
GEZEGENLER 

İÇ GEZEGENLER (Karasal) DIŞ GEZEGENLER (Gazsal) 

Merkür Venüs Dünya Mars 

• Güneş'e yakınlık bakımından ilk 4 gezegen bu grupta Jüpiter Satürn Uranüs Neptün 
yer alır. 

• Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluş- • Güneş'e yakınlık bakımından son 4 gezegen bu grupta

muştur. yer alır 

• Yörüngeler arası mesafeler birbirine yakındır. • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.

• Yörüngeler arası mesafeler birbirine uzaktır.

GEZEGENLERİN GÜNEŞE OLAN UZAKLIKLARI 

Güneş Merkür Venüs Dünya Mars Jlüpiter Satürn Uranüs Neptün 

Gezegenlerin Büyüklükleri 

Gezegenlerin büyükten küçüğe göre sıralaması: 

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

• 

Jüpiter Satürn Uranüs Neptün Dünya Venüs Mars Merkür 



GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ 

Güneş sistemindeki en küçük ve Güneş'e en yakın olan gezegendir. Yüzeyinde çok fazla krater vardır. 

MERKÜR Kendi etrafında çok yavaş döndüğü için gecesi ile gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Uydusu, 

halkası ve atmosferi yoktur. 

Güneş'e yakın ikinci gezegendir. Dünya ile hemen hemen aynı büyüklüktedir ve yoğun bulutlarla kaplıdır. 

VENÜS Geceleyin Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde Ay'dan sonra en parlak gök cismidir. Uydusu, halkası ve 

atmosferi yoktur. Parlak görünümünden dolayı halk arasında "Çoban Yıldızı" olarak bilinir. 

Güneş'e olan uzaklığına göre üçüncü gezegendir. Güneş sisteminin dördüncü büyük gezegenidir. Üze-

DÜNYA 
rinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Yüzeyinde dağlar, aktif volkanlar, vadiler ve denizler bulunur. 

Ayrıca yüzeyinin yaklaşık olarak üçte ikisi suyla kaplıdır. Dünyanın tek uydusu, etrafında dolanan Ay'dır. 

Halkası yoktur. Atmosferindeki oksijen, su ve uygun sıcaklık, yaşamın devam etmesini sağlar. 

Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü gezegendir. İki uydusu vardır. Halkası yoktur. En küçük ikinci 

MARS gezegendir. Karbondioksitten oluşan ince bir atmosferi vardır. İçinde fazla miktarda demir bulunduğu için 

kızıl renge bürünmüştür. Bu nedenle "Kızıl gezegen" olarak andırılır. 

JÜPİTER 
Güneş'e olan uzaklığına göre beşinci gezegendir. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Tespit edilen 

yetmiş dokuz uydusu vardır. Etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuş ince bir halkası bulunmaktadır. 

Güneş'e yakınlık bakımından altıncı gezegendir. Satürn'ün ekvatoru çevresinde belirgin halkaları bulunur. 

SATÜRN Halkaların parlamasının nedeni gezegenin etra,fında dönen küçük buz parçalarıdır. En az 62 adet doğal 

uydusu olduğu bilinmektedir. 

Güneş'e olan uzaklığına göre yedinci gezegendir. Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegenidir. Güneş et-

URANÜS rafındaki yörüngesinde yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak dönen tek gezegendir. Uranüs'ün tespit 

edilmiş 27 uydusu vardır. Etrafında toz ve kayalardan oluşmuş 10 halkası bulunur. 

NEPTÜN 
Güneş'e olan uzaklığına göre 8. gezegendir. Güneş sistemindeki 4. büyük gezegendir. Büyüklük bakımın-

dan Uranüs'ün kardeşi gibidir. 13 uydusu bulunur, halkası vardır. 

ASTEROİT: Güneş sisteminin beş milyar yıl önceki oluşumu sırasında ortaya çıkan, aşınmış kaya ve metal parçalarına 

asteroit denir. Güneş'in yörüngesinde milyonlarca asteroit bulunur. Yaklaşık 700.000 asteroitten oluşan asteroit kuşağı, 

Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alır ve iç gezegenlerle dış gezegenler arasındaki sınırı oluşturur. 

METEOR: Uzayda serbest halde dolaşan, yapılarında demir, nikel gibi çeşitli maddeler bulunan gök cisimlerine meteor 

adı verilir. Meteorlar, Dünya'nın atmosferine girdiklerinde yeryüzüne büyük bir hızla düşmeye başlar. Sürtünmenin etkisiy

le ısınır ve akkor haline gelerek arkalarında ince bir ışık çizgisi bırakır. Bu olaya halk arasında yıldız kayması denir. 

GÖK TAŞI: Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı denir. Meteorlar düştükleri yerde ciddi 

hasarlara yol açabilir ve büyük çukurlar oluşturabilir. Dünya yüzeyi üzerinde oluşan bu çukurlara, gök taşı çukuru adı 

verilir. 



GÜNEŞ TUTULMASI 

Ay, Dünya etrafında dolanırken bazen Güneş ile Dünya'nın arasına girer. Bu durumda Güneş, Ay ve Dünya aynı doğrultu 

üzerinde olursa Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer. Bu olaya Güneş tutulması adı verilir. Güneş tutulması sırasında Ay, 

yeni ay evresindedir. Ancak her yeni ay evresinde Güneş tutulması gerçekleşmez. Çünkü Güneş, Ay ve Dünya; her ay 

aynı doğrultuda bulunmaz. 

AY TUTULMASI 

Dünya, Güneş ile Ay arasına girdiği zaman Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer. Bu durumda Ay tutulması olayı yaşa

nır. Ay tutulması, Ay'ın dolunay evresinde meydana gelir. Ay'ın yörüngesi ile Dünya'nın yörüngesi arasında belirli bir açı 

vardır. Güneş, Dünya ve Ay; her ay aynı doğrultuda olmaz. Bu yüzden Ay tutulması her ay gerçekleşmez. 

Ay tutulmaları, Güneş tutulmalarına göre, Dünya'nın daha geniş bir alanında gözlenebilir. Ay tutulması bir yıl içerisinde 

Dünya'nın çeşitli bölgelerinde birkaç defa ve birkaç saat izlenebilir. Dünya, Ay tutulması sırasında Güneş'e daha yakındır. 

Güneş tutulmalarını izlerken kullanılması gereken özel koruyucu gözlükleri Ay tutulmalarını izlerken kullanmak gerekmez. 

GÜNEŞ VE AY TUTULMASININ FARKLI YÖNLERİ 
Güneş Tutulması Ay Tutulması 

-+ Gündüz gözlenebilir. -+ Gece gözlenebilir. 

-+ Ay'ın yeni ay evresinde gözlenir. -+ Ay'ın dolunay evresinde gözlenir. 

-+ Ay, Dünya ile Güneş arasındadır. -+ Dünya, Güneş ile Ay arasındadır. 

-+ Ay, Güneş'e Dünya'dan daha yakındır. -+ Dünya, Güneş'e Ay'dan daha yakındır. 

GÜNEŞ VE AY TUTULMASININ BENZER YÖNLERİ 
-+ Tutulmaların gerçekleşmesi için Ay, Güneş ve Dünya'nın aynı doğrultuda olması gerekir. 

-+ İki olay da ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar. 



BOŞALTIM SİSTEMİ 

Boşaltım: Vücudumuzda bulunan atık ve fazla maddelerin vücut dışına atılması olayıdır. Boşaltım ile vücudumuzda 

boşaltım sistemi görevlidir. 

Besinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan atık maddeler karbondioksit, su, amonyak, safra, besinlerle fazla miktarda 

alınan mineral ile B ve C vitaminleridir. 

Ke· si 

Böbrekler: Boşaltımın başladığı organdır. Kan, ilk önce böbreklere gelir ve burada süzülür. Böbrek, kanda bulunan fazla 

suyu, tuzu, mineralleri ve bazı vitaminleri süzerek idrar oluşmasını sağlar. 

Üreter (İdrar borusu): Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine ulaştırır. 

İdrar kesesi: İdrar borusundan gelen idrarın dışarı atılana kadar depolandığı kısımdır. 

Üretra (İdrar kanalı): İdrarın vücuttan atıldığı kısımdır. 

-+ Vücudumuzda boşaltım yapan başka organlarımız da vardır. Bu organlar deri, akciğerler ve kalın bağırsaktır. 

Boşaltıma Yardımcı Organlar Görevleri 

Deri Terleme yoluyla fazla suyu ve tuzu atar. 

Akciğer Soluk verme yoluyla karbondioksit ve su buharını atar. 

Kalın Bağırsak Yediğimiz besinlerin, içtiğimiz suyun ve safranın atıklarını dışkı yoluyla 

dışarı atar. 



DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 

Organlarımıza destek olan, vücudumuza şekil kazandıran aynı zamanda hareket yeteneğimizi sağlayan vücut yapılarına 

destek ve hareket sistemi denir. 

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 

KEMİKLER 

Uzun Kemik 

Kısa Kemik 

Yassı Kemik 

İSKELET 

Oynar Eklem 

Yarı Oynar Eklem 

Oynamaz Eklem 

KIKIRDAK 

KASLAR 
Çizgili kas 

Düz kas 

Kalp kası 

Destek ve hareket sistemimiz kemikler, eklemler ve kaslardan oluşur. Kemik ve eklemler ise iskeletimizi oluşturur. insan 

iskeletinde kemikler şekillerine göre uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak sınıflandırılır. 

Uzun 

Kemikler: 

Boyları enlerinden 
uzun kemiklerdir. 

Kol ve bacak 
kemikleri uzun 

kemiklerdir. 

Şekillerine Göre 

Kemikler 

Kısa 

Kemikler: 

Eni boylarına ya
kın olan kemik

lerdir. El, omurga 
ve ayak bilek 
kemikleri kısa 
kemiklerdir. 

Yassı 

Kemikler: 

Geniş yüzeyli, 
kalın olmayan 

kemiklerdir. 
Kafatası, kürek, 
kaburgalar ve 

kalça kemiği yassı 
kemiklerdir. 

KIKIRDAK: Kıkırdak hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan kıkırdak doku, kemik doku kadar sert olmamasına rağmen 

dayanıklı, esnek ve damarsızdır. Kemiklerin uç kısımlarında ve eklem kısımlarında bulunur. Kıkırdak, hareket sırasında 

kemiklerin aşınmasını önler. Uzun kemiklerde kemiğin boyca uzamasını sağlar. 



EKLEM VE EKLEM ÇEŞİTLERİ 

Kemiklerin hareket durumlarına göre birbirleri ile bağlantı yaptıkları yere eklem denir. 

Eklemler hareket yeteneklerine göre oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklem olmak üzere üç çeşittir. 

EKLEMLER 

Oynamaz eklem Yarı Oynar Eklem Oynar Eklem 

Kemikler birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Hareketleri sınırlı olan eklemlerdir. Kemiklerin hareketleri kolayca yapma-

Oynamaz eklemle bağlı olan kemik,- Kemiklerin arasındaki yapının esnekliği sını sağlayan eklemlerdir. Kollarımız ve 

ler hareket etmez. Kafatasındaki ve oranında hareket edebilir. Göğüs kafesi bacaklarımızda bulunan eklemler oynar 

kuyruk sokumundaki eklemler oynamaz ve omurgadaki çok az hareket edebi- ekleme örnektir. 

eklemlere örnektir len eklemlerimiz yarı oynar eklemlere 

örnektir. 

KAS VE KAS ÇEŞİTLERİ 

İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organlarımızın yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini 

sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir. 

Vücudumuzdaki kaslar çizgili kas, düz kas ve kalp kası olmak üzere üç gruba ayrılır. 

Çizgili Kaslar (İskelet Kasları) 
isteğimizle çalışan kaslardır. Mikros-

kaptaki görünümü çizgilidir. Hareketi-

mizi sağlamak için kemiklere bağlıdır. 

Bu nedenle iskelet kası da denir. Hızlı 

kasılırlar ama çabuk yorulurlar. 

Gevşeyen kas 

KASLAR 

Düz Kaslar Kalp Kası 
Kalbin dışındaki tüm iç organların isteğimiz dışında çalışır ve sadece kal-

yapısında bulunur. isteğimiz dışında ve bimizde bulunur. Yapısı çizgili kaslara, 

yavaş çalışır, yorulmaz. çalışması düz kaslara benzer. Tıpkı 

düz kaslar gibi yorulmazlar. 

Kaslarımız kasılıp gevşeyerek hareket etmemizi sağlar. 

Hareketimizi sağlayan kaslardan bazıları çiftler halinde 

ve zıt yönde çalışır. Buna örnek olarak kol ve bacak 

kaslarımızı verebiliriz. 

Çiftler halinde çalışan kasların aynı yönde kasılıp gevşe

yeni de vardır. Buna da örnek olarak gülmemizi, konuş

mamızı sağlayan kasları verebiliriz. 



DOLAŞIM SİSTEMİ 

Vücudumuzdaki hücrelere besin ve oksijeni taşıyan, hücrelerde oluşan atık maddeleri ve karbondioksiti hücrelerden uzaklaş

tıran sisteme dolaşım sistemi denir. 

insanın dolaşım sistemi kalp, damarlar ve kandan oluşur. 

[ 

1 DOLAŞIM SİSTEMİ 
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KALBİN YAPISI VE GÖREVİ 

Sol alt odacık 

Sağ alt odacık 

Kalp, göğüs boşluğunda iki akciğer arasında bulunur. Üstte iki, altta iki olmak üzere dört odacıktan oluşur. Kalbin sol tara

fında oksijence zengin kan, sağ tarafında oksijence fakir kan bulunur. Kalp kaslı yapısı sayesinde kasılıp gevşeyerek kanı 

bütün vücuda pompalar. Alt odacıklarda bulunan kas tabakası üst odacıklara göre daha kalın ve güçlüdür. Bu yüzden alt 

odacıkların kanı pompalama gücü üst odacıkların daha fazladır. Üst ve alt odacıklar arasında kan geçişini sağlayan kapak

çıklar bulunur. Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. Bu nedenle kalbe gelen kan, üst odacıklarda toplanır. 

KAN DAMARLAR! 

Kan, vücudumuzda kan damarları yardımıyla dolaşmaktadır. Kan damarları; atardamar, toplardamar ve kılcal damar

olmak üzere üç çeşittir. 

Atardamar� 



Atardamar: Kalbimizden temiz kanı, organ ve dokulara taşıyan damarlardır. Kanın akış hızı en fazla atardamarlardadır. 

Kalpten akciğere kan götüren atardamar hariç tüm atardamarlar temiz kan taşır. 

Toplardamar: Doku ve organlarda toplanan kirli kanı, kalbe taşıyan damarlardır. Kanın akış hızı atardamarlara göre 

daha yavaştır. Akciğerlerde temizlenen kanı kalbe götüren toplardamar hariç tüm toplardamarlar kirli kan taşır. Bazı toplar

damarlarda yer çekimi etkisinden dolayı kanın geri akmasını engelleyecek kapakçıklar bulunur. 

Kılcal Damarlar: Atardamarlarla toplardamarları birbirine bağlayan ve vücuttaki hücrelerin arasını ağ gibi saran en ince 

damarlardır. Atardamarlardan aldığı temiz kanda bulunan besin ve oksijeni hücrelere verir. Hücrelerde oluşan karbondiok

sit gazı ile zararlı ve atık maddeleri toplardamarlara iletir. Kan akış hızı en az olan damarlardır. 

NABIZ VE TANSİYON: 

-+ Kalbin art arda kasılmaları sonucu oluşan özellikle bilekteki atar damarlarda hissedilen kanın düzenli, ritmik hareketine 

nabız denir. Yetişkin bir insanda nabız sayısı dakikada ortalama 70-80 alımdır 

-+ Kanın, damarların iç duvarlarına yaptığı basınca tansiyon (kan basıncı) adı verilir. 

KAN DOLAŞIMI 

Küçük kan dolaşımı: Kalbin sağ alt odacığından çıkan kirli kan akciğer atardamarı ile akciğerlere gider. Akciğerlerde 

bulunan kılcal damarlarda kanın oksijen oranı artar, karbon dioksit oranı azalır. Akciğerlerde temizlenen yani oksijence 

zenginleşen kan, akciğer toplardamarı ile kalbin sol üst odacığına döner. 

Akciğer 

atardamarı 
Sağ alt odacık-----� Akciğer 

(Kılcal 

damarları) 

Akciğer 

toplardamarı 
--------ı�.soı üst odacık 

Büyük kan dolaşımı: Kalbin sol ta,rafından Aort atardamarı ile çıkan oksijence zengin kanın, vücuttaki tüm hücrelere 

besin ve oksijen götürüp hücrelerdeki karbondioksit ve atık madde,ıeri alarak oksijence fakirleşen kanın toplardamar ile 

tekrar kalbe dönmesidir. 

Aort 

atardamarı 
Sol alt odacık -------ı� Vücut 

(Doku 

kılcalları) 

Alt ve üst ana 

toplardamarı 
------� Sağ üst odacık 



KANIN YAPISI VE GÖREVLERİ 

Kan plazması (%55) 

---.... (% 90 su, ayrıca sindirilmiş 

besin, atık maddeler, vita-

min, mineral taşır.) 

-------- Kan hücreleri (%45) 

Kan; besin, oksijen ve vücut için gerekli olan diğer mad

deleri vücudumuzdaki tüm yapılara taşıyan, damar içinde 

dolaşan sıvıdır. Aynı zamanda vücudumuzdaki yapılarda 

oluşan atık maddeleri toplayıp vücut dışına atılmak üzere 

boşaltım organlarına iletir. 

Kanın yapısını yaklaşık olarak %45 kan hücreleri ve %55 plazma denilen sıvı oluşturmaktadır. Kan plazmasının %90'ı su

dan oluşurken geriye kalan %10'1uk kısmında ise atık maddeler, hormonlar ve besinler (protein, yağ, karbonhidrat, vitamin 

ve mineral) bulunur. 

Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları olmak üzere üç çeşit kan hücresi vardır. 

Alyuvarlar: Akciğerlerden aldığı oksijen gazını vücut hücrelerine, hücrelerde oluşan karbondioksit gazını da akciğerlere 

taşımakla görevli hücrelerdir. Kandaki hücrelerin içerisinde sayısı en fazla olan alyuvarlardır. 

Akyuvarlar: Akyuvarların görevi mikroplara karşı vücudu savunmaktır. Akyuvarlar, mikropların etrafını sarıp onları içine 

alarak veya özel salgılar üreterek mikropları yok eder. Hastalandığımız dönemlerde kandaki akyuvar sayısı artar. 

Kan pulcukları: Yapısında bulunan özel proteinler ile yaralanma anında kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir. 

Damar kesildiğinde havayla temas eden kan, pıhtı haline geçer. Böylece hasarlı damardan kanın vücut dışına sızması 

engellenir. 

KAN GRUPLAR! VE KAN ALIŞVERİŞİ 

Kan, insanlarda yaptığı görev bakımından aynı özelliğe sahiptir. Ancak içinde taşıdığı bazı maddelerden ötürü farklılık 

gösterir. 

insanlarda dört çeşit kan grubu vardır. Bunlar; A, AB, B ve O olarak adlandırılır. 

Kan alışverişi rastgele yapılmaz. Birine kan verebilmemiz veya birinden kan alabilmemiz için kan gruplarının bilinmesi 

gerekir. 

Tüm kan grupları sadece kendi grubundan kan alıp verebilir. Diğer gruplarla kan alışverişi yapılmaz. Ancak zorunlu haller

de O kan grubu diğer gruplara kan verebilir. 



Bunu aşağıdaki gibi gösterebiliriz. 

L A 

A 

J L B 

[s 

Kan grupları 

J L 
J L 

AB 

AB 

J L o J 

]� 
Kan alışverişi için alyuvarlarda bulunan Rh faktörüne de dikkat edilir. Alyuvarlarında Rh faktörü bulunuyorsa kan, Rh (+); 

Rh faktörü bulunmuyorsa kan, Rh (-) olarak adlandırılır. Kan alışverişi yapacak kişilerin Rh faktörlerinin de aynı olması 

gerekir. 

Rh faktörü 

[Rh(+) J [ Rh(-)J

Rh (+) l 1�----� 

Rh (-} 



KUWETİN ÖZELLİKLERİ 

Duran bir cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen, cisimlerin yönünü ve hızını değiştirebilen, cismin şek

linde değişiklik yapabilen etkiye kuvvet denir. Kuwet kısaca "F" harfi ile gösterilir. 

Birimi Newton'dur ve "N" ile gösterilir. 

Her kuwetin; yönü, doğrultusu ve büyüklüğü (şiddeti) vardır. 

Doğrultu: Aynı düzlemde birbirine zıt iki yöndür. (doğu-batı doğ,rultusu, kuzey-güney doğrultusu) 

Yön: Doğu-batı-kuzey-güney 

Büyüklük: Dinamometrenin ölçtüğü değerdir. Birimi Newton'dur. 

BİLEŞKE KUWET 

İki ya da daha fazla kuwetin yaptığı işi tek başına yapan kuwete bileşke kuvvet denir. 

Aynı yönlü kuwetlerin bileşkesi toplanarak, zıt yönlü kuwetlerin bileşkesi ise çıkarma işlemi yapılarak hesaplanır. 

Aynı Doğrultulu Aynı Yönlü Kuvvetlerde Bileşke Kuvvet 

Örnek: K cismine, 6 N'luk F
1

, 4 N'luk F
2 

kuweti doğu-batı doğrultusunda ve doğu yönünde (aynı doğrultuda ve yönde) etki 

etmektedir. Bu durumda K cismine etki eden bileşke kuwet doğu-batı doğrultusunda ve doğu yönündedir. Büyüklüğü ise bu 

kuwetlerin toplamına eşittir. Yani R = 1 O N'dur. 

Batı-------•-------Doğu 

K 
Batı-------•------- Doğu 

Aynı Doğrultulu Zıt Yönlü Kuvvetlerde Bileşke Kuvvet 

R =10N 

Örnek: L cismine 4 N'luk F
1 

kuweti doğu-batı doğrultusunda ve doğu yönünde, 6 N'luk F
2 

kuweti doğu-batı doğrultusunda 

ve batı yönünde (aynı doğrultuda ve zıt yönde) etki etmektedir. Bu durumda L cismine etki eden bileşke kuwet doğu-batı 

doğrultusunda ve batı yönündedir. Büyüklüğü ise bu kuwetlerin farkına eşittir. Yani R = 2 N'dur. 

L 

Batı --c-----•----->-- Doğu 

R- 2N
( L 

Batı --c-----•----->- Doğu 



DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ KUWETLER 

DENGELENMİŞ KUWET: 

20 N 20 N 

Dengelenmiş kuvvetler 

Bir cisme etki eden kuwetlerin bileşkesi "O" ise cisim dengelenmiş kuwetlerin etkisindedir. 

Yukarıdaki cisme etki eden bileşke kuwet "O" dır. Bu nedenle cisim dengelenmiş kuwetlerin etkisindedir. 

Duran bir cisme dengelenmiş kuwetler etki ederse cisim durmaya devam eder. Hareket eden bir cisme dengelenmiş kuv

vetler etki ederse cisim, sabit süratle hareketine devam eder. 

DENGELENMEMİŞ KUWET: 

20 N 

Dengelenmemiş kuvvetler 

Bir cisme etki eden kuwetlerin bileşkesi O'dan farklı ise cisim dengelenmemiş kuwetlerin etkisi altındadır. 

Dengelenmiş kuwetlerin aksine dengelenmemiş kuwetler her zaman harekette değişikliğe yol açar. 

Dengelenmemiş kuwetler hareket eden cisimleri hızlandırabilir, yavaşlatıp durdurabilir ya da yönlerini değiştirebilir. Eğer bir 

cismin hızı ya da yönü değişebiliyorsa cisim dengelenmemiş kuwetlerin etkisindedir. 

DENGELEYİCİ KUVVET: 

Dengelenmemiş kuwetlerin etkisinde kalan cisimlerin dengede kalabilmesi için cisme uygulanan kuwetlerin bileşkesine 

eşit büyüklükte ve zıt yönde dengeleyici kuwetin uygulanması gerekir. Bunun içinde önce cisme uygulanan net kuwet 

bulunur. Sonra da cisme uygulanan net kuwete eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuwet uygulanır. 



Örnek: Halat çekme yarışı yapan bir grup öğrencinin dengede kalabilmesi için hangi takıma kaç N'lık kuwet katılmalıdır? 

Batı--- ---Doğu 

Çözüm: Bileşke kuwet 9 N ve Doğu yönündedir. Yarışın dengede kalabilmesi için zıt yöndeki Batı yönüne 9 N'lık kuwet 

uygulayan bir kişi katılmalıdır. 

SABİT SÜRATLİ HAREKET 

Sürat, birim zamanda alınan yoldur. Bir cismin süratini bulabilmek için cismin aldığı yolu ve bu yolu alması için geçen süreyi 

bilmemiz gerekir. Sürat birimi uzunluk biriminin zaman birimine bölünmesiyle bulunur. 

Birimler 

Alınan Yol m (metre) km (kilometre) 
Sürat= 

Allı nan Yol

Geçen Zaman sn (saniye) sa (saat) Geçen Zaman 
Sürat m/sn km/sa 

Sabit Süratli Hareket: Bir cisim eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyorsa cismin yaptığı hareket sabit süratli harekettir. 

Sabit süratli hareket yapan bir cismin hareketi boyunca sürati değişmez. 

Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafikle gösterelim. 

200 

150 

100 

50 

Alınan Yol (km) 

Geçen Zaman (sa) 

Yol (km) 

1 2 3 4 

Yol-zaman grafiği 

o

o 

50

1

100 150 200 

2 3 4 

Sürat (km/sa) 

50 

-----...... -� .. Zaman (sa) 
o 2 4 

Sürat-zaman grafiği 



MADDE VE iSi 

lsı, sıcaklıkları farklı maddeler ara,sında alınıp verilebilen bir enerji fü,rüdür. lsı, sıcaklığı yüksek olan mad,deden sıcaklı

ğı düşük olan maddeye doğru akar. lsı alan maddenin tane,cik hareketliliği artarken ısı verenin tanecik hareketliliği azalır. 

ısının yayılması sırasında ısı kaynağına en yakın tanecikler ısıyı alır ve bu tanecikler daha fazla titreşerek diğer soğuk 

taneciklere ısılarını aktarır. 

iSi İLETKENLİGİ 

ıs,kaynağ, 

Katı cisim 

1 ısı iletimi 

ısıyı İletme Özelliğine Göre Maddeler 

lsı İletkeni Madde lsı Yalıtkanı Madde 

Maddelerde sıcaktan soğuğa doğru ısı geçişine ısı iletkenliği denir. lsı alışverişini engellemeyen veya ısıyı iyi ileten mad

delere ısı iletkeni denir. Altın, gümüş, bakır, alüminyum, demir ve çelik gibi metaller ısıyı iyi ileten maddelere örnek olarak 

verilebilir. Yemek pişirmekte kullanılan tencere ve tavalar; demir, çelik gibi ısı iletkeni maddelerden yapılır. 

Tahta kaşık ____ , ___ Metal kaşık 
(Yalıtkan) (İletken) 

iSi YALITKAN LiGi 

ısıyı zor ileten maddelere ısı yalıtkanı adı verilir. lsı yalıtkanı olan maddelerin tanecikleri düzensizdir ve tanecikler arasın

daki boşluklar çok fazladır. Plastik, strafor köpük, tahta, saman, pamuk, yün, seramik, elyaf, beton, hava ısı yalıtkanı olan 

maddelere örnektir. 

Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk miktarı arttıkça maddenin ısı yalıtkanlığı artar. 

Hava içinde boşluk çok fazladır. Bundan dolayı ısı iletimi çok yavaş olur. Tam olarak ısı yalıtımı sağlayan bir maddeden söz 

edilemez. 



iSi YALITIM MALZEMELERİ 

Maddelerin ısı akışını yavaşlatması ve ısı kayıplarını engellemesi için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bu işlemlerde ısıyı 

iyi iletmediği için kullanılan malzemelere yalıtım malzemeleri adı verilir. 

Yalıtımda en çok kullanılan malzemeler strafor köpük, tahta, plastik, cam yünü, taş yünü, bakalit, silikon yünü ve katrandır. 

Hava, yalıtkan bir maddedir çünkü havayı oluşturan tanecikler arasındaki boşluk fazladır. Bu nedenle tanecikler arasında ısı 

iletimi yavaş olur. 

BİNALARDA KULLANILAN iSi YALITIM MALZEMELERİ 

-+ Binalarda ısı yalıtım malzemeleri seçilirken aranacak özellikler aşağıda verilmiştir. 

- ısıyı iyi iletmeyen malzemeler olmalıdır.

- İç kısımları boşluklu yapıda olmalıdır.

- Kolayca yanmamalıdır.

- ısıya karşı dayanıklı olmalı, kolayca erimemelidir.

-Ağır olmamalıdır.

- Kısa ömürlü olmamalıdır.

- insan sağlığını olumsuz etkileyecek maddeler içermemelidir.

-+ Aşağıdaki tabloda bazı yalıtım malzemeleri ve bunlara ait özellikler verilmiştir. 

Yalıtım malzemesi Yanıcılık Kullanım ömrü Kullanıldığı yerler 

Cam yünü Zor alev alır Uzun ömürlüdür 
Tavan, duvarlar, 

tesisat boruları 

Silikon yünü Zor alev alır Uzun ömürlüdür Dış cephe 

Taş yünü Yanmaz Uzun ömürlüdür Tavan, iç - dış duvar 

Plastik köpük Alev alır Uzun ömürlüdür İç - dış duvar 

Ahşap Alev alır Kısa ömürlüdür İç zemin döşeme 

Katran Alev alır Kısa ömürlüdür Tavan 

Volkan tüfleri Yanmaz Uzun ömürlüdür Dış cephe 

lsı Yalıtımının Önemi 

lsı yalıtımı yoksa kışın ısı kaybı çok olur. Binaları ve konutları sıcak tutmak için daha çok yakıt tüketilir. Yaz aylarında ise 

binalar ve konutlar aşırı ısınacağı için klimalar daha çok çalıştırılacak, bu da elektrik tüketimine neden olacaktır. 

ısınmak için harcanan enerji kaynaklarından bazıları çok ciddi hava kirliliğine neden olur. Hava kirliliğindeki bu artış küresel 

ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olur. Yalıtım sayesinde harcanan enerjinin azaltılması ile enerjinin verimli kullanılması 

sağlanır ve hava kirliliği azalır. 



MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 

Bütün maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük yapılardan oluşmuştur. Maddenin en küçük yapı birimine madde 

taneciği denir 

Maddeyi oluşturan tanecikler arasında boşluklar bulunmaktadır. Boşlukların büyüklüğü, maddenin fiziksel haline göre 

değişmektedir. Tanecikler arasındaki boşluk; maddenin katı halinde en az, gaz halinde en fazla, sıvı halinde ise katıdan 

fazla gazdan azdır. 

Madde tanecikleri hareketlidir. Maddenin fiziksel haline bağlı olarak taneciklerin hareketleri ve hareket hızları farklılık gös

terir. Madde tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir. 

Katı Maddeler: Katı haldeki maddeleri oluşturan tanecik

ler arasında boşluk yok denecek kadar azdır. 

Tanecikler birbirleriyle temas halindedir ve bulundukları 

yerde titreşim hareketi yapar. Tanecikler yer değiştirmedik

leri için aralarındaki boşluk da değişmez. Bu nedenle katı 

maddeler belirli bir şekil ve hacme sahiptir ve akışkanlığı 

yoktur. 

Sıvı Maddeler: Sıvı haldeki maddelerin tanecikleri arasındaki 

boşluk, katılara göre biraz daha fazladır. Tanecikler yine birbir

leriyle temas halindedir ve titreşim hareketi yapar. Bu nedenle 

sıvılar fazla sıkıştırılamaz. Sıvı maddelerin tanecikleri titreşim 

hareketinin yanı sıra dönme ve öteleme hareketi yapar. Ötele

me hareketi sıvılara akışkanlık özelliği kazandırır. Bu nedenle 

sıvılar, bulundukları kabın şeklini alır. 

Gaz Maddeler: Gaz haldeki maddelerin tanecikleri 

arasındaki boşluk oldukça fazladır. Bu nedenle gazlar 

sıkıştırılabilir. Tanecikler birbirinden bağımsız hareket eder. 

Titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Bu nedenle 

gaz haldeki maddeler de akışkanlık özelliğine sahiptir. Gaz 

haldeki maddeler bulundukları kabın hacmini doldurur. 



Farklı hallerdeki maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili özellikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

lS:: 
Tanecikli Tanecikler arası 

Sıkıştırılabilirlik 
Tanecik 

Şekli 
yapı boşluk hareketi 

Yok denecek kadar 
Katı Var Sıkıştırılamaz. Titreşim Belirli bir şekli vardır. 

azdır. 

Sıvı Var Boşluklu yapıdadır. 
Sıkıştırılamaz Titreşim, Konulduğu kısmın şeklini 

kabul edilir. öteleme, dönme alır. 

Gaz Var Çok fazladır. Sıkıştırılabilir. 
Titreşim, 

Bulunduğu kabın şeklini alır. 
öteleme, dönme 

KATI sıvı GAZ 



YAKITLAR 

Yanma sonucu çevresine ısı enerjisi veren maddelere yakıt denir. Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç gruba ayrılır . 

odun 

• 
Kömür 

Antrasit Blyogaz 

( KATI YAKITLAR GN. YAKITLAR 

Katı Yakıtlar 

Kömür çeşitleri, odun çeşitleri, bitki parçaları, bitki tohumları ve tohum kabukları katı ya,kıtlara örnek olarak gösterilebilir. 

Kömür, günümüzde en yaygın kullanılan fosil katı yakıttır. Antrasit, turba, taş kömürü ve linyit gibi kömür çeşitleri vardır. 

Hava ile teması olmayan fırınlarda özel işlemlerden geçirilerek yapay katı yakıtlar elde edilir. Yapay katı yakıta örnek ola

rak kok kömürü ve odun kömürü verilebilir. 

Sıvı Yakıtlar 

Sıvı yakıtların kaynağı petroldür. Petrol, hayvan ve bitkilerin deniz ve göllerin tabanında fosilleşmesiyle oluşur. Petrol yer 

altından ham olarak çıkarılır. Özel işlemlerden geçirilen petrolden gaz yağı, benzin, mazot, fuel-oil gibi sıvı yakıtlar elde 

edilir. Şeker pancarı ve bazı bitkilerin atıklarından üretilen ispirto, laboratuvarlarınızda sıkça kullandığınız sıvı bir yakıttır. 

Gaz Yakıtlar 

Gaz yakıtlar, katı ve sıvı yakıtlara göre daha fazla ısı enerjisi verebilir. Doğal gaz, hava gazı, biyogaz, metan, etan gibi 

gazlar gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Hava gazı kömürden elde edilir. Biyogaz ise hayvan ve bitki atıklarından elde 

edilir. 

Diğer bir gaz yakıt olan LPG (likit petrol gazı), renksiz ve kokusuzdur. Ham petrolden elde edilir. 

Evlerde ısınma amaçlı ve arabalarda yakıt olarak kullanılabilir. 

ENERJİ KAYNAKLAR! 

YENİLENEBİLİR 
YENİLENEMEYEN ENERJİ KAYNAKLARI (TÜKENMEYEN) ENERJİ 

KAYNAKLAR! 

t t 
a) Fosil Kökenli Enerji Kaynakları a) Hidrolik güç 

-Linytt -Ak arsu 
-Taş komara -Dalga 
- Petrol -Gelgit
- Doğal gaz b) Rüzgar gücü 

b) Atom Çek irdeği Köke nli Enerji 
Kay n akları 
(Nükleer Enerji) 

c) Jeo termal ısı 
ç) Güneş enerj isi 
d) Biyoenerji 

-Odun 
- Bitkisel ve hayvansal
artık (tezek vb.) 
- Biyogaz ve biyodizel 

-



Yenilenemez Enerji Kaynakları 

Bir kez kullanıldığında tekrar kullanılamayan enerji kaynaklarına yenilemez enerji kaynakları denir. Bu enerji kaynakları 

çevre kirliliğine neden olur. Fosil yakıtlar yenilemez enerji kaynaklarındandır. Bitki ve hayvanların öldüklerinde kalıntıları top

rak altında kalır. Toprak katmanları arasında sıkışan bu kalıntılar zamanla kömür, petrol ve doğal gaz gibi yakıtları oluşturur. 

Bu yakıtlara fosil yakıtlar adı verilir. Yenilenemez enerji kaynaklarından biri de nükleer enerjidir. Günümüzde nükleer santral

ler gelişmiş ülkelerin tercih ettiği bir elektrik kaynağı konumundadır 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir. Bu enerji kaynakları, yenilene

mez enerji kaynaklarına göre çevreye daha az verir. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerjisi yenilenebilir 

enerji kaynaklarının önemli örneklerindendir. Kaynağı asla tükenmediği gibi, doğal yollarla ortaya çıktığı için çevreye verdiği 

zarar da azdır. 

Hidroelektrik enerjisi: Suyun hareketinden yararlanarak elde edilen enerjidir. 

Rüzgar enerjisi: Rüzgarın hareket enerjisinden elde edilen enerjidir. 

Jeotermal enerji: Yeryüzünün bir tabakasındaki sıcak sudan elde edilen enerjidir. 

Güneş enerjisi: Güneş enerjisinden elde edilen enerjidir. Ülkemiz güneş enerjisi elde etmek için oldukça elverişlidir. 

Biyokütle enerjisi: Odun, tarımsal atıklar, canlı atıkları ve çöplerden elde edilen enerjidir. 



Yakıtların İnsan ve Çevre Üzerine Etkileri 

Fosil yakıtlar yandığında zararlı maddeler açığa çıkar. Bu zararlı maddeler filtre edilmediği sürece çevreye zarar verir. Yan

ma sonucu zararlı ve zehirli gazlar açığa çıkar. Bu gazlar (sera gazları) atmosferde birikerek sera etkisine sebep olur. 

Küresel ısınma, sera etkisine neden olan gazların artması sonucunda meydana gelir. Küresel ısınmaya bağlı olarak Dün

ya'nın sıcaklığı artar. Bunun sonucunda kutuplardaki buzullar erimekte, deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Kıyı bölgeler

de yağış miktarı artarken iç bölgelerde sıcaklık nedeniyle kuraklık olmaktadır. Dünyamızın iklimi değişmektedir. 

Fosil yakıtlarının neden olduğu bu çevresel problemlerden korunmanın yollarından biri de yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmaktır. 

Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri 

Yakıtların yanması sırasında karbonmonoksit gazı açığa çıkabilir. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli 

bir gazdır. Vücuda solunum yoluyla girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, bunun sonucunda oluşan 

zehirlenme ölüme neden olabilir. 

Alınabilecek Önlemler: 

• Soba aşırı şekilde doldurulmamalıdır.

• Soba içerisindeki yakıt tutuşturulurken üstten yakılmalıdır.

• Soba boruları dikkatli şekilde birleştirilmelidir.

• Baca başlığı kullanılmalıdır.

• Sobanın bulunduğu oda havalandırılmalıdır.

• Kombi ve şofben gibi cihazlar banyo, yatak odası gibi yaşam alanlarına yerleştirilmemelidir.

• Kombi, şofben gibi cihazlar, kaliteli ve güvenilir olmalıdır.

• Doğal gaz sızıntısı hissedildiğinde yardım istenilmelidir.



YOGUNLUK 

Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Hacimleri aynı olan taş parçası ve tahta kıyaslandığında tahta 

parçasına göre taşın yoğunluğu daha fazladır. Çünkü aynı miktardaki hacim içerisinde taşta daha fazla madde vardır. Taşın 

kütlesi tahtaya göre daha fazladır. Yoğunluk, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

Bir cismin kütlesinin hacmine oranı, o cismin yoğunluğunu verir. Yoğunluk "d", kütle "m" ve hacim 

"V" sembolleri ile gösterilir. Bir maddenin yoğunluğunu bulmak için aşağıdaki formül kullanılır. 

Yoğunluk (d)= Küıtle (mı)ı

Hacim (V) 

Kütlenin birimi g (gram), hacmin birimi cm3 (santimetreküp) olarak alınırsa yoğunluk birimi g/cm3 olur. Yoğunluk maddele

rin ayırt edici özelliklerinden biridir. 

Madde Yoğunluk (g / cm3) 

Altın 19,3 

Kurşun 11,3 

Bakır 8,92 

Demir 7,86 

Alüminyum 2,70 

Birbiri İçinde Çözünmeyen ve Yoğunlukları Farklı Olan Sıvılar 

Birbiri içinde çözünmeyen sıvılar, aynı kap içerisinde bulunmaları durumunda yoğunluğu büyük olan sıvı altta, küçük olan 

sıvı üstte olacak şekilde sıralanır. Su ve zeytinyağı aynı kap içerisine bırakıldı,ğında yoğunluğu büyük olan su altta, yoğun

luğu sudan küçük olan zeytinyağı ise üstte durur. 



Buz ve Suyun Yoğunluk Farkının Canlılar İçin Önemi 

Genellikle maddelerin katı halleri sıvı hallerinin içerisine bırakıldığında katı halde olanın battığı gözlemlenir. Fakat su ile 

buz arasında aynı durum söz konusu değildir. Bunun nedeni suyun katı hale geçerken hacminin artması ve yoğunluğunun 

azalmasıdır. Bu özelliğinden dolayı su donmaya başladığında yüzeyden donmaya başlar. Bunun sayesinde buzun altında 

kalan canlılar suda yaşamlarına devam ederler. 



SES VE ÖZELLİKLERİ 

1- Sesin Yayılması

Ses, maddenin titreşimiyle oluşan bir enerji türüdür. Ses, durgun bir suya atılan taşın oluş-turduğu dalgalar gibi her yöne 

doğru yayılır. Ses enerjisini madde tanecikleri birbirine aktarır. Böylece ses yayılmış olur. Sesin yayılabilmesi için madde

sel ortam gereklidir. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda ses iletilir. Maddenin olmadığı ortamlarda (boşluk) sesi iletecek tanecik 

olmadığı için ses iletilemez. 

2- Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle ses farklı işitilir. Hava ortamında metal kaşıkları birbirine vurarak çıkardığınız sesin 

su ortamındakinden daha farklı duyulduğunu gözlemleyebiliriz. 

Ses kaynağından çıkan ses, maddesel ortam farklılaşınca farklı şekilde duyulur. Maddesel ortamın değişmesi duyulan 

sesi farklılaştırır. 

Farklı cisimlerin ürettikleri sesler de farklıdır. Davul sesi, darbuka sesinden; piyano sesi, org sesinden farklıdır. Kuş sesi, 

köpeğin sesi ve insanların çıkardığı sesler de birbirinden farklıdır. Bunun sebebi ses kaynaklarının farklı olmasıdır. 

Bağlama, gitar ve kemençe, hepsi telli müzik aleti olmalarına rağmen sesleri birbirinden farklıdır. Hatta aynı bağlamanın 

farklı telleri de farklı ses çıkarır. Bunun sebebi; tellerin kalınlığı, cinsi ve gerginliğinin farklı olmasıdır. 



3- Sesin Sürati

Ses, maddelerde tanecikler sayesinde bir noktadan başka bir noktaya iletilir. Tanecikler ne kadar çok ve birbirine ne kadar 

yakın ise ses o kadar süratli yayılır. Katı maddelerin tanecikleri birbirine yakın olduğu için ses, katılarda sıvılara göre daha 

süratli yayılır. Gaz maddelerin tanecikleri arasında boşluk fazla olduğu için ses en yavaş gaz maddelerde yayılır. Tanecik 

sayısı azaldıkça sesin sürati azalır. Boşlukta hiç tanecik bulunmadığı için ses yayılmaz. 

Sesin Yayılma Süratinin Bağlı Olduğu Faktörler: 

1. Maddenin Fiziksel Hali: Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş gazlarda yayılır. Katılarda tanecikler birbirine

çok yakın olduğu için ses süratli yayılır. 
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Katı Sıvı 

Madde (20 °c sıcaklıkta) 

Hava 

Alkol 

Su 

Bakır 

Demir 

2. Ortamın Yoğunluğu:

• 
• 

•• •
• 

• • •

• •

Gaz 

Sesin Sürati (m/sn) 

344 

1213 

1440 

3560 

5130 

Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma sürati de artar. Ses, maddelerin en yoğun hali katılarda en süratli yayılırken en az 

yoğun olan gazlarda en yavaş yayılır. 

Sesin Yayıldığı Yoğunluğu (g/cm3) Sesin Yayılma Sürati (m/sn) 

Ortam 

Hava 0,001 331 

Benzin 0,72 1 250 

Zeytinyağı 0,93 1 450 

Su 1 1 540 

Deniz suyu 1,025 1 620 

Kemik 1,85 4 080 

Alüminyum 2,7 6 400 



3. Ortamın Sıcaklığı:

Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma sürati de artar. Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin 

hareketliliği de artar. Böylece ses madde içinde daha süratli yayılır. 

Madde Sıcaklık (°C) Ses Sürati (m/sn) 

Hava o 332 

Hava 20 344 

Hava 100 387 

Hava 500 558 

Işık ve Sesin Sürati 

Şimşek çaktıktan bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Aynı mesafeyi daha süratli olan daha kısa zamanda alır. Bu yüz

den ışığın süratinin sesin süratinden çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

ışığın Sürati (yaklaşık) 300 000 000 m/sn 

Sesin Sürati (20 °c·ta) 344 m/sn 

Ses Enerjisi 

Ses enerjisi hareket ve ısı enerjisine dönüşebilir. Kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Ses enerjisinin aktarılabil

mesi için taneciklerin birbirine temas etmesi gerekir. 

Davul 
Mumlar 

Yukarıdaki davuldan çıkan ses dalgalar halinde havada yayılır. Ses dalgaları davulun önündeki mum alevinin titreşmesine 

sebep olur. Bu da sesin enerji olduğunu gösterir. 

Ayrıca tıp alanında böbrek taşının kırılmasında ses enerjisinden yararlanılır. 



4- Sesin Maddeyle Etkileşmesi

Ses madde ile karşılaşınca; 

• Maddeye (engele) çarparak geri dönebilir (yansır).

• Madde tarafından soğurulabilir.

• Bir kısmı yansır, bir kısmı emilir ve bir kısmı da diğer tarafına geçebilir.

Sesin yansıması: 

Ses dalgalarının bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Ses, sert ve pürüzsüz yüzey

lerde daha fazla yansımaya uğrar. Pürüzlü ve yumuşak yüzeyler sesi iyi yansıtmaz. Aynı sesi sert ve pürüzsüz yüzey ile 

yumuşak ve pürüzlü yüzeye gönderirsek sert ve pürüzsüz yüzeyden yansıyan sesin şiddeti daha fazla olur. 

Evin boş odası Eşya olan oda 

Boş bir odada şiddetli duyulan sesler, odada eşya olduğunda aynı şiddette duyulmaz. Bunun sebebi boş odadaki sesin, 

daha fazla yansıyarak oda içine geri dönmesidir. Oysa eşya dolu bir odada ses farklı yönlere dağılmaktadır ve bazı eşya

lar tarafından ses soğurulmaktadır. Burada ses daha az şiddetli duyulur. 

* Sesin yansıma özelliğinden yararlanarak teknolojide birçok alet geliştirilmiştir.

Ultrason: Ultrason cihazları insan vücuduna ses dalgaları gönderir. Bunların iç organlardan yansıması bilgisayar ekra

nında görüntüye çevrilir. 

Sonar: Bu cihaz da sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Denizaltılar bununla mesafe tespiti yapabilir, 

deniz tabanının haritasını çıkarabilir. Balıkçılar sonar cihazı sayesinde denizdeki balık sürülerinin yerini bulabilir. 



Radar: Radarlar ile karşıdan gelen aracın sürati hesaplanabilir. Radarlardan çıkan ses dalgaları karşıdaki araçtan yansır ve 

sesin bu mesafeyi kat etme süresinden yararlanarak aracın sürati hesaplanır. 

Ses dalgalarının bir engele çarpıp kaynağına geri dönmesine yankı denir. Bir dağa karşı ba-ğırdığımızda bir süre sonra se

simizi tekrar duyabiliriz. Yeterli mesafe bırakarak ve kirletici diğer sesler olmadan yüksek binalar veya duvarların karşısında 

bağırdığımızda da sesimizin yankısını algılayabiliriz. 

Sesin Soğurulması: 

( ( ( ( (�ı, ) ) ) ) 
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Sesin madde tarafından tutulmasına sesin soğurulması denir. Ses katı bir yüzeye çarptığında, sesin bir kısmı yansır, bir 

kısmı ikinci ortama geçer, bir kısmı da soğurulur. 

Ses; pürüzlü, yumuşak ve gözenekli yüzeylere çarptığında enerjinin çoğu bu maddeler tarafından soğurulur. 

Kumaş, pamuk, yün, keçe, halı, plastik, cam yünü ve strafor gibi maddeler sesi soğururken, demir, bakır, alüminyum ve 

beton gibi maddeler sesi fazla soğurmaz. 

Ses Yalıtımı: 

Bir mekandaki sesin iç ortamdan dışarıya ya da dış ortamdan içeriye geçişini engellemek için yapılan uygulamalara ses ya

lıtımı denir. Maddeler üzerine çarpan sesi, kendi özelliklerine göre farklı oranlarda soğururlar. Bazıları çok fazla soğururken, 

bazıları daha az soğurur. 

Ses yalıtımı, istenen seslerin duyulması istenmeyenlerin ise duyulmaması için önemlidir. 

Ses yalıtımı, bina içerisindeki seslerin dışarı yayılmasını önlemenin yanında bina dışından gelecek seslerin de içeri geçme

sini önlemeye yarar. Böylece istenmeyen seslerin yayılması engellenerek gürültünün etkileri azaltılmış olur. 



Ses yalıtımının faydaları: 

• Ses yalıtımı sayesinde ev, hastane, okul ve kütüphane gibi ortamlarda istenmeyen seslerden kurtuluruz.

• Sinema, tiyatro, televizyon ve ses kayıt stüdyosu gibi mekanlarda uygun kullanım koşulları oluşturabiliriz. Böylece elde

edilen ses dış seslerden arınmış olup net bir şekilde duyulabilir. 

• Konser salonu, eğlence mekanları, düğün salonları gibi gürültünün çok olduğu yerlerde çevreye yayılan gürültüyü azaltabi

liriz. 

Ses Bilimi (Akustik) 

Sesin yayılması, soğurulması, madde ile etkileşimi ve canlılar üzerindeki etkileri ile ilgilenen bilim dalına ses bilimi (akus

tik) denir. Akustik uygulamalarında özellikle sesin yansımasının kontrollü bir şekilde yapılması gereklidir. Sinema, konser ve 

tiyatro salonları ya da cami gibi mekanların tasarım ve inşasında sesin kalitesi akustik bilimi sayesinde artırılır. Ayrıca bu gibi 

mekanlarda yayılan ve yansıyan seslerin birleşerek sesin daha şiddetli duyulması sağlanır. 

Günümüzde de konser ve konferans salonları, tiyatro, sinema gibi mekanların yapım aşama-sında akustik özellikler dikkate 

alınmaktadır. Örneğin, Avusturalya Sidney'de bulunan opera binası hem görsel hem de akustik açıdan oldukça ilgi çekicidir. 



DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 

Vücudumuzda gerçekleşen olayların düzenli, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olması, sinir sistemi ile iç salgı bezlerinin oluş

turduğu denetleyici ve düzenleyici sistem tarafından sağlanır. 

Denetleyici ve düzenleyici sistem; sinir sistemi ve iç salgı bezleri olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

SİNİR SİSTEMİ 

Denetıeyjci ve 
Düzenleyici Sistem'ler 
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Beynncik 

Omurilik Soğanı 

Pankreas 

Böbrek üstü bezi 

Testis Yumurtalık 

Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sis,temi olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. 

1. Merkezi Sinir Sistemi:

Merkezi sinir sistemi; beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur. 

Beyincik 

Beyin 

Omurilik 

soğanı 



Beyin: Vücudun hafıza, öğrenme ve yönetim merkezidir. Organların ve sistemlerin çalışmasını düzenler. Konuşma ve 

istemli hareketleri yönetir. Kan basıncını ayarlar, vücut sıcaklığını düzenler. Susama, uyku, uyanıklık gibi yaşamsal olayları 

düzenler. Duyu organlarından gelen bilgileri değerlendirir. 

Beyincik: Vücudun hareket ve denge merkezidir. Kol ve bacak kaslarının uyumlu çalışmasıyla dengede kalmayı sağlar. 

Omurilik soğanı: istek dışı çalışan iç organların kontrol edildiği merkezdir. Yutma, çiğneme, öksürme, nefes alma, hap

şırma ve kusma gibi olayları kontrol eder. Boşaltım, solunum, sindirim ve dolaşım sistemlerinin çalışmasını düzenler. 

Omurilik: Omurilik soğanından kuyruk sokumuna kadar devam eder. Omurga kemiklerinin içerisindedir. Vücudun refleks 

yönetim merkezidir. Beyin ve organlar arasında bilgi iletişimini sağlar. Refleks davranışlarını gerçekleştirir. 

Refleks 

Vücudun dıştan gelen uyarılara ani ve istemsiz olarak verdiği tepkidir. Refleksler, doğuştan kazanılan (kalıtsal) refleksler ve 

sonradan kazanılan (şartlı) refleksler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Doğuştan gelen refleksler kalıtsaldır. Uyarıların tekrarı ile kazanılan refleksler ise şartlı (koşullu) reflekslerdir. 

Doğuştan Kazanılan (Kalıtsal) Refleksler Sonradan Kazanılan (Şartlı) Refleksler 

• Yeni doğan bebeğin emme hareketi • Limon görünce ağzın sulanması

• İğne batan parmağın çekilmesi • Kazak örme, dans etme, yüzme

• Yüksek şiddetli sesten irkilme • Bisiklet sürme

• Göz bebeğinin fazla ışıkta küçülüp, az ışıkta büyü-

mesi 

• Diz kapağına vurulunca ayağın yukarı kalkması



2.Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel 

Sinirler 

Merkezi sinir sistemi dışında kalan tüm bu sinirler çevresel sinir sistemi

ni oluşturur. Beyin ve omurilikten çıkan sinirler gözler, dudaklar, dişler, 

parmak uçları dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır. Çev

resel sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ile organlar arasındaki iletişimi 

sağlar. 

Çevresel sinir sistemi, yapısında bulunan hücreler sayesinde vücudu

muzdan ve çevreden aldığı mesajları beyne iletir. 

Beyin tarafından oluşturulan cevaplar ise tepki verecek yapı ve organla

ra götürülür. 

Sinir hücrelerimiz beyin ve omurilikten çıkarak vücudumuzun her yerine dağılmıştır. Ses, ışık, tat gibi vücudun içinde ya da 

çevremizde meydana gelen değişimlerin vücuttaki etkisine uyarı adı verilir. Uyarıların sinir hücrelerinde meydana getirdiği 

değişikliğe ise uyartı adı verilir. Uyartılar çevresel sinir sistemi ile merkezi sinir sistemine ulaştırılır. Merkezi sinir sistemi de 

uyartının cevabını ilgili organ, kas ya da salgı bezine iletir. Uyarıya karşı oluşturulan cevaba tepki adı verilir. Örneğin, ses, 

uyarı, işitme ise tepkidir. 

İÇ SALGI BEZLERi 

İç salgı bezlerimiz, denetleme ve düzenleme görevlerini hormon adı verilen özel salgılar üreterek yerine getirir. İç salgı 

bezlerinin ürettiği hormonlar, görevini düzenleyecekleri organlara, kan yoluyla taşınır. 
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Sinir Sistemi iç Salgı Bezleri 

Görevlerini çok hızlı gerçekleştirir. Görevlerini yavaş gerçekleştirir. 

Kısa süreli çalışır. Etkisi hemen ortadan kalkar. Uzun süreli çalışır. Etkisi uzun bir süre devam eder. 



Hipofiz bezi 

,ız,U--- - - - -nroit bezi 

Eşeysel Eşeysel 
bezler (erkek) bezler (dişi) 

M 

Hipofiz Bezi: Beynin alt kısmında bulunur. Yaklaşık nohut büyüklüğündedir. Tüm iç salgı bezlerinin çalışmalarını denet

ler ve düzenler. Hipofız bezinin salgıladığı birçok hormon vardır. 

Büyüme hormonu bu hormonlardan biridir. Büyüme döneminde bu hormon az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa devlik 

durumu oluşur. 

Pankreas: Pankreas hem enzim hem hormon salgılayan karma bir bezdir. Bu nedenle pankreasın sindirim enzimi üret

me dışında hormon üretme görevi de vardır. Pankreasın salgıladığı hormonlar insülin ve glukagon hormonlarıdır. insülin, 

kandaki şeker miktarını azaltır. Glukagon ise kandaki şeker miktarını artırır. 

Tiroit Bezi: Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın altında bulunan bez; tiroit bezidir. Tiroit bezi büyüme ve gelişme ile 

vücuttaki tüm kimyasal olayların düzenlenmesinde rol alan tiroksin hormonunu üretir. Tiroksin hormonunun az salgılan

ması guatr hastalığına neden olur. Tiroksin hormonu büyüme çağındaki kişilerin kemiklerinin boyca uzamasında ve zeka 

gelişimlerinde etkilidir. 

Böbrek Üstü Bezi: Her iki böbreğin üstünde bulunur. "Adrenalin" hormonu salgılar. Bu hormon korku, heyecan, öfke gibi 

durumlarda salgılanır. Metabolizmayı hızlandırır. 

Eşeysel Bezler: Eşeysel bezler dışında,ki tüm bezler dişi ve erkeklerde aynı görevi yaparken eşeysel bezler, dişi ve 

erkeklerde farklı görevleri yerine getirmektedir. Erkekler,de testis, dişilerde yumurtalık; eşeysel bezıe,ri oluşturur. 

Ergenlik dönemi insanların yetişkin bir birey olmasını sağlayan önemli bir dönemdir. Bu dö,nemde eşeysel bezlerin çok 

önemli görevleri bulunmaktadır. Eşeysel bezler, insanda ergenlik döneminde hormon salgılamaya başlayarak cinsiyete 

özgü karakterlerin oluşumunu sağlar. 



Testislerin Görevleri 

1- Erkek üreme hücresi olan spermlerin oluşmasını sağlar.

2- Testosteron hormonunu salgılar.

3- Ergenlik döneminde erkeğe özgü özelliklerin (sakal ve bıyık çıkması, ses kalınlaşması gibi) oluşmasını sağlar.

Yumurtalıkların Görevleri 

1- Dişi üreme hücresi olan yumurtaların oluşumunu sağlar.

2- Östrojen ve progesteron hormonunu salgılar.

3- Ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin (adet döngüsü, sesin incelmesi, vücut hatların,da değişiklikler gibi) oluşma

sını sağlar. 

ERGENLİK DÖNEMİ 

Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle beraber başlayıp fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşın

caya kadar geçen bir gelişim dönemidir. 

Ergenlik döneminde bireyin vücudu, ruhsal durumu, duyguları, anne - baba ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde önemli deği

şimler meydana gelir. 

Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçişin yaşandığı çok önemli bir dönemdir. Bu dönem ortalama 11 yaşında başlar ve 20 

yaşına kadar devam eder. Ergenlik sürecinde kız ve erkeklerde birçok bedensel ve ruhsal değişiklikler meydana gelir. Bu 

değişiklikler ergenliğe geçiş döneminde salgılanan hormonların etkisiyle gerçekleşir. 

Ergenlik döneminde yaşanan ruhsal ve bedensel değişimler insanlardaki normal gelişim sürecinin bir parçasıdır. 



Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişimler 

Kızlarda Görülen Değişimler Erkeklerde Görülen Her iki Cinsiyette de 
Değişimler Görülen Değişimler 

• Büyüme hormonları salgılanır. • Büyüme hormonları salgılanır. •Deride yağlanma ve sivilce
• Boy uzar, ağırlık artar. • Boy uzar, ağırlık artar. oluşumu
• Kemikler ve kaslar gelişir. • Kemikler ve kaslar gelişir. • Ter salgısının artması
• Östrojen hormonu salgılanır. • Testosteron hormonu salgılanır. •Vücudun belirli bölgelerinde
• Yumurtalıkların üretime • Üreme organları gelişir, sperm

tüylenme
geçmesi ile adet kanaması başlar. üretimi başlar.

• Boy ve kilo artışı
• Ses değişikliği olur. • Gırtlak gelişir, seste kalınlaşma

• Vücudun bazı bölgelerinde olur. • Kasların gelişimi

kıllanma oluşur. • Vücudun bazı bölgelerinde

• Göğüslerde ve kalçalarda kıllanma oluşur.
büyüme olur. • Bıyık ve sakal çıkmaya başlar.

• Ter ve yağ salgılanması çoğalır, • Ter ve yağ salgılanması çoğalır,

yağlanmaya bağlı kilo artışı olur yağlanmaya bağlı kilo artışı
ve sivilceler oluşur. olur ve sivilceler oluşur

Ergenlik Döneminde Görülen Ruhsal Değişimler 

Kimlik arayışı: Toplumdaki rolünü belirleme, hayatı ve çevreyi sorgulama isteği görülür. 

Bağımsızlık arayışı: Kendi başına hareket etme ve yalnız kalma isteği görülür. 

Duygusal dalgalanma: Sebepsiz yere canı sıkılır. Aşırı öfke, hayal kurma, cinsel konulara merak, utangaçlık, gün içinde 

ani duygu değişimi görülür. 

Zihinsel değişim: Soyut algılama yeteneğinin artması, kararsızlık, dikkat dağınıklığı gibi durumlar görülür. 

İletişim: Arkadaş grubuna katılma isteği, iletişim kurmada güçlük çekme, dikkat çekme isteği görülür. 

Ergenlik Döneminin Sağlıklı Geçirilebilmesi İçin Yapılması Gerekenler 

Çocukluk döneminin bitmesiyle başlayan ergenlik dönemi, insan yaşamının doğal süreçlerinden biridir. Bu nedenle birey, 

vücudunda ortaya çıkan değişimlerden utanmamalı; bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için olumlu arkadaşlıklar edi

nerek çevresindeki insanlarla iletişim içinde olmalı, hobiler edinmeli ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. 



DUYU ORGANLAR! 

Çevremizi algılamamızı sağlayan göz, kulak, burun, dil ve deri duyu organlarımızdır. 

Çevremizdeki cisimlerin sesini, rengini, kokusunu, sertliğini, yumuşaklığını, sıcaklığını vb. özelliklerini duyu organlarımız 

sayesinde hissederiz. 

Duyu organlarımızda çevremizdeki uyarıları dış ortamdan alan ve duyu sinirlerine aktaran özel hücrelere duyu almaçları adı 

verilir. Duyu almaçları gözde ışık; burunda koku; kulakta ses; dilde tat; deride sıcaklık, ağrı, basınç, dokunma uyarılarını alır. 

Tüm duyu organlarındaki duyu almaçları uyarıları duyu - sinir yolu ile beyindeki özel duyu merkezlerine iletir. 

Göz 

Işık 
Kör nokta 

Göz; sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç kısımda incelenir. 

Sert tabaka: Gözün beyaz renkli, parlak ve sert tabakasıdır. Bu tabaka, gözü dıştan sararak korur. Sert tabaka, gözün ön 

kısmında saydam ve kubbemsi bir yapı olan saydam tabakayı (korneayı) oluşturur. 

Damar tabaka: Sert tabakanın altında bulunan tabakadır. Bu tabaka kan damarları ve bazı renk verici maddeler bakımın

dan zengindir. Damar tabaka, gözün ön kısmında kalınlaşarak iris adı verilen gözün renkli kısmını oluşturur. İrisin ortasında 

bulunan ve göze ışık girmesini sağlayan açıklığa göz bebeği adı verilir. İris ve göz bebeğinin arkasında göz merceği bulu

nur. 

Ağ tabaka: Damar tabaka altında yer alan tabakaya ağ tabaka adı verilir. Bu tabakada ışığın algılanmasını sağlayan duyu 

almaçları ve ışık uyarılarını beyne ileten görme sinirleri bulunur. Görme sinirlerinin göz yuvarlağından çıktığı yere kör nokta 

adı verilir. Kör noktanın üst kısmında sarı benek bulunur. Sarı benek, görüntünün oluştuğu yerdir. 

-+ Görme olayında ışığın izlediği yol kısaca aşağıdaki gibi gerçekleşir. 

Gelen 

ışık 
L 

Saydam tabaka 

(kornea) 

Göz 

bebeği 

Göz 

merceği 

Sarı 

benek 

Görme 

sinirleri 
Beyin 



Kulak 

Çevremizdeki çeşitli sesleri tanımamızı sağlayan işitme organımız kulaktır. Kulaklar ayrıca vücut dengesinin sağlanmasın

da da görev alır. Kulak, dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden meydana gelir. 

Kulak yolu 

Çekiç Üzengi 

Dış kulak 
Orta 
kulak 

Yarım daire 
kanalları 

İç kulak 

Kulak zarı Östaki borusu 

Oval pencere 

Salyangoz 

Dış kulak: Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur. Ses dalgaları, kulak kepçesi ile alınır ve kulak yolunun sonundaki 

kulak zarını titreştirir. 

Orta kulak: Kulak zarının arkasında birbirine bağlı üç küçük kemik bulunur. Çekiç, örs ve üzengi adı verilen bu kemikler, 

kulak zarından gelen titreşimleri iç kulağa iletir. Ayrıca orta kulakta bulunan östaki borusu yutağa açılan ince bir borudur. 

Bu boru, orta kulağa yutaktan hava gelmesini böylece kulak zarının her iki tarafındaki basıncın dengelenmesini sağlar. 

İç kulak: İç kulak, salyangoz ve yarım daire kanallarından oluşur. Orta kulağın sonunda bulunan oval pencere titreşim

leri salyangoz adı verilen kıvrımlı kanala aktarır. Salyangozda bulunan işitme sinirleri, titreşimleri beynimizin algılayacağı 

biçime dönüştürür. 

-+ İşitme olayında ses dalgalarının kulakta izlediği yol aşağıdaki gibidir. 

Çekiç, 
Ses ..,.. Kulak ..,..l Kulak ..,.. Kulak 

..,.. örs, 
dalgaları kepçesi yolu zarı üzengi 

kemikleri 

v�ıJ r '...,..._ ......salyangoz 1cere ..ı

!Beyi ndekı· r . � .
işitme � l_şı�me_ 

L merkezi sınırle,J 



Burun 

Koku alma ve solunum sistemi organımızdır. Burnun içindeki boşluğu çevreleyen hücreler mukus üretir. Bu bölümde ayrıca 

kıllar da bulunur. Mukus ve kıllar alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını ve temizlenmesini sağlar. 

Sarı Bölge: Burun boşluğu
nun üst tarafında koku al
maçlarının bulunduğu yerdir. 

Burun boşluğu 

Burun boşluğunun üzerinde yer alan sarı bölge duyu almaçlarının yoğunlaştığı yerdir. Alınan havadaki koku molekülleri sarı 

bölgedeki almaçları uyarır. 

Bir maddenin kokusunun algılanabilmesi için o maddenin gaz haline kolayca geçebilmesi ve çözünebilir nitelikte olması 

gerekir. Bu özellikteki maddeden buharlaşarak ayrılan tanecikler, burnumuza ulaştığında mukus sıvısı içerisinde çözünerek 

koku alan bölümü uyarır. 

Alınan koku, sinir sistemi yardımıyla beyine taşınır ve burada değerlendirilir. 

Koku, bu süreç sonunda algılanmış olur. 

Koku duyusu çok çabuk yorulur. Uzun süre aynı koku alınacak olursa bir süre sonra bu koku hissedilmez. Bu durum, kötü 

kokulara katlanmayı kolaylaştırır. 

� Koku alma olayında koku taneciklerinin izlediği yol kısaca aşağıdaki gibidir: 

Koku tanecikleri 

Dil 

�Ekşi� 

�Tuzlu� 

Tatlı 

Burun boşluğu Sarı bölge Koku sinirleri Beyin 

__,J 

Dilimizin yüzeyinde yediğimiz besinlerin tatlarını algılamaya yarayan çok sayıda 

tat alma tomurcukları bulunur. Bu tat alma tomurcukları içerisinde duyu almaç

ları bulunmaktadır. Duyu almaçları sa,yesinde tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları 

algılayabiliriz. 

Dilimizin tüm yüzeyi her türlü tadı algılayabilir. Ancak bazı tatları algılayan tat 

tomurcukları dilin belli bölgelerinde daha yoğun bulunmaktadır. 

Yiyeceklerin tadını algılayabilmemiz için bu maddelerin tükürük sıvısında çözün

mesi gerekir. Çözünen maddeler dilde bulunan tat alma tomurcukları içindeki 

duyu almaçlarını uyarır. 



Koku Alma ve Tat Alma Duyuları Arasındaki İlişki 

Tat ve koku duyuları birbiriyle yakından bağlantılıdır. Bir şey yediğinizde dilinizle tadını algılarken yutaktan burun boşluğuna 

ulaşan koku moleküllerinin buradaki duyu almaçlarını uyarması ile kokusunu da algılarsınız. Eğer nezleyseniz burun boşlu

ğunuz mukusla yoğun bir şekilde kapanır ve koku alamazsınız. Bu durumda yiyeceklerin tadını da tam olarak algılayamazsı

nız. Çünkü koku ve tat duyuları beyinde birbiriyle bağlantılı sinirler tarafından yorumlanır. 

Deri 

Dokunma duyusunun organı derimizdir. Deri, en büyük duyu organımızdır. Bütün vücudunuzu bir örtü gibi saran deride 

dokunma, basınç, ağrı, sıcak ve soğuk gibi uyarıları algılayan milyonlarca duyu almacı bulunur. 

duyu 

al maçları 

':ıP",i:'.'.Z::::...._. kan
damarları 
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Ter bezleri 

Deri; üst deri ve alt deri olmak üzere iki kısımda incelenir. 

Yağ tabakası 

Üst deri: Dış katmandır ve ölü hücrelerden oluşur. Bu tabakada kan damarları ve sinirler yoktur. Deriye rengini veren pig-

meniler üst deride bulunur. 

Alt deri: Üst deriye göre daha kalındır ve canlı hücrelerden oluşur. Bu kısımda kan damarları, sinirler, kıl kasları, duyu 

reseptörleri, ter bezleri ve yağ tabakası bulunur. Yağ tabakası vücudu darbelere karşı korur. Ter bezleri terleme yolu ile bo

şaltıma yardımcı olur, vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. 

Duyu Organlarındaki Kusurlar ve Bu Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojiler 

Görme Bozuklukları 

Miyop: Miyop olan kişiler yakını görmelerine rağmen uzaktaki cisimleri net göremezler. Net görüntü elde edebilmek için 

takılan gözlük ve lenslerde kalın kenarlı mercek kullanılır. 

Hipermetrop: Hipermetrop olan kişiler uzağı görmelerine rağmen yakındaki cisimleri net göremezler. Net görüntü elde 

edebilmek için takılan gözlük ve lenslerde ince kenarlı mercek kullanılır. 

Astigmat: Bu göz kusurunda görüntü bulanıktır. Bu kusur, silindirik mercekle düzeltilir. 

Şaşılık: Bu göz kusuru doğuştandır. Ameliyatla düzeltilir. 

Gözün değişik nedenlerle bozulan korneası yerine, organ bağışı yapan kişilerin ölümünden sonra alınan sağlıklı kornea 

yerleştirilmektedir. Bu durum halk arasında göz nakli olarak bilinir. Kornea nakli için göz bağışının yapılması gerekir. 



"Braille (Breyıl) Alfabesi" görme engellilerin okuyup yazabilmesi için kullanılan bir alfabedir. Bu afabede kullanıcı, harfle

re karşılık gelen kabartma noktaları parmakları yardımı ile algılar. Yani görme engellilerin, görme duyularının yerini dokun

ma duyuları almıştır. 

İşitme Bozuklukları 

Doğuştan ya da sonradan olan etkilerle işitme bozuklukları ortaya çıkabilir. İşitme bozukluklarında, işitme cihazları kullanı

larak kişinin işitmesi sağlanır. 

Koku Alma Bozuklukları 

Burundaki eğrilik nedeniyle nefes almada ya da koku almada zorluk yaşanabilir. 

Tat Alma Bozuklukları 

Bazı insanlarda kalıtsal olan ve tat körlüğü adı verilen hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalıkta kişi bazı tatları algılayamaz. 

Ağız sağlığına önem verilmediğinde ortaya çıkan dil iltihabı da dildeki bakterilerin neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalıkta 

da tat alma bozuklukları yaşanabilir. 

Dokunma Duyusu Bozuklukları 

Deride ortaya çıkan hastalıklara dokunma duyusu bozuklukları adı verilir. Mantar hastalıkları, delici ve kesici aletlerin 

neden olduğu yaralar, yanıklar, uyuz, bitlenme, kene ısırması, deri iltihapları, egzamalar, uçuklar; dokunma duyusu bozuk

luklarına örnektir. 



SİSTEMLERİN SAGLIGI 

Vücudumuzdaki sistemler, birbirinden bağımsız çalışmaz. 

Vücudumuzda meydana gelen her olay sistemlerin birlikte ve uyumlu çalışması ile gerçekleşir. 

Örneğin basketbol oynayan bir sporcu koşarken bacak ve kol kaslarını hareket ettirmek için beyinden emir alır. Böbrek 

üstü bezleri adrenalin hormonu salgılar. Kalp atışları ve solunum hızlanır. Kaslarda yorgunluk görülür. Kas hücrelerinin 

beslenebilmesi için sindirim ve solunum sistemlerinin iyi çalışması ve oluşan zararlı maddelerin vücuttan atılması gerekir. 

Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler, sağlığımızı bozar. Bu zararlı maddeler karaciğer, böbrek, mide, bağırsak, 

kalp ve damar hastalıkları, sindirim bozuklukları, akciğer ve gırtlak kanseri, dikkat dağınıklığı, görme bozukluğu gibi birçok 

hastalığa sebep olabilir. 

Solunum Sistemi Hastalıkları 

Zatürre -KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) -Astım -Grip 

Dolaşım Sistemi Hastalıkları 

Kalp Krizi -Kalp Yetmezliği -Hemofili -Anemi (Kansızlık) -Yüksek Tansiyon 

Sindirim Sistemi Hastalıkları 

Ülser -İshal -Tifo -Sarılık -Kolera -Reflü 

Boşaltım Sistemi Hastalıkları 

Böbrek Taşı Hastalığı -Böbrek Yetmezliği 

Destek ve Hareket Sistemi Hastalıkları 

Kemik Kırılması -Romatizma 

Denetleyici ve Düzenleyici Sistem Hastalıkları 

Şeker Hastalığı (Diyabet) -Guatr-Cücelik -Devlik 

Duyu Organı Hastalıkları 

Katarakt -Renk Körlüğü -Presbitlik 

İLK YARDIM 

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya gerekli müdahaleyi yapan ve konuyla ilgili eğitim 

almış sertifikalı kişilere ilk yardımcı denir . 

ilk yardım 

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları Şunlardır 

-+ Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak 

-+ Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek 

-+ Hasta veya yaralının iyileşmesini kolaylaştırmak 

hayat 

kurtarır 



İlk yardım temel uygulamaları; koruma, bildirme ve kurtarmadır (KBK) 

...________,) -----> 

Olay yerinde güvenli bir 

çevre oluşturma 

En hızlı şekilde gerekli yardım 

kuruluşuna (112) haber verme 

İlk yardımcının müdahalesinde yapması gerekenler: 

1. Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek,

2. Kanama, kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlar da yerinde müdahale etmek,

3. Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek,

4. Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,

5. Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,

6. Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,

Hasta ve yaralılara 

müdahalede bulunma 

7. Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

ORGAN BAGIŞI 
Organ bağışı, hayatta olan bir insanın ölümünden sonra doku ve organlarının başka bir insanın tedavisi için kullanılmasına 

izin vermesidir. 

Organ bağışı işlemleri; organ nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda 

yapılabilir. 

Organ bağışı ile bağışlanabilen organlar; böbrek, pankreas, karaciğer, akciğer, kalp ve ince bağırsaktır. Dokular ise kornea, 

kemik iliği, tendon, kalp kapağı, deri ve kemiklerdir. Bağışlanan organlar hastalara nakledilirken öncelikle kan grubu uyumu

na sonra da doku grubu uyumuna bakılır. 

Kan ve doku uyumunun yanı sıra tıbbi aciliyet durumu da göz önüne alınır. 

Organ bağışı için, 

• 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

• Organ bağışında bulunacak kişi "Organ ve Doku Bağış Formu" doldurmalı ve bu belgeyi yanında taşımalıdır.

• Organ bağış belgesi olsa bile ailenin bu durumdan haberdar olması gerekir. Çünkü bağış için ailenin yazılı izni de gereklidir.



ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAGLI OLDUGU FAKTÖRLER 

ister iletken isterse yalıtkan olsun tüm maddeler elektrik enerjisinin iletimine karşı direnç gösterir. Bu direnç, yalıtkan mad

delerde fazlayken iletkenlerde daha azdır. 

Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdikleri dirence "elektriksel direnç" denir. Elektriksel direnç, iletken 

maddelerde az iken, yalıtkan maddelerde çok büyüktür. Elektrik/elektronik devrelerde genellikle elektriksel direnç değerleri 

düşük iletkenler tercih edilir. Bu iletkenlere genel olarak direnç denilmektedir. 

Elektriksel direnç nelere bağlıdır? 

ELEKTRİKSEL DİRENCİN BAGLI OLDUGU FAKTÖRLER 

ı 
Telin Uzunluğu 

Aynı dik kesit alana sahip iki 

telden kısa olanın direnci, 

uzun olana göre küçüktür. 

İletkenin boyu (uzunluğu): 

ı 
Telin Dik Kesit Alanı (Kalınlığı) 

Aynı uzunluğa sahip iki telden 

dik kesit alanı fazla olan telin di

renci, dik kesit alanı az olan tele 

göre küçüktür. 

1 
Telin Cinsi 

Bakır telin direnci alüminyum 

tele göre küçüktür. 

Elektriksel direnci etkileyen faktörlerden biri de iletkenin uzunluğudur. Dik kesit alanları (kalınlık) ve cinsleri aynı olan iki ilet

kenden uzunluğu daha fazla olanın elektriksel direnci daha büyüktür. Çünkü elektrik enerjisi uzun olan iletkende daha fazla 

zorlukla karşılaşır. 

İletkenin dik kesit alanı (Kalınlığı): 

Bir iletkenin dik kesit alanı arttıkça elektrik enerjisinin iletimi kolaylaşırken dik kesit alanı azaldıkça elektrik enerjisinin iletimi 

zorlaşır. Dik kesit alanının azalmasına bağlı olarak da ampul parlaklığı azalır. 

Bir iletkenin direnci sadece yapıldığı maddenin cinsine değil aynı zamanda yapısına 

da bağlıdır. Direnç, iletkenin boyu ile doğru, dik kesit alanı ile ters orantılıdır. 

İletkenin cinsi: Elektriksel direnci etkileyen bir başka unsur, iletkenlerin yapıldığı maddenin cinsidir. Dik kesit alanları ve 

uzunlukları eşit olan iletkenlerin direnci, iletkenlerin yapıldığı maddenin cinsine göre değişir. Örneğin, uzunlukları ve dik 

kesit alanları (kalınlık) aynı olan bakır ve demir tellerden, demir telin elektriksel direnci bakır tele göre daha büyüktür. 

Telin cinsi Telin uzunluğu Telin dik kesit alanı 

Küçük dirençli tel Bakır Kısa Büyük (kalın tel) 

Büyük dirençli tel Nikel-krom Uzun Küçük (ince tel) 



-+ İletkenin dik kesit alanı sabit kalmak şartıyla iletkenin uzunluğu arttıkça direnci de artar. 

-+ İletkenin uzunluğu sabit kalmak şartıyla dik kesit alanı büyüdükçe direnci azalır. 

-+ Farklı iletkenlerin dirençleri de farklıdır. 

uzuın tel kısa tele göre, 

iınce- tel1 kaim tele göre, 

nikeli-krom tel bakır tele ,gör,e, 

daha büyük dirence sahiptir. 

İLETKEN VE YALITKAN MADDELER 

Üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin veren maddelere iletken madde denir. 

Metallerin tamamı elektrik enerjisini iletir. Bakır, demir, alüminyum, kurşun bazı metallere örnektir. 

Üzerinden elektrik enerjisinin geçişine izin vermeyen maddelere yalıtkan madde denir. Plastik, porselen, seramik gibi mad

deler yalıtkan maddelere örnek verilebilir. 

İletken ve yalıtkan maddeler sadece katı değildir. Sıvı ve gazlar da iletken veya yalıtkan olabilir. 

İletken---. 

il 
İletken 

Yalıtkan ... ..,ı-----

,. 

�--Yalıtkan 

Yalıtkan maddeler belli şartlarda iletken hale geçebilir. Gazlar normal şartlar altında yalıtkandır ancak bazı özel şartlarda 

iletken hale gelebilir. Yalıt,kan olan havanın iletken hale geçmesiyle şimşek ve yıldırım olayları görülür. Bir buluttan başka 

bir buluta elektrik akışının olması şimşek olarak adlandırılır. Bulutlardan yeryüzüne ya da yeryüzünden bulutlara olan 

elektrik akışına ise yıldırım adı verilir. 

Elektrikli aletlerin yapımında hem iletken hem de yalıtkan maddeler kullanılmaktadır. Elektrikli aletlerde en çok kullanılan 

yalıtım malzemeleri plastik, kauçuk, bakalit ve porselendir. 



İletken katı Yalıtkan katı 
maddeler maddeler iletken sıvı Yalıtkan sıvı 

Altın yüzük Cam pencere maddeler maddeler 

Deniz suyu Şekerli su 
Bakır tencere Yün kumaş Çeşme suyu Yağmur suyu 

Demir tornavida Seramik tabak Limonlu su Etil alkol 

Alüminyum folyo İpek gömlek Sirkeli su Kolonya 

Nikel - krom tel Kağıt parçası 

Lehim Porselen fincan 

Gümüş kolye Plastik kap 

Çelik jant Otomobil lastiği 

Kurşun kalem ucu Tahta kaşık 

Çinko tabak Defter 
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