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Sevgili Bilim Çocuk,
KKaarraa  kkuurrbbaa¤¤aallaarr››,,  ssuu  kkuurrbbaa--

¤¤aallaarr››  ggiibbii  iirriibbaaflfl  ddöönneemmiinnddeenn

ggeeççeerrlleerr  mmii??  GGeezzmmeezzlleerrssee  nnaass››ll  ggeellii--

flfliirrlleerr??

Can Erdayand›
Merkez ‹lkö¤retim Okulu / Seydiflehir / Konya

Kurba¤alar iki yaflaml›d›r. ‹ribafl ad› verilen
kurba¤a larvalar›, yaflamlar›n› sürdürebilmek
için, suya ba¤›ml›d›r. Kurba¤a larvalar›, solun-
gaçlar› sayesinde suyun alt›nda solunum ya-
parlar. Bu nedenle kurba¤alar yumurtalar›n› su
birikintilerine b›rak›rlar. ‹ribafl dönemini tamam-
layan kurba¤alarda akci¤erler geliflir. Karada
solunum yapabilmelerini sa¤layan bu baflkala-
fl›m› tamamlad›klar›nda solungaçlar ifllevlerini
kaybederler. ‹ster karada, ister suda yaflas›n,
tüm kurba¤alar›n geliflimleri birbirlerine benzer.

Sevgili Bilim Çocuk,
UUzzaayy  aarraaççllaarr››nnddaa  nneeddeenn  ttiittaannyyuumm  kkuullllaann››ll››rr??  EEnn

ççookk  hhaannggii  üüllkkeeddee  bbuulluunnuurr??

S›la Çal›kuflu
75. y›l Murat Köse ‹lkö¤retim Okulu / 6 – B / Çan / Çanakkale

Titanyum ve çeflitli alafl›mlar›, havac›l›k ve
uzay sanayiinde yayg›n olarak kullan›l›yor. Çün-
kü, bu element, öteki metallere göre çeflitli fizik-
sel ve kimyasal üstünlüklere sahip. Çelik kadar
dayan›kl› olmas›na karfl›n, ondan çok daha hafif

bir element. Ayr›ca, afl›nmaya ve yüksek s›cak-
l›¤a karfl› dayan›m› da yüksek. Titanyum içeren

boyalar›n özellikle k›z›lötesi ›fl›n›m› yans›tma oran›
çok yüksek. Bunlar bir yana, titanyumun ifllenme-
si ve elde edilmesi, çeli¤e ve alüminyuma göre
daha zor ve masrafl› oldu¤undan, kullan›m alan-
lar› flimdilik onlar kadar yayg›n de¤il. Dünya’da
titanyum kaynaklar›n›n en çok bulundu¤u böl-
gelerin Avustralya, ‹skandinav Ülkeleri, Kuzey
Amerika ve Malezya oldu¤u düflünülüyor. En çok
titanyum ç›karan ülkelerse, Avustralya, Güney
Afrika ve Kanada.

Sevgili Bilim Çocuk,
GGüünneeflfl  ttuuttuullmmaass››  ss››rraass››nnddaa  nneeddeenn  GGüünneeflfl’’ee  bbaa--
kkaammaayy››zz??

Melis Tezel
Ere¤li / Zonguldak

K›sa bir süre için bile do¤rudan Günefl’e
bakman›n gözümüze zarar verdi¤ini hepimiz bi-
liriz. Günefl’in k›smen örtüldü¤ü parçal› günefl
tutulmalar›nda da gözümüz zarar görür. Çünkü,
Günefl’in gözümüzün a¤tabakas›nda oluflan
görüntüsü, ayn› oranda parlak olur. Yaln›zca,
tam tutulma s›ras›nda Günefl’e ç›plak gözle ba-
k›labilir. Çünkü, bu s›rada Ay, Günefl’in çok par-
lak olan yüzeyini tamamen örter. Ancak, tam
tutulma bitti¤inde Dünya’ya ulaflmaya baflla-
yan Günefl ›fl›nlar›, gözümüz için ayn› derecede
tehlike oluflturur.

Alp Ako¤lu
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