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Günefl pilleri, günümüzde baflka hangi alanlarda kullan›lmaktad›r? Araflt›r›n›z.
Günefl enerjisinin kullan›ld›¤› araçlar›n resimlerini dergilerden kesiniz. Kesti¤iniz
resimleri, bir karton üzerine yap›flt›rarak poster oluflturunuz. Bu çal›flman›z› s›n›fta
arkadafllar›n›za gösteriniz.

Radyo, televizyon veya gazetelerde elektrikten ç›kan yang›n haberlerini
duyar›z. Herhangi bir tan›d›¤›n›z› elektrik çarpm›fl olabilir. Belki de siz, elektrikle
ilgili bir tehlike yaflam›fl olabilirsiniz.

Hayat›m›z› her yönüyle kolaylaflt›ran elektrik, dikkatli kullan›lmad›¤›nda can
ve mal kayb›na neden olabilmektedir. Elektrik çarpmas›, elektrik enerjisinin
dikkatsizce kullan›lmas› sonucu meydana gelen tehlikeli bir olayd›r.

Uydular,
enerjiyi

günefl pillerinden
al›r.

Günefl piliyle
çal›flan bu insans›z

uçak, yükseklik
rekoru k›rm›flt›r.

Otomobil teknolojisinde
günefl enerjisinden

yararlanma
çal›flmalar› devam

etmektedir.

Bunlar› Biliyor musunuz?
Bir di¤er pil çeflidi de günefl pilidir. Ifl›k enerjisini kullanarak

elektrik enerjisi üreten pillere günefl pili denir. Günefl pilleri, uzay
teknolojisinde kullan›lmak üzere 1960’l› y›llarda gelifltirilmifltir.

4. Elektri¤in Yol Açabilece¤i Tehlikeler

Elektri¤in tehlikeleri nelerdir?

Merak Ediyorum

Günefl pillerini
en çok hesap
makinelerinde

görürüz.
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Yaflam›m›zdaki Elektrik

Unutmay›n›z! Elektri¤e çarp›lan birine ç›plak elle

müdahale etmemeliyiz. Plastik, kumafl ya da tahta

bir cisim kullanarak onu elektrikten uzaklaflt›rmal›y›z.

S›kça Yap›lan Hatalar

Vücudumuzun elektrikle temas› çok

tehlikelidir. Böyle bir temas ölüme neden

olabilir. Tellerde elektrik olup olmad›¤›n› gözle

göremedi¤imiz için elektrik tafl›yan kablolara

kesinlikle dokunmamal››y›z.

Elektrik prizlerine sadece elektrik fiflleri sokulur.

Elektrik fifli d›fl›nda herhangi bir fley sokmak

elektrik çarpmas›na ve yang›na neden olur.

Unutmay›n›z! Büyüklerimizin izin vermedi¤i

hiçbir fleyi prizlere sokmamal›y›z.

Saç kurutma makinesini ›slak zeminlerde

kullanmak çok tehlikelidir. Elektrikli aletleri ›slak

ortamlarda kullanmamal›y›z. Böyle durumlarda

büyüklerimize haber vererek onlardan yard›m

istemeliyiz.

Unutmay›n›z! Islak ortamlarda elektrikli alet

kullanmak, elektrik çarpmas›na neden olabilir.

Hiçbir zaman flehir elektri¤iyle

deney yapmay›n›z.
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Ampuller, ›fl›k üretirken elektrik kullan›r ve çok
›s›n›r. S›cak bir ampulün yan›na koydu¤umuz yan›c›
maddeler tutuflabilir.

Unutmay›n›z! Ifl›k vermekte olan ampuller çok
s›cakt›r. Yak›nlar›na yan›c› bir fley konulmamal›d›r.

Elektrikli aleti, kablosundan çekmemeliyiz.
Kablosundan çekti¤imiz aletin elektrik sistemini
bozabilir veya ba¤lant›s›n› koparabiliriz. Kablosu
y›pranm›fl herhangi bir aletin fiflini prize sokma-
mal›y›z. Bu durumda büyüklerimize haber vererek
tamir edilmesini sa¤lamal›y›z.

Unutmay›n›z! Kablosu zedelenmifl fifli prize
sokmak tehlikelidir.

Unutmay›n›z! Ar›zalanan cihazlar,
uzman kiflilere veya yetkili servislere tamir
ettirilmelidir.

Ülkemizde her y›l birçok kiflinin elektrikli
 aletleri kendileri tamir etmeye çal›fl›rken
hayat›n› kaybetti¤ini akl›m›zdan ç›kar-
mamal›y›z.

Sigorta, bizim ve kulland›¤›m›z elektrikli araçlar›n güvenli¤ini
sa¤layan önemli bir parçad›r. ‹çinde ince bir tel vard›r. Fazla elektrik
geçince bu tel eriyerek elektri¤i keser. Elektri¤in yol açabilece¤i
tehlikelerden korunman›n bir di¤er
yolu da alet ve malzeme güvenli¤idir.
Kulland›¤›m›z alet ve malzemelerde
Türk Standartlar› Enstitüsü ( ) garan-
tisi olmas›na dikkat etmeliyiz.

Bunlar› Biliyor musunuz?
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