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Elinde tuttuğun bu dergi çok enerjik ve 
elektrik dolu. Elektrik, gerçek hayatımızda 
kullanırken biraz tehlikeli olabiliyor. Mesela, 
suyla elektriğin asla temas etmemesi 
gerek. Ayrıca, elektriğe herhangi bir 
metal aletle dokunmak da sakıncalı. Çünkü 
su da metal de iletkendir. Yani elektrik 
akımının bizim vücudumuza geçmesine ve 
bu da yaralanmamıza neden olur. O zaman 
elektrik prizine örgü şişi, saç tokası ve tel 
gibi nesneleri sokmanın uygun bir hareket 
olmadığını artık biliyoruz. Derginin içinde enerji 
ve elektrikle ilgili çok güzel bilgiler var. Bu 
bilgileri okuduktan sonra sen de araştırma 
ve deneyler yapmak istersen mutlaka 
büyüklerinden yardım almalısın. Ben öyle 
yapıyorum. Çünkü elektrik dikkat 
gerektiren ciddi bir konudur.
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MERHABA! BEN ALİ... 

ARAŞTIRMACI BİR MUCİTİM... BİLİM EN SEVDİĞİM 
KONUDUR. BÜYÜDÜĞÜM ZAMAN İSMİMİN NEWTON, 
GALILEO GALILEI, İBN-İ SİNA, ALİ KUŞÇU, THOMAS 

EDISON VE NIKOLA TESLA GİBİ BÜYÜK BİLİM 
İNSANLARIYLA BİRLİKTE HATIRLANMASINI 
İSTİYORUM. HEPSİ ÇOK ÇALIŞMIŞLAR, HİÇ 
VAZGEÇMEDEN DENEYLER YAPMIŞLAR VE 

YAŞAMI BİZİM İÇİN ÇOK DAHA 
KOLAY HALE GETİRMİŞLER.
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Galilei dünyamızın yuvarlak olduğunu, Newton ise yer 
çekimini keşfetmiş. İbn-i Sina'nın Orta Çağda 
yaptığı tıp çalışmaları yüzyıllar boyunca 

Avrupa üniversitelerinde okutulmuş. 
Ama bana sorarsanız en önemli 

buluş, elektrik... Evet, yanlış duymadın. 
Sana uzay mekiği, otomobil, bilgisayar, belki 

de lunapark dememi bekliyordun, değil mi? 

Geçen sene, oturduğumuz mahallede
elektrikler kesilmişti. Ne televizyon izleyebildim 
ne de bilgisayarımı kullanabildim. En kötüsü de 
buzdolabımız çalışmayınca içindeki dondurmamın 

erimesiydi. Evimiz de karanlık oldu. Birkaç saat boyunca 
mumla aydınlandık. Sana bir sır vereyim mi? Aslında 
elektriğin kesilmesi çok da kötü olmadı. Babam bir 
sürü heyecanlı masal anlattı. 
Bir de elimle duvarda gölge oyunları yapmayı 
öğretti.

Aaa, az kalsın unutuyordum. Elektrik deyince aklıma 
geldi. Bugünlerde enerji ve elektrik konularında 
araştırmalar yapıyorum. Sen de benimle birlikte 
keşif yapmak ve enerji kahramanı olmak ister misin? 
Cevabın evet ise haydi hemen sayfayı çevir!
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İnsan müdahalesi olmaksızın
kendiliğinden var olan yapıya 
doğa diyoruz. Doğadan 
elde ettiğimiz kaynaklara 
da doğal kaynaklar 
diyoruz. İnsan doğa 
olmadan yapamaz. Çünkü 
ihtiyacımız olan kaynaklar 
doğadan gelir. Ayrıca doğa, 
hayvanların hayatlarını 
devam ettirebilmesi için de 
çok önemlidir. O yüzden, 
yaşamımızın kaynağı olan 
doğayı koruyalım. Sen de 
güzel bir dünyada yaşamak 
istiyorsan şunlara dikkat et:

Enerji ve elektriği
dünyamızda var olan
kaynaklardan, yani 
doğadan elde ediyoruz. 
Peki doğa nedir biliyor
musun? Bence bunu en 
güzel, ablam Mine anlatır.
Seni ablam Mine’yle 
tanıştırayım. Okulun dağcılık 
kulübünde. Geçen sene Toros 
dağlarında kamp yaptılar. 
Doğayı ondan daha iyi bilen 
birini bulamayız. 4
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PLASTIK ÜRÜNLERI 
AZ KULLAN.

SUYU ISRAF ETME. 
ELLERINI YIKARKEN VE DISLERINI 

FIRÇALARKEN SUYU
BOSA AKITMA. 

•

••

•
•

•

• • • • •

BIR DEFA KULLANILIP ATILAN 
POSETLER YERINE BEZ VEYA 

FILE TORBALAR KULLAN.

Merhaba!

• •
YESILI KORU. 

AGAÇLARA ZARAR VERME
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Çevremizdeki her şeyin enerjiye 
ihtiyacı vardır: Bilgisayarımız, 
telefonumuz, evdeki buzdolabı, 
televizyon, yollardaki arabalar, 
uçaklar… İnsanların da yaşamak için 
enerjiye ihtiyacı vardır. Koşmak, 
şarkı söylemek, ders çalışmak, 
gülmek için enerjiye ihtiyacımız 
vardır. Bunu da, yediğimiz 
yiyeceklerden sağlarız. İhtiyaç 
duyduğumuz enerji farklı 
şekillerde karşımıza çıkabilir.
Yaptığım son araştırmaya göre 
enerjinin iki temel türü var: 
Potansiyel enerji ve kinetik enerji. 

Potansiyel enerji depolanan enerjiye 
denir. Örneğin yayın üzerine 
bastığında enerji birikir, bıraktığında 
bu enerji harekete dönüşür. Aynı 
oyuncak araba gibi. Çekince 
içindeki yay sıkışır ve enerji birikir. 
Bırakınca harekete geçer. 
 

Bisiklet kullanmak ise kinetik 
enerjidir. Binici, kaslarını kullanarak 
pedalı çevirir. Pedalın bağlı olduğu 
dişli, zincir yardımıyla tekerleği 
döndürür ve bisiklet hareket eder. 
Kinetik enerji yalnız bisiklette 
değil, hareket
eden her şeyde 
vardır. Çünkü
kinetik enerjinin diğer adı
“hareket enerjisi”dir.

ÇEVRENI 
TEMIZ TUT. 

YAGLARI LAVABOYA DEGIL 
PET SISELERE KOY VE ONLAR IÇIN AYRILMIS

 ÇÖP KUTULARINA AT.

1
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ALDIGIN ÜRÜNLERIN
GERI DÖNÜSEBILIR

OLMASINA DIKKAT ET.

PILLERI AÇIGA DEGIL, ATIK 
PIL KUTULARINA AT. IÇINDEKI 

KIMYASALLARIN DOGAYI 
ZEHIRLEMESINE IZIN VERME.

PLASTIK, KAGIT VE CAM ATIKLAR ÇÖP 
DEGILDIR. GERI DÖNÜSTÜRÜLMELERI IÇIN 

EVSEL ATIKLARDAN AYIR.

IHTIYACIN KADAR TÜKET. FABRIKALAR 
GEREGINDEN FAZLA ÇALISMASIN.

ENERJI
DEYINCE 
AKLINA 
NE GELIYOR?

.
.

.

•
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Volt’u çalıştırmak için pil 
kullanıyorum. Çünkü 

piller, hareketli 
aletlere elektrik 
enerjisi sağlamanın 
en kullanışlı 
yöntemlerinden 
biridir.

Volt, bize pilin
nasıl çalıştığını

anlatır mısın?

Bütün gün araştırma 
yapmak ve çalışmak beni 
yordu. Hiç enerjim kalmadı. 
Şimdi bu dağınık odayı nasıl 

toplayacağım?

Eğer ben toplayamıyorsam, 
benim yerime

toplayacak biri lazım.

İşte yeni icadım: 
Volt! 

Arkadaşıma merhaba 
der misin Volt?

Merhaba!

   
BULDUM!
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Mesela bu elimde tuttuğum patatesle minik bir ampulü yakabilirsin. Haydi evdeki 
büyüklerden yardım alalım ve birlikte patates pili yapalım. 

SEBZE VE MEYVELERDEN 
PIL YAPABILECEGINI BILIYOR MUYDUN?~

PATATESLERİ ORTADAN İKİYE BÖL.
6 ADET YARIM PATATESİN OLACAK. 

KESTİĞİN YÜZEYLER AŞAĞI GELECEK ŞEKİLDE, 
PATATESLERİ KAĞIDIN ÜZERİNE YAN YANA DİZ.
BAKIR TELİ 8 SANTİMETRELİK PARÇALAR HALİNDE 
KES VE PENSE YARDIMIYLA U ŞEKLİNDE KIVIR. 

 KIVIRDIĞIN PARÇALARI TEK TEK PATATESLERE SAPLA.
 TELLERİN PATATESTEN YARIM SANTİMETRE DIŞARIDA OLMASINA DİKKAT ET. 
 ÇİVİLERİ BAKIR TELLERİN YANINA SAPLA. 
 İNCE TELİ UYGUN BOYLARDA KES. 
 PATATESLERİN ÜZERİNDEKİ BAKIR TELLERİ VE ÇİVİLERİ 
  SIRAYLA BİRBİRİNE BAĞLA. İŞTE PATATES PİLİ HAZIR. 
 LED AMPULÜ SIRA HALİNDEKİ PATATESLERİN İKİ UCUNDA 
   KALAN TELLERE BAĞLADIĞINDA YANDIĞINI GÖRECEKSİN. 

* AYNI ÇALIŞMAYI LİMONLA DA YAPABİLİRSİN.

Pillerin içindeki kimyasalların 
tepkimesiyle pozitif (+) 
ve negatif (-) uçlar arasında 
elektron hareketi başlar. 

Böylece elektrik oluşur.

Bu sayede, çok yüksek miktarda elektrik 
ihtiyacı olmayan her şeyi pille çalıştırabiliriz.

PILLER NASIL CALISIR?

3 adet patates
Yarım metre kalın bakır tel
Yarım metre ince tel. 
1 adet LED ampul
6 adet çivi
Büyükçe bir kâğıt 

1 adet meraklı çocuk
(Elbette bu sensin!)

MALZEMELER



Robotlar iş yaparken      
yorulmaz ve sıkılmazlar.

 
Ama gördüğün gibi 

pilleri bitebilir.
Babamdan aldığım 

bütün harçlığı Volt’a pil 
almak için harcadım. 

Şimdi yeniden 
pil almalıyım 

ama param kalmadı.

Aaa... Volt’u neden direkt 
elektrikle çalıştırmayı 

denemiyorum ki?! 
Sakın bir yere ayrılma! 
Hemen bir kablo bulup 

geliyorum.

Üstteki kabloları aşağı
bağlayalım. Yandaki vidaları biraz 

gevşetelim. Hah haaaa… İşte 
tamam! Ufaklık robotu kullanacak 
vee ay sonunda elektrik faturasını 

görünce gözlüğü yerinden 
fırlayacak.

İyi bak bana.
Benim adım

ENERJ İ 
HIRSIZI

HEY,     SEN!

ha ha haa

Bir yerde enerji, elektrik, eeee ne bileyim,
para harcanması gerekiyorsa orada kesin 
ben varım. İnsanların harcamalarını artırmak 
benim işim. Ay sonu yüksek faturalar 
geldiğinde insanların şaşkın yüzlerini görmeye 
bayılıyorum.

Benim hemen gitmem lazım. Ufaklık gelmeden 
ortadan kaybolayım. Beni gördüğünü 
sakın kimseye söyleme!
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Elektriği bağlayınca 
eskisinden daha da 
canlı oldu robotum, 

değil mi?
Volt, iş başına!

BiR AY SONRA...
Bir ay boyunca çok rahattım. Tüm işlerimi 
Volt yaptı. Ama beklemediğim bir durum 
oldu. Evimizin elektrik faturası çok fazla 
geldi. Babam faturayı görünce şoka 
uğradı. Yüzünün halini görmeliydiniz. Aslında 
Volt’u enerji tasarruflu yapmıştım. Neden 
bu kadar elektrik harcadı, hiç anlamadım. 
Sanki birisi bir şeyleri bozmuş gibi.

Bu kadar yüksek bir fatura geldiğine göre 
elektrik üretmek zor bir iş belki. Volt için 
yeni bir elektrik kaynağı bulmalıyım. Bunun 
için, elektriğin nerelerden üretildiğini 
araştırmam lazım. 

Bilgisayarımı kullanamayacağım. Elimde iki seçenek var: Birincisi kitaplarım, 
ikincisi ise bugüne kadar sorduğum tüm sorularıma harika cevaplar veren 
çok bilgili bir kişi: Mehmet dedem.

ACABA BU KONUYU ELEKTRIK 
KULLANMADAN ARASTIRABILIR MIYIM-

?
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Milyonlarca yıl önce dünyada yaşamış, 
sonra yaşamı sona ermiş tüm bitkiler ve 
hayvanlar, yerin altında basınç ve ısı ile 

fosile dönüştü. Farklı katmanlarda farklı 
farklı fosil türleri oluştu. Bu fosiller 

kömür, petrol ve doğalgaz haline geldi. Ama 
burada bilmemiz gereken önemli bir madde 
var. O da, enerjinin temel kaynağı, yediğimiz 

her yiyecekte var olan karbondur.

Nasıl vücudumuz içinde karbon olan 
yemekleri yakıp enerji elde ediyorsa, 
insanlar da içinde karbon olan yakıtları 
yakıp enerji elde ediyor. İşte bu enerji için 
en çok kullanılan yakıt kömürdür.

Bizim açımızdan bu kadar önemli 
olan elektriği üretmek için bilim 
insanları sürekli çalışıyor. Bugün 
elektrik üretiminde insanların en 
fazla başvurduğu kaynak kömürdür. 
Kömür başlıca fosil yakıtlardandır.

Araştırma için çok 
doğru bir yere geldiniz, 
çünkü benim doğduğum 
köyde elektrik yoktu. 

Yani elektrikli hayatın da 
elektriksiz hayatın da 

nasıl olduğunu yaşayarak 
gördüm. 

Dede arkadaşım 
ve ben elektriğin nasıl 

üretildiğini araştırıyoruz. 
Bize yardım etmek 

ister misin?

Burada enerji araştırması yapıldığını duydum. 
Övünmek gibi olmasın, hayatın ve enerjinin
ta kendisiyim. Karbonsuz enerji olmazzz, olamaz!

hey! 
Dur bakalIM ufaklIk!
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FOSIL YAKITLAR NASIL OLUSUR?



Kömür, dünyamızda 
en uzun süredir bilinen 
ve en çok kullanılan 
enerji kaynaklarındandır. 
Yaklaşık 4000 yıldır 
kömür kullanıyoruz. 

ULASIMDA KOMUR
1769 yılında kömür enerjisiyle çalışan 
buhar makinesi icat edilince yine bilim 
insanları yerlerinde duramamış, bu icadı 
nerelerde kullanabiliriz diye düşünmüşler. 
Önce fabrikalarda sonra da tren ve 
gemilerde kullanmışlar

Madem kömür
dedik, soba dedik, o zaman 
elektrik nasıl üretilir onu da 
anlatayım. Hemen ne alakası 
var diye düşünme, çünkü 

kömürden elektrik üretmek, 
tıpkı sobanın üzerinde 

çorba kaynatmak
gibi bir şey.

Eski zamanlarda 
kömür evlerimizi 
ısıtmak için 
kullanılıyordu. Sonra 
bilim insanları 
kömürden daha fazla 
yararlanabileceklerini 
keşfettiler.
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KOMUR NASIL CIKARILIR?
Yerin çok çok altında bulunan kömür, 

her ne kadar teknolojimiz gelişmiş 
olsa da, maden işçilerimizin alınteriyle 

yeryüzüne çıkarılır. Madenlerde kazılarak 
parçalanan kömür, taşıyıcı 

bantlara yüklenir ve evimizde
kullandığımız elektrik haline
dönüşene kadar uzun bir

yolculuğa başlar.



KÖMÜRDEN NASIL
ELEKTR¡K ÜRET¡L¡R?

Kömür elektrik 
santraline taşıma 

bantlarıyla
taşınır.

Daha iyi yanması için 
toz haline getirilir. 

Buraya 
“Kömür Değirmeni” denir.

Yanması için, güçlü sıcak 
havayla birlikte kazanlara 

püskürtülür. Buradaki dev alevlerin 
boyu 40 metreyi bulur. Bu da 

10 katlı bir binanın 
boyu demektir.14



¸NASIL ÇALISIR
JENERATÖR?
Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren 
mekanizmalara jeneratör denir. Jeneratörlerin basit 
bir çalışma prensibi vardır: Manyetik bir alan ve bu 
alanlar arasında hareket eden bobin tellerinden 
oluşur. Türbinlerin çevirdiği mil telli bobinlerin içindeki 
mıknatısı döndürür ve elektrik akımı ortaya çıkar. 

KÖMÜRDEN NASIL
ELEKTR¡K ÜRET¡L¡R?

Kazanların içinde çelik borular 
vardır. Bu çelik boruların içinde 

ise su. Dev alevlerin sıcaklığı 
borulardaki suyu buharlaşıp 
akkor olana kadar ısıtır.

Buhar çok yüksek bir 
basınçla türbinlere gönderilir. 

Bu sayede türbinlerin 
kanatları hızla 

dönmeye başlar.

Türbinlerin kanatları bir 
mile bağlıdır. Milin diğer ucu ise, 

dönme hareketini elektrik
enerjisine çevirecek olan 

jeneratöre bağlıdır.
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Karada petrol 
çıkarılırken kullanılan 
araçlardan biri olan 
atbaşı pompalar tıpkı 
tulumbalar gibi çalışır.

HEY!
MERAKLI MUCİTLER!

Pek çok işe yarayan 
petrolün nasıl çıkarıldığını 

biliyor musunuz? 

Jeologlar yani yerbilimcileri, 
karada ve denizlerde araştırmalar 
yapar, petrol bulunabilecek 
alanları belirlerler.

Yerin altında patlamalar 
gerçekleştirerek rezerv alanlarını 
bulurlar. Petrol bulunduğunda, 
rezervin şeklini ve büyüklüğünü 
anlamak için alanın üzerine sondaj 
kulesi dikip deneme kazıları 
yaparlar.

Kalitesini anlamak için, çıkardıkları 
petrolü hemen test ederler.

16

PETROL
NASIL
ÇIKARILIR?



Denizde binaları, makineleri, sondaj 
kulesini ve boru hatlarını suyun 
üzerine koyamazsın. Bu yüzden 
tüm petrol çıkarma unsurları, 
dev bir platformun üzerine 
yerleştirilir.

1-Santrallere borularla taşınan petrol, tıpkı 
kömür kaynaklı santrallerde olduğu gibi, 
suyu buharlaştırmada kullanılıyor. 
Buhar, türbinleri döndürüyor.

2-Türbinlere 
bağlı olan mil, 

jeneratörü 
çalıştırıyor ve 

ortaya elektrik 
enerjisi çıkıyor

Petrolün en önemli kullanım 
yerlerinden biri enerji 

üretimidir. Her yıl yeraltından 
çıkarılan petrolün yüzde 20’si 
enerji santrallerinde elektrik 

üretmek için kullanılıyor.
 Bu elektrik dünyamızın 
ihtiyacının yüzde 7’sini 

karşılıyor.
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Babamın otomobilinin benzini bitince birkaç kişi 
toplanıp iterek anca hareket ettirebildik. 

Normalde bu güç, benzin dediğimiz ve petrol ürünü 
olan bir yakıtla elde ediliyor.

Kömürü anladım. Petrol de bir fosil yakıttır.



Aliii, 
yemek
hazır.

Geliyorum anneee.

Bütün gün oyun 
oynamaktan yorgun 
düştüm, tüm enerjim 

bitti. Umarım annem en 
sevdiğim yemeklerden 

yapmıştır. Hemen enerjimi 
geri kazanmalıyım!

Anne muhallebi 
yapmak için nelere 
ihtiyacımız var? 

Muhallebi mi?
YASASIN!

Merhaba!
Ben Ali’nin annesi 

Zeynep. Ali muhallebiyi 
çok sever. Bugün 

teyzesiyle birlikte bir 
sürpriz hazırlıyoruz, 

.

BİRAZ 
SÜT

BİRAZ 
UN

BİR OCAK 
VE BU OCAĞI 

ÇALIŞTIRMAK İÇİN 
DOĞALGAZ

BİRAZ 
ŞEKER
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Şaşırma lütfen. Bu ocak doğalgazla çalışıyor. Eskiden faydasız bir gaz olduğu 
düşünülen doğalgaz, bilim insanlarının sayesinde hayatımızı kolaylaştırıyor.

- 1 kilo süt
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı 
  nişasta
- 2,5 bardak
  toz şeker

MALZEMELER

MUHALLEBI NASIL YAPILIR?
•

NEEE DOGALGAZ MI?!
_

BİRLEŞİK ÇEVRİM SANTRALİ

Doğalgaz, petrolün içinde minik hava 
kabarcıkları şeklinde bulunur ve zamanla 
yukarıya, yeryüzüne doğru hareket eder. 
Sert kayaların engellemesiyle birikerek 
rezerv oluşturur.

Normal santrallerde fosil yakıt yalnızca suyu buharlaştırmak için ısı kaynağı 
olarak kullanılır. Birleşik çevrim santrallerinde ise, doğalgazın yakılmasıyla elde 
edilen ısı direkt türbinleri döndürmek için kullanılır. Kullanılmayan ya da artakalan ısı, 
daha sonra başka bir türbini çalıştırmaya yardımcı olmak üzere buhar üretmede 
kullanılır. Bu iki süreç birleştiğinde santral yüzde 60 daha verimli hale gelir.

1 kilo süt, üç 
yemek kaşığı un 
ve iki yemek kaşığı 
nişastayı tencereye 
koyuyoruz..

Tenceremizi 
ocağımıza koyduktan 
sonra, koyu kıvama 
gelene kadar sürekli 
olarak karıştırıp 
pişiriyoruz.

Kaynamaya başlayan 
tatlımızın altını 
kapatıp üzerine 
şeker katıyoruz. 
Şeker eriyene 
kadar mikserimizle 
çırpıyoruz.

Pişen muhallebimizi 
kâselerimize koyup soğuması 
için bekletiyoruz. İstersek 
üzerine taze meyve, dövülmüş 
ceviz, fındık ya da hindistan 
cevizi ekleyerek 
servis yapabiliriz.

Ardından, hâlâ soğuk 
olan malzemeler 
pürüzsüz hale gelene 
kadar mikserle iyice 
çırpıyoruz..
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KaGIıttan gemi
naSIıl yapıIlIır?

A. Dikdörtgen bir 
kâğıt alın ve ikiye 
katlayın.

E. Köşeleri arkaya 
doğru katlayın. 
Ters çevirin.

I. Alt köşeleri tutun 
ve birlikte itin.

J. Üst köşeleri tutun ve 
birbirinden ayırın. Kaptan 
köşkünün ortaya çıkışını izleyin.

TAMAMLANMIŞ GEMİ

F. Şeridi yukarı 
doğru katlayın.

G. Alt köşeleri tutup 
birlikte itin ve düz bir 
kare elde edin. 

H. Üst kanadı yukarı 
doğru katlayın. Ters 
çevirin. Aynı şeyi diğer 
tarafta tekrar edin.

B. Bir kez daha 
ikiye katlayın ve 
yeniden açın (bir 
orta çizgi elde 
edeceksiniz).

C. Üst iki köşeyi 
merkeze doğru 
katlayın:

D. Üst şeridi yukarı 
doğru katlayın.
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Evet oğlum, 
suyun da bir itme 
gücü var hatta bu 
güçten, elektrik 

üretilebilir.

Şuraya bak baba, 
su gemileri alıp alıp 
götürüyor. Az önce 
kocaman bir kütük 

geçti önümden. Suyun 
gücünü fark ettim.     
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Acaba suyun itme 
gücünü kullanarak Volt 
için enerji sağlayabilir 
miyim? Bunu hemen 
ablama sormalıyım.

Burada, doğada yaşamın kendi 
döngüsü var. Toprak, su ve güneş 
bitki ve hayvanları besliyor. Bitkiler 
havayı temizliyor, nem sağlıyor ve 
yağmur yağmasına neden oluyor. 
Yağmurlar toprağa karışıyor. Kimi 
toprak altında, kimi toprak üstünde 
su kaynaklarını oluşturuyor. Yeraltı 
suları toprağın üstüne çıkınca 
akarsuları oluşturuyor. 

Sana küçükken, köyümüzde 
elektrik olmadığını söylemiştim. 
Buğdayımızı, mısırımızı atlara 

ve eşeklere yükler, değirmenin 
yolunu tutardık. İşte bu su 

değirmenlerinde de 
un elde ederdik.

Hey gidi günler hey!  
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Sudan elektrik üreten merkezlere “hidroelektrik 
santrali” denir. Yağmurlar ve yeraltı sularıyla 
beslenen akarsuların önüne kocaman bir beton set 
yapılır. Set suyun önünü kestiğinde büyük bir göl 
oluşur. Buna baraj diyebiliriz. 

Barajdaki su, daha aşağı seviyedeki türbinlere 
borularla aktarılır.

1

2

3
Yüksekte duran suların hızla aşağıdaki türbinlere 
gönderilmesi sayesinde su, türbinleri çok güçlü 
bir şekilde döndürür. Türbinlere bağlı olan bir mil, 
jeneratörün içindeki mıknatısı döndürerek elektrik 
üretir.

SUDAN ELEKTRİK
NASIL ÜRETİLİR?
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Dedemin köyündeki un değirmeni de hidroelektrik 
santralindeki türbinler de suyun itme gücüyle çalışıyordu. 
O zaman ben de Volt’u aynı güçle çalıştırabilirim. Tek 
yapmam gereken, bir su düzeneği kurmak. Volt’un 
tepesinden suyu dökeceğim, aşağı doğru inen su minik 
türbini döndürecek ve Volt hareket edecek. 
İŞTE BULUŞ DİYE BUNA DERİM BEN!

            CUMA GUNU SON DERS

Akan su değirmenin 
çarklarını, çarklar da 
öğütücü taşı döndürür. 
Su değirmeni nasıl 
döndürüyorsa, bir 
bakıma elektrik de 
öyle üretiliyor.

Üff... Sürekli su 
koymaktan yoruldum. Evde 

yağmur da yağmıyor. 
Volt için başka bir enerji 
kaynağı bulmam lazım.
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SEN NE CIZDIN?
-

            CUMA GUNU SON DERS

Bugün hayal 
gücümüzü kullanıp 
resim yapacağız 

çocuklar.

Volt için sonsuz 
enerji kaynağı 

hayal ettim. Şimdi 
çizemedim ama. 

Çalışmalarım devam 
ediyor öğretmenim.

Ben hayalimdeki çiçeği 
çizdim.

Ben hayalimdeki
evi çizdim.

SURPRIZ
Bu hafta sonu 

uçurtma festivaline 
gideceğiz.
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Yel değirmenleri, yüzyıllar boyu 
tahıl öğütmek için kullanıldı. Bu değirmenler 
hayatımızın o kadar içindeydi ki romanlara bile 

konu oldu. İspanyol yazar Cervantes’in dünyaca 
ünlü romanı Don Kişot’u mutlaka okumalısın. 
On yedinci yüzyıl başlarında yayımlanan 
roman, İspanyol Altın Çağından bir örnek 
olarak belki de İspanyol edebiyatına ciddi 
bir giriştir. Bu akıcı roman modern 
Batı edebiyatının en kayda değer kurgu 

eserlerindendir.

RUZGÂRDAN ELEKTRIK URETMEK
Modern rüzgâr türbinleri ilk yel değirmenlerinden bugüne çok değişti. 
Rüzgârı daha iyi tutabilmeleri için kanatlar inceltildi  ve uçak kanadı 
şeklini aldı.

1- Kanatlar rüzgâr enerjisini yakalar ve dönmeye başlar.
2- Kanatların birleştiği yere rotor göbeği denir.
3- Göbeğe bağlı mil, dönüş enerjisini jeneratöre aktarır.
4- Jeneratör, milin dönüş enerjisini kullanarak elektrik üretir.

RÜZGÂR TÜRBİNLERİ NASIL ÇALIŞIR?
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Tabii ki üretilir. 
Daha önce buhar ve 

suyun gücüyle türbinleri 
döndürerek elektrik üretildiğini 

görmüştük. Burada da 
aynı görevi rüzgâr
yerine getiriyor.

27

Baba, suyun gücü 
ile elektrik üretiliyor, 
peki rüzgârın gücü 

ile de elektrik 
üretilir mi?

UÇURTMA NASIL YAPILIR?
İşte sana, istediğin gibi süsleyebileceğin 

bir uçurtma tarifi.

Biri uzun biri kısa 2 tane çubuk üst üste gelecek 
şekilde tam orta noktasından, çiviyle birbirine 

çakılır.

Çubukların uç kısımları bir miktar oyulur ve 
kenarlarına ip bağlanır. Daha sonra bir kâğıdın 

üzerine hazırlanan çerçeve konulur. Kenarlarında 
2-3 santimetre boşluk kalacak şekilde kâğıt kesilir 

ve çerçeve kesilen kâğıtla kaplanır.

Çubukların iki ucundan ip bağlanır, ipin bir kısmı 
kuyruk olması için uzun bırakılır, kuyruğun üst 

tarafındaki ipin tam ortasından uçurtmayı tutup 
uçurabilmek için, kuyruğun üst tarafındaki ipin 

tam ortasından uygun uzunlukta bir ip bağlanır ve 
uçurtma istenilen şekilde süslenir.

Uçurtman hazır. Rüzgârın güçlü, 
keyfin yerinde olsun. İyi eğlenceler!



Hey! Şu manzaranın 
güzelliğine bak. Deniz, tarih, 

martılar... Köprüler boğazı ne de 
güzel süslüyor, Kız Kulesi ve Topkapı 
Sarayı birbirlerini neşeyle selamlıyor. 

Geçen gemiler insanları birbirine 
kavuşturuyor. Burada yaşamayı 
seviyorum. Sizce de dünyanın 

en güzel şehri İstanbul
değil mi?
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Hezarfen Ahmet Çelebi, tarihte 
ilk uçan insandır. Kendinden önceki 
bilginlerin çalışmalarından faydalandı, 
ama en çok da kuşları inceledi ve 
onlarınki gibi kanatlar tasarladı. 

İlk uçma denemesi daha eski bir tarihte, 
10. yüzyılda yapılmış. Türk ilim insanı 
İsmail Cevheri’nin de uçma konusunda 
araştırmaları var. Tahta kanatlarla 
yaptığı denemelerinde pek başarılı olduğu 
söylenemese de Hezarfen Ahmet 
Çelebi’ye örnek olduğu kesin.

HEZARFEN
AHMET ÇELEBİ
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Kalem ve cetveli kullanarak kare kâğıtta köşeden köşeye çizgi çekelim 
ve bu çizgi üzerinde her noktadan eşit uzaklıkta bir noktayı ve kâğıdın 
orta noktasını işaretleyelim.

Köşegen çizgiyi, makasla işaretlediğimiz noktalara kadar 
keselim. Orta noktadaki hariç, kalem izlerini silelim. 

İlk olarak rüzgârgülümüz için gereken malzemeleri toplayalım. 
RÜZGÂRGÜLÜ NASIL YAPILIR?

Topluiğneyi kullanarak kâğıdı ortasından ve her köşeye eşit uzaklıkta bir 
noktadan delelim. 
İğneyi köşeye yakın deliklerden birinden geçirip merkeze doğru bükelim.

İğneyi sırayla diğer deliklerin de geçirip ortaya doğru bükelim.

NELER LAZIM?
- Kare kâğıt  -Açılmamış silgili kurşunkalem 

-Topluiğne -Makas -Cetvel -Kalem 
-İsterseniz: boncuk, yapışkan

Volt’u rüzgâr enerjisiyle 
çalıştırmak çok ucuz 
oluyor ama odamda 

rüzgâr olmadığı için bu 
hiçbir işe yaramıyor.
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Güneş ışını, hayatımızı kolaylaştıran önemli bir 
enerji kaynağıdır. Hem sınırsız hem de ücretsizdir. 
Bilim insanları onu hayatımızın her alanında 
kullanabilmemiz için durmadan çalışıyorlar. Trafik 
lambaları, saatler, sokak aydınlatmaları, hatta 
uçaklar bile güneş pilleriyle çalışabiliyor. Bak, 
hesap makinesinin üzerindeki güneş pilini, yani 
enerji kaynağını parmağımla kapatınca görüntü 

nasıl da kayboluyor. Güneş de bir enerji kaynağıdır. 
İstersen bunu biraz araştır.

Bugün okulda matematik 
sınavı olduk. Üç basamaklı 
sayıları çarpmakta çok 

zorlandım. Keşke seninki gibi 
bir hesap makinem olsaydı. 
Baba, bu makine pille mi 

çalışıyor?

72 artı 141 artı 49 
artı 105....... Evet pille 
çalışıyor Ali. Ama, 

güneş piliyle.
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Güneş, gezegen sistemimizin 
merkezinde duran kocaman bir ateş 
topudur ve yaşamın temel kaynağıdır. 
Bize hem doğrudan hem de dolaylı 
yoldan enerji sağlar.

GUNES

ENERJISI

Keşke tüm mevsimler 
yaz olsa, güneş hep 

gökyüzünde gülümsese. 
Böylece ucuz, çevreci ve 

sınırsız bir enerji kaynağımız 
olur. Ayrıca sıcak havada 
deniz keyfi de en eğlenceli 
şeylerdendir. Su çok güzel, 

sen de gelsene...

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ISITMA
Güneş enerjisiyle ısıtmayı aktif ve 
pasif olarak ikiye ayırabiliriz. Pasif 

ısıtma, saydam camlar aracılığıyla 
ev ve sera gibi alanları direkt 
güneş ışığıyla ısıtma yöntemidir. 
Aktif ısıtma ise güneş tüpleri 

kullanılarak yapılır.

GÜNEŞ PİLLERİ
Güneş pilleri, güneş ışınlarını 
toplayıp doğrudan elektriğe 
çevirirler. Buna fotovoltaik pil 
denir. Bilim insanları petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtların tükenme 
tehlikesine karşı giriştikleri enerji 
arayışında fotovoltaik güneş 
çiftliklerini kurdular. 

Yılın büyük bölümünde güneş 
alan yerlerde büyük alanlara 
binlerce panel yerleştirdiler. 
Bu çiftliklerde on binlerce evin 
ihtiyacını karşılayabilecek elektrik 
üretilebilmektedir.
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Yaz tatillerinde 
denizden sonra banyo
yapmayı çok severim.
Sıcak su ve köpük 

en sevdiğim şeylerdir. 
Bu su nasıl ısıtılıyor, 

biliyor musun? Yazlığımızın 
çatısındaki güneş 
ısıtma sistemiyle.

GÜNEŞ TÜPÜYLE ISITILAN EV
Güneş tüpleri evlerin çatısına yerleştirilir. 
Güneş, bu tüplerin içindeki özel sıvıyı 
ısıtır. Sıvı, su haznesine akarak buradaki 
suyu ısıtır. Artık su evi ısıtmaya 
hazırdır. Benzer sistemler, 
yüzme havuzlarında ve 
sanayi tesislerinde de 
kulanılmaktadır.
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Iıııhhh! 
Bu ufaklık hiç rahat 
durmuyor. Şimdi de 
robota güneş paneli 

takmış. Üzgünüm küçük 
canavar, o panel orada 

kalamayacak!

Volt'un tepesine 
güneş paneli yerleştirdim. 
Artık pile ya da elektriğe 

para vermeyeceğim. 
Robotuma bakar mısınız!

Çok güzel gülüyor,
değil mi?

Olamaaaazzz!!!
Güneş panelim çalınmış. 
Bu, Enerji Hırsızı'nın işi 

olmalı. Paneli geri almama 
yardım eder misin?

Sonunda robotum için 
doğru enerji kaynağını 

buldum.

   B
ULDUM!
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HEPINIZE BIR SURPRIZIM VAR!
HAFTASONU KAPLICAYA GIDIYORUZ!

HA HA HA! 
Gidince

görürsün evlat, 
çok eğleneceğiz!

Hayır Ali, burası 
kaplıca. Sıcak 
yeraltı suları 

yeryüzüne çıkar ve 
havuzlarda, evlerde, 

hatta seralarda 
kullanılır.

Dede,
kaplıca 
neresi?

Afyon'un coğrafyası büyük bir 
jeotermal aktiviteye sahiptir. 
Dolayısıyla, bol miktarda termal 
yay vardır. Her biri yüksek mineral 
içeriğine ve yüksek dereceli, "40° 
C-100° C"ye sahiptir. Sıcak sular bazı 
hastalıklara karşı güçlü iyileştirici 
özelliklere sahiptir. 

OOH! Sıcacık!
Dede, suyu bu kadar 

ısıtmak için çok 
enerji harcıyorlardır, 

değil mi?
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HEPINIZE BIR SURPRIZIM VAR!
HAFTASONU KAPLICAYA GIDIYORUZ!

Jeotermal, yerkürenin iç ısısıdır. Dünyamızın merkezine 
inildikçe ısı artar. Bu bölgelerdeki yeraltı suları yerkabuğundaki 
çatlaklardan yüzeye doğru, sıcak su ya da buhar olarak çıkar. 
Bilim insanları bu sıcak su ya da buharın enerjisiyle hem evleri 
ısıtıyor hem de elektrik üretiyorlar. İzlanda, 1943 yılından beri 

evleri jeotermal kaynaklarla ısıtıyor.

ISININ GUCU AYAKLARININ TAM ALTINDA

Jeotermal kaynaklardan 
elektrik üretildiğini 

ögrenmem iyi oldu. Ama 
bunu ne yazık ki Volt için 

uygulayamayacağım.

Jeotermal enerji santralleri yeraltı sıcak su kaynakları veya fay hatlarının üzerine kurulur. Bu 
nedenle, jeotermal enerjiden faydalanma alanı kısıtlıdır. Bilim insanları bu durumu değiştirmek için 
jeotermal sistemleri geliştirdiler.

Bu sistemler sıcak yeraltı sularının olmadığı yerlerde sıcak kayalardan enerji üretmektedir. Soğuk 
su, yapılan sondajlarla yeraltına pompalanır. Buradaki sıcak kayalar suyu ısıtır. Isınan su, başka bir 
sondajla yeryüzüne çıkarılır. Bu sistem bize, çevreci ve yenilenebilir bir kaynak olan jeotermal 
enerjiden istediğimiz her bölgede faydalanma imkânı sunmaktadır.

Türbin

Sıcak su

Buhar

Jeneratör

Soğutma 
kulesi

Enjeksiyon 
kuyusu

Jeotermal enerji

santrali



Ders ve 
araştırmalarım 

dışında en sevdiğim 
şey spor yapmaktır. 

Hangi spor mu?

Tabii ki
basketbol!!!

Aliiiii!

EYVAH!

HAREKET
ZAMANI!
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Spor yaparken 
ufak kazalar 

yaşanabiliyor. Ali kolunu 
incitti. Hemen doktora 
gitmesi gerek. Yolu 
bulmasına yardım 

eder misin?

  
IS

TE GELDIK!
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Korkulacak 
bir şey yok 

Ali'cim. Sadece 
birkaç gün kolunu 

zorlama.

Nükleer teknoloji sayesinde tıpta çok büyük 
ilerlemeler oldu. Özel makinelerde üretilen ışınlar 
vücudumuzun içinden geçiyor ve bunu bir filme 
yansıtıyor. Bu film de sağlığımızın nasıl olduğunu 
anlamamıza yardım ediyor. Nükleer tıp röntgenin 
yanı sıra tedavi amaçlı da kullanılıyor. Bu arada 
nükleerin önemli bir enerji kaynağı olduğunu da 
söylemeliyim.

Enerji kaynağı mı?! 
Acaba nükleer, Volt için iyi
bir enerji kaynağı olabilir mi? 
Bunu ablama sormalıyım.

Hey, şuna bak!
Bu benim elim.

Doktorlar vücudumuzun 
içinin filmini 

çekebiliyorlar ve 
buna röntgen diyorlar. 

Peki ama nasıl
yapıyorlar?

Nükleer
güçlü bir enerji kaynağıdır.
Bu yüzden özel ve yüksek 
güvenlikli tesislerde kullanılır. 

Anlayacağın, Volt için biraz riskli. 
Şimdi araştırma zamanı. 

Bakalım internette nükleer 
enerjiyle ilgili 
neler var.
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Nükleer enerji, bazı atom çeşitleri parçalandığında ortaya çıkan ısı enerjisidir. Bilim insanları 
bu ısıyı enerji üretmekte kullanıyorlar. Nükleer enerji santralleri genellikle su kenarlarına 
kurulur. Çünkü yüksek sıcaklıklarda oluşan nükleer reaksiyonlar sonrası patlama olmaması için 
soğutma işlemi yapmak gerekir.

Nükleer enerjiden elektrik üreten tesisler atomdan ısı elde ettikten sonra, termik santraller 
ve doğalgaz santalleriyle benzer prensipte çalışır. Bu ısıyla su kaynatılır ve buhar oluşturulur.  
Buhar türbinleri, türbinler de jeneratörü hareket ettirir ve elektrik enerjisi elde edilir.

NUKLEER SANTRALLERIN CALISMA SISTEMI

Koruma
kabı

Kontrol
çubukları

Buhar
üretici

Yakıt
çubukları

Ana soğutucu pompası İkinci devre pompası

Pompa Soğutma suyu
(deniz, göl, nehir)

Yoğuşturucu

Türbin Jeneratör

Trafo

Nükleer enerji 
denizaltıları ve uçak 
gemilerini hareket ettirmek 
için de kullanılır. Bu yöntemle, 
bir denizaltı veya uçak 
gemisi yakıt ikmali yapmadan 
7 yıl çalışabilir.
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 Hey, şu dev elektrik 
direklerini görüyor musun? 

Bu büyük elektrik 
direkleri neden şehir 
içlerinde olmuyor, 
hiç düşündün mü?

42

ELEKTRIK EVIMIZE
NASIL GELIR?



Bunlar yüksek gerilim hatları. Hatlardaki elektrik 
şehirde kullanmak için fazla güçlü. Evlerimizdeki 
hiçbir alet bu güce dayanamaz. 

Bu yüzden, barajlarda üretilen 
elektrik, yüksek gerilim hatlarıyla önce 
şehirlerin yakınlarına kadar taşınır. 

Hatların burada bir merkezde toplandığını 
göreceksin. İşte burası trafo merkezidir.
Elektrik, trafo merkezlerinde evlerimizde 
kullanabileceğimiz seviyeye düşürülür.

Buradan, daha küçük direk ve tellerle evlerimize 
kadar gelip sayaçlara bağlanır. Sayaçlar kullandığımız 
elektrik miktarını ölçer ve bu miktar karşılığında ne 
kadar para ödeyeceğimiz hesaplanır. Gördüğün gibi, 
elektrik üretmek için çok büyük yatırım ve emek 
gerekiyor. Lütfen onu verimli kullanın.

1

2

3

4
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Enerjiyi doğru kullanmak hepimizin sorumluluğudur. Peki ne kadar enerji 
kullandığını nasıl hesaplarsın? Haydi, enerji kişiliğini bulmak için bu testi 
yap! Cevapladığın şıkları bir kenara yazmayı unutma, sonra ihtiyacın olacak.

1. Odamdan çıkarken ışıkları söndürürüm:
a. Her zaman
b. Aklıma geldiğinde
c. Asla

2. Karnım acıkınca...
a. Buzdolabını açmadan önce ne istediğime karar veririm.
b. Buzdolabını açar, hızlıca bakar, bir şey alırım.
c. Buzdolabının kapısı tamamen açıkken, en 
    mükemmel atıştırmalık için rafları yavaşça tararım.

3. Bilgisayarımın açık olduğu zamanlar:
a. Sadece kullandığımda
b. Sadece gündüzleri
c. Sabah, öğle, akşam, yani her zaman

4. Ailem tasarruflu ampul kullanır:
a. Her zaman
b. Bazen
c. Bilmiyorum

5. Dişlerimi fırçalarken ben...
a. Musluğu kapatırım
b. Musluğu kapatmayı unuturum
c. Musluğu açık bırakırım

6. Fazla elektrik harcadığım zaman kendimi 
suçlu hissederim:
a. Genellikle
b. Bazen
c. Hiçbir zaman

ENERJ¡ K¡S¡L¡G¡N¡ TEST ET
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21-30 puan
Sen bir enerji 
kahramanısın. Enerjiyi 
tasarruflu kullanmak 
senin önceliğin. Her 
zaman enerjiyi doğru 
kullanmak için elinden 
geleni yapıyorsun. Işıkları 
söndürüyor, hiçbir aleti 
fişte bırakmıyorsun. Hatta 
bununla da kalmıyor, aileni 
ve arkadaşlarını bu konuda 
bilgilendiriyorsun.

0-10 puan
Hayatında birçok şey 
oluyor, bu yüzden enerji 
tasarrufu hakkında çok 
da fazla düşünmüyorsun. 
Genelde buzdolabının 
kapısını açık, şarj 
aletlerini bütün gün fişte 
bırakıyorsun. Işıkların 
kapalı olup olmamasını 
önemsemiyorsun. Bunu 
değiştirmek senin elinde.

11-20 puan
Enerjiyi doğru kullanman 
gerektiğini biliyorsun 
ama bu her zaman aklında 
olmayabiliyor. Mesela 
ışıkları kapatıyorsun 
ama bilgisayarının 
açık kalmasını çok da 
umursamıyorsun.

Cevaplar:
Enerji kişiliğini bulmak için puanlarını hesapla

3 puan her (a) şıkkı için, 2 puan her (b) şıkkı için, 1 puan her (c) şıkkı için

9. Yazıcıyı kullandığım zamanlar:
a. Gerçekten ihtiyacım olduğunda
b. Neredeyse her gün
c. Ne zaman istersem

10. Evin soğuk olduğunu hissedersem...
a. Üzerime bir kazak giyerim
b. Isıtıcının derecesini biraz yükseltirim
c. Isıtıcıyı sonuna kadar açarım

7. Eğer odada ısıtıcı çalışıyorsa içerdeki ısıyı 
kaybetmemek için kapıyı kapatırım:
a. Her zaman
b. Bazen
c. Genelde unuturum

8. Banyodaki musluk damlatıyorsa...
a. Aileme haber veririm
b. Görmezden gelirim
c. Damlaları sayarım



Evimizin çatısında yalıtım olup olmadığını babamla 
birlikte araştırdım.
 

Evimizdeki pencerelerin hava geçirip geçirmediğini 
önlerine tüy koyarak test ettim.  

Evimizde kullandığımız ampullerden kaç tanesinin 
enerji tasarruflu olduğunu babamla kontrol ettim. 

Evimizi dolaştım ve açık kalmış ışıkları kapattım.

Bilgisayar ve televizyonun kullanılmadıkları 
zamanlarda kapalı olup olmadığını kontrol ettim. 

Bekleme konumunda bırakılan elektrikli aletleri 
düğmelerinden kapattım.

Klima çalışırken pencereleri kapattım. 

Bulaşık ve çamaşır makinelerinin çalıştırılmadan 
önce tamamen dolu olup olmadığını kontrol ettim.

Banyo, mutfak ve tuvaletlerdeki muslukların 
damlatıp damlatmadığını kontrol ettim.

Tüm bunları Annem ve Babamla birlikte yaptım.

GÖREV LISTESI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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GOREV

TAMAM!

Enerji konusunda 
yeterince bilgilenmiş olmalısın. 
Bir enerji kahramanı olarak 
çevreni de bilgilendirmelisin. 
Benim gitme zamanım geldi. 
Parmağını kullanmayı, enerjine 

sahip çıkmayı unutma! 
Görüşürüz...
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Bu yayının içeriği sadece uygulama ortağının sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.




