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Araç gereçler: 

  
bir plastik kap (1.0.001) bir kap kapağı (1.0.002) 

  
plastik hortum (1.0.003) bir parça plastik hortum (1.0.004) 

  
iki plastik bardak (1.0.005) bir pipet (1.0.006) 
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bir plastik şişe (1.0.007) bir vantuz (1.0.008) 

  
bir kamış (1.0.009) oyun hamuru (1.0.010) 

  
bir strafor top (1.0.011) bir vida somunu (1.0.012) 
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bir büyük şırınga (1.0.013) bir küçük şırınga (1.0.014) 

  
bir bez (1.0.015) pamuk (1.0.016) 

  
bir gazoz kapağı (1.0.017) bir paket lastiği (1.0.018) 
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bir plastik çatal (1.0.019) bir ataş (1.0.020) 

  
bir plastik tabaka (1.0.021) iplik (1.0.022) 
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Deney 1.0.1 

HAVA SUYU TUTABİLİR Mİ? 

İhtiyacınız: plastik kap, bir plastik bardak, plastik tabaka 

 

 
1. Bardağı yaklaşık yarısı dolu olacak 
şekilde su ile doldurun. 

 
2. Bardağı plastik tabaka ile kapatın. 

 
3. Tabaka ile kapalı bardağı alın ve 
plastik kabın üstünde tutun. 

 
4. Tabakayı tutun ve tabaka aşağıda 
olacak şekilde bardağı baş aşağı çevirin. 
Tabakayı daha fazla tutmak zorunda 
değilsiniz. Suyun bardaktan 
dökülmediğini görebilirsiniz. Bardağı 
sıkmayın! 
 
 

Açıklama >>  
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Deney 1.0.2  

BİR BARDAKTAN DİĞER BARDAĞA 

İhtiyacınız: iki plastik bardak, kamış 

 

 
1. Bardağın birini su ile doldurun. Boş 
bardağı da bunun yanına yerleştirin. 

 
2. Kamışı suyun içine batırın. .

 
3. Kamışın üzerine parmağınızı 
yerleştirin. 

 
4. Kamışın üstünde parmağınızı tutarak 
kamışı sudan çıkarın. Boş bardağın 
üzerine getirin. 

 
5. Parmağınızı kaldırın. Su ikinci 
bardağın içine akar. Aynı işlemi birkaç 
kez tekrarlayın. 
 
 

Açıklama >> 
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Deney 1.0.3 

SU DEPOSU 

İhtiyacınız: plastik kap, plastik şişe 

 

 
1. Plastik kabı yaklaşık yarısı dolu olacak 
şekilde su ile doldurun. 

 
2. Şişeyi suyla doldurun. 

 
3. Resimde gösterildiği gibi plastik şişeyi 
baş aşağı çevirin, boynu su dolu plastik 
kabın içine gelcek şekilde daldırın. 
Suyun şişeden akmadığını 
farkedebilirsiniz. 
 

Açıklama >> 
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Deney 1.0.4 

SİFON 

İhtiyacınız: plastik kap, plastik şişe, plastik hortum, büyük şırınga, bir plastik bardak 

 

 
1. Plastik kabı baş aşağı çevirin ve 
plastik bardağı yanına yerleştirin. 

 
2. Plastik şişeyi su ile doldurun ve kabın 
üzerine koyun. 
 

 
3. Plastik hortumu büyük şırınganın 
ucuna takın. 

 
4. Plastik hortumun ucu şişenin dibine 
gelecek şekilde yerleştirin. Pistonu 
çekerek plastik hortumu su ile doldurun. 
Hortum tamamen su ile doldurulmalıdır.  
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5. Plastik hortumun takılı olduğu 
şırınganın ucunu bardağın üzerinde 
tutun. 

 
6. Şırınganın ucundan plastik hortumu 
çıkarın ve hızla plastik bardağın içine 
yerleştirin. Plastik hortumu kaldırmayın. 

 
7. Şişeden bardağa akan suyu 
görebilirsiniz. Bu alet sifon olarak 
adlandırılır.  
 
 

Açıklama >> 
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Deney 1.0.5 

DALGIÇ HÜCRESİ 

İhtiyacınız: plastik kap, bir plastik bardak, strafor top 

 

 
1. Plastik kabı su ile doldurun ve topu 
içine koyun. 

 
2. Plastik bardağı topun üzerine kapatın. 

 
3. Yavaş ve dikkatli bir şekilde bardağı 
kabın dibine doğru itin. Suyun bardağa 
girmediğini görebilirsiniz çünkü top kabın 
dibinde kalır.  
 
 

Açıklama >>  
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Açıklama 1.0.1 

HAVA SUYU TUTABİLİR Mİ? 

 

Açıklama 1: 

Üzerimizdeki hava tabakası yaklaşık 100 kilometre kalınlığındadır. Suyun bardaktan 

dökülmesi için 100 kilometrelik hava tabakasını itmesi gerekir. Hava hafif görünür 

ancak bardaktaki suyun 100 kilometrelik bir hava tabakasını itmesi oldukça zordur. 

Bardaktaki su bunu yapamaz. 

 

Açıklama 2: 

Deneyi açıklamak için plastik tabakayı gözlemleyelim. Bunun  üzerine aşağı yönde iki 

kuvvet etki etmektedir: Suyun ağırlığına eşit su kuvveti ve plastik tabakanın ağırlığı. 

Plastik tabakaya sadece bu iki kuvvet etki etseydi plastik tabaka düşecek ve su 

dökülecekti. Suyun dökülmemesi plastik tabakanın üzerine yukarı yönde bir kuvvet 

uygulandığını göstermektedir. Bu kuvvet havanın ağırlığından dolayı uyguladığı 

kuvvettir. Dünyanın çevresinde bulunan 100 kilometre kalınlığındaki hava 

katmanının, dünya üzerinde bulunan bütün nesnelere, her yönde itme kuvveti 

uyguladığını biliyoruz. Sonuç olarak hava, bardağın altındaki tabakayı yukarı doğru 

iter. Bu kuvvete hava basıncı kuvveti denir. 

Deneye geri dön >> 
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Açıklama 1.0.2 

BİR BARDAKTAN DİĞER BARDAĞA 

 

Açıklama 1: 

Üzerimizdeki hava tabakasının kalınlığı yaklaşık 100 kilometre kalınlığındadır. Suyun 

kamıştan akabilmesi için 100 kilometrelik hava tabakasını itmesi gerekir. Hava hafif 

duruyor ama 100 kilometre kalınlığında bir hava tabakasını itmek oldukça zordur. 

Kamışın üst kısmından gelen hava yardımcı olmadıkça, kamışın içindeki su bunu 

yapamaz. Parmağımızı kamışın üstünden kaldırdığımızda ise su akar. 

 

Açıklama 2: 

Deneyi açıklamak için kamışın içindeki suyu gözlemleyelim. Kamışın içindeki suyun 

ağırlığı aşağı yönde etki etmektedir. Kamışın içindeki su sadece bu kuvvetin etkisi 

altında olsaydı su aşağı doğru akacaktı. Biz suya yukarı yönde daha büyük bir 

kuvvetin etki ettiğini varsayabiliriz. Bu havanın ağırlığından dolayı oluşturduğu 

kuvvettir. Dünyanın çevresindeki 100 kilometre kalınlığında olan hava tabakası tüm 

nesnelere her yönde kuvvet uygular. Bunun bir sonucu olarak hava aynı zamanda 

kamışın içindeki suyu da yukarı doğru iter. Bu kuvvete hava basıncı kuvveti denir. 

Parmağımızı kaldırdığımızda kamışın içindeki suya, hem aşağı hem de yukarı yönde 

hava basıncı kuvveti etki etmeye başlar. Suyun üzerine aşağı ve yukarı yönde etki 

eden bu iki kuvvet birbirinin etkisini sıfırlar. Sonuç olarak kamışın içindeki suya etki 

eden tek kuvvet suyun ağırlığıdır artık ve su bu kuvvetin etkisiyle aşağı doğru hareket 

eder.  

 

Deneye geri dön >> 
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Açıklama 1.0.3 

SU DEPOSU 

 

Açıklama 1: 

Üzerimizdeki hava tabakası yaklaşık 100 kilometre kalınlığındadır. Şişenin içindeki 

suyun dışarı akması için 100 kilometre kalınlığındaki hava tabakasını itmesi gerekir. 

Hava hafif görünüyor ancak 100 kilometre kalınlığındaki hava tabakasını itmek 

oldukça zordur. Şişenin içine kabarcıklar halinde giren üst kısmındaki hava, ona 

yardım etmedikçe, şişenin içindeki su bunu yapamaz. 

 

Açıklama 2: 

Deneyi açıklamak için şişenin içindeki suyu gözlemleyelim. Şişenin içindeki suya iki 

kuvvet etki etmektedir; suyun ağırlığı ve hava basıncı kuvveti. Şişenin içindeki hava 

basıncı, şişenin dışındaki hava basıncı değerinin altına düşene kadar şişenin içinden 

bir miktar su akar. Daha sonar dışarıdaki hava basıncı kuvveti şişedeki suyun 

akmasını engeller. Arıcılar, kışın arı kovanındaki arıları şeker şurubu ile beslerken bu 

yöntemi kullanırlar. 

 

Deneye geri dön >> 
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Açıklama 1.0.4 

SİFON 

 

Açıklama 1: 

Muhtemelen suyun plastik hortumdan akması şaşırtıcı değil. Bu suyun ağırlığı nedeni 

ile olur. Ancak şişedeki suyla birlikte hortumun da yukarı hareket etmesi şaşırtıcı 

olabilir. Bunu nedeni plastik hortumdan akan suyun şişedeki suyu çekmesidir. Bu 

şekilde çalışan araçlara sifon denir. 

 

Açıklama 2: 

Plastik hortumdaki su yerçekimi kuvveti tarafından aşağı çekilir ve bardağın içine 

akar. Bunun bir sonucu olarak plastik hortumda basınç azalır ve hortumun şişeden 

“su emmesine” neden olur. Benzer şekilde çalışan araçlara sifon denir. 

 

Deneye geri dön >>
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Açıklama 1.0.5 

DALGIÇ HÜCRESİ 

 

Açıklama 1: 

Bardağın içindeki hava suyun içeri girmesine izin vermez. Fincanı iterken hava 

sadece birazcık sıkışır. Dalgıç hücresi, suya batırılan büyük bir bardaga benzeyen bir 

bölmedir. Bu bölmenin içi hava ile dolu olduğundan insanlar su altında çalışabilirler. 

 

Açıklama 2: 

Su bardağa girebilmek için havayı dışarı iter. Bu olmaz çünkü havanın gidecek hiçbir 

yeri yoktur. Hava, su yüzeyinin altında bardağın içinde sıkışır. Dalgıç hücresi, suya 

batırılan büyük bir bardaga benzeyen bir bölmedir. Bu bölmenin içi hava ile dolu 

olduğundan insanlar su altında çalışabilirler.  

 

Deneye geri dön >> 

 

 

  

 


