıylaAy'a !lkayakbasan !nsan Ne!l Amstrongtur
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OŞOE EÜRÜLÜGÜ

Işığınyanlışyerdeyanlışm!ktardayanlış yönde ve yanlışzamanda

kullanılmasınaışıkk!rl!l!ğ! den!r

Işık k!rl!l!ğ! gök b!l!mc!ler!n!n

teleskoplarlagökc!s!mler!n! !zlemeler!n!

engeller

Gökc!s!mler!ndengelen ışığın şeh!r

ışıklarında kaybolması uzay !le !lg!l!
araştırmaları engeller

RASATHANE

Astronomların gökyüzü !le !lg!l!
araştırma ve çalışmalarını

yürüttükler!yerlere rasathane gözlemev!

den!r

Rasathaneler !çler!nde b!r veya
b!rden fazla teleskobun çalışma
odalarının bulunduğu büyükb!nalardır

Rasathaneler şeh!r ışıklarından uzak yüksekyerlerekurulmuşturBunun neden! hava ve ışık k!rl!l!ğ!nden uzak daha"y"
ve net gözlem yapab!lmekt!r

En gel!şm!ş rasathane AntalyaTorosDağlarınakurulmuştur
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BİLİMADAMLARININ ASTRONOMİYEKATKILARI

HAREZMİ

Ceb!rb!l!m!yle !lg!lenen !lkTürkB!l!m
İnsanı Astronom! ve matemat!kle

de !lg!lenm!şt!r

BİRUNİ

Dünya'nındöndüğünü söyleyen
!lkTürk B!l!m!nsanıdır

Güneş ve gezegenler!nhareketyönler!n! bel!rlem!şt!r

ALİ Kuşçu

Matemat!k ve astronom!alanlarında

çalışmalar yapmıştır
UluğBey dönem!nde rasathanede
çalışmış

İstanbul'un enlem ve boylamını bel!rlem!ş

Ay'ın !lk har!tasını ç!zm!şt!r
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TAKUYİDDİN

16yüzyılda İstanbulda !lk rasathaney! kurmuştur Astronom!ye
katkı sağlamıştır

ABDULLAH AL RAHMAN AL SUFİ

Samanyolu dışında yıldızlarıgözlemlem!ş
Andromeda galaks!s!n! görmüştür

NİCALAUS COPERNİCUS

Dünya ve Gezegenler!n Güneş

etrafında dolandığını döndüğünü

ortaya atan model tasarlamıştır

KEPLER

Güneş'!n çevres!nde dönüşler!nel"pt"k olduğunu söylem!ş

GALİLEO

Jüp!ter!n 4 uydusunukeşfetm!şt!r

STEPHAN HAWKING

Karadel!k üzer!ne olan çalışmaları !le çığıraçmıştırKaradel!kler!nradyasyon yaydığını ve enerj!ler!n!tüket!pbuharlaşıncaya kadar

akt"f olduğunu gösterm!şt!r
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GÖKGİSİNBBBİ

Dünya'nın atmosfer! dışında kalan ve herşey" !ç!ne alan
sonsuz boşluğa uzay den!r Uzay boşluğunda yer alan tüm

gökc#s#mler#ne gezegenler asteor#t yıldız ve galaks!ler

g!b!yapılar örnekt!r

Dünya !le b!rl!kteherşey!!ç!ne alan sonsuz boşluğa evren

den!r

                                   
Kazanımlar :

F. 7. 1. 2. 1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır

F. 7. 1. 2. 2. Yıldız kavramını açıklar 

F. 7. 1. 2. 3. Galaksilerin yapısını açıklar

F. 7. 1. 2. 4. Evren kavramını açıklar 
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BULUTSU NEBULA

Yapısındabulunan H#drojengazı toz ve d"ğermaddeler!n

kütle çek!m kuvvet#n#netk!s!yle b#rarayagel!p bel!rl!bölgeler!n!nsıkışıp yoğunlaşması !le yıldızlar oluşur
Bulutsularyıldızların ve pek çokgökc!sm!n!nhammaddes!d!rYan# bulutsularyıldızlarındoğumyer"d"r

Bulutsu Örnekler#

B!l!m #nsanları bulutsuların taşıdıkları özell#kleregöre çeş!tl!
#s#mlend#rm#şlerd#r

Or#onBulutsusu parlak bulutsulara örnekt!r Or!onbulutsusundayıldızoluşumu sürekl! devameder
Atbaşı Bulutsusu karanlık bulutsuya örnekt#r

Sarmal Bulutsusu Dünya ya en yakın bulutsulardandırMerkez!ndebeyaz cüce vardırGezegen#ms# bulutsudur

Tarantula Bulutsusu keşfed#len en büyükbulutsudur

Kartal bulutsusu kelebekbulutsusu yengeçbulutsusu tarantula
bulutsusu ked!gözü bulutsusu barnard 59 bulutsusu bulutsulara

örnekt#r
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YILDIZ

Bulutsu nebula adıver#lenyükseksıcaklıktak#yoğungaz ve toz
bulutlarının b!rarayagelmes#yle oluşangökc#s#mler#neyıldızden#r
Yıldızlaretraflarına ısı ve ışıkyararlar
Yıldızlar canlı deg#ld#rAma doğar büyür ve ölürler
Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklırenklerdegörülürler
Mav# ve beyaz yıldızlar En sıcakyıldızlardır
Sarı yıldızlar Orta sıcaklıkta yıldızlardır
Kırmızı yıldızlar En soğukyıldızlardır

AİDünya'nın yaşamkaynağı olan Güneşte ortabüyüklükte
sarı turuncu renkl# b#ryıldızdır

Yıldızların şek#ller# küreseld#r

Dünya'dan yıldızlar t!treş!ml!görülürBunun neden# ışığın
atmosferde kırılmasıdır

Yıldızlarınyaşamını kütles! bel!rler Kütles! ne kadar

büyük#se yaşamı o kadar kısa olur

Yıldızlar hareket hal#nded#rAncak Dünya'dan çok uzakta
oldukları !ç!n durağan g!b! algılanır

Hergökc!sm!yıldız değ!ld!r
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Yıldızların YaşamDöngüsü

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



Büyük Kütlel! Yıldızlar Başlangıç kütles! Güneş'ten fazla

olanyıldızlardır Bu yıldızlar süpernova patlaması !le
ömrünütamamlar Patlama sonunda karadel!k ya da nötronyıldızıpulsar oluşur

Küçük Kütlel!Yıldızlar Başlangıç kütles! Güneş'ten daha az

olanyıldızlardır Ömürler#n# gezegen#ms# bulutsuolaraktamamlarlarSon durumda beyaz cüce olur

p Küçük kütlel!yıldızlar Büyük kütlel! yıldızlaragöre
daha uzun yaşarlar Bu nedenle evrende büyükkütlel!yıldızların sayısı dahaazdır

KARADELİK

Ömürler#n#n sonuna gelen enerj!s! b#ten

büyük kütlel# yıldızlar ş!ddetl! b!r patlama
sonucu patlamanın çek#rdeğ# karadel!ğe
dönüşür

Karadel#klerçokküçük hac#mde sonsuz

yoğunluğa sah!p gök c#sm#olması çok

büyük kütleçek#mkuvvet#ne sah#p olmasına

neden olur
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Karadel#ğ#n çek#m kuvvet#n#n çok fazla olması kend#neyaklaşanherşey" #ç#ne çeker yatar
B!rçok galaks#n#n merkez#nde karadel#kvardır SamanyoluGalaks!s!n!nmerkez#nde de karadel!k vardır

TAKIM YILDIZI

Gökyüzünde b"raradagörünenyıldızkümeler#netakımyıldızı
den!r

Büyükayı Büyük köpek Başak
Küçükayı Kral

KuzeyTacı

Or!on Aua
Aslan

Ejderha

Takımyıldızını oluşturan yıldızlar b#rb#rler#nden çok uzaktadır
Yıldızları b#rb#r#neyakıngörmem#z#nneden# yıldızlarıuzaktangöz
lemlemem#zd#r

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



KUYRUKLU YILDIZ

Â!sBuz gaz ve toz bulutlarındanoluşan gökc!s!mler!d!r
İseKend#l#ğ#nden ışığıolmayan çevres!ndenaldığı ışığıyansıtır
ÖrsYıldız deg!ld!r Isı ve ışık yaymaz
Â!rEnçokb#l#nenkuyrukluyıldızlar

Halley
HaleBopp

Ikaye Zhang

IŞIK YILI

Uzaydak!gökc#s#mler# arasındak!mesafey! metre veya
k!lometre c#ns#nden hesaplamak zor olduğu #ç#n gökc!s!mler!arasındak# uzaklık b!r!m! olarak ışık yılıb#r#m# kullanılır
Işığın boşlukta 1 yılda aldığımesafeye ışıkyılı den"r

1 ışık yılı 9.46.10 km
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GALAKSİ GÖKADA

Güneş d#ğeryıldızlar bulutsular gezegenler uydular
b!r araya gelerek galaks!ler! devs!stemler! oluştururlar
Galaks!ler dönme hareket# yaparlar
Galaks!ler şek"l bakımından 4 gruba ayrılır
El!pt!kgalaks!ler
Sarmal galaks!ler
Düzens#zgalaks#ler
Çubuklu sarmal galaks#ler
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Dünya Samanyolu Galaks!s!n!n Avcı Or#on kolu üzer"nde
bulunur Samanyolu galaks!s! sarmal galaks! görünümünded#r
Sarmal yapıda olan b!rd"ğer galaks! #se Andromeda

galaks!s!d!r
El#pt#kyapıda olan Sambrero galaks!s!d!r

1Galaks!ler tek tek bulunab!ld!ğ! g#b# gruplar hal!nde
de bulunab!l!rler

EVREN

Evrengördüğümüz ve göremed#ğ#m#z heryer! kapsar Dünya
mız Güneş yıldızlar d"ğergezegenler bulutsulargalaks!lerevren#n !ç!nded!r

Evren!n #ç#nde b!rçok gök c#sm# vardır

Büyüklük Sıralamasınagöre

Evren 7 Galaks" S!stem Gezeğen

ÖEEvren Samanyolu Dünya
Galaks#s#

Güneş
Kolu S!stem!
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Evren!n Oluşumu !le #lg#l# Görüşler

Newton'a Göre Evren harekets!zd!r
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KUVVET İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

!ş
Günlük hayatta kullanılan !şkavramı !le f!z!kselanlamdakullanılan!ş kavramı b!rb!r!nden farklıdır
Günlükhayatta !ş b!r kuvvet kullanılmasıyeterl! !ken f!z!ksel
anlamda !ş !ç!n c!sme uygulanan kuvvet doğrultusunda c!sm!n

hareket ed!yorolması gerek!r
Uygulanan kuvvet!n !ş yapab!lmes! !ç!n kuvvet !le aynı
doğrultuda c!s!m hareket etmel!d!r

 Kazanımlar : 

F. 7. 3. 2. 1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan 

yolla ilişkili olduğunu açıklar 

F. 7. 3. 2. 2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel 

enerji olarak sınıflandırır
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F!z!ksel anlamda !şolab!lmes! !ç!n
1 C!sme kuvvet uygulanmalıdır
2 Kuvvet c!smeyolaldırmalıdır
3 C!s!m uygulanan kuvvet doğrultusunda yolalmalıdır

ÖRNEKLER

Kol!kutuya kuvvetuygulayıpçekersek !ş yapmış oluruz

Çantayı el!m!zleyukarı kaldırdığımızda !ş yapmış oluruz

Çanta sırtımızda !kenyürürsek !ş yapmış sayılmayız
Dolabı !tmeye çalışançoçuk kuvvet uygulamışolsa b!le c!s!m

yerdeğ!şt!rmed!ğ! !ç!n !ş yapmış sayılmaz
El!nde teps! !le yürüyen garson !şyapmış sayılmazUygulanankuvvet doğrultusunda yer değ!şt!rmem!şt!r

El arabası !le yüktaşırken kuvvet !le aynı doğrultuda

yer değ!şt!r!ld!ğ! !ç!n !ş yapmış oluruz

Topa vuran futbolcu uyguladığı kuvvet doğrultusunda

topun yer değ!şt!rmes!n!sağladığı !ç!n !ş yapmış oluruz
Asansörün !çer!s!nde yukarı çıkan k!ş! !ş yapamaz
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İş Kuvvet Yol

AlınanyoF
W F 2

JouleF Üewtonmetre m
Yapılan !ş c!sme uygulanan kuvvete ve c!sm!n aldığıyola

bağlıdır İş kuvvet ve alınan yol !le doğru orantılıdır

ENERJİ

Enerj! !ş yapab!lme yeteneğ!d!r
B!r !ş!n yapılab!lmes! !ç!n enerj!ye!ht!yaç vardır Nekadarçok

!ş yaparsak o kadarfazlaenerj! harcarız Aynızamanda ne

kadar enerj!y! harcarsak o kadar !ş yaparız
Enerj!n!n b!r!m! Joule J dür

İş ve enerj!n!n b!r!mler! aynıdır
Elektr!k enerj!s! ısı enerj!s! ışık enerj!s! nükleer enerj!
potans!yel enerj! k!net!k enerj! mekan!k enerj! rüzgarenerj!s!

enerj!n!n türler!nden b!rkaçıdır
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KİNETİK HAREKET ENERJİSİ

C!s!mler!n hareket!nden dolayı sah!poldukları kazandıkları

enerj!yek!net!kenerj! den!r

B!r c!sm!n hareket edeb!lmes! !ç!n c!smekuvvet uygulanmasıgerek!r!!!
YSüratarttıkça k!net!k enerj!de artar

Aynıkütleyesah!pc!s!mlerdensürat! fazlaolanın
k!net!kenerj!s!dahafazladır

Aynı sürate sah!p c!s!mlerdenkütles!

fazlaolanın k!net!kenerj!s! daha

fazladır

7Kütlearttıkçak!net!kenerj!artar
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POTANSİYEL ENERJİ

C!s!mler!n !çler!nde saklıolanenerj! çeş!d!d!r Potans!yelenerj!
çek!m potans!yel enerj!s! ve esnekl!k potans!yel enerj!s! olmaküzere

!k!grubaayrılır

1ÇEKİM POTANSİYEL ENERJİ

Yerçek!m! kuvvet!nden dolayı c!sm!n bel!rl! b!r yüksekl!kte!ken

sah!p olduğu enerj!ye çek!m potans!yel enerj! den!r

Çek!mpotans!yel enerj! c!sm!n ağırlığına ve yerdenyüksekl!ğ!ne

bağlıdır
Kütleler! aynı olan !k! b!lye

farklı yüksekl!klerden kum

zem!ne bırakıldığında yüksekte

olanb!lyen!nkumzem!nde

oluşturduğu!zdaha der!nd!rBunun

neden! yüksekl!karttıkça sah!p

olduğu çek!mpotans!yelenerj!
artar

Kütleler! farklıolanaynıbüyüklüktek! !k!

b!lye aynı yüksekl!ktenkumzem!nebırakıldıklarındakütles! büyük olanın kum

zem!ndeoluşturduğu der!nl!k daha fazladır
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Kütles! büyükolanc!sm!n kumzem!nde daha der!n !z oluşturmasının

neden!kütle arttıkça c!sm!nsah!p olduğuçek!mpotans!yel enerj!artar

2ESNEKLİK POTANSİYEL ENERJİ

Kuvvet uygulandığında şekl! değ!şen kuvvet!n etk!s! ortadan
kalkınca tekrar esk! hal!ne dönen c!s!mlere esnek c!s!m den!r

Esnek c!s!mler!n !çler!nde depoladığı enerj!ye esnekl!k

potans!yelenerj! den!r

Esnek c!s!mler sıkıştırıldığında

yada ger!ld!kler!nde c!s!m

esnekl!kpotans!yel enerj! depolar

Esnekl!k potans!yel enerj! esnek madden!nkalınlığına ve

ger!lme sıkıştırılma m!ktarına bağlıdır

ÖZEK Okuatmak !ç!n ger!len yayda sıkışmışyayda ger!lm!ş
paket last!ğ!nde esnekl!k potans!yel enerj! depolanır
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ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

1Enerj# yoktan var olmaz var olanenerj!deyok olmaz
K!net!kenerj! potans!yelenerj! ısı enerj!s! rüzgarenerj!s! güneş

enerj!s!g!b! b!rçokenerj! türler! vardır
1B!rc!s!m b!rden fazlaenerj!ye sah!pde olab!l!r sah!p olduğu

enerj! türü başka b!r enerj! türüne de dönüşeb!l!r

Yokuşyukarı hareketeden aracın hem k!net!k hareket

enerj!s! vardır hemde çek!m potans!yel enerj!s!

KİNETİK VE POTANSİYEL ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

1 Sarkaçta Enerj! Dönüşümü
sarma

İp!nucunabağlanmış b!rtop küre sağa sola

doğru salınım hareket! yapar1 2.43

   Kazanımlar:

F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerininin birbirine dönüşümünden 

hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır

F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle 

açıklar

F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç 

tasarlar.
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MERAM
Sarkaçta

1 den 2 konumag!derken
c!sm!nyüksekl!ğ!azaldığı !ç!n

1 3 yeregöre potans!yelenerj!s!
2 azalırBaşlangıçta c!s!m duruyorken

hareketetmeye başladığı !ç!n

k!net!k enerj!s! artar

2 den 3 konumageçerken
c!sm!n yüksekl!ğ! arttığı !ç!n çek!m potans!yel enerj!s! artar

Aynızamanda c!s!m 3 konumda durduğu !ç!n 2 konumdan 3

konumagelene kadar sürat! azalır Bu da k!net!k enerj!s!n!n
azalmasına neden olur

Aa 1 2 konumlararasında Potans!yel enerj! K!net!k enerj!ye
dönüşür

2 3 konumlar arasında K!net!kenerj! Potans!yelenerj!ye
dönüşür

1 Potans!yel enerj! en fazla
marka

1 ve 3 konumdadır

K!net!k enerj!n!n en fazla
1 Üz 3

olduğu konum !se 2 konumdur

wuge0
Mühür

wuge0
Mühür



2 Aşağıdan Yukarıya Doğru FırlatılanTop Taşvb

Aşağıdan fırlatılan c!sme kuvvet

uygulandığı!ç!n b!r sürat! vardır Bunedenle

c!s!m başlangıçta k!net!kenerj!ye sah!pt!r

C!s!myukarıya doğruçıkarken yerden

yüksekl!ğ!artar Bu nedenle potans!yel
enerj!s!artmaya başlarAynızamanda k!net!k

enerj!g!tg!de azalır

En tepenoktada c!s!m sah!polduğu k!net!k enerj!n!n tamamını

potans!yelenerj!ye dönüştürmüştür Yan! en tepenoktada

c!sm!npotans!yel enerj!s! max k!net!k enerj!s! sıfırdır
C!s!m yukarıdan aşağıya doğru!nerken yüksekl!ğ!g!tg!de
azalır buda potans!yelenerj!s!n!n azalmasına nedenolur Aynı
zamanda c!sm!n sah!p olduğu sürat arttığı !ç!n k!net!k

enerj! artar
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Ar A B konumlarıarasındaK!net!k
B

enerj! potans!yelenerj!ye dönüşür

B C konumları arasında potans!yel

A enerj! k!net!k enerj!ye dönüşür

C!sm!n çıkab!leceğ! enfazlayüksekl!k
Bkonumuolduğu !ç!n enfazlapotans!yel

D enerj! o konumdadır

D konumunda k!net!kenerj! en

fazla değerded!r

3Yay !le oku fırlatırken Oluşan Enerj!Dönüşümü

Yayger!ld!ğ!ndeyayın üzer!nde
esnekl!k potans!yel enerj! depolanır

Yayı bırakınca yayda depolanan
esnekl!k potans!yel enerj! ok'un
sürat kazanmasına sebebolurVe
ok K!net!kenerj!ye sah!polur

Böylece Esnekl!kpotans!yelenerj! k!net!k enerj!yedönüşmüşolur
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4 Sırıkla Yüksek Atlamada Gerçekleşen Enerj!Dönüşümü

Başlangıçta sırıkla koşmayabaşlayan
k!ş!n!n hareket etmes!nden dolayı
K!net!kenerj!s! vardır
Dahasonra k!net!kenerj! sırıkta

esnekl!k potans!yel enerj!s!ne dönüşür

Sarıkta depolanan esnekl!k potans!yelenerj! Çek!mpotans!yel

enerj!ye ve k!net!k enerj!ye dönüşür

En son k!net!kenerj! m!nderde ısı enerj!s!nedönüşür

1 Sah!p olunan enerj!ler başka enerj! türler!ne dönüşürler
Ancak toplam enerj! m!ktarında değ!ş!m olmazBuna

enerj!n!n korunumu den!r

SÜRTÜNME KUVVETİ

Harekethal!ndek! c!s!mler!yavaşlatan

hatta durmasına neden olan kuvvete

sürtünme kuvvet! den!r Sürtünme kuvvet!

c!s!mler!nsürat!n!n azalmasına nedenolur

t Hareketl! c!s!mler!n sürat! azaldığı!ç!n k!net!kenerj! azalır
K!net!kenerj!s! ısı enerj!s!ne dönüşür
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Sürtünme Kuvvet!n!n Özell!kler!

Sürtünme kuvvet! hareketyönüne zıttır
C!s!mler!n hareket!n! zorlaştırır ve durdurur

C!sm!n sürat!n! azalttığı !ç!n k!net!k enerj!n!nazalmasına

nedenolur

Sürtünme kuvvet! k!net!kenerj!n!n ısı enerj!s!ne dönüşmes!n!

sağlar Bu nedenle sürtünenyüzeylerde ısınma meydanagel!r
ÖSürtünme kuvvet! sürtünenyüzey!n c!ns!ne ve c!sm!nağırlığına

bağlıdır

Az pürüzlü yüzeylerde sürtünme
kuvvet! daha azdır Böylece c!s!m

az pürüzlüyüzeyde çokpürüzlü

yüzeyegöre daha kolay hareket
eder
Sürtünme kuvvet!n!n olmadığıyüzeylerde c!s!mler!n durması

!nsanlarınyürümes! zorlaşır
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Su DİRENCİ

Sudahareket edenc!s!mlere etk! eden sürtünme kuvvet!ne

su d!renc! den!r

Su d!renc! sudahareket eden
c!s!mler!n sürat!n!n azalmasına

nedenolur Dolayısıyla k!net!k

enerj!n!nde azalmasına neden olur

Sud!renc!n!n etk!s!n!n azalması!ç!n den!z taşıtlarının uç kısımları
s!vr! yapılır

HAVADİRENCİ

Havada hareket edenc!s!mler!n hareket!n! zorlandırıcı engelley!c!

yönde etk! edensürtünme kuvvet!ne havad!renc! den!r

Havad!renc! c!s!mler!n sürat!n!n azalmasına neden olur

BYİHava ve sudahareketedenaraçlar hava ve su d!renc!nden
a
en az etk!lenecek şek!lde tasarlanır Taşıtların uç kısımlarıs!vr!

dışyüzeyler! pürüzsüz yapılır
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AtBazıdurumlarda sürtünme kuvvet!n!n yavaşlatıcıetk!s!nden

yararlanılmak !sten!r

Paraşütler!n yavaşça yeryüzüne
!nmes!n! sağlamak !ç!n paraşütün

havaylatemasedenyüzey! arttırılır
C!s!mler!n temasyüzey!arttıkça

sürtünmekuvvet! artar ve paraşüt

yavaşçayeryüzüne !ner
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MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

ATOMUN YAPISI

B!relement!n tüm k!myasal özell!kler!n! taşıyan en küçük

tanec!ğeo element!n atomu den!r Madden!n yapıtaşına atomden!r
Canlı cansız tümmaddeler atomlardan oluşur
Atomun kel!meanlamı bölünmez parçalanamazdır Çünkü atom !lk

keşfed!ld!ğ!nde bölünemeyeceğ! düşünülüyordu Ancakgünümüzde atom

parçalanmıştır

Atomun !ç!nde dahaküçük

parçacıklarvardırBu parçacıklar
Proton

Elektron

Nötron

  
Kazanımlar;

F.7.4.1.1.Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları söyler

F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl 

değiştiğini sorgular

F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını 

ifade eder
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AkAtomçek!rdek ve katmanlar olmak üzere !k! bölümden

oluşurÇek!rdeğ!n !ç!nde proton ve nötron parçacıkları katmanlar

da !se elektronlar vardır

1 Proton
Atomun çek!rdeğ!ndek! poz!t!f e yüklütanec!klerd!r
Proton hareket etmez

pt sembölü !legöster!l!r
Heratomun proton sayısı farklıdır
Atomun sah!polduğu protonsayısına
atom numarası de den!r

Protonnötron !le b!rl!kte atomun

kütles!n! oluşturur

Proton atomun k!ml!ğ!n! oluşturur
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2 Nötron

Atomun çek!rdeğ!nde bulunan yüksüz
tanec!klerd!r

Kütles! protonunkütles!nehemen

hemeneş!tt!r
Proton !le b!rl!kte atomunkütles!n!

oluşturur

no sembolü !legöster!l!r
Nötron hareket etmez

3Elektron
Çek!rdeğ!n etrafında katmanlarda

çokhızlı dolanan negat!f yüklü
tanec!klerd!r

e sembolü !le göster!l!r
Elektronlar atomun hacm!n!oluşturur

Kütles! protonun kütles!n!n
o
kadardır

B"r atomunk!ml!ğ!n! protonlar bel!rlerAynıc!nsatomlarınprotonsayıaa
ları aynıdır Ancakaynıc!ns her atomun nötron ve elektronsayılarıfarklı olab!l!r
Protonsayısı elektron sayısına eş!tolanatomlara nötr atomden!r
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ATOM

1Democr!tus

ş
Atomhakkında !lkgörüşü ortaya konmuştur

Görüşler!n! varsayımlarla söylem!şt!r
Madden!n tanec!klerden oluştuğu f!kr!n!
ortayaatmıştır

Maddey!oluşturan tanec!klere bölünemeyen anlamınagelen
atom kel!mes!n! kullanmıştır Democr!tus'agöre atom bölünemez ve

görülemezd!r

Bütünmaddeler aynı türatomlardanoluşur

2Dalton AtomModel! JohnDalton

Atomhakkında "lk b!l!mselçalışmayı yaparak !lk b!l!msel

görüşüortaya atmıştır

Dalton maddeler çokküçük sert

bölünemeyen parçacıklardan oluşur

Madden!n en küçük yapıtaşlarına
atomden!r

Atom !ç! dolu berk küre şekl!nded!r

Bütün maddelerfarklı tür
atomlardan oluşur
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3Thomson AtomModel!

atomu üzümlü keke benzett!ğ!modeliii

ortaya koymuştur

elektronlar üzüme kek!n kend!s!poz!t!f

yüke protona benzet!lm!şt!r

Elektronların atomun !ç!nderastgele

dağıldığını söylem!şt!rAynızamanda

elektronlar hareketetmez

Ö

Ü
olduğunu söylem!şt!r

4 RutherfordAtomModel"

Rutherfordyaptığı çalışmalar!le çek!rdeğ!keşfetm!şt!r

Rutherford poz!t!fyüklere proton adınıverm!şt!r

Protonların çek!rdeğ!n !ç!ndeyeraldığını söylem!şt!r

fındabel!rl!b!ryörüngede harekethal!nde olduğunu

!!!keşfett!
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5BohrAtomModel! N!elsBohr

Bohratom model!negöre elektronlar çek!rdek

etrafında rastgele dolanmaktadır

AynızamandaBohr elektronların çek!rdeğ!n

bel!rl! uzaklığındak! enerj! katmanlarında

dolandığınısöylem!şt!r

AtBohratommodel! Modernatomteor!s!n!n temel!n!oluşturmuştur

6ModernAtomTeor!s!

Modernatomteor!s!negöre elektronlar

çokhızlı hareketett!ğ!!ç!n elektronların

yerler!n!n bel!rlenmes! zordur Bu nedenle

elektronların bulunma!ht!mal!n!n fazla
olduğu bölgeler vardır Bu bölgelere
elektronbulutu den!r

HATIRLAYALIM

Atommodeller!n!n sıralamasını akıldatutmak !ç!n kodlama

DeDen TRaBzonlu Mu
e a h u o o
m 1 o t k de
e t m h rc o se nr n o r
! n ft o
4 r
s d
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SAF MADDELER

Maddeler k!myasal özell!kler!ne göre safmadde ve safolmayan
madde karışımlar olarak sınıflandırılır

Element ve b!leş!kler safmaddelerd!r Karışımlar heterojen homojen

saf olmayan maddelerd!r

Saf Maddeler!n Genel Özell!kler!

Aynı tür tanec!kler!vardır İçer!s!nde

başkamadde !çermez

Bel!rl!b!r er!meve kaynama noktaları

vardır

ELEMENT

Tek c!ns atomdan tanec!klerden

oluşan saf madded!r

B!r element!n bütün atomları aynıdır
Farklı elementler!n atomları b!rb!r!nden
farklıdır
İk" tür elemetvardırAtomlardan oluşuyorsaatom!kyapılı atomların

b!rleşmes!yleoluşuyorsamoleküleryapılıelement meydanagel!r
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Elementler f!z!ksel ve k!myasal yollarla dahabas!tmaddelere

ayrılamazlar
Bel"rl" b!r er!me donma ve kaynama noktaları vardır

Semboller !le göster!l!rler molekülyapılıelementformüllerlegöster!l!r

H!drojen Bakır Dem!r Altın Helyum elementlere örnekt!r

Elementler Ve Semboller!

Element !s!mler! herd!ldefarklıdır B!l!msel ortak b!r d!loluşturulması

!ç!n bütündünya da aynı olan element semboller! oluşturulmuştur

Elementler!n sembollerle göster!lmes! b!l!msel !let!ş!m! kolaylaştırır

b!leş!k formülünün yazılmasında kolaylık sağlar

Semboller elementler!n lat!nce !sm!n!n

!lk harf!negöreoluşturulmuşturZamanla

aynıharflebaşlayan elementler bulununca

element!n lat!nce !sm!ndek!başka b!rharf

dahaeklenm!şt!r

Element semboller!yazılırken !lkharf

büyükyazılırİk!nc!harf da!ma küçük

yazılırEğer büyük yazılırsab!leş!k
olur

If CI klorelement! CI b!leş!kt!r
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Element!natom numarası protonsayısıdır Protonsayısıelement!n

k!ml!ğ!d!rProton
sayısına bakarak atomun hang! elemente a!t olduğunu

bulab!l!r!z
İlk 18Element Ve Bazı Yayğın Elementler

Atom
Numarası Element Adı Sembol Atom

Numarası Element Adı Sembol

1 H!drojen H 10 Neon Ne

2 Helyum He 11 Sodyum Na

3 L!tyum L! 12 Magnezyum Mg

4 Ber!lyum Be 13 Alüm!nyum Al

5 Bor B 14 S!l!syum S!

6 Karbon C 15 Fosfor P

7 Azot N 16 Kükürt S

8 Oks!jen O 17 Klor Cl

9 Flor F 18 Argon Ar

Atom
Numarası Element Adı Sembol Atom

Numarası Element Adı Sembol

20 Kals!yum Ca

24 Krom ç

79 Altın Au

47 Gümüş Ag

26 Dem!r Fe 53 İyot I

29 Bakır Cu 80 C!va Hg
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Elementler!n Özell!kler! Ve Kullanım Alanları

H!drojen Renks!z ve havadanhaf!fb!r

gazdırDoğada molekülolarak bulunur

Suyun yapısında ve organ!k maddelerde

bulunur

Sıvı yağdan katıyağ yapımındakullanılır

Roketyakıtı olarak da kullanılır

Helyum havadanhaf!ft!r

Zepl!n ve uçan balonlarda

Kaynakçılıkta ve der!ndalıştüpler!nde

Soğutucularda kullanılır

L!tyum P!l !laç cam ve seram!k

sanay!s!ndekullanılır

Nükleer santrallerde soğutucu

görev!ndekullanılır

Ber!lyum Isı veelektr!k!letken!olarak
kullanılır

B!lg!sayarparçaları yapımında
Hava ve uzaytaşıtlarının yapımında

Nükleersantrallerde ve füze yapımında
kullanılır
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Bor Deterjan p"l ve ısıyadayanıklı

cam sanay!s!nde

Roketyakıtında kullanılır

Dünyadak! borrezerv!n!n9072s! ülkem!zded!r

KarbonBütünorgan!kb!leş!kler!n

yapısındabulunurYakıtlarda odun kömür

petrol

Kurşunkalem ve çel!küret!m!nde

kullanılır
Azot Gübreyapımında kullanılır

Soğutma s!stemler!nde kullanılır

Havanın 78 ! azottur

Oks!jen Yakıcı özell!kted!r

Canlıların solunum olaylarında

hastanelerdeve kaynakyapımında oks!jen

tüpünde kullanılır

Havanın 9021 ! oks!jend!r
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Flor D!ş macunu yapımındakullanılır

d!şler!n çürümes!n! engeller

Deodorant ve teflon üret!m!nde

Buzdolabı kl!mag!b! soğutucularda

kullanılır

NeonRenkl! ve ışıklıreklampanolarında

Telev!zyon tüpler!nde

Paratonerlerde kullanılır

Sodyum Sofra tuzunun yapısında

Kağıt cam sabun ve tekst!l üret!m!nde

kullanılır

MagnezyumUçakgövdes!n!nyapımında

Isıyadayanıklıtuğlayapımında

Fotoğrafmak!nes! !laç ve !şaretf!şeğ!

yapımında kullanılır

Alüm!nyumMutfak eşyalarının yapımında

İçecek kutularında uçakgövdeler!nde

bulunur
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S!l!syum K!l kum beton tuğla

yapımında
Cam ve seram!k üret!m!nde kullanılır

Fosfor Yapay gübreler!n yapımında

kullanılır

Kükürt K!br!t p#l sun!gübre ve
baruttabulunur

Bazı sabunların yapımındakullanılır

KlorZeh!rl!b!rgazdır Sudak!

m!kroplardanarındırılmasında ve yemek

tuzunun yapımında kullanılır

Argon Ampul ve floresan lambaların

yapımında

Kal!tel!çel!küret!m!ndekullanılır
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Dem!r İnşaat ve otomot!v sanay!s!nde

Çel!k sanay!s!nde hammadde

olarakkullanılır

Bakır Isı ve elektr!k !letkenl!ğ!

yüksekolduğu !ç!nelektr!k !let!m!nde ve

elektron!karaçlarda kullanılır

Mutfak ve süs eşyalarınınyapımında

da kullanılır

AltınIsı ve elektr!k !letkenl!ğ! yüksekt!r

Süseşyalarında elektr!k devreler!nde

kullanılır

Kals!yum Kem!k ve d!şler!m!z!n

yapısındak!reçtaşının yapısındabulunur

Akü!malatında

Betonyapımında kullanılır

İyotDen!zürünler!nde ve !yotlutuz

dabulunur

Tıpta ve eczacılıktakullanılır
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BİLEŞİK

En az !k!farklıatomun b!rarayagelerekb!rleşmes!yle oluşan safmaddeye

b!leş!kden!r

B!leş!ğ! oluşturan elementler kend!özell!kler!n! kaybeder

B!leş!ğ! oluşturan element atomları bel!rl! oranlarda b!rleş!rler

B!leş!kler formüller !le göster!l!r B!leş!ğ!nformülübütündünyada aynıdır

B!leş!kler!n formulüyazılırken element!n adı ve sağ altınasayısıyazılır

B!leş!kler!n bazıları moleküllerden oluşur

Su tuz şeker amonyak h!drojen peroks!t kals!yumoks!tb!leş!klere

örnekt!r
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1Molekül yapılı b!leş!kler moleküllerden oluşan b!leş!klere den!r

Ö Karbond!oks!t Co2 Su Hao Metan Chu

2Molekül yapılıolmayan b!leş!kler!b!leş!kler moleküllerdenoluşmayıp farklı

c!nselement atomları b!r arayagelerek oluşurlar

Öf NaCl Tuz CaO Kals!yumoks!t

B!leş!kler kend!n! oluşturan elementlerden tamamen farklıf!z!ksel

ve k!myasal özell!klere sah!pt!rler

Bazı B!leş!kler Ve Kullanım Alanları

Sutl20Bütün canlıların temel !ht!yacıdırCanlıların vücutlarında s!nd!r!m

boşaltım dolaşım olaylarının gerçekleşmes!n!sağlar

Amonyak NH3 Boya gübre deterjanyapımındakullanılırCanlıların

kanındada vardır ve zeh!rl!d!r
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Karbond!oks!t CO2 Yangın söndürme

tüpler!nde ve gazlı !çecekler!n yapımında

kullanılır

Sodyumklorür NaCl yemek sofra

tuzuolarakkullanılırGıdaların uzun süre

korunab!lmes!nde kışın yollardak! buzların

er!t!lmes!nde k!myaendüstr!s!nde kullanılır

H!drojen klorür HCl halkarasında tuz ruhu olarak b!l!nen

tem!zl!kmalzemes!olarak kullanılan madded!r

N!tr!k as!t ANB halk arasında kezzapolarak b!l!nenkuvvetl!

b"r as!tt!r Akü ve gübre üret!m!nde kullanılır

Metangazı Ctu yanıcıb!rgazdır

Doğalgazınyapısında vardır

Çöplük ve bataklıklarda metangazı
bulunur
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KARIŞIMLAR

Maddeler k!myasal özell!kler!negöre safmadde ve saf olmayan
madde karışımlar olarak sınıflandırılırElement ve b!leş!kler saf
madded!r karışımlar saf madde deg!ld!r
B!rden fazla elemet ya da b!leş!ğ!n bel!rl! b"r oran olmadan

b!r arada bulunmasıyla meydana gelen maddetopluluğuna karışım

den!r

Karışımlar b!rden fazla elementyada b!leş!ğ!n k!myasalözell"kler"

değ!şmeden f"z"ksel yöntemlerle b!rarayagelmes! sonucu oluşur

Karışımı oluşturan maddeler kend! özell!kler!n! kaybetmezYen! b!r

madde oluşmaz

Karışımların bel"rl" sembol ve formüller!yoktur

Karışımlar f!z!kselyöntemlerle b!leşenler!ne kend!ndendaha

bas!tmaddelere ayrılab!l!rler

Karışımlar homojen karışım çözelt! ve heterojenkarışım olmak

üzere !k! sınıfa ayrılır
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HOMOJEN KARIŞIM

Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafınaeş"tolarak

dağılanve heryer!nde aynı özell!ğ!gösteren karışımlara homojen karışım

den!r

Bu karışımlara dışarıdan bakıldığında

tek b!rmadde g!b!görünür

Homojen karışımlar çözelt! olarakda

adlandırılır

Homojen karışım örnekler!

Den!zsuyu

Şekerl! su

Tuzlusu

Parfüm

Madden!n başka b!r çözücü !ç!ndegözle görülemeyecek kadar küçük

tanec!klere ayrılmasına çözünme den!r

Çözelt! oluşurken çözücü tanec!kler! !le çözünen tanec!kler! arasındak!

etk!leş!m !le çözücü tanec!kler çözünentanec!kler!n etrafını sararak

çözelt! !ç!nde dağılmasını sağlar

Madden!n b!r çözücü !ç!nde çözünmes!yle oluşan homojen karışımlar

çözelt!lerd!r
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HETEROJEN KARIŞIM

Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eş!t olarak

dağılmıyorsa heterojen karışım ad! karışım olarak adlandırılır

Heterojen karışımlara bakıldığında tek b!r maddeg!b!görülmezB"rden fazlamadde görülür

Yağ su karışımı Komposto

Salata Toprak

Çamur Su talaş

Kum su karışımı Sprey

Çorba Benz"n su

S"s Türk kahves!

Süt

Ayran Bekley!nce su üstteyoğurtkısmıd!beçöker
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Çözelt!ler çözücü ve çözünen maddelerdenoluşur

Çözücü Çözünen Çözelt"

Genell!kle çözelt!lerde m!ktarıfazlaolan madde çözücü m!ktarı

az olanmadde çözünend!r

Çözücü Çözünen Çözelt"
4

m!ktarı m!ktarı
çok az

Ancak su !le hazırlanan çözelt!lerde su her zaman çözücüdür

Katı katı çözelt!ler! çözücü ve çözünenmadde katıdır

Alaşımlar katı katı karışımından oluşan homojen karışımlardır

N"kel Krom Dem!r Karbon Çel"k

Maden! para

Kalay Kurşun Leh!m
Çözücü Çözünen Çözelt!

Sıvı sıvı çözelt!ler! çözücü ve çözünen maddeler sıvıdır

Sut alkol Kolonya

Sut alkol Ant!f!r!z
Ju aset!kas!t S"rke
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Gaz çözelt!ler! çözücü ve çözünen maddelergazdır
Oks!jen Azotgazı Karbond!oks!t __ Hava

LPG

Katı sıvı çözelt!ler! çözücünün sıvı çözünenmadden!n katı

olduğu karışımlardır

Tuz Su Burun damlası den!zsuyu

Şekert Su şerbet

Gümüş
yu

D!şdolgusu
katı

C!va

İyot Alkol Tentürd!yot
Katı sıvı

Sıvı gazçözelt!ler! çözücünün sıvı çözünen!ngaz olduğu karışımlardır

Karbond!oks!t Su Kola Gazoz Soda

Neml! hava

DEĞİŞKENLER

Bağımsız değ!şken deney!yapan araştırmacının b!lerek "steyerek

değ!şt!rd!ğ! deney!n sonucu üzer!nde etk!l! olması beklenen deg!şkene

faktöre bağımsız değ!şken den!r Etk!leyen faktör

Bağımlı değ!şken bağımsız değ!şkenden etk!lenen deg!şken faktörld!r

İncelenen sonuçtur
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Kontrollü değ!şken sab!t Kontroled!len araştırmacının

kontrolüaltında kalan değ!şmeyen değ!şkend!r

ÇÖZÜNME HIZINA ETKİ EDENFAKTÖRLER

1 Sıcaklık

Sıcaklık arttırıldığında çözücü ve çözünenmaddeler!n tanec!kler!n!n

hızı artar

Sıcaklık arttıkça çözünme hızı da artar

f Eş!tm!ktarda şeker ve su !çeren bardaklardak! sularınsıcaklıklarınınfarklı olması şeker!n çözünme hızı farklıdır

Bağımsız değ!şken suyun sıcaklığı

Bağımlı değ!şken çözünme hızı

Sab"t değ!şken su ve şekerm!ktarı

Sıcaklığı yüksek olan suyun !ç!nde şeker daha hızlı çözünür

2 Karıştırma

Karıştırılma ya da sallama çözünme hızını arttırır

ÖfAynı sıcaklıkta ve eş"tm!ktarda su bulunankaplara eş!tkütledeküp şeker atıldığında karıştırdığımız bardaktak! şekerdaha

hızlı çözünür
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Bağımsız değ!şken! karıştırma

Bağımlı değ!şken çözünme hızı

Kontrollü değ!şken şekerm!ktarı ve sıcaklık

3 Çözünen madden!n tanec"kboyutu temasyüzey!
Çözünen madden!n küçültülmes! veya toz hal!neget"r"lmes"

çözünme hızını arttırır

Tanec!k boyutu küçültülerek çözünenmadden!n çözücü !le temas

yüzey! arttırılmış olur

R Eş!t m!ktarda ve aynı sıcaklıkta

su bulunan !k! bardağa eş!t kütlede

küpşeker ve toz şeker atıldığında

toz şeker atılan bardakta çözünme

daha hızlıdır

Bağımsız değ!şken! temas yüzey" tanec"kboyutu
Bağımlı değ!şken çözünme hızı

Kontrollü değ!şken şekerm!ktarı ve sıcaklık
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ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM

Saf madded!r Saf madded!r Safmaddedeg!ld!r

Homojend!r Homojend!r Sadeceçözelt!ler
homojend!r

Daha bas!tmaddelere
ayrışmaz

K!myasalyollarla bas!t
maddelereayrışır

F!z!kselyollarla bas!t
maddelereayrışır

İçer!s!ndefarklıtanec!kyoktur
kend!s!n!oluşturanb!leşenler!nözell!kler!n! taş

Kend!s!n! oluşturan
b!leşenler!n özell!kler!n!

maz taşır
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KARIŞIMLARIN AYRILMASI

Karışımlar f!z!ksel yöntemlerle oluşur ve bas"t f!z!kselyöntemlerle

kend"n" oluşturan maddelere ayrılab"l"r

Karışımlar ayrılırken karışımı oluşturan maddeler"n tanec!k boyutuna

türüne f!z!ksel hal"ne ve karışımın çeş"d"negöre farklı farklı
yöntemlerkullanılır

KATI KATI KARIŞIMLARIN AYRILMASI

1 Ayıklama

2 Eleme

3 Mıknatısla ayırma
4 Yoğunluk farkı yüzdürme

KATI SIVI KARIŞIMLARIN AYRILMASI

1 Buharlaştırma

2 Bas!t damıtma

3 Süzme

Sıvı Sıvı KARIŞIMLARIN AYRILMASI

1 Ayırma hun"s"

2 Ayrımsal damıtma kaynama noktasıfarkı
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KATI KATI KARIŞIMLARIN AYRILMASI

1Ayıklama renkler" şek"ller" büyüklükler"

b"rb"r"nden farklıolanmaddeler"n oluşturduğu

karışımları ayırmak "ç"n kullanılır

ÖR P"r"nç taş
Elma armut

2 Eleme tanec"kyapıları ve

büyüklükler!farklı olanmaddeler"noluşturduğu
karışımları ayırmak "ç"nkullanılır

ÖR Un kepek
g
Kum çakıl

P!r!nç Mısır

3Mıknatıslaayırma mıknatıs tarafından

çek"leb"len dem"r n"kel kobaltg!b!elementler" ve

buelementlerdenyapılan maddeler"n oluşturduğu

karışımlardan mıknatıs kullanarak bumaddeler

ayrılır

ÖR Dem"rtozu kükürttozu
3 Dem!r tozu kum
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4 Yoğunluk farkı !k!şek"ldegerçekleş"r

Savurma yöntem! rüzgarlıgünde

havayasavrulan saman karışımında

samanınyoğunluğu buğdaydanküçükolduğu "ç"n

saman b"razuzağa buğdayyakınadüşer

Yüzdürmeyöntem" farklı yoğunluktak"

katı katıkarışımları bu katıların

"ç"nde çözünmed"ğ" b"r sıvı eklen"rBunun

sonunda katı maddelerden b"r" yüzer

d"ğer" batar

Yüzenkatı kaşık spatülg"b"araçlarla

alınır Batan katı süzmeyöntem" !le

sıvıdan ayrıştırılır

ÖfKum talaş

KATI SIVI KARIŞIMLARIN AYRILMASI

1Buharlaştırma katı b"r madden"n sıvı b"rmadde "le oluşan karışımları

ayırmak "ç"n kullanılan yöntemd!r

Karışım ısıtılarak "çer"s"ndek" sıvı

buharlaştırılır karışımın "ç"ndek" katı

madde çökerek ayrışmış olur
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Den"z suyundan tuz elde ed"lmes"nde

Sütten süt tozueldeed"lmes"nde

Şeker!n üret!lmes!nde

buharlaştırmayöntem" kullanılır

2 Bas!t damıtma sıvı homojen

karışımları ayırmak "ç"n kullanılan

yöntemd!r
Karışım kaynatılarakönce "ç"ndek" sıvı

madde buharlaştırılıp daha sonra

yoğuşturularakayrı b"rkapta b"r"kt"r"l"rİlkkapta

"seger"ye katıhalde çözünenmadde

kalır

3Süzme heterojen katı sıvı karışımları ayırmak "ç"nkullanılan

yöntemd"r Süzme !şlem!nde katı

tanec"kler" geç"rmeyen süzgeç
kullanılmalıdır

Çaysüzgec" makarnasüzgec"

g"b"

Olü Kum su

Talaş su
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Sıvı Sıvı KARIŞIMLARIN AYRILMASI

1 Ayırma hun!s! yoğunluk farkı yoğunlukları farklı ve b"rb"r"ne

karışmayan sıvı sıvı karışımların heterojenkarışım ayrılmasında

kullanılır

Ayırma hun"s"ne konulan

yoğunluklarıfarklı heterojen karışımda

yoğunluğu büyükolan sıvı ayırma

hun"s"n"n alt kısmındadır Ayırma
hun"s"n"n musluğu açıldığında

yoğunluğubüyükolan sıvı alttak!

toplama kabında toplanır Başka

b!r kapkullanılarak yoğunluğu

küçük olan sıvı kaba aktarılır

gr Yağ su

2 Ayrımsal damıtma kaynama noktasıfarkı sıvı sıvı homojen

b!rb!r! "ç"nde çözüneb"len karışımları sıvılarınkaynamanoktası

farklarından yararlanarak ayrıştırılması yöntem"ne den!r
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Isıtılan kaptak! sıvılardankaynama

noktası küçükolan sıvı daha önce

buharlaşarak sıvıdan ayrıştırılır Sonra

yoğuşturulan bu sıvı ayrı b!rkapta

toplanır İlk kapta "se kaynamanoktası

büyük olan sıvı kalır

ÖR İsp"rto su karışımı

Kolonya alkol su

Hampetrol benz"n mazot doğalgaz

Aseton su karışımı

Gl!ser!n su karışımı
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EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM

ATIK

Kullanım süres!dolan ve yaşadığımız yerden

uzaklaşması gereken hertürlümaddeye

atık den!rFabr!ka okul !şyer!nde ve

evlerde atıklaroluşur

Atıkların !çer!s!nde h!çb!rşek!lde

kullanılmayacakolan maddelere çöp den!rKağıt
cam plast!k karton b!tm!ş p!l ve metaller

çöp değ!ld!r

Yen!den Kullanma Atıkmaddeler!n h!çb!r !şlemyapılmadan

kullanılmasınaden!r

Atıkların toplama ve tem!zleme dışında h!çb!rşek!lde !şlemetab!

tutulmadan aynışekl! !le ekonom!k ömrü dolanakadar kullanılmasıdır

Küçülen eşyaların başkalarıyla paylaşılması

Petş!şeler!ne cam ş!şelere tekrar su doldurulması
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GERİ DÖNÜŞÜM

Atıkmaddeler!n bazı !şlemlerden geç!r!lerek tekrar kullanılmasına

ger! dönüşüm den!r

Kağıttantekrar kağıt üret!lmes!

Metaller!n tekrarkullanılması

Kırılancamların Cammaddeler!ner!t!lerektekrar
kullanılması

Kompost b!tk!sel ve hayvansal atıkların neml! ve oks!jenl!ortamda

m!kroorgan!zmalartarafından bozunarak organ!kgübreye dönüşmes! sonucu

kompost oluşur

Kompostyapımı !le atıklar gübre ve yakıtadönüştürülür

EVSEL ATIKLAR

Evde kullanımdan düşmüş veya

çöp durumunda olan maddelere

evsel atık den!r

Evdekullanılan

Atıksular P!l Yakacakatıkları kül

Atıkyağlar Ş!şe Ambalajmalzemeler!

Kağıt

a !!Poşet Kıyafet Sebze
meyveatıkları
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Evsel Katı Atıklar

Günlük faal!yetler sonucu oluşan tehl!kel! ve zararlı özell!ktaşımayan

yaşadığımız yerden uzaklaştırılması gereken her türlü katımaddeye

katı atık den!r

Ambalaj atıkları

Y!yecek atıkları

Ev eşyasıatıkları

Yakacak atıklar

Organ!k atık b!tk! ve hayvankaynaklı atıklara organ!katıkden!r

Tıbb! atık sağlık kuruluşlarının çalışmalarındaoluşan atıklardır

Yarabandı Eld!ven

Enjektör Sargıbez!

Pamuk İlaç kutuları

D!yal!zatıkları

Atıkmaddeler!n bazıları dönüştürülerek tekrartekrarkullanılab!l!r ama

bazı atık maddeler! de ger! dönüştürülemez

Ger$ Dönüştürüleb!len Atıklar

Dem!r Cam

Çel!k Kağıt Ara! last!ğ!

Bakır Plast!k Tekst!latıkları

Alüm!nyum Kauçuk Elektron!katıklar
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Ger! Dönüştürülemeyen Atıklar

Ayna

Borcam

Straforköpük

Islakmend!l

Bebekbez!Seram!kürünler

pekkullanımlıkplast!klerYağlıkağıt

Islanmışkağıt Bes!natığıbulaşmışkağıt

Evsel SıvıAtıklar

Evlerde kullanılan sıvıların hemen hemenheps! kullanımsonrasıyadoğrudan

yada su !le karışarak evsel sıvı atık hal!nedönüşür

Motoryağları ve sıvı yağlar dönüştürüleb!len sıvı atıklardır

Çamaşırsuyu kezzap sabun çamaşır

suyu deterjang$b$maddeler su !leb!rl!ktekullanıldığı !ç!n sularık!rlet!r

Sıvıyağlarkızartmasonrası lavabalara

döküldüğünde atık su arıtımında çeş!tl!

sıkıntılara yol açar
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Ger! Dönüşüm Aşamaları

1 Ayırma plast!k kağıt cam ürünler

!ç!nayrıayrıtoplama alanlarda

ayrıştırılmalıdır

2 Sınıflandırma ayrılan atıklar

sınıflandırılır Sınıflanan atık

malzemeler!n!n
ayrı ayrı taşınması

gerek!r

3Değerlend!rme değerlend!r!leb!len

atıklar f!z!ksel ve k!myasal!şlemlerdengeç!r!lerek yen!ürün oluşur

Ger!Dönüştürüleb!len Atıklar

Kağıt Ürünler! Metal Ürünler

Kağıt

µ

Ü
Karton Tenekekutu

Gazete Kablolar

İçecek kutuları

Derg! Esk! mutfak araç gereçler!
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Plast!k Ürünler CamÜrünler

Poşet

Petş!şe

Kavanoz

Cam ş!şe

D$ğerÜrünler P$ller

BataryalarElektron!kc!haz

Akümülatörlakü

Atık yağlar Şarjlı p!ller

Ahşap

Beton

Tekst!l atıkları

Ger! Dönüşümün Sağladığı Yararlar

Çevrem!z!n tem!z tutulmasını sağlar

Ekonom!ye katkı sağlarPetrol ürünler!n!n tüket!m!n!n azalması

ülke ekonom!s!ne katkı sağlamaktadır

Doğal kaynaklar korunmuş olur Orman ve su kaynaklarıdaha az

zarar görür

e Enerj! tasarrufusağlar
Atıkm!ktarının azalmasına neden olur
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ATIK KONTROLÜ KURULUŞLARI

TAP Taşınab!l!r P!lÜret!c!ler! ve İthalatçılar Derneğ!

Atık p!ller!n toplanması ger! kazanımı veyaortadankaldırılmasında

görevl! kuruluştur

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlend!rmeVakfı

Ambalaj atıklarını değerlend!ren kuruluştur

AGED Atık Kağıt Ger! Dönüşüm Sanay!c!ler!Derneğ!

Atık kağıt ve ger! dönüşümcülerderneğ!d!r
PETDER Petrol Sanay! Derneğ!

Atıkyağların toplanması ger! kazanımı veyaortadan kaldırılmasında

görevl! kuruluş
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