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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
• Madde ve ›s› konusunu “fen ve teknoloji 5” kitab›ndan mutlaka çal›fl›n›z.
• Ünite içerisindeki tan›m ve kavramlar› iyi ö¤reniniz.
• Ünitede geçen deneyleri yapmaya çal›fl›n›z.
• Is› enerjisini maddenin tanecikli do¤as› ile iliflkilendirmeye çal›fl›n›z.
• Is›n›n yay›lma yollar›n› iyi anlamaya çal›fl›n›z.
• Is› iletimi ve yal›t›m›n› irdeleyerek ›s› yal›t›m teknolojisini kavramaya                 

çal›fl›n›z.
• De¤erlendirme sorular›n› dikkatlice çözdükten sonra kitab›n›z›n sonundaki cevap 

anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Yanl›fl cevaplar›n›z›n nedenini bulup konudaki eksi¤inizi 
mutlaka tamamlay›n›z.

Bu bölümü çal›flt›¤›n›zda;
• Gözlem yaparak maddeler ›s›nd›kça moleküllerin h›zland›¤› sonucuna varacaks›n›z,
• Maddeler aras› ›s› aktar›m› ile atom-moleküllerin çarp›flmas› aras›nda iliflki 

kuracaks›n›z,
• Is›y› iyi ileten kat›lar› ›s› iletkeni fleklinde adland›racaks›n›z,
• Is›y› iyi iletmeyen kat›lar› ›s› yal›tkan› fleklinde adland›racaks›n›z,
• S›v›larda  konveksiyon ile ›s› yay›lmas›n› deneyle gösterebileceksiniz,
• Gündelik gözlemlerinizden, do¤rudan temas olmadan ›s› aktar›m› olabilece¤i 

ç›kar›m›n› yapabileceksiniz,
• Yüzeyi koyu renkli cisimlerin, aç›k renklilerden daha h›zl› ›s›nmas›n›n sebebini 

aç›klayabileceksiniz, 
• Is› yal›t›m kaplar›n›n yüzeylerinin neden parlak kapland›¤›n› izah edebileceksiniz,
• Is›n›n ›fl›ma yoluyla (görünmez ›fl›nlarla) yay›labilece¤ini belirtebileceksiniz,
• Geceleri yeryüzünün neden so¤udu¤unu sorgulay›p aç›klayabileceksiniz,
• Is›n›n iletim, konveksiyon ve ›fl›ma yolu ile yay›ld›¤› durumlar› ay›rt edebileceksiniz,
• Yal›t›m›n hangi durumlarda gerekli olabilece¤ini tahmin edebileceksiniz,
• Yal›t›m yerine iletimin tercih edildi¤i durumlara örnekler verebileceksiniz,
• Binalarda yal›t›m›n enerji tüketimi ile iliflkisini aç›klayabileceksiniz,
• Is› iletimi ve ›s› yal›t›m› kavramlar› etraf›nda gözlem, karfl›laflt›rma-s›n›fland›rma, 

ç›kar›m yapma, tahminde bulunma, bilgi ve veri toplama, sunma gibi baz› bilimsel 
süreç becerilerini gelifltirebileceksiniz.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI+ +

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -
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ÜNİTE VI
Sevgili ö¤renciler dördüncü ve beflinci s›n›f fen ve teknoloji dersinde ›s›n›n bir

enerji türü oldu¤unu ve baflka enerji türlerine dönüflebildi¤ini ö¤rendiniz. Is› ve s›cakl›k
kavramlar›n› birbiriyle iliflkilendirdiniz. Is›n›n maddeye etki etti¤ini, genleflme,
büzülme ve hal de¤ifliminin nas›l gerçekleflti¤ini ö¤rendiniz. 

Alt›nc› s›n›f fen ve teknoloji dersinde “maddenin tanecikli yap›s›” isimli ünitede
bütün maddelerin taneciklerden olufltu¤unu, maddeleri oluflturan bu taneciklerin atom
veya molekül olarak adland›r›ld›¤›n›, tanecikler aras›ndaki bofllu¤un ve tanecik hareket-
lerinin maddenin kat›, s›v› ya da gaz olufluna göre farkl›l›k gösterdi¤ini, maddede meydana
gelen de¤iflmelerin fiziksel ve kimyasal de¤iflme olarak s›n›fland›r›ld›¤›n› ö¤rendiniz.

“Madde ve ›s›” isimli bu ünitede maddeler aras›nda ›s› aktar›m› ile maddenin
yap›s› aras›ndaki iliflkiyi, maddeler aras›ndaki ›s› iletiminin hangi yollarla gerçekleflti¤ini,
›s› iletimi ve yal›t›m›n›n nas›l sa¤land›¤›n› ve ›s› yal›t›m›nda kullan›lan malzeme, yöntem
ve tekniklerin neler oldu¤unu ö¤reneceksiniz.

6.1 ISI VE SICAKLIK 
Is› ve s›cakl›k kavramlar›n› günlük konuflmalar›m›zda s›kl›kla kullan›r›z. Is› ve

s›cakl›k yaflam›m›z›n bir parças›d›r. Yaflam›m›z› sa¤l›kl› bir flekilde devam ettirebilmemiz
için vücut s›cakl›¤›m›z›n belli de¤erler aras›nda kalmas› gerekir. Ortam s›cakl›¤› da
bizim için çok önemlidir. Yaflad›¤›m›z mekânlar›n s›cakl›¤›n› k›fl›n ›s›tarak yaz›n
so¤utarak belli bir de¤erde tutmaya çal›fl›r›z. Yemeklerimizi piflirebilmek için yüksek,
bozulmadan saklayabilmek için düflük s›cakl›¤a ihtiyac›m›z vard›r. Evden d›flar›
ç›karken havan›n nas›l oldu¤una bakar›z. E¤er güneflli ve s›cak bir gün ise ince ve aç›k
renkli elbiseler, so¤uk bir gün ise kal›n ve koyu renkli elbiseler giyeriz. Canl›lar›n yaflamas›
ve büyümesi ortam s›cakl›¤›na ba¤l›d›r. K›sacas› ›s› ve s›cakl›k yaflam›m›zdaki en önemli
kavramlardan biridir. Bizim için çok önemli olan bu kavramlar ve bunlarla ilgili gerçekleri
daha yak›ndan tan›mal›y›z.

Bafll›ca ›s›  kaynağ›m›z günefl
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Maddenin görünmez küçük taneciklerden olufltu¤unu ve bu taneciklere atom ya da
molekül denildi¤ini biliyoruz. Maddeleri oluflturan bu tanecikler dura¤an de¤il hareketlidirler.
Yani maddeyi oluflturan atom ve moleküller belli bir düzene göre ve durmaks›z›n hareket
ederler. Atom ve moleküller, hareketlerinin devaml›l›¤›n› sa¤layan enerjiyi d›flardan
almazlar. Bu enerji kendi içlerinde mevcuttur. Ancak maddeye d›flardan enerji verilerek
taneciklerin hareketlilikleri artt›r›labilir. 

Bir maddenin atom ya da moleküllerinin sahip oldu¤u toplam hareket (kinetik)
enerjisine ›s› denir. Is› bir enerji türüdür ve bir maddenin sahip oldu¤u ›s› ölçülemez.
Ancak maddedeki ›s› de¤iflimleri ölçülebilir.

Tanecik Hareketleri ve Isı
Is› verilen maddelerde, maddeyi oluflturan moleküller h›zlan›r. Bir baflka deyiflle,

moleküllerin hareket enerjisi artar. So¤uyan maddelerde molekül hareketi yavafllar,
moleküllerin hareket enerjisi azal›r. Bundan da anlafl›laca¤› gibi ›s› ile maddelerin
hareket enerjisi aras›nda yak›n bir iliflki vard›r.

Is›, bir maddenin bütün moleküllerinin sahip oldu¤u hareket enerjisinin toplam›na
bağlı bir enerji çeşididir. Tek bir molekülün kütlesi çok küçük oldu¤undan sahip oldu¤u
hareket enerjisi de çok küçüktür. Maddeler çok say›da molekülden veya atomlardan 
olufltuklar›ndan, maddelerin sahip oldu¤u hareket enerjisi büyük de¤erlere ulafl›r.
Örne¤in bir çaydanl›k dolusu kaynar suyun ve bir bardak kaynar suyun içine ayn› miktarda
buz parças› at›ld›¤›nda, çaydanl›ktaki buz parças›n›n daha çabuk eridi¤i gözlenir. Bu da
s›cakl›klar› ayn› olmakla birlikte çaydanl›ktaki suyun buza verdiği ›s›n›n daha büyük
oldu¤unu gösterir. Çünkü çaydanl›ktaki su miktar›, dolay›s›yla da su moleküllerinin say›s›,
bardaktakinden  daha fazlad›r.

Is› verilen bir maddenin taneciklerinin h›zlar› artar dolay›s›yla kinetik enerjisi ve
maddenin s›cakl›¤› artar. Is› verilmeye devam edilirse tanecikler aras›ndaki uzakl›k 
artmaya bafllar ve madde hâl de¤ifltirir. fiekildeki grafikte s›cakl›¤a ba¤l› olarak maddeyi
oluflturan taneciklerin enerji art›fl› ve bu enerji art›fl›na ba¤l› olarak hâl de¤iflimi 
gösterilmektedir. 

Is› etkisiyle taneciklerin hareketi
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Is› verilen maddelerin atom ya da moleküllerinin h›zlar›n›n artt›¤›n› afla¤›daki deneyi
yaparak gözleyebiliriz.

S‹Z DE DENEY‹N!
Bir kap içerisine bir miktar su koyun.  ‹çine pamuk parçac›klar› at›n ve suyu ›s›tmaya

bafllay›n. Su ›s›t›ld›kça pamuk parçac›klar›ndaki hareketlili¤in artt›¤›n› göreceksiniz. 

Kaptaki suyun milyonlarca H2O molekülünün bir araya gelmesiyle olufltu¤unu
biliyoruz. Kaptaki suyun hareketlili¤inin artmas›n›n nedeni, ›s›nan suyun moleküllerinin
hareketliliklerinin artmas›ndand›r.

Taneciklerin hareketlili¤ini baflka olaylarda da gözlemek mümkündür. Örne¤in
pencere önlerine yerlefltirilen kalorifer petekleri ›s›n›nca pencereye as›lan perdelerin
hareket ettiklerini ya da sobal› evlerde soba borusuna as›lan çamafl›rlar›n soba yanarken

Enerji – s›cakl›k  grafiği

Is›nma hareketlenme midir?

Suyun kaynamas›

Sizce ›s›t›lan suda meydana gelen hareket neden kaynaklanmaktad›r?
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hareket ettiklerini görmüflsünüzdür. Bunun nedenini ›s›n›n etkisiyle havay› oluflturan gaz
moleküllerinin hareketlerinin h›zlanmas› sonucu hava ak›m›n›n oluflmas›yla aç›klayabiliriz. 

Oda s›cakl›¤›na koydu¤umuz bir kal›p buzun, belli bir süre sonra eriyerek s›v› hâle
geçmesi de taneciklerin hareketli oldu¤unu gösteren bir baflka örnektir. Maddenin
tanecikli yap›s› ünitesinden de hat›rlayaca¤›n›z gibi bir maddenin hâlini belirleyen
maddeyi oluflturan taneciklerin hareketi ve taneciklerin dizilifl düzenidir. Su kat› hâlde
iken su molekülerini oluflturan tanecikler birbirine düzenli bir flekilde ba¤l›d›rlar ve
sadece titreflim hareketi yaparlar. Oda s›cakl›¤›nda bulunan buz parças› çevreden ›s›
ald›¤› zaman moleküller aras›ndaki uzakl›k artar ve moleküller daha h›zl› hareket eder.
H›zlanan su molekülleri öteleme ve titreflim hareketi yapar. Böylece buz s›v› hâle
geçmifl olur.

Maddeler ›s› al›rken veya verirken tanecikler aras›nda ›s› aktar›m›n›n nas›l
oldu¤unu afla¤›daki deneyi yaparak anlayabiliriz.

S‹Z DE DENEY‹N!
Düz bir zemin üzerinde hareket eden bir cam bilyeye daha h›zl› hareket eden baflka

bir bilyeyi aynı yön ve doğrultuda olmak üzere çarpt›r›n. Bu ifllemi tekrar tekrar yap›n
ve bilyelerin hareketlerini gözleyin. Ne gözlediniz? Çarp›flma sonucu yavafl hareket

Buzun erimesi

* Maddeler ›s› al›rken veya verirken tanecikler yani atom ve moleküller aras›nda ›s›
aktar›m› nas›l gerçekleflir?

Hava ak›m›n›n oluflmas›
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etmekte olan bilyenin biraz h›zland›¤›n› ve h›zl› hareket etmekte olan bilyenin
yavafllad›¤›n› farkettiniz mi? Yapt›¤›m›z bu deneyde yavafl olan bilyeyi so¤uk olan
maddenin atom veya molekülüne, h›zl› olan› ise daha s›cak olan bir maddenin atom ya da
molekülüne benzetebiliriz. S›cakl›klar› farkl› olan maddeler bir araya geldiklerinde - t›pk›
deneydeki bilyeler gibi - s›cak maddenin molekülleri so¤uk olan›n moleküllerini h›zland›r›r.
Bu arada kendi molekülleri yavafllar. Böylece maddeler aras›nda ›s› aktar›m› gerçekleflir.

Tanecikler aras›nda ›s› ak›fl›

Is›n›n ak›fl yönü, daima s›cak maddeden so¤uk maddeye do¤rudur.

Is› al›fl verifli sonucu, al›nan ›s› verilen ›s›ya eflit olur. 

Alınan ısı = Verilen ısı

Çevremizde gördü¤ümüz ve ›s›lar› birbirlerinden farkl› bütün maddeler aras›nda
bir ›s› al›flverifli vard›r. Örne¤in buzdolab›ndan ç›kar›p masaya b›rakt›¤›m›z bir flifle
so¤uk suyun bir süre sonra ›s›nmas›, limonata içerisine att›¤›m›z buzun erimesi,  s›cak
bir çorban›n içine b›rak›lan kafl›¤›n ›s›nmas› ›s› al›fl verifli sonucunda olur.  Maddeler
aras›nda ›s› al›fl verifli, maddelerin s›cakl›klar› eflit oluncaya kadar sürer. S›cakl›klar›
eflit olan maddeler aras›nda ›s› al›fl verifli olmaz.

6.2 ISININ YAYILMASI 
Farkl› s›cakl›klara sahip cisimler ayn› ortamda sahip olduklar› s›cakl›¤› birbirlerine

aktararak ›s›ca dengeye gelirler. Yani s›cak olandan so¤uk olana enerji aktar›l›r ve
aktar›lan bu enerjiye ›s› denir. Sözgelimi oda s›cakl›¤›nda b›rak›lan bir bardak çay›n
s›cakl›¤› zamanla oda s›cakl›¤›na düfler. Ya da bir bardak su içerisine b›rak›lan bir buz
parças› zamanla bardak içindeki suyla ›s› al›fl verifli yaparak dengeye gelir. Bir taraftan
buz ›s›narak erirken bir taraftan da suyun s›cakl›¤› azalarak so¤ur. S›cakl›klar› farkl› 
maddelerin birbirlerine enerji aktararak zamanla dengeye gelmelerine ›s›n›n yay›lmas›
ya da ›s› transferi ad› verilir. 

Biz baz› durumlarda ›s›n›n çabuk yay›lmas›n› isteriz. Bazen de ›s›n›n kolayca 
ortama yay›lmamas›n› isteriz. Sözgelimi, bir soban›n ›s›s›n›n odan›n en uzak noktas›na kadar
ulaflmas›n› isterken soba kapa¤›n›n tutana¤›n›n elimizi yakacak kadar çok ›s›nmamas›n›
isteriz. Çay demleyebilmek için oca¤a koydu¤umuz suyun çabucak kaynamas›n› isterken,

b
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lezzetle içebilmek için s›cak kalmas›n› isteriz. Bu nedenlerle ›s›n›n yay›lmas› ( iletim ) ya da
›s›n›n yay›lmamas› ( yal›t›m) bizim için çok önemlidir.

Is› üç yolla yay›l›r.
1- ‹letim yoluyla 
2- Konveksiyon yoluyla 
3- Ifl›ma yoluyla

a. ‹letim yoluyla yayılma
Demir bir çubukla yanan bir soban›n içini kar›flt›rd›¤›n›z› düflünün ya da bir

tencereyi yanan bir oca¤›n üstüne b›rakt›¤›n›z› düflünün. K›sa bir süre sonra metal çubu¤un
soba içindeki atefle de¤en k›sm›ndan yay›lan ›s›n›n çubu¤un öbür ucuna ulaflt›¤›n› ve
elimizi yakt›¤›n› hissederiz. Kalorifer pete¤inden yay›lan ›s›n›n zamanla odan›n bütün
noktalar›na yay›ld›¤›n› farkederiz. Bir kova dolusu suyun içine b›rak›lan elektrik
›s›t›c›s›ndan yay›lan ›s›n›n zamanla kovadaki suyun her yerine yay›ld›¤›n› görürüz.
Örneklerden de anlafl›laca¤› gibi kat›, s›v› ve gaz hâlindeki maddeler ›s›y› iletirler. 

Kat›lardaki atom ya da molekül hareketlerini ve ›s›nın ne oldu¤unu hat›rlarsak soruyu
cevaplamak kolay olacakt›r.

Kat›lardaki atom ya da molekül hareketlerini k›saca hat›rlatal›m:
a) Kat›larda atom ya da moleküller, cismin bir ucundan öteki ucuna gidemezler. Fakat 

dar bir bölgede titreflebilir ve çok uza¤a gitmeden ileri-geri hafifçe hareket eder.
b) Yüksek s›cakl›k atom ya da molekülleri uyar›r, ortalama h›z›n artmas›na sebep 

olur. Yani titreflim hareketi artar.
c) Titreflim yaparken atomlar ya da moleküller, birbiriyle çarp›fl›rlar. Birinin hareketi 

di¤erine iletilir.

Is›n›n iletimle yay›lmas›nda ›s›nan tanecikler yer de¤ifltirmez, yan›ndaki taneciklere
çarparak h›zlanmalar›na neden olur. Böylece bu çarp›flma yay›larak cismin di¤er taraf›na
kadar ulafl›r. Sonuçta ›s› tanecikler aras›nda aktar›lm›fl olur. Yani yay›lan fley, ›s›nan bölgelerdeki
taneciklerde görülen titreflimin kendisidir. Daha h›zl› titreflim hareketi, ulaflt›¤› bölgenin
s›cakl›¤›n› artt›r›r. Bu da ›s›n›n bu bölgeye iletilmesi demektir. 

* Is› iletimle nas›l yay›lmaktad›r? 

Kat› maddelerde ›s› iletimi
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Bütün cisimler ›s›y› ayn› h›zda iletmezler. Farkl› cisimler ›s›y› farkl› h›zda iletirler.
Is›n›n iletim yoluyla yay›lmas›na elveriflli olan maddeler, kat› maddelerdir. Özellikle
metaller ›s›y› daha kolay iletirler. Fakat metalin cinsine göre de ›s› iletim h›z› de¤iflir.
Bunu bir deneyle gözleyebiliriz.

Is›y› kolay ileten maddelere ›s› iletkeni, çok zor ileten maddelere ise ›s› yal›tkan› denir.

DENEY: Ayn› uzunlukta demir, bak›r ve alüminyumdan yap›lm›fl üç tel al›n.
Tellerin birer ucunu sabitleyin. Tellerin di¤er uçlar›na mum ile birer toplu i¤ne
yap›flt›r›n ve sabit uçlar›na yak›n bir yerden özdefl ›s›t›c›larla ›s›tmaya bafllay›n. Toplu
i¤neler hangi s›rayla düflecekler? ‹lk önce düflen toplu i¤nenin yap›flt›r›ld›¤› telin ›s›
iletkenli¤inin daha fazla oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

Bak›r, ›s›y› alüminyum ve demirden daha iyi iletir. Alüminyum ise ›s›y› demirden daha
iyi iletir

Baz› kat› cisimler ›s›y› çok yavafl iletirler bu maddeler ›s› yal›tkan› olarak çeflitli
yerlerde kullan›l›r. Bunlardan baz›lar› cam yünü, plastik köpük, asbest vb. dir. 

Tanecik hareketleri yoluyla ›s› iletimi, taneciklerin olmad›¤› ortamda gerçekleflmez.
Bu prensipten yararlanarak termoslar yap›lm›flt›r.

b. Konveksiyon yoluyla yayılma
S›v›lar ve gazlar kolay hareket edebilen ak›flkan maddelerdir. Is›nan maddelerin

hacmi artt›¤› için yo¤unlu¤u azaI›r. Yo¤unluklar› azalan s›v› ve gaz molekülleri yukar›
do¤ru hareket ederler. S›v›y› meydana getiren moleküller aras›ndaki uzakl›k kat›lara
göre fazlad›r. Bu nedenle s›v›lar ›s›y› iyi iletmezler.  S›v›larda ›s›,  iletim yoluyla de¤il
konveksiyon (Is›nan maddenin hareketi ) yoluyla yay›l›r. Bir kap içerisinde ›s›nan s›v›
yukar› ç›karken onun yerini so¤uk s›v› al›r ve s›v›n›n tamam› ›s›nm›fl olur.

‹letim h›z› maddenin cinsine göre değiflir

Is›n›n s›v›larda  konveksiyonla yay›lmas›
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Ayn› flekilde soba veya kalorifer yanan bir odada, ›s›nan hava yükselir. Is›n›p 
yükselen havan›n yerine so¤uk hava gelir. Böylece tüm oda ›s›n›r. Is›n›n s›v› ve gazlarda
bu flekilde yay›lmas›na konveksiyon ( madde ak›m› ) ile yay›lma denir.

Konveksiyonla yay›lmay› daha iyi anlayabilmek için afla¤›daki deneyi sizde yap›n›z. 

S‹Z DE DENEY‹N! 
Dar bir cam veya plastik kaba önce üçte biri dolacak kadar mürekkep kat›lm›fl

so¤uk su, sonra bunun üzerine yavafl yavafl ayn› miktarda ›s›t›lm›fl mürekkepsiz s›cak
su koyun.

Üstteki suyun so¤uyup so¤umad›¤›n› elle kontrol edin. Alttaki renkli maddelerin
suyun üst yüzeyine do¤ru yavafl yavafl hareket etti¤ini gözlemlersiniz. Bu da bize ›s›n›n
konveksiyon yoluyla yay›ld›¤›n› gösterir. 

Is›n›n gazlarda konveksiyonla yay›lmas›

S›v›larda ›s›n›n konveksiyon yolu ile yay›lmas›
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c. Işıma yoluyla yayılma
K›fl›n güneflli günlerde, d›flar›da s›cakl›k s›f›r›n alt›nda iken güney yönünde olan ve

iyi günefl alan evlerin içinin ›s›nd›¤›n›, yine so¤uk bir k›fl gününde, günefl alt›nda kalan
bir araban›n camlar› ve kaportas› so¤uk iken içinin ›s›nd›¤›n› fark etmiflsinizdir.

E¤er öyle olsayd› araban›n camlar› ve kaportas› da ›s›nmaz m›yd›? Bu örnekler
bize, ›s›n›n iletim ve konveksiyondan baflka bir yolla da yay›ld›¤›n› gösterir. 

Is› enerjisinin tafl›nmas›nda bir di¤er yol da ›fl›mad›r. Güneflin ›fl›¤› ve ›s›sı bize
tanecik hareketleri veya konveksiyon yoluyla ulaflamaz. Çünkü uzayda madde yoktur.
Uzay bir boflluktan oluflmaktad›r ve enerjiyi Günefl’ten Dünya’ya tafl›yacak bir ortam
bulunmamaktad›r. Günefl’ten Dünya’m›za ›fl›k ve ›s› do¤rudan ›fl›n demetleri olarak
gelmektedir. Bu tür ›s› hareketine ›fl›ma ad› verilir.  Günefl enerjisi Dünya’m›za ulaflt›¤›nda,
çevrede bulunan çeflitli cisimlere çarpar. Baz› cisimler günefl ›fl›nlar›n› so¤urur (yutar)
baz› cisimler ise geri yans›t›rlar. Günefl ›fl›nlar›n› so¤uran cisimler ›fl›n› ›s› enerjisine
çevirirler. Koyu renkli ve pürüzlü yüzeyler günefl ›fl›nlar›n› so¤ururken aç›k renkli, 
parlak ve pürüzsüz yüzeyli cisimler günefl ›fl›nlar›n› yans›t›rlar. 

Kaynaktan ç›kan ›s› enerjisi etrafa görünür veya görünmez ›fl›nlarla da yay›labilir.
Is›n›n bu flekilde yay›lmas›na ›fl›ma ile yay›lma denir.

Maddelerin ›fl›nlar› tutup ›s›ya dönüfltürmeleri olay›na “so¤urma” denir.

Maddelerin ›fl›nlar› tutmay›p ›s›ya dönüfltürmeden uzaklaflt›rmas›na “yans›tma”
denir.

Yazlar› aç›k renkli, k›fl›n koyu renkli elbiselerin tercih edilmesi renklerin ›fl›¤›
yans›tmas› ile ilgilidir. Günefl ›fl›nlar›n› ayn› aç›yla alan farkl› cisimlerin s›cakl›klar›n›
kontrol edin. Tafl, toprak, metal vb. cisimlere elinizi de¤dirin. Farkl› renklere boyanm›fl binalar›n
duvarlar›na dokunun. Ayn› flartlar alt›nda hepsinin farkl› s›cakl›klarda oldu¤unu görürsünüz.
Bunun nedeni cisimlerin ›fl›¤› so¤urma ya da yans›tmalar› ile ilgilidir.

Bunu afla¤›daki basit deneyi yaparak daha iyi anlayabiliriz.

‡ Denizlerdeki s›cak ve so¤uk su ak›nt›lar› da konveksiyon ak›mlar›d›r. Sözgelifli
golfstream s›cak su ak›nt›s›, Atlas okyanusu’nda Meksika körfezinde s›cak sularda do¤ar.
Kuzeye do¤ru ç›kar. Tafl›d›¤› sularla bat› Avrupa iklimini önemli ölçüde yumuflat›r.

* Araban›n içinin ›s›nmas› iletimle mi olmufltur?

b
b
b



S‹Z DE DENEY‹N!
Yanan bir ampulün karşısına yan yana gelecek flekilde biri siyah, biri beyaz renkli

olmak üzere küçük iki kumafl parças›n› koyun. Befl dakika sonra her iki kumafl›n
s›cakl›¤›n› karfl›laflt›r›n. Sonucun ne oldu¤unu ve nedenini arkadafllar›n›zla tart›fl›n.

Günefl ›fl›nlar›n›n Dünya’ya gelme aç›s› ile Dünya’m›z›n ›s›nmas› aras›nda yak›n
bir iliflki vard›r. Günefl ›fl›nlar› ne kadar dik bir aç› ile Dünya’ya ulafl›rsa atmosferde
alaca¤› yol k›sa olaca¤›ndan, o kadar çok ›s› ortaya ç›kar. Günefl ›fl›nlar›n›n e¤ik olarak
Dünya’ya ulaflt›¤› yerlerde ise atmosferde alaca¤› yol artaca¤›ndan s›cakl›k düflüktür.
Co¤rafya derslerinden hat›rlayaca¤›n›z gibi Dünya’m›z, kendi ekseni etraf›nda hareket
ederek y›lda bir kez kuzey yar›m kürenin bir kez de güney yar›m kürenin günefl
›fl›nlar›n› dik alabilece¤i konuma gelir. Günefl ›fl›nlar›n› dik ve dike yak›n alan yar›m
kürede yaz mevsimi yaflan›rken, günefl ›fl›nlar›n› e¤ik alan yar›m küre k›fl mevsimini
yaflar. Günefl ›fl›nlar›n›n her durumda e¤ik olarak ulaflt›¤› kutup noktalar› her mevsim
so¤ukken, günefl ›fl›nlar›n› her zaman dik aç›yla alan ekvator bölgesi sürekli s›cakt›r.

Yerküreyi çevreleyen atmosfer tabakas›, gündüz Dünya’m›za ulaflan günefl
›fl›nlar›n›n ortaya ç›kard›¤› ›s› enerjisinin geceleri çabucak kaybolmas›na engel olur.
Buna atmosferin sera etkisi denir. E¤er atmosferin sera etkisi olmasayd› gece ve gündüz
aras›ndaki s›cakl›k fark› artaca¤›ndan bu farklılık canl›l›¤›n devam›n› olumsuz 
etkileyecek kadar çok olurdu.

Dünya’da canl›l›¤› mümkün k›lan atmosfer tabakas› ve di¤er gaz tabakalar›
Günefl’ten Dünya’ya gelen ›fl›nlar› filtreler ve zararl› ›fl›nlar›n Dünya’ya ulaflmas›na
engel olur, Dünya’daki ›s›n›n çabucak kaybolmas›n› güçlefltirir. Teknolojinin geliflmesi
sonucu do¤aya b›rak›lan kimi kimyasal gazlar Dünya’y› çevreleyen gaz tabakalar›ndaki
dengeyi bozarak ifllevlerini yapamaz hâle gelmelerine neden olmaktad›r. Bunun sonucu
olarak Dünya’m›z Günefl’ten gelen çeflitli zararl› gazlar ve afl›r› ›s›nma tehlikesi ile karfl›
karfl›yad›r. Gelecekte bir felaketle karfl›laflmamak için hepimiz atmosfer kirlili¤i
konusunda duyarl› davranmal›y›z.

Geceleri yeryüzü soğur. Çünkü güneşten ışık alamaz ve gözle görünmeyen ışınlar
saçarak ısı kaybeder.

6.3 ISI YALITIMI
Biz çeflitli nedenlerle do¤adaki madde ve cisimlerin ya da ortamlar›n ›s›s›n›

de¤ifltirmek isteriz. Sözgelimi çay yapabilmek için ortam s›cakl›¤›nda bulunan suyu
›s›tarak kaynama noktas›na ç›kart›r›z. Çay demlendikten sonra biz onu içene kadar
s›cak kalmas›n› isteriz. S›cak bir yaz günü so¤uk bir bardak su ya da limonata içmek
isteriz. Hâlbuki yaz günü so¤uk bir bardak su içebilmek için ortamda daha s›cak hâlde
bulunan bir suyun so¤utulmas› ve so¤uk olarak korunabilmesi gerekir. Sa¤l›kl› bir flekilde
yaflayabilmemiz vücut s›cakl›¤›m›z›n dengede tutulabilmesine ba¤l›d›r. Hâlbuki yaz›n
afl›r› s›cak k›fl›n ise so¤uk belli tedbirler olmaks›z›n sa¤l›kl› bir flekilde yaflaya bilmemize
izin vermez. K›fllar› kal›n ve koyu renkli giysiler giyeriz. Yazlar› ise daha ince ve aç›k
renkli elbiseleri tercih ederiz. Yaflad›¤›m›z binalar›n s›cakl›¤›n› k›fl›n ›s›tarak yaz›n ise
so¤utarak belli bir de¤erde tutmaya çal›fl›r›z.  Binalar› ›s›tabilmek için petrol, do¤al gaz,
kömür, elektrik enerjisi gibi enerji kaynaklar›n› kullan›r›z. Binalar› so¤utmak için 
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kulland›¤›m›z klimalar ya da yiyecek, içeceklerimizi so¤utmak için kulland›¤›m›z 
buzdolaplar› elektrik enerjisiyle çal›fl›r. Is›tma ya da so¤utma amac›yla kulland›¤›m›z
enerji kaynaklar›n›n belli bir maliyet ve bedeli vard›r. Bu maliyeti en alt seviyede
tutabilmek için istenilen seviyeye getirdi¤imiz cisim ya da ortam s›cakl›¤›n›n ayn›
seviyede uzun süre kalmas›n› isteriz. Sözgelimi soba yakarak ›s›tt›¤›m›z odam›z›n
s›cakl›¤›n› uzun süre korumak isteriz. Yaz›n deniz kenar›nda içmek için götürdü¤ümüz
suyun uzun bir süre so¤uk kalmas›n› isteriz. ‹flte cisimlerin ya da ortamlar›n s›cakl›k
lar›n› istenilen düzeyde tutabilmek için yap›lan çal›flmalara ›s› yal›t›m› denir. 

Yaflad›¤›m›z binalarda, ulafl›m araçlar›nda ortam s›cakl›¤›n› korumak için ›s›
yal›t›m› yap›l›r. Böylece daha az maliyetle istedi¤imiz ›s›y› uzun süre koruyabiliriz.
Deniz kenar›nda normal bir kap içerisinde çok k›sa bir zamanda a¤z›m›z› yakabilecek
s›cakl›¤a ulaflacak bir suyu özel kaplarda( termos) saklayarak so¤uklu¤unu koruruz. Bir
pikni¤e gitti¤imizde ya da gece yolculu¤una ç›kt›¤›m›zda önceden haz›rlay›p termosa
doldurdu¤umuz çay› yan›m›za al›r›z ve saatler sonra o çay› s›cak olarak içebiliriz.
Uygun giysiler giyinerek vücut s›cakl›¤›m›z› ideal düzeyde tutabiliriz. 

Ülkemizin güneyindeki bölgelerinde evlerin genellikle aç›k renklere boyand›¤›n›
yada bu bölgede oturan insanlar›n aç›k renkli arabalar› tercih ettiklerini biliyoruz.
Tencerelerin saplar› ya da soba kapaklar›n›n tutamaklar› plastik maddelerden yap›lm›flt›r.
Hepimiz bir binay› yap›m› aflamas›nda görmüflüzdür. Binalar›n yap›m›nda kullan›lan
tu¤lalar deliklidir. Binalar›n d›fl cepheleri yap›l›rken iki s›ra tu¤la aras›na beyaz bir
madde yerlefltirilir. Ayn› ortamda Günefl’in alt›ndaki cisimlere dokundu¤umuzda tafl, toprak,
metal vb. cisimlerin farkl› s›cakl›klarda oldu¤unu hissetmiflizdir. Bunun nedenlerini
düflünün.

b

Bodrum’dan bir görünüfl

Is› transferinin üç yolla oldu¤unu biliyorsunuz. Is› yal›t›m› da, ›s›n›n iletimindeki
üç yol gibi üç farkl› yolla yap›l›r. Ifl›ma yoluyla ›s› iletimine engel olmak için ›fl›¤›
yans›tan cisimler kullan›l›r. Bafll›ca ›s› kayna¤›m›z olan Günefl milyonlarca kilometre
uzaktan bize ›fl›nlar›n› gönderir. Ifl›nlar uzay bofllu¤unda da yol alabilir ve günefl ›fl›nlar›
cisimlere çarp›p k›r›ld›klar›nda ›s› enerjisi aç›¤a ç›kar. Parlak ve pürüzsüz yüzeyler
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›fl›¤›n k›r›lmadan yans›mas›na ve ›s›ya dönüflmeden uzaklaflmas›na neden olurlar. S›cak
bölgelerdeki evlerin beyaza boyanmas›n›n nedeni ›s›y› yans›tmak yoluyla ›s› yal›t›m›
sa¤lamakt›r.

Günefl ›fl›¤›n› ayn› aç›yla alan ve fakat farkl› renklere boyanm›fl binalar›n d›fl duvarlar›na
elinizi de¤dirin farkl› derecede ›s›nd›klar›n› göreceksiniz. Binalar›n çat›lar›nda görmeye
al›flt›¤›m›z günefl enerjisi ile su ›s›tan cihazlar› düflünün. Bu cihazlar bir cam alt›na 
yerlefltirilmifl bir siyah örtü ve bu örtü aras›na yerlefltirilmifl su kanallar›ndan oluflur.
Günefl ›fl›nlar› cama çarparak k›r›l›r ve siyah örtü üzerine düfler. Bu örtü ›s›narak
aras›ndaki kanallardan geçen suyun ›s›nmas›n› sa¤lar. Bu düzenekte cam üzeri
alüminyum folyo ile kaplansayd› ya da cam›n alt›ndaki siyah örtü yerine parlak jelatin
bir örtü yerlefltirilseydi su daha az ›s›nacakt›.

Tanecik hareketi yoluyla ›s›n›n yay›lmas›na engel olmak için ›s› iletkenli¤i düflük
olan maddeler kullan›l›r. Bina yap›m›nda delikli tu¤lalar›n kullan›lmas›n›n nedeni
havan›n ›s› geçirgenli¤inin düflük olmas›d›r, ayn› yöntem bina pencerelerinde de 
kullan›l›r. Çift caml› pencerelerde iki cam yüzey aras›nda kalan hava bofllu¤u bina 
içindeki s›ca¤›n d›flar› iletilmesine ve d›flar›daki so¤u¤un bina içine iletilmesine engel olur.

Her termos iç içe geçmifl ve aralar›nda bir miktar boflluk olan iki kaptan yap›l›r.
Genelde çelik ve cam termosta bu iki kap aras›nda kalan hava emilerek vakum 
oluflturulur. Bofllukta hava molekülleri, yani tanecik olmad›¤›ndan tanecik hareketleri
yoluyla ›s› iletilemez. Böylece iç kab›n d›fl yüzeyi s›cakken d›fl kab›n iç yüzeyi
so¤uktur. Baz› termoslarda ise iki kap aras›na ›s› yal›tkanl›¤› yüksek cam elyaf›, tafl
elyaf› gibi malzemeler konur. Böylece termos içindeki ›s› muhafaza edilir. Ayn› yöntem
binalar›n yap›m›nda kullan›l›r. Binalar›n d›fl cepheleri iki kat tu¤layla örülür ve araya
strafor (köpük) yerlefltirilir. Is› geçirgenli¤i düflük bu madde bina içindeki ›s›y› uzun
süre muhafaza etmemizi sa¤lar.

Konveksiyon yoluyla ›s› transferini engellemek için s›v› ya da gaz hâldeki maddelerin
yer de¤ifltirmesi engellenir. Çok yüksek tavanl› binalarda asma kat konulmas› ›s›nan
havan›n yükselerek kaybolmas›na engel olmak içindir.

* Evinizde bir termos var m›? Bu termosu hiç kulland›n›z m›? Termos içindeki
s›cakl›ğ› nas›l muhafaza ediyor olabilir?
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Yalıtım Malzemeleri

Binalarda ›s› yal›t›m› uygulanmas› ile; 

- Çat›, duvar ve döflemelerde tekni¤ine uygun ›s› yal›t›m› malzemeleri kullan›lmas› 
ile ›s›tma ve so¤utma amaçl› tüketilen yak›t miktar›n›n azalmas›, 

- Hava kirlili¤i azalmas›, 
- Sa¤l›kl› ve konforlu bir ortam oluflmas› sonucunda sa¤l›k giderlerinin azalmas›, 
- Yap› bileflenlerinin yo¤uflma sonucu korozyona u¤ramas› önlenerek binan›n 

korunmas› sa¤lan›r.

Is› yal›t›m› yap›l›rken, yal›t›m malzemeleri amac›na uygun seçilmelidir ve çevreye
zarar vermeyecek malzemeler tercih edilmelidir. Ayn› zamanda maliyet yarar dengesi
gözönünde bulundurulmal›d›r. Maliyeti çok yüksek yal›t›m malzemelerinin çok düflük
yararlar sa¤layacak durumlarda kullan›lmas› çok kârl› olmaz. 
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Plastik köpük 
D›fl ve iç duvarda kullan›l›r, 

uzun ömürlüdür.  
Alev al›r.

Tafl yünü  
Tavan, iç ve d›fl duvarda  

kullan›l›r. 
Uzun ömürlüdür. 

Yanmaz. 

Cam yünü    
Tavan, iç ve d›fl duvar, günefl paneli ve tesisat

borular›nda kullan›l›r.  
Uzun ömürlüdür. 

Zor alev al›r.

Silikon yünü 
D›fl cephede kullan›l›r.  

Uzun ömürlüdür.   
Zor alev al›r. 

Asbest    
Boru, iç ve d›fl cephe, tavan kaplamada 

kullan›l›r.
Uzun ömürlüdür. Yanmaz

Ahflap  
D›fl ve iç döflemede kullan›l›r. 

K›sa ömürlüdür. Yanar.

Resim 6.7: Is› yal›t›m malzemeleri ve özellikleri

190

FEN VE TEKNOLOJ‹ 6

Is› yal›t›m›nda kullan›lan baz› malzemeler ve özellikleri aşağıda verilmifltir.



ÖZET

Hat›rlayaca¤›n›z gibi maddeler atom ya da molekül ad› verilen gözle görülmez
küçük parçac›klardan oluflmaktad›r. Maddeyi oluflturan parçac›klar dura¤an de¤il
hareketli bir yap›dad›rlar. Yani maddeyi oluflturan parçac›klar durmaks›z›n titreflir ve
birbirleriyle çarp›fl›rlar. Maddeyi oluflturan bütün parçac›klar›n sahip olduklar› toplam
hareket enerjisine bağlı enerjiye ›s› ad› verilir. 

Ayn› ortamda bulunan farkl› s›cakl›klara sahip cisimler, birbirlerine enerji
aktararak dengeye gelirler. Bu olaya ›s› transferi ( al›fl verifli) ad› verilir. Is› transferi
s›cak olan maddeden so¤uk olan maddeye do¤ru olur.

Bütün maddeler ›s›y› ayn› h›zla iletmezler. Baz› maddeler ›s›y› çabuk iletirken baz›
maddeler ›s›y› yavafl iletir. Is›y› çabuk ileten maddelere ›s› iletkeni,  ›s›y› yavafl ileten
maddelere ise ›s› yal›tkan› ad› verilir.

Maddeler aras›ndaki ›s› transferi üç yolla gerçekleflir. Bunlar iletim yoluyla, 
konveksiyon yoluyla ve ›fl›ma yoluyla ›s› transferidir.

Kat› cisimler ›s›y› iletim yoluyla transfer ederler. Hat›rlayaca¤›n›z gibi kat›lar›
oluflturan parçac›klar yer de¤ifltiremezler. Bir kat› maddenin ›s› verilen taraf›ndaki 
parcac›klar h›zlan›r ve yan›ndakilere çarpmaya bafllar. Bu hareketlenme ilerleyerek
maddenin di¤er taraf›na ulafl›r. Böylece ›s› aktar›lm›fl olur.

S›v› ve gaz hâldeki maddeleri oluflturan parçac›klar yer de¤ifltirebilirler. Gaz ya da
s›v› hâldeki maddelere ›s› verilirse cismi oluflturan parçac›klar›n yo¤unlu¤u azal›r ve
yukar› do¤ru hareket eder. Ayr›ca parçac›klar yer de¤ifltirebildi¤inden ›s› maddenin di¤er
taraflar›na iletilebilir

Is› transferinin bir yolu da ›fl›ma yoluyla ›s› transferidir. Günefl ›fl›nlar› maddenin
bulunmad›¤› uzay bofllu¤undan ›fl›ma yoluyla geçerek Dünya’m›z› ›s›t›r. 

Is›n›n iletilmesi ve ›s›n›n yal›t›lmas› bizim için önemlidir. Biz bazen ›s›n›n çabucak
iletilmesini isteriz. Bir soban›n ›s›s›n›n odaya çabucak yay›lmas›n› ya da bir çaydanl›k
dolusu suyun k›sa bir sürede kaynamas›n› isteriz. Bazen de ›s›y› yal›tmak isteriz ›s›nan
bir odan›n geç so¤umas›n› yiyeceklerimizin bozulmadan uzun süre kalabilmesi için
ortam s›cakl›¤›n›n düflük kalmas›n› isteriz. En düflük maliyetle en yüksek verimin
al›nabilmesi için ›s› iletimi ya da ›s› yal›t›m› bizim için çok önemlidir.

Oturdu¤umuz binalarda, kulland›¤›n›z arabalarda, kulland›¤›m›z çeflitli elektrikli
aletlerde ›s› yal›t›m› yap›l›r. Is› yal›t›m› ›s› iletkenli¤i düflük maddelerle yap›l›r. Is›
yal›t›m› amac›yla kullan›lan malzemelerden baz›lar› plastik köpük, tafl yünü, cam yünü,
ahflap yünü, poliüretan vb. dir.  
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TEST  VI

1- Afla¤›daki hangi maddeler aras›nda ›s› al›fl verifli gerçekleflir?

A) 20 oC su ve 20 oC alkol
B) 0 oC su ve 0 oC buz
C) 30 oC su ve 60 oC demir
D) 40 oC bak›r ve 40 oC su

2- Afla¤›dakilerden hangisi ›s›n›n konveksiyonla yay›lmas›na örnektir?

A) Günefl’in Dünya’mızı ısıtması
B) Oca¤›n üzerindeki yeme¤in piflmesi
C) Yemeği karıştıran kaşığın ısınması
D) Oda s›cakl›¤›ndaki buzun erimesi

3- Afla¤›daki maddeler ayn› sürede ›s›t›ld›¤›nda hangisinde tanecikler aras›ndaki 
uzakl›k en fazla olur?

A) Bak›r         
B) Su          
C) Demir            
D) Hava

4- S›cak su dolu bir kab›n içine demir, bak›r ve alüminyum çubuk konuluyor. Bir süre 
bekletildikten sonra elle bu çubuklar›n s›cakl›klar› kontrol ediliyor. Bu deney 
afla¤›daki sorulardan hangisine cevap vermek amac›yla yap›lm›flt›r?

A) Kat› maddeler ›s›y› daha iyi iletir mi?
B) Is› iletimi maddenin cinsine göre de¤iflir mi?
C) Kat›larda ›s› iletim yoluyla m› yay›l›r?
D) Is› iletimi maddelerin miktar›na ba¤l› m›d›r?

5- Koyu renkli maddeler ›fl›¤› so¤ururken, aç›k renkli maddeler ›fl›¤›  yans›t›r. Buna 
göre Günefl alt›nda belli bir süre bekletilen afla¤›daki maddelerden hangisinin 
s›cakl›¤› en az olur?

A) Sar› yaprak
B) K›rm›z› kumafl
C) Siyah zeytin
D) Beyaz peynir
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6- Bir madde ›s› verdi¤inde afla¤›dakilerden hangisi olmaz?

A) Tanecikler aras› uzakl›k artar.
B) Kinetik enerjisi azal›r.
C) S›cakl›¤› azal›r.
D) Taneciklerin hareketi azal›r.

7- Afla¤›daki bilgilerden hangisi ya da hangileri do¤rudur?

I- Is›n›n yay›lmas› üç yolla olur.
II- Is› yal›t›m›nda kötü iletken maddeler kullan›l›r.
III-Taneciklerinin aras› uzak olan maddeler ›s›y› iyi iletmez.

A) Yaln›z I       
B) Yaln›z I-II       
C) Yaln›z II-III    
D) I-II-III

8- Hâl değiştirmeyen bir maddeye ›s› verildi¤inde afla¤›dakilerden hangisi artar? 

A) Kütlesi
B) Yo¤unlu¤u
C) S›cakl›¤›
D) Tanecik say›s›

9- S›cakl›¤› 20 oC ve 60 oC olan iki maddenin kar›flt›rılmas›yla ilgili afla¤›daki 
yarg›lardan hangisi do¤ru olur?

A) Is› al›fl verifli olur.
B) Kar›fl›m›n kütlesi azal›r.
C) Tanecik say›s› azal›r.
D) Hâl de¤iflim olur.

10- Afla¤›dakilerden hangisi ›s› yal›t›m›n›n sa¤lad›¤› faydalardan değildir?

A) Tüketilen yak›t miktar›n›n azalmas›
B) Hava kirlili¤inin azalmas›
C) Sa¤l›k giderlerinin azalmas›
D) Kullan›lan malzemelerinin ömrünün k›salmas›
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