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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
      Mehmet Âkif Ersoy

‹ST‹KLÂL MARfiI
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Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 

Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 

temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 

hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların 

olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın 

bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün or-

duları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş ola-

bilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve 

hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî 

menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. 

Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde 

dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç 

olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

GENÇLİĞE HİTABE
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Mustafa Kemal ATATÜRK
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ORGANİZASYON ŞEMASI
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1.
Ünite

Basınç ve
Kaldırma Kuvveti
10.1.1. Katılarda ve Durgun Sıvılarda Basınç
10.1.2. Akışkanlarda Akış Hızı ve Akışkan 
 Basıncı
10.1.3. Basıncın Hâl Değişimine Etkisi
10.1.4. Durgun Akışkanların Cisimlere 
 Uyguladığı Kaldırma Kuvveti

Bu ünitede; basınç kavramını yapılandırmanız ve katı ve 
akışkanlar için basıncın bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeniz 
amaçlanmıştır.

Kavramlar/Terimler
• Bernoulli (Bernolli) İlkesi

• Katılarda basınç

• Akışkanlarda basınç

• Kaldırma kuvveti

• Arşimet İlkesi

Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız. Bu sorular bölüm 
içeriğinde dikkatinizi çekmeye ve ön bilgilerinizi yoklamaya yöne-
liktir. Cevaplamakta zorlandığınız sorular olabilir. Ünite ile ilgili 
konuların işlenmesi sırasında edineceğiniz kazanımlarla bunları 
ve benzeri soruları daha rahat cevaplayabileceksiniz.

1. Basınç nedir? Katılarda ve durgun sıvılarda basıncı etkile-
yen değişkenler nelerdir?

2.  Akışkanlarda basıncı etkileyen değişkenler nelerdir?

3.  Kaldırma kuvveti nedir? Kaldırma kuvvetini etkileyen 
değişkenler nelerdir?

Hazırlık Soruları

11

Ünite Giriş Sayfaları

Her ünitenin girişin-

de verilen hazırlık soruları, 

üniteyle ilgili kavramlar ve 

terimler

Konuyla ilgili örnek 

problemler ve çözümleri

1. Ünite
5. Örnek

2m

Benzin

Yoğunluğu 680 kg/m3 olan 

benzinle dolu deponun içine 

şekildeki gibi bir metal priz-

ma yerleştiriliyor. Prizmanın 

yüzeyden 2 m derinlikte olan 

alt yüzeyine etki eden basıncı 

hesaplayalım. (g = 10 m/s2)

Çözüm

Sıvılarda basınç etkisi her yönde olduğundan metal prizma-

nın alt yüzeyine de basınç uygulanır. (g = 10 m/s2)

h = 2 m

d
su

 = 680 kg/m3

P = h. d
benzin

 . g = 2 m . 680 kg/m3 . 10 m/s2

P = 13 600 N/m2 bulunur.
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ORGANİZASYON ŞEMASI

1. Ünite

Etkinlik Basamakları

✓ Plastik bardakları su ile doldurup suyun donması için 

buzdolabının buzluğunda en az bir gün bekletiniz.

✓ Buzları plastik bardaklardan çıkarıp plastik küvete yer-

leştiriniz. Buz parçalarından birinin üstüne tahta parçasını ve 1 

kg’lık kütleyi koyunuz.

✓ Plastik küveti sınıfın bir yerinde beklemeye bırakıp baş-

lama süresini belirleyerek defterinize not ediniz.

✓ Her 10 dakikada bir buzlardaki erime miktarını gözlemle-

yip hangisinin daha çok eridiğini defterinize not ediniz.

✓ Buzlardan biri tamamen eridiğinde saate bakarak erime 

süresini belirleyiniz. Üstünde tahta ve 1 kg’lık kütle bulunan 

buzun erime süresi ile diğer buzun erime süresini karşılaştırınız.

✓ Cam balonların her birine 100 mL su koyunuz.

✓ Termometreyi tek delikli lastik tıpadan geçirip balonlar-

dan birini bu lastik tıpa ile kapatınız. Diğer cam balonun ağzı 

açık kalsın ve ikinci termometreyi bu cam balona yerleştiriniz.

✓ Geniş cam kaba yaklaşık yarısına kadar su koyunuz. 

Kabı, üstünde amyantlı tel kafes bulunan sacayağına yerleş-

tiriniz. Cam balonları destek takımından yararlanarak kabın 

tabanına dokunmayacak şekilde kaptaki suya batırınız. Ocağı 

yakarak geniş kaptaki ve cam balonlardaki suları gözlemleyiniz. 

Hangi cam balondaki suyun daha önce kaynamaya başladığını 

ve kaynama sıcaklığını tespit ediniz. Cam balonlardaki su sıcak-

lığını tespit edip defterinize yazınız. Cam balonlardan birindeki 

1. EtkinlikBasınç - Hâl Değişimi İlişkisi7. Etkinlik

Araç Gereçler

Araç Gereçler
• Plastik bardak (e it 

büyüklükte 2 adet)
• 10cm x 10 cm boyutla-r nda tahta parças
• Plastik küvet
• Saat
• Cam balon (2 adet)
• Dereceli silindir
• Tek delikli lastik t pa
• Geni  cam kap
• Sacaya
• Amyantl  tel kafes
• spirto oca
• Termometre

10.1.2. Akışkanlarda Akış Hızı ve Akışkan 
 Basıncı

Her türlü, akabilen sıvı ve gaz maddelere akışkan denir. 

Akışkanlar günlük yaşantımızda birçok yönden önemli rol oynar. 

İçtiğimiz su, nefes alıp verirken akciğerlerimize dolan ve tekrar dışarı 

atılan hava akışkandır. Vücudumuzda dolaşan ve yaşam sıvısı olarak 

adlandırılan kan da akışkandır.

Gemiler akışkan üstünde yüzer, uçaklar akışkan içinde hareket 

eder.

Bundan önceki bölümde durgun akışkanların basınç etkisi 

üzerinde durduk. Bu bölümde hareket hâlindeki akışkanların basınç 

etkisini irdeleyeceğiz. Fiziğin, hareket hâlindeki akışkanları inceleyen 

alanına akışkan dinamiği denir.

Konuyla ilgili etkinlik 

örnekleri

Programda öngörülen kaza-

nımlarla ilgili bilgi metinleri

131

yaşayanlar bu seslerden rahatsız olabilirler. Yankının azaltılması ve 

sesin çevreye yayılmasının önlenmesi için ses yalıtımı yapılır. Ses 

yalıtımında kullanılan malzemeler sesi soğurarak yankı yapmasını 

ve çevreye yayılmasını önler. 

Grup Çalışması
Öğretmeninizin rehberliğinde iki grup oluşturunuz. Birinci 

grup, bir ortamda oluşan sesin yankı yapmasını önlemek, ikinci 

grup ise sesin çevreyi olumsuz etkilemesini önlemek için proje 

tasarlasın ve her grup tasarladığı projeyi öğretmeninizin rehber-

liğinde arkadaşlarına tanıtsın.

Öğrencilerin yapacakları grup 

çalışmalarına ilişkin yönerge

1. Ünite P < 1 atm

P = 1 atm

Su 100 °C nin
altında kaynar

Su 100 °C de
kaynar

Şekil 1.23: Basıncın kaynamaya etkisi

Saf su deniz seviyesinde 100°C’de kaynar. Buna karşılık açık 

hava basıncının daha düşük olduğu Ankara’da  yaklaşık 96°C’de, 

Erzurum’da yaklaşık 94°C’de kaynar. 

Su kaynama ve yoğunlaşma sırasında diğer maddeler gibi 

davranır. Buna göre basınç, su dahil olmak üzere bütün maddelerde 

kaynamayı zorlaştırır, yoğunlaşmayı kolaylaştırır. 

Kış mevsiminde, yayaların ya da araçların geçtiği bölgelerdeki 

karların, açık arazideki karlardan daha çabuk erimesinin nedeni de 

basınç etkisinden kaynaklanır.  

Basıncın hal değişi-

mine etkileri ile ilgili olay-

ları araştırınız. Araştırma 

sonuçlarını sınıfta arka-

daşlarınızla paylaşınız. 

Öğrencilerin yapacakları 

araştırma çalışmalarına 

ilişkin yönerge
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Değerlendirme Çalışmaları
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen sözcük ve 

sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız. 
Akış yolu, barometre, basınç, fazla, laminer akış, süreklilik, 

ters orantı, üstünde, yoğunluğuna, zeytinyağı

1.  İş makinelerinde palet ya da lastikler geniş tabanlı yapılarak 

yere uygulanan ……………… azaltılır. 

2. Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın 

sivri tarafındaki parmakta acıma hissinin diğer taraftakine göre daha 

fazla olması basıncın yüzeyle …………………… olduğunu gösterir. 

3.  Suyun yoğunluğu 1 g/cm3, zeytinyağının yoğunluğu 0,9g/

cm3’tür. Özdeş beherglaslara eşit hacimde su ve zeytinyağı doldu-

rulursa, içinde …………………… bulunan kabın tabanındaki basınç 

diğerinden daha az olur.

4.  Akışkanlarda hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın 

düşük olduğu yerde basınç …………………… olur. 

5.  Hareket halindeki bir sıvının her parçası düzgün bir çizgi 

boyunca akıyorsa bu şekildeki akışa …………………… denir.

6.  Akışkan hareketi içindeki bir parçacığın takip ettiği yola 

…………………… denir.

7.  Bir musluktan akan su yer çekiminin etkisi ile hızlanarak 

alçalır ve suyun akışı aşağıya doğru indikçe incelir. Bu incelmenin 

nedeni …………………… kavramı ile açıklanır.  

8.  Açık hava basıncı …………………… adı verilen araçlarla 

ölçülür.

9.  Su, açık hava basıncının 1atm’den düşük olduğu yerlerde 

0°C’nin …………………… donar. 

10. Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin 

büyüklüğü, cismin akışkan içerisindeki hacmine ve akışkanın 

…………………… göre değişir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.
1.  Aşağıdakilerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?

A) Kar ayakkabısının geniş tabanlı olması

B) Çivinin ucunun sivri olması

C) İş makinelerinde palet ya da lastiklerin geniş tabanlı olması

D) Bisiklet lastiklerinin ince tabanlı olması

E) Bıçağın kesici olan ağız kısmının ince olması

m m
2. Şekildeki m kütleli masanın zemine 

yaptığı basıncın büyüklüğü P’dir. Masanın 

üstüne her birinin kütlesi m olan 2 adet 

metal blok yerleştirilirse zeminde oluşan 

basınç ne olur?

A) 2
1

 P  B) P C) 2 P  D) 3 P  E) 4 P

Programda öngörülen 

kazanımlara ulaşma düze-

yinin değerlendirilmesini 

amaçlayan sorular

10.1.4. Durgun Akışkanların Cisimlere 
 Uyguladığı Kaldırma Kuvveti

Bir tekne ya da sandal suya indirildiğinde yüzer. Tonlarca ağır-

lıkta yük taşıyan büyük bir kargo gemisi de suda yüzer. Ancak,  bir 

metal ya da kaya parçası çok küçük de olsa suyun üzerine bırakıl-

dığında batar.

Fotoğraf 1.9: Tekne Fotoğraf 1.110: Balon

Taşımacılıkta kullanılan uçan balonlar havada durabilir. Fakat 

metal ya da kaya parçası havada serbest bırakılırsa kendiliğinden 

yere düşer.

Sizce cisimlerin suda ya da havada durmalarını sağlayan etki 

ne olabilir? Kaya ya da metal parçası gibi cisimler suda neden 

batar? Bu cisimler havada serbest bırakıldığında neden yere düşer? 

Anlatımı destekleyen 

görseller

ORGANİZASYON ŞEMASI
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1.
Ünite

Basınç ve
Kaldırma Kuvveti
10.1.1. Katılarda ve Durgun Sıvılarda Basınç
10.1.2. Akışkanlarda Akış Hızı ve Akışkan 
 Basıncı
10.1.3. Basıncın Hâl Değişimine Etkisi
10.1.4. Durgun Akışkanların Cisimlere 
 Uyguladığı Kaldırma Kuvveti

Bu ünitede; basınç kavramını yapılandırmanız ve katı ve 

akışkanlar için basıncın bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeniz 

amaçlanmıştır.

Kavramlar/Terimler
• Bernoulli (Bernolli) İlkesi

• Katılarda basınç

• Akışkanlarda basınç

• Kaldırma kuvveti

• Arşimet İlkesi

Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız. Bu sorular bölüm 

içeriğinde dikkatinizi çekmeye ve ön bilgilerinizi yoklamaya yöne-

liktir. Cevaplamakta zorlandığınız sorular olabilir. Ünite ile ilgili 

konuların işlenmesi sırasında edineceğiniz kazanımlarla bunları 

ve benzeri soruları daha rahat cevaplayabileceksiniz.

1. Basınç nedir? Katılarda ve durgun sıvılarda basıncı etkile-

yen değişkenler nelerdir?

2.  Akışkanlarda basıncı etkileyen değişkenler nelerdir?

3.  Kaldırma kuvveti nedir? Kaldırma kuvvetini etkileyen 

değişkenler nelerdir?

Hazırlık Soruları

11
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10.1.1. Katılarda ve Durgun Sıvılarda Basınç
7. sınıf “Kuvvet ve Enerji” Ünitesinde; basınç, kuvvet ve katı 

basıncı arasındaki ilişkiler katılarda ve sıvılarda basıncı etkileyen 

değişkenler konusunda bilgiler edinmiştik. Bu bilgileri hatırlamaya 

çalışalım.

Fotoğraf 1.1: Kar ayakkabısı Fotoğraf 1.2: Bıçakla portakal 
kesme

Kar üzerinde günlük ayakkabılarla yürümek zor olur. Bu yüzden 

kar yağışının fazla olduğu yerlerde geniş tabanlı kar ayakkabıları 

giyilir.

Ekmek, sebze, meyve gibi cisimleri kesmek için bıçağın keskin 

tarafı kullanılır.

Fotoğraf 1.3: Vidanın iki par-
mak arasında sıkıştırılması

Fotoğraf 1.4: Raptiyenin şişe 
mantarına batırılması

Bir vidayı Fotoğraf 1.3’teki gibi, iki parmağınızın arasına alıp 

sıkıştırınız. Vidanın sivri kısmının bulunduğu taraftaki parmağınızda 

daha fazla acıma hissetmenizin nedeni ne olabilir?

Bir çivi ve raptiyeyi Fotoğraf 1.4’teki gibi, şişe mantarına batır-

maya çalışınız. Raptiyenin şişe mantarına çividen daha kolay batırıl-

masının nedeni ne olabilir? Bu konulardaki tahminlerinizi arkadaşla-

rınızla paylaşınız.

Kar ayakkabısı, bıçak, vida ve çivi, basıncın uygulama alanları ile 

ilgili örneklerden bazılarıdır. Sizin de benzer örneklerle ilgili gözlemle-

riniz olabilir. Varsa bu örnekleri ve basıncın hayatımıza ne gibi etkisi 

olduğunu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Katı, sıvı ve gaz maddelerin tanecik yapısı, şekil, akışkanlık 

gibi bazı özelliklerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Örneğin, 

katıları oluşturan tanecikler arasında boşluk çok azdır. Bu nedenle 

tanecikler madde içerisinde öteleme hareketi yapamaz. Katıların belli 
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bir şekli vardır. Dışarıdan etki olmadıkça şekilleri değişmez. Sıvılarda 

tanecikler arasındaki mesafe katılara oranla daha fazladır. Sıvı tane-

cikleri madde içerisinde öteleme hareketi yapabilir. Sıvılar akışkandır, 

belli bir şekli yoktur, bulunduğu kabın doldurduğu kadarının şeklini 

alır. Gazlarda maddeyi oluşturan tanecikler birbirinden bağımsız 

olup serbestçe hareket edebilir. Gazlar şekilsizdir. Belli miktarda 

gaz büyük bir kabın tamamını doldurabileceği gibi küçük bir kaba da 

sıkıştırılabilir.

Kuvvetin, uygulandığı cisim üzerindeki etkisinin büyüklüğüne 

ve yönüne göre değiştiğini biliyoruz. Kuvvetin etkisi, uygulandığı 

yüzeyin büyüklüğüne göre de değişir. Kuvvet ile yüzey arasındaki 

ilişki basınç kavramı ile ifade edilir.

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. 

                Kuvvet
Basınç = ––––
                Yüzey

Kuvvet birimi N, yüzey m2 alınırsa basınç birimi 
m
N

2  olur.

Yukarıda açıklandığı gibi katı, sıvı ve gazlar farklı özelliklere 

sahip olduklarından basınç etkileri de birbirinden farklıdır. Bu farklı-

lığı irdelemeye çalışalım:

a. Katılarda Basınç
Ağırlığın, bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti olduğunu 

hatırlayalım. Katılar akışkan olmadıklarından, herhangi bir kaba 

konulmaları gerekmez. 

Sizce katıların basınç etkisi nasıl olur? Bir yüzey üzerinde 

duran katı cisim çevresine basınç uygular mı? Bu konulardaki 

tahminlerinizi defterinize yazınız. “Katı Basıncı” etkinliğini yaparak 

tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Etkinlik Basamakları

✓ Süngeri, geniş yüzeyi alta gelecek şekilde masanın üstüne 

koyunuz.

✓ Metal bloku süngerin üstüne koyup süngerdeki değişimi 

gözlemleyiniz.

✓ Sünger ile metal bloku masanın üzerine koyup birbirine 

yaklaştırınız. Metal blok süngere dokunduğunda süngerde her-

hangi bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyiniz.

1. EtkinlikKatı Basıncı1. Etkinlik

Araç Gereçler
•   Metal blok
• 1 adet sünger (yakla-
şık 20 cm x 30 cm x 5 cm boyutlarında)
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So nuca Varalım

1. Metal bloku süngerin üstüne koyduğunuzda süngerde 

nasıl bir değişme oldu? Bu değişim neden kaynaklanmış olabilir?

2. Metal blok ile sünger yan yana iken süngerde herhangi bir 

değişme oldu mu? Bu durumun nedenini nasıl açıklarsınız? 

3. Katıların basıncı için ne söylenebilir?

Yüzey alanı (A)

Ağırlık

Şekil 1.1: Katıların basınç etkisi

Katılarda ağırlığın etkisi Şekil 1.1’de gösterildiği gibi sadece 

düşey doğrultuda ve aşağıya doğrudur. Yani yanlara ve yukarıya 

doğru herhangi bir kuvvet etkisi söz konusu değildir. Buna göre bir 

katı cisim sadece oturduğu yüzeye basınç uygular.

b. Akışkanlarda Basınç

Sizce sıvıların ve gazların basınç etkisi katılardaki gibi sadece 

aşağıya doğru mu olur? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize not 

ediniz. “Sıvılarda Basınç” etkinliğini yaparak sıvıların basınç etkisi 

ile ilgili tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Etkinlik Basamakları

✓ Plastik şişeyi su ile doldurunuz.

✓ Süngeri, geniş yüzeyi alta gelecek şekilde masanın 

üstüne koyunuz. Su dolu şişeyi süngerin üstüne yerleştirip sün-

gerdeki değişimi gözlemleyiniz.

✓ Toplu iğne ile şişenin orta kısmında farklı yerlerden 3-4 

delik açınız. Suyun deliklerden akışını gözlemleyiniz. Dökülen 

suyu beherglasta toplayınız.

1. EtkinlikSıvılarda Basınç2. Etkinlik

Araç Gereçler

•   Plastik su şişesi (500 mL)
• Beherglas (1 adet)
• Su
•Toplu iğne
• Sünger (yaklaşık 20 

cm x 30 cm x 5 cm 
boyutlarında)
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So nuca Varalım

1. Su dolu plastik şişeyi süngerin üstüne koyduğunuzda sün-

gerde nasıl bir değişme oldu? Bu değişim neden kaynaklanmış 

olabilir?

2. Su dolu şişenin yanlarından toplu iğne ile delik açtığınızda 

ne oldu? Suyun deliklerden dışarı akması ne anlama gelir?

3. Sıvıların basıncı için ne söylenebilir?

Akışkan terimi hem sıvılar hem de gazlar için kullanılır. Sıvıların 

belli bir şekli olmadığını, konuldukları kabın şeklini aldığını biliyoruz. 

Basınç

Şekil 1.2: Sıvıların basınç etkisi

Sıvı molekülleri madde içerisinde yer değiştirme hareketi yapa-

bilir. Bu nedenle sıvıların basınç etkisi katılardan farklı olur. Sıvılar 

Şekil 1.2’de gösterildiği gibi temas ettikleri yüzeylere, yani bulun-

dukları kabın hem tabanına hem de yan yüzeylerine basınç uygular. 

İçerisinde sıvı bulunan bir kabın aynı derinlikteki yüzeylerine sıvı 

tarafından uygulanan basınç kuvvetleri eşit büyüklükte ve daima 

kabın yüzeyine dik doğrultudadır.

Gaz Basıncı

Atmosfer çeşitli gazların karışımından oluşur. Atmosferi oluştu-

ran gazların dünya yüzeyine uyguladığı basınca açık hava basıncı 
denir.

Gazları oluşturan taneciklerin birbirinden bağımsız olduklarını 

hatırlayalım. Katıların sadece üzerinde durdukları yüzeye, sıvıla-

rın ise bulundukları kabın tüm yüzeylerine basınç uyguladıklarını 

biliyoruz. Sizce gazlarda basınç etkisi nasıl olur? Bu konudaki tah-

minlerinizi defterinize yazınız. “Gazlarda Basınç” etkinliğini yaparak 

tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
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Etkinlik Basamakları

✓ Oyuncak balonu iyice şişiriniz.

✓ Balonu masanın üstüne koyunuz. Bir kalem silgisini iki 

parmağınızla tutup silgi ile balona üstten bir miktar bastırınız. 

parmağınızı hızla geri çekip balona ve silgiye ne olduğunu göz-

lemleyiniz.

✓ Balonu yanlardan iki elinizin arasına alarak bir miktar 

sıkıştırıp bırakınız. Bu sırada balonda ne gibi değişiklikler oldu-

ğunu gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Şişirilmiş balonu üstten silgi ile bastırdığınızda ne his-

settiniz? Parmağınızı çektiğinizde ne oldu? Balonun eski haline 

gelmesinin ve silginin yukarı doğru itilmesinin nedeni ne olabilir?

2. Şişirilmiş balonu iki elinizin arasına alarak sıkıştırıp bırak-

tığınızda ne oldu? Balonun eski haline gelmesini sağlayan etki 

ne olabilir?

3. Gazların basıncı için ne söylenebilir?

1. EtkinlikGazlarda Basınç3. Etkinlik

Basınç

Gaz

Şekil 1.3: Kapalı kaplardaki gaz basıncı

Gazlar, sıvılarda olduğu gibi temas ettikleri yüzeylere basınç 

uygular. Ancak sıvılar bulundukları kabın tabanına ve yan yüzey-

lerine temas ettikleri için basınç etkisi sadece buralarda olur. Buna 

karşılık bir kapalı kapta bulunan gaz, Şekil 1.3’teki gibi kabın tüm 

yüzeylerine basınç uygular.

Basıncı Etkileyen Değişkenler
Katıların, sadece oturdukları yüzeye, sıvıların bulundukları 

kabın tabanına ve yan yüzeylerine, gazların ise bulundukları kabın 

tüm yüzeylerine basınç uyguladığını biliyoruz. Basınç etkilerinde 

olduğu gibi katı, sıvı ve gazlarda basıncın büyüklüğünü etkileyen 

değişkenler de birbirinden farklıdır. Şimdi bu değişkenleri irdeleme-

ye çalışalım.

Araç Gereçler
•   Oyuncak balon
• Kurşunkalem silgisi
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a. Katılarda Basıncı Etkileyen Değişkenler

Sizce katılarda basıncı etkileyen değişkenler neler olabilir? 

Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Katılarda Basıncı 

Etkileyen Değişkenler” etkinliğini yaparak katılarda basıncın nelere 

bağlı olduğunu belirlemeye çalışınız.

Etkinlik Basamakları
✓ Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayınız.

Süngerdeki 

Çökme

Miktarı (cm)

Büyük  

Yüzey Alanı

(m2)

Bloğun

Ağırlığı

(N)

Ağırlık/

Yüzey alanı

(N/m2)

Tek Blok (yatay)

İki Blok (yatay)

✓ Metal bloğun boyutlarını cetvelle ölçüp geniş yüzeyinin ve 

yan yüzeylerinin alanlarını hesaplayarak defterinize not ediniz.

✓ Metal bloğun ağırlığını dinamometre ile ölçerek tablonun 

ilgili bölümünü doldurunuz.

✓ Süngeri geniş yüzeyi alta gelecek şekilde masanın üstüne 

koyunuz. Süngerin kalınlığını cetvelle ölçüp defterinize not ediniz.

✓ Metal bloğu geniş yüzeyi alta gelecek şekilde süngerin 

üstüne bırakınız. Masa ile blok arasındaki mesafeyi cetvelle ölçe-

rek süngerin çökme miktarını tespit edip hazırladığınız tablonun 

ilgili bölümüne yazınız. Ağırlık/Yüzey alanı değerini hesaplayıp 

tablonun ilgili bölümüne yazınız.

✓ Metal blok süngerin üstünde iken ikinci bloğu üstüne 

bırakınız. Süngerin çökme miktarını ve Ağırlık/Yüzey alanı değe-

rini tablonun ilgili bölümüne yazınız. Her iki durum için ayrı ayrı, 

süngerdeki çökme miktarlarını ve Ağırlık/ Yüzey alanı değerlerini 

karşılaştırınız.

✓ Defterinize aşağıdaki gibi ikinci bir tablo hazırlayınız.

Metal

Blok

Süngerdeki 

Çökme

Miktarı (cm)

Ağırlık

(N)

Ağırlık/

Yüzey alanı

(N/m2)

Büyük Yan

Yüzey Alanı (m2)

Küçük Yan

Yüzey Alanı (m2)

✓ Metal bloğu geniş yüzeyi alta gelecek şekilde süngerin 

üstüne bırakınız. Masa ile blok arasındaki mesafeyi cetvelle 

ölçüp, süngerin çökme miktarını tespit ederek hazırladığınız tab-

lonun ilgili bölümüne yazınız. Ağırlık/Yüzey alanı değerini hesap-

layarak tablonun ilgili bölümüne yazınız.

1. EtkinlikKatılarda Basıncı Etkileyen Değişkenler4. Etkinlik

Araç Gereçler
•   Sünger
• Metal blok ( eşit 

büyüklükte ve 2 adet)
• Cetvel
• Dinamometre
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✓ Metal bloğu küçük yan yüzeyi alta gelecek şekilde sün-

gerin üstüne koyup süngerdeki çökme miktarını ölçerek tablonun 

ilgili bölümüne yazınız. Ağırlık/Yüzey alanı değerini hesaplayarak 

tablonun ilgili bölümüne yazınız.

✓ Her durum için ayrı ayrı, süngerdeki çökme miktarlarını ve 

Ağırlık/ Yüzey alanı değerlerini karşılaştırınız.

So nuca Varalım

1. Sünger üzerindeki bir blokun oluşturduğu çökme miktarı 

ile iki blokun oluşturduğu çökme miktarını karşılaştırdığınızda ne 

gördünüz? Metal bloğun ağırlığı ile süngerde oluşan çökme miktarı 

arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. İki bloku üst üste koyduğunuzda Ağırlık/Yüzey alanı değeri 

nasıl değişti?

3. Metal blokun oturma yüzeyinin büyüklüğü ile süngerde olu-

şan çökme miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?

)c()b()a(

G 2G

Şekil 1.4: Katılarda basınç - ağırlık ilişkisi

Bir metal blok Şekil 1.4.(b)’deki gibi süngerin üstüne bırakılırsa 

süngerde bir miktar çökme meydana gelir. Metal blokun ağırlığı G 

ve tabanının yüzey alanı A ise

alan›Y zey
Kuvvet

A
G

ü =   
yazılır.

Metal blokun üstüne Şekil 1.4.c’deki gibi eşit ağırlıkta ikinci bir 

blok konularak ağırlık iki katına çıkarılırsa kuvvet iki katına çıkar ve 

süngerdeki çökme miktarı da iki kat artar. Yüzey alanı değişmedi-

ğinden,

alan›Y zey
Kuvvet

A
G2

ü =   
yazılır.

Buna göre süngerdeki çökme miktarı metal blokun ağırlığı ile 

doğru orantılıdır. Çökme ağırlıktan kaynaklandığına göre;

Basınç   Ağırlık (basınç, orantılıdır ağırlık) yazılır.

Tek blokun basınç etkisi

İki blokun basınç etkisi
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G G
G

(a) (b) (c)

Şekil 1.5 Katılarda basınç- yüzey alanı ilişkisi

 

A1
A3

A2

    

   A
1
 > A

2
 > A

3

Şekil 1.6 Dikdörtgenler prizmasının yüzeyleri

Şekil 1.6’da görüldüğü gibi dikdörtgenler prizmasının yüzey 

alanlarının büyüklüğü birbirinden farklıdır. Dikdörtgenler prizması 

şeklindeki blok, büyük olan A
1
 yüzeyi alta gelecek şekilde süngerin 

üstüne bırakılırsa süngerde bir miktar çökme oluşur. Blok daha 

küçük olan A
2
 yüzeyi alta gelecek şekilde süngerin üstüne bırakı-

lırsa süngerdeki çökme bir miktar artar. Blok küçük olan A
3
 yüzeyi 

alta gelecek şekilde süngerin üstüne bırakıldığında ise süngerdeki 

çökme miktarının daha da arttığı görülür. Metal blokun ağırlığı (sün-

gere etki eden kuvvet) değişmediğine göre, yüzey alanı küçüldükçe, 

ağırlığın yüzey alanına oranı (Ağırlık/Yüzey alanı) büyür. Buna göre 

süngerde meydana gelen çökme miktarı blokun süngere temas 

eden yüzey alanının büyüklüğü ile ters orantılıdır.

Kuvvet (ağırlık) değiştirilmemek kaydıyla, yüzey alanı ne kadar 

büyük olursa süngerdeki çökme miktarı o kadar az, yüzey alanı ne 

kadar küçük olursa süngerdeki çökme miktarı o kadar fazla olur.

Süngerdeki çökme, katı cismin ağırlığından kaynaklanır. Buna 

göre katılarda basınç yüzey alanı ile ters orantılıdır. O hâlde yüzey 

alanının tersi ile doğru orantılı olur. Bu durumda,

 Bas›nç
Yüzey alan›

1
a

  
yazılır.

Süngerdeki çökme miktarının ağırlıkla doğru orantılı olduğu 

dikkate alınırsa katılarda,

 
Bas›nç

Yüzey alan›
Kuvvet

=
  

yazılır.

Basınç, kısaca P ile gösterilir. Kuvvet F, yüzey alanı A ile gös-

terilirse katılarda basınç,

  P A
F=   olur.

Bir yüzeyin tamamına dik olarak etki eden kuvvete F basınç 

kuvveti denir.
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Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvet basınç ise yüzeyin 

tamamına etki eden kuvvet

Basınç kuvveti = Basınç . Yüzey alanı,

F = P . A  olur.

Basınç kuvveti vektörel olduğu hâlde basınç skaler büyüklüktür. 

Yani basınç sadece sayısal değeri ve birimi ile ifade edilir.

SI birim sisteminde basınç birimi N/m2’dir. Kuvvetin birimi N, 

yüzey alanının birimi m2 alınırsa basıncın birimi N/m2 olur. N/m2 ye 

özel olarak pascal (paskal) denir. Pascal kısaca Pa şeklinde yazılır.

1 Pa = 1 N/m2

1 Pa, 1N’luk kuvvetin 1m2’lik yüzeye yaptığı basınçtır.

Katılarda basınç, ağırlık ile doğru orantılı, bu kuvvetin uygu-

landığı yüzey alanının büyüklüğü ile ters orantılıdır. Bu özellikten 

yararlanılarak çeşitli araç gereçler yapılmıştır.

Fotoğraf 1.8: Hızlı tren

Fotoğraf 1.5: Paletli iş makinesi Fotoğraf 1.6: Lastikli iş makinesi

Fotoğraf 1.7: Çok tekerlekli kamyon

Günlük hayatta bazı yerlerde basıncın az olması istenirken, 

bazı yerlerde fazla olması istenir. İş makinelerinin lastikleri ya da 

paletleri olabildiğince geniş yapılır. Ağır yük kamyonlarında çok 

sayıda tekerlek kullanılarak  yüzeyin artması sağlanır.

Trenlerde çok sayıda tekerlek kullanılarak raylara ve yola 

temas eden yüzey alanı artırılır. Bu uygulamalar iş makinesi ve 

kamyonların yumuşak zeminlerde batmasını, tren raylarında ise 

rayların bozulmasını önler.

Günlük hayatta basıncın fazla olmasının istendiği durumlar da 

vardır. Örneğin çivi veya vida gibi malzemelerin uç kısımları sivri 

yapılarak yüzey alanı küçültülür. Böylece bu malzemelerin tahtaya 

ya da duvara kolay girmesi sağlanır. Dikiş dikmede kullanılan iğne-

nin ucu, kesme işinde kullanılan bıçak ve balta gibi araçların ağız 

kısımları sivri yapılarak basıncın artması sağlanır.
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b. Akışkanlarda Basıncı Etkileyen Değişkenler

Sıvılarda basıncı etkileyen değişkenler neler olabilir? Katılarda 

olduğu gibi ağırlık ve yüzey alanının sıvı basıncına etkisi var mıdır? 

Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız.”Sıvılarda Basıncı 

Etkileyen Değişkenler Nelerdir?” etkinliğini yaparak sıvılarda basın-

cı etkileye değişkenleri belirlemeye çalışınız.

Etkinlik Basamakları

✓ Oyuncak balonu ağız kısmından makasla kesiniz. Balonu 

gererek huniyi kapatınız.

✓ Beherglaslardan birine 200 mL su, diğerine aynı miktar-

da etil alkol koyunuz.

✓ Üçayak, destek çubuğu ve bunzen kıskacını kullanarak 

U borusunu sabitleyiniz. U borusuna yaklaşık 5 cm yüksekliğe 

kadar su doldurunuz. Su seviyesini renkli kalemle işaretleyiniz.

✓ Lastik hortumun bir ucunu huniye, diğer ucunu U boru-

sunun kollarından birine geçiriniz.

✓ Lastik hortumun ucunda bulunan huniyi balonun bulun-

duğu kısım alta gelecek şekilde yavaşça beherglastaki suya 

yaklaşık 3 cm kadar daldırıp sabit tutunuz. U borusunun diğer 

kolundaki su seviyesini gözlemleyiniz. Su seviyesini ilk su sevi-

yesi ile karşılaştırınız.

✓ Huniyi yaklaşık 6 cm derine daldırıp U borusundaki su 

seviyesini gözlemleyiniz. Su seviyesini bir önceki ve ilk su sevi-

yesi ile karşılaştırınız.

✓ Huniyi sudan çıkarıp aynı işlemleri diğer beherglasta 

bulunan etil alkol ile tekrarlayınız.

✓ Geniş cam kaba beherglastaki su yüksekliğine eşit ola-

cak şekilde su doldurunuz. U borusuna bağlı lastik hortumun 

ucundaki huniyi beherglastaki suda olduğu gibi önce yaklaşık 

3 cm, daha sonra 6 cm daldırınız. U borusundaki su seviyesini 

gözlemleyiniz. Su seviyesindeki değişme miktarını beherglasta-

ki su ile yaptığınız etkinlikteki seviyelerle karşılaştırınız.

1. Etkinlik
Sıvılarda Basıncı Etkileyen Değişkenler 
Nelerdir?5. Etkinlik

Araç Gereçler

Araç Gereçler
• Beherglas (2 adet)
• Geniş cam kap
• U borusu
• Huni
• Oyuncak balon
• Lastik hortum
• Üçayak
• Destek çubuğu
• Bağlama parçaları
• Bünzen kıskacı
• Makas
• Cetvel
• Su
• Etil alkol
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So nuca Varalım

1. Balonla kapatılmış huniyi suya ve etil alkole eşit miktar-

da daldırdığınızda U borusundaki su seviyesi nasıl değişti? Bu 

değişmenin nedeni ne olabilir?

2. Balonla kapatılmış huni suda ve etil alkolde derine daldı-

rıldıkça U borusundaki su seviyesi nasıl değişti? Huninin daldırıl-

dığı derinlikle U borusundaki sıvı seviyesi arasında nasıl bir ilişki 

vardır?

3. Kabın genişliğinin arttırılması U borusundaki su seviyesi  

artışını etkiledi mi? Kabın genişliği ile U borusundaki su seviyesi 

artışı arasında bir ilişki olabilir mi?

4. Balonla kapatılmış huni, su ve etil alkolde aynı derinlikte 

iken U borusundaki su seviyesi hangi durumda daha fazla arttı?

5. Beherglaslardaki sıvıların birbirinden farklı olması U boru-

sundaki sıvı seviyesi artışını etkiledi mi? Suyun yoğunluğu etil 

alkolün yoğunluğundan fazladır. Buna göre beherglasta bulunan 

sıvının yoğunluğu ile U borusundaki su seviyesi artışı arasında 

nasıl bir ilişki olabilir?

Lastik hortumla U borusuna bağlanmış huni sıvıya daldırıldı-

ğında, balon huninin içine doğru bir miktar çöker. Balondaki çökme 

suyun ağırlığından dolayı balonun yüzeyine kuvvet uygulamasından 

kaynaklanır. Bu kuvvetin, balonun yüzeyinde oluşturduğu basıncın 

etkisi ile hunideki ve lastik hortumdaki hava, U borusuna doğru itilir 

ve U borusunun diğer kolundaki su seviyesi yükselir.

Su Su

Şekil 1.7  Sıvı basıncı- derinlik ilişkisi

Huni, su içerisinde derine indirildikçe U borusunun ucu açık 

olan kolundaki su seviyesi artar. U borusundaki su seviyesi artışı, 

kaptaki suyun basıncından kaynaklandığına göre derinlik sıvı basın-

cını etkiler.

Huni, suda ve etil alkolde aynı derinliğe daldırıldığında U boru-

sundaki su seviyesinin aynı miktarda artmadığı görülür. Huninin 

suya daldırılması sırasında U borusundaki su seviyesi artışı, etil 

alkole daldırma sırasındaki artıştan daha fazla olur. Suyun yoğun-

luğu 1 g/cm3, etil alkolün yoğunluğu ise yaklaşık 0,8 g/cm3’tür. O 

hâlde yoğunluk sıvı basıncını etkiler. Sıvılarda basınç, derinlik ve 

sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
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Etil alkolSu

Şekil 1.8:  Sıvı basıncı - yoğunluk ilişkisi

Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denildiğini biliyoruz. 

Birim yüzeyin 1 cm2 olduğunu kabul edelim. Buna göre bir kapta 

bulunan sıvının, kabın tabanındaki 1 cm2 lik yüzeye uyguladığı 

kuvvet (basınç), 1cm2 lik yüzey üzerinde bulunan su sütununun 

ağırlığına eşit olur. 

h1 cm2

Şekil 1.9: Bir kapta bulunan sıvının kabın tabanına yaptığı 
basınç, tabandaki 1cm2 lik yüzeyin üstünde bulunan su sütununun 
ağırlığına eşittir.

1cm2 lilk yüzey üzerinde bulunan sıvı sütununun ağırlığı yani 

sıvı basıncı sadece sıvının hacmine ve öz ağırlığına göre değişir. 

Kabın şeklinin ya da büyüklüğünün sıvı basıncına etkisi olmaz.

h h h h

Şekil 1.10: Şekilleri farklı kaplarda bulunan eşit yükseklikteki 
aynı cins sıvıların, kapların tabanına yaptığı basınçlar birbirine 
eşittir.

Kütlesi m olan bir cismin ağırlığının kütle ile yer çekimi ivmesi-

nin çarpımına eşit olduğunu hatırlayalım.

 G = m. g

Benzer şekilde öz ağırlık da yoğunluk ile yer çekimi ivmesinin 

çarpımına eşittir.

 Öz ağırlık = Yoğunluk . Yer çekimi ivmesi

Buna göre sıvı basıncı ile yoğunluk ve derinlik arasındaki ilişki,

 P = h . dsıvı . g   bağıntısı ile ifade edilir.

Derinlik m, yoğunluk 
m
kg

3 , yer çekimi ivmesi 
s
m

2  birimi ile ifade 

edilirse basınç  birimi 
m s
kgm

m
N

3 2

2

2=  olur.

Sıvı basıncı
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Aşağıdaki örnek problemleri inceleyerek öğrendiklerimizi pekiş-

tirelim.

1. Örnek

0,2 m
0,4 m

Ağırlığı 1296 N olan bir metal blokun tabanının boyutları 

0,4 m ve 0,2 m’dir. Şekildeki gibi yatay bir yüzey üzerinde duran 

blokun oturduğu yüzeyde oluşturduğu basıncın büyüklüğünü 

hesaplayalım.

Çözüm

A = 0,4 m . 0,2 m = 0,08 m2

F = 1296 N

P A
F

0,08m
1296 N

2= =

P = 16 200 N/m2 bulunur.

2. Örnek
Bir ayağının yere dayanma yüzeyi 250 cm2 olan bir adam 

60 kg gelmektedir. Adam ayakta iken yere uygulanan basıncın 

büyüklüğünü hesaplayalım. (g = 10 m/s2 alalım)

Çözüm

Bir ayak yüzeyi 250 cm2 ise iki ayak yüzeyi

A = 250 cm2 . 2 = 500 cm2 olur.

1cm2 = 0,0001 m2 olduğundan

A = 500 cm2 . 0,0001 = 0,05 m2 olur.

m = 60 kg

G = m . g = 60 kg . 10 m/s2 = 600 N

P A
F

0,05 m
600N 12000N/m2

2= = =   bulunur.
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3. Örnek

Bir ayağının yere dayanma yüzeyi 

12 cm2 olan masanın ağırlığı 1920 N’dır. 

Şekildeki gibi yatay bir yüzey üzerin-

de duran masanın ayaklarının oturduğu 

yüzeyde oluşturduğu basıncın büyüklüğünü 

hesaplayalım.

Çözüm

Masanın dört ayağı olduğuna göre yere toplam yüzey alanı

A = 12 cm2 . 4 = 48 cm2 = 0,0048 m2 olur.

F = 1920 N

,
P A

F
m

N
0 0048

1920
2= =

P = 400 000 N/m2 bulunur.

4. Örnek

Su

3 m

A = 2 m2

Taban alanı 2 m2 ve 

yüksekliği 3m olan bir su 

deposunun tamamı su 

ile dolduruluyor.

a) Deponun taba-

nındaki basıncın büyük-

lüğünü,

b) Deponun tabanına etki eden basınç kuvvetini hesaplaya-

lım. (g = 10 m/s2)

Çözüm

 h = 3 m

 d
su

 = 1000 kg/m3

a) P = h. d
su

 . g = 3 m . 1000 kg/m3 . 10 m/s2

 P = 30 000 N/m2 bulunur.

b) F = P . A = 30 000 N/m2 . 2 m2

 F = 60 000 N bulunur.
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5. Örnek

2m

Benzin

Yoğunluğu 680 kg/m3 olan 

benzinle dolu deponun içine 

şekildeki gibi bir metal priz-

ma yerleştiriliyor. Prizmanın 

yüzeyden 2 m derinlikte olan 

alt yüzeyine etki eden basıncı 

hesaplayalım. (g = 10 m/s2)

Çözüm

Sıvılarda basınç etkisi her yönde olduğundan metal prizma-

nın alt yüzeyine de basınç uygulanır. (g = 10 m/s2)

h = 2 m

d
su

 = 680 kg/m3

P = h. d
benzin

 . g = 2 m . 680 kg/m3 . 10 m/s2

P = 13 600 N/m2 bulunur.

10.1.2. Akışkanlarda Akış Hızı ve Akışkan 
 Basıncı

Her türlü, akabilen sıvı ve gaz maddelere akışkan denir. 

Akışkanlar günlük yaşantımızda birçok yönden önemli rol oynar. 

İçtiğimiz su, nefes alıp verirken akciğerlerimize dolan ve tekrar dışarı 

atılan hava akışkandır. Vücudumuzda dolaşan ve yaşam sıvısı olarak 

adlandırılan kan da akışkandır.

Gemiler akışkan üstünde yüzer, uçaklar akışkan içinde hareket 

eder.

Bundan önceki bölümde durgun akışkanların basınç etkisi 

üzerinde durduk. Bu bölümde hareket hâlindeki akışkanların basınç 

etkisini irdeleyeceğiz. Fiziğin, hareket hâlindeki akışkanları inceleyen 

alanına akışkan dinamiği denir.

Akış alanının uçaklar ve roketlerdeki gibi sınırsız olduğu durum-

lara dış akışlar, akış alanının borularda olduğu gibi sınırlarla kuşatıl-

dığı durumlara da iç akışlar denir.

Hareket hâlindeki sıvılarda akış, iki farklı şekilde gerçekleşebilir. 

Sıvının her parçası düzgün bir çizgi boyunca akıyorsa bu şekildeki 

akışa kararlı akış ya da laminer akış denir. Kararlı akışta akışka-

nın her bir elemanı düzgün ve tanımlanmış bir yol boyunca hareket 

eder. Kararlı bir akış hâlinde, sıvının herhangi bir noktadaki akış hızı 

zamanla sabit kalır.

Akış yeterince hızlı olursa ya da sınır yüzeyleri akış hızında bek-

lenmedik değişiklikler yaratıyorsa akış düzensiz olur. Bu tür akışlara 

türbülanslı akış ya da girdap akımı denir.
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(a) (b)

Şekil 1.11: a) Kararlı akış;  b) Türbülanslı akış

Musluktan akan suyun düşük hızda akışı laminer akıştır. Akış 

hızının belli bir değerin üstüne çıkması durumunda akış son derece 

karmaşık ve düzensiz bir hâl alır ve türbülans akışa dönüşür.

Akışkan hareketi içindeki bir parçacığın takip ettiği yola akış 
yolu denir. Kararlı akışta belli bir noktadan geçen her eleman aynı 

akış yolunu takip ettiğinden akış çizgileri kesişmez. Çok sayıda akış 

yolu, ara kesiti A olan bir akış tüpü oluşturur ve kararlı akışta akış-

kanın hiçbir elemanı akış tüpünün duvarlarından sapmaz.

Akış yolları
Akış tüpüAlanı (A)

Şekil 1.12: Akışkan yolları ile sınırlanmış bir akış tüpü

Akış borusunun herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen 

akışkanın hacmine hacimsel akış hızı, bu hacimdeki akışkanın 

kütlesine de kütlesel akış hızı denir. Akış borusunun kesit alanı 

değişmedikçe akış hızı da değişmez. 

A1
A2

V1 V1 V2

Şekil 1.13: Akışkanlarda, akış hızı akış borusunun kesitine 
bağlı olarak değişir.

Gazlar sıkıştırılabilen akışkanlardır. Buna karşılık sıvılar belli 

şartlarda ve çok az sıkıştırılabildiğinden uygulamada sıvıların sıkış-

tırılamaz olduğu kabul edilir.

Madde yok edilemez ve yoktan var edilemez. Kütlenin koru-

numu ilkesi olarak bilinen bu ilkeye göre hareket eden akışkanın 

kütlesi değişmez. Buna göre bir akışkanın kesit alanı büyürse akış 

hızı azalır, kesit alanı küçülürse akış hızı artar.

Akış hızı ile kesit alanı arasındaki ilişki süreklilik denklemi ile 

gösterilir. Akışkanın akış hızı v, kesit alanı A ise süreklilik denklemi;

A
1
 . v

1
 = A

2
 . v

2
 şeklinde yazılır. Süreklilik denklemi şu şekilde 

ifade edilir:

Suyun laminer akışı

Suyun türbülans akışı
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Süreklilik denklemi: Hareket hâlindeki sıkıştırılamaz akışkan-

larda, boru boyunca her noktada akış hızı ile kesitinin çarpımı 

sabittir.

Durgun sıvılarda basıncın, derinliğe ve sıvının yoğunluğuna 

bağlı olduğunu biliyoruz. Sizce akışkanlarda basıncı etkileyen 

değişkenler neler olabilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “Akışkan Basıncını Etkileyen Değişkenler” etkinliğini yapa-

rak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde 5 - 6 kişilik gruplar oluştu-

runuz.

✓ A4 kâğıdının kısa kenarlarından birini şeffaf bant ile des-

tek takımına tutturarak kâğıdı düşey konumda asınız.

✓ Bir arkadaşınız saç kurutma makinesini kağıt yüzeyine 

paralel olacak şekilde ve yüzeyden yaklaşık 5 - 6 cm uzaklıkta 

tutarak yavaş konumda çalıştırsın. Kâğıttaki değişimi gözlemle-

yiniz. Arkadaşınız saç kurutma makinesinin hızını bir kademe 

artırsın, siz kâğıttaki değişimi gözlemlemeyi sürdürünüz.

✓ Oyuncak balonları eşit büyüklükte şişirip ağızlarını maka-

ra ipliği ile bağlayınız. Destek takımından yararlanarak balonla-

rı, aralarında 5- 10 cm mesafe olacak şekilde yan yana asınız. 

Saç kurutma makinesi ile balonların ortasından hava vermeden 

önce balonlarda nasıl bir değişme olacağı ile ilgili tahminlerinizi 

defterinize not ediniz. Bir arkadaşınız saç kurutma makinesini 

yavaş konumda çalıştırarak balonların arasından hava versin. 

Balonlardaki değişimi gözlemleyiniz.

✓ Plastik küvete yaklaşık üçte ikisi dolacak şekilde su 

koyunuz. Kibrit kutusu büyüklüğündeki straforları makara ipliği 

ile bağlayınız. Straforları suya bırakıp iplerini, straforlar plastik 

küvetin bir kenarından eşit uzaklıkta ve aralarında yaklaşık 5 

cm mesafe olacak şekilde ayarladıktan sonra plastik küvetin 

kenarına bantlayınız.

✓ Lastik hortumun bir ucunu musluğa, diğer ucunu plastik 

boruya bağlayınız. Plastik borunun ucunu su yüzeyinde duran 

iki straforun arasına yaklaştırınız. Musluğu açmadan önce iki 

straforun arasına su verildiğinde straforlarda nasıl etki oluşaca-

ğı ile ilgili tahminlerinizi defterinize not ediniz.

✓ Musluğu açarak straforların arasına plastik borudan su 

verip straforları gözlemleyiniz. Musluğu daha fazla açarak su 

miktarını artırıp straforları gözlemlemeyi sürdürünüz.

1. EtkinlikAkışkan Basıncını Etkileyen Değişkenler6. Etkinlik

Araç Gereçler

Araç Gereçler
• Eşit büyüklükte 2 adet oyuncak balon
• Plastik küvet
• Kibrit kutusu şeklinde 2 adet strafor parçası
• A4 kağıdı
• Saç kurutma makinesi
• Makara ipliği
• Lastik hortum
• Plastik boru
• Üçayak
• Destek takımı
• Bant
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So nuca Varalım

1. Düşey durumda asılı olan A4 kâğıdının alt kenarına para-

lel şekilde hava akımı verildiğinde kâğıt nasıl hareket etti? Bu 

hareketi nasıl açıklarsınız?

2. Asılı durumdaki şişirilmiş balonların arasına hava akımı 

verdiğinizde balonlar nasıl etkilendi? Gözlemleriniz tahminlerinizi 

destekledi mi?

3. Su yüzeyinde duran straforların arasına su verdiğinizde 

straforlar nasıl etkilendi? Gözlemledikleriniz tahminlerinizi des-

tekledi mi?

A4 kâğıdı

Saç kurutma
makinesi

Hava 

A4 kâğıdının yüzeyine paralel hava akımı basıncın azalmasına 
neden olur.

Asılı duran A4 kâğıdının önünde hava akımı oluşursa bu böl-

gede açık hava basıncı azalır ve kâğıt, basıncın az olduğu bölgeye 

doğru hareketlenir.

Asılı durumdaki şişirilmiş balonların arasında hava akımı oluş-

turulduğunda da balonların arasındaki bölgede açık hava basıncı 

azalır ve balonlar birbirine doğru yaklaşır.

Su akımının bulunduğu yerlerde de hava akımında olduğu gibi 

basınç azalması meydana gelir.

Su yüzeyinde duran strafor parçalarının arasında su akımı 

oluştuğunda bu bölgedeki basınç azalmasından dolayı straforlar 

birbirine doğru hareketlenir.

Hortumla bahçe sularken hortumun ucunu elinizle sıkarsanız 

kesit alanı küçülür ve hortumdan akan suyun hızı artar. Akışkanın 

hızının artması durumunda da bu durumun tersi olur. Yani kesit 

alanı küçülür.

Asılı durumdaki A4 kâğıdı 
hava akımının olduğu yere 
doğru hareketlenir.

Ucu sıkıştırılmış hortumdan 
suyun akışı
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Bir musluktan akan suyun akışı aşağıya doğru indikçe incelir. 

Yani suyun kesit alanı azalır. Bu durum, hızın artmasına bağlı ola-

rak suyun kesit alanının azalmasından kaynaklanır.

Bir nehir geniş bir çayır içinden yavaşça akar. Fakat dar bir 

boğazdan geçerken büyük bir hıza ulaşır. Akışkanlarda sürekliliğin 

en belirgin örneklerinden biri de vücudumuzdaki büyük ve küçük 

kan dolaşımıdır. Büyük kan dolaşımında, kalbin sol karıncığında 

bulunan temiz kan aort atardamarına, oradan da büyük damarlara 

akar. Atardamarlar dallara ayrılarak daha küçük damarlara, onlar 

da sayısız çok ince kılcal damarlara ayrılır. Vücudumuza dağılan 

kan, toplardamarlar aracılığı ile kalbin sağ kulakçığına döner. Kanın 

yoğunluğunun değişmediği kabul edilirse aort damarındaki akış hızı 

bütün kılcal damarlardaki akış hızına eşit olur.

Akışkan basıncı kavramı ile akışkanın çeperlerinde oluşturduğu 

basınç kastedilir. Akışkan basıncı akışkanın hızına ve yüksekliğe 

bağlı olarak değişir. Basınç, yükseklikle doğru orantılı, akışkanın 

hızı ile ters orantılıdır.

h1

P1

P2
P3

v1 v2
v3

A2 A3A1

h2

h3

Şekil 1.14: Akışkan basıncı

Akışkanlarda hızın kesit alanı ile ters orantılı olduğunu bili-

yoruz. Şekil 1.14 teki hız vektörlerinden de anlaşılacağı gibi kesit 

alanının büyük olduğu bölgede akış hızı küçük, kesit alanının küçük 

olduğu bölgede akış hızı büyüktür.

Akışkanlarda hız, akış borusunun kesit alanı ile ve akışkan 

basıncı ile ters orantılıdır. Kesit alanı artarsa akışkanın hızı azalır. 

Kesit alanı azalırsa akışkanın hızı artar. Benzer şekilde, akışkanın 

basıncı artarsa hız azalır, akışkanın basıncı azalırsa hız artar.

Sürtünmesiz bir ortamda bir cisim üzerine yapılan işin, bu işin 

yapılması sırasında harcanan enerjiye eşit olduğunu hatırlayalım. 

Bu ilkeden hareketle İsviçreli fizikçi Daniel Bernoulli (Denyıl Bernolli) 

1738 yılında akışkan basıncının, akışkanın hızına ve yüksekliğine 

bağlı olduğunu ortaya koymuştur.

Süreklilik denklemine göre akışkanın sürati kesit alanının 

büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Durgun sıvılarda olduğu gibi hareketli sıvılarda da basıncı etki-

leyen değişkenlerden birisi yüksekliktir.

Suyun musluktan akışı
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Hareketli sıvılarda basıncı etkileyen ikinci değişken ise akışka-

nın hızıdır. İdeal ve sıkıştırılamaz bir akışkan için basınç ile akış-

kan hızı arasındaki ilişki Bernoulli ilkesi ile açıklanır ve Bernoulli 
denklemi adı verilen bir denklemle ifade edilir. Bernoulli denklemi 

enerjinin korunumu ilkesine dayanır.

Basıncın, akış hızına bağlılığı süreklilik denkleminin bir sonu-

cudur. Sıkıştırılamaz bir akışkanın değişken ara kesitlere sahip bir 

akış tüpünden geçişi sırasındaki hızı değişkendir. Bu nedenle akış-

kan elemanları ivmeli hareket eder. Yani, akışkan elemanları ara 

kesitin büyümesine veya küçülmesine bağlı olarak yavaşlar veya 

hızlanır. Tüpün yatay olması durumunda ivmeye yol açan kuvvetler 

çevredeki akışkan tarafından uygulanır. Bunun anlamı farklı ara 

kesit bölgelerinde basıncın farklı olacağıdır. Şayet, basınç her yerde 

aynı olsaydı her akışkan elemanına etki eden net kuvvet sıfır olurdu 

ve hız değişmezdi.
a

A

v v

b c d

Şekil 1.15: Akışkanın eşit ara kesitlerden geçişi

Şekil 1.15 teki gibi ara kesiti değişmeyen bir akışkana ait 

eleman Δt gibi küçük bir zaman aralığında a’dan b’ye ulaşarak Δx 
kadar yer değiştiriyorsa aynı Δt zaman aralığında c’den d’ye ulaşa-

rak yine Δx kadar yer değiştirir. Buna göre kesit alanı değişmezse 

akışkan elemanının hızı ve akışkan elemanına etki eden basınç da 

değişmez.

h1

A1

A2

Akış

v1

v2

a b

c d

Şekil 1.16: Akışkanın farklı ara kesitlerden geçişi

Akış tüpü daralırsa akışkan elemanı ivme kazanır ve hızı artar. 

Akışkan elemanını ivmelendiren net bir kuvvet olabilmesi için akış-

kan elemanının, basıncın daha az olduğu bir bölgeye doğru hareket 

hâlinde olması gerekir. O hâlde akış tüpü daraldıkça (kesit alanı 

azaldıkça) basınç azalır. Kesit alanının A
1
 olduğu geniş bölgede 

akışkan elemanına etki eden basınç P
1
 ise, kesit alanının A

2
 olduğu 

dar bölgede akışkan elemanına etki eden basınç P
2
 olur. 

A
1
 > A

2
 ise

v
2
 > v

1
 ve

P
1
 < P

2
 olur.

Ayrıca, akışkanın takip ettiği yolda yükseklik farkı varsa bundan 

kaynaklanan basınç farkı da vardır.
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Bernoulli İlkesi: Akışkanlarda, hızın yüksek olduğu yerde 

basınç az, hızın düşük olduğu yerde ise basınç fazla olur.

Hız artışından kaynaklanan basınç düşmesi, bazen avantajlı 

olabildiği gibi bazen de olumsuz sonuçlara neden olabilir. Sizce 

akışkanların hızının yaşatabileceği sorunlar ya da sağlayabileceği 

avantajlar neler olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşları-

nızla paylaşınız.

Günlük hayatta karşılaştığımız, akışkanlarla ilgili birçok olay 

Bernoulli ilkesi ile açıklanabilir. Uçakların kanatları, hareket sıra-

sında üzerlerinden geçen havanın sıkışmasını sağlayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Üst yüzeyleri dışa doğru bombeli olan kanatlar hava-

nın yukarı doğru yön değiştirip sıklaşmasına neden olur. Sıkışan 

hava hızlanır ve basıncı düşer. Kanatların altında kalan havanın hızı 

değişmeyeceğinden basınç da değişmez. Kanatların üst kısmındaki 

basınç azalmasından dolayı uçak düşük basınçlı olan bu bölgeye 

doğru yükselir.

Kanat kesiti

Şekil 1.17: Uçak kanatları, üst bölümdeki hava basıncını düşü-

recek şekilde tasarlanır.

Sıkışan havanın hızlanmasına bağlı olarak basıncın düşmesi, 

uçakların yükselmesini sağlamada avantaj sağladığı halde tayfun, 

hortum ve kasırga sırasında çatıların uçması gibi olumsuz sonuçla-

ra da neden olabilir. Tayfun, hortum ve kasırga gibi şiddetli rüzgâr 

sırasında çatıların üzerinden geçen hava hızlanır ve bu bölgede 

açık hava basıncı düşer. Oluşan basınç farkı çatının yukarıya doğru 

itilmesine neden olur.

Şiddetli rüzgâr pencerelerin önünden geçen havanın hızlanma-

sına ve bu bölgede basınç düşmesine neden olabilir. Bu durumda 

binaların içindeki hava basıncı dışarıya göre çok yüksek olduğun-

dan pencere camları patlayabilir.

Zıt yönde aşırı hızla hareket eden iki aracın geçişmesi sıra-

sında araçlar birbirine çok yakın olursa, aralarındaki havanın sıkış-

masından kaynaklanan basınç düşüklüğü araçların birbirine doğru 

çekilmesine neden olabilir.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle 
çatısı uçan bina

Hava basıncının düşmesi 
çatının uçmasına neden olabilir.

Alçak basınç
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Yüksek basınç Düşük basınç Yüksek basınç

Şekil 1.18: Birbirini geçen araçlar arasında oluşan düşük basınç

Kamyon veya tır gibi büyük araçlar yüksek hızda seyir halin-

de iken otomobil gibi daha hafif araçlarla geçiş sırasında önemli 

miktarda basınç düşmesine neden olarak otomobilin savrulmasına 

neden olabilir. Bu yüzden karayollarında araçlar için belirlenen hız 

limitlerine uymak gerekir.

Sıcak sulu ısıtma sistemi kullanılan binalarda, zeminde ve üst 

katlarda kullanılan borularda sıcak suyun akış hızı ve basıncı ile ilgili 

hesaplamalar Bernoulli denkleminden yararlanılarak yapılır.

Barometre, altimetre, manometre ve batimetre gibi ölçme araç-

ları Bernoulli ilkesine göre çalışır.

Barometre
Açık hava basıncını ölçmeye yarayan araçlara barometre denir. 

Barometre, bir ucu kapalı ve içi cıva dolu uzun bir cam tüp ve geniş 

bir cıva kabından oluşur.

76 cm

P = 0

Açık hava

Şekil 1.19: Cıvalı barometre

Barometrenin yapısında kullanılan cam tüp cıva ile doldurulur 

ve ters çevrilerek cıva kabına batırılır. Cam tüp yeterince uzun ise 

cıva seviyesi bir miktar düşer ve belli bir seviyede kalır. Bu durumda 

cıva kabındaki cıva yüzeyine etki eden açık hava basıncı ile cam 

tüpte bulunan cıva basıncı birbirini dengeler. Deniz seviyesinde, 

cam tüpteki cıva yüksekliği 76 cm olur. Tüpteki cıva sütununun 

basıncı hesaplanırsa ona eşit olan açık hava basıncı bulunmuş olur. 

Bu basınca standart atmosfer basıncı denir.

Durgun sıvılarda basıncın,

P = d . g . h bağıntısı ile hesaplandığını biliyoruz.

d
cıva

 = 13,6 g/cm3 = 13600 kg/m3

g = 9,8 m/s2

h = 76 cm = 0,76 m alınırsa cıva sütununun tabana yaptığı 

basınç,



1. Ünite

34

P = 13 600 kg/m3 . 9,8 m/s2 . 0,76 m

P = 101 300 N/m2 bulunur. 

101 300 N/m2 büyüklüğündeki basınç 1 atmosfer (1 atm) kabul 

edilir. Bu basınç aynı zamanda deniz seviyesindeki  açık hava 

basıncına eşittir.

101 300 N/m2 = 1 atm = 76 cm-Hg

Manometre
Kapalı kap içerisindeki gaz basıncını ölçmek için kullanılan 

araçlara manometre denir.

Gaz

Manometre

ölçülen basınç

h

Şekil 1.20: Kapalı kaplardaki gaz basıncının ölçülmesi

Manometre, içinde cıva bulunan U şeklinde iki ucu açık cam 

borudan oluşur. Cam borunun uçları açık durumda iken kollardaki 

cıva seviyeleri eşit olur. Manometre, içinde gaz bulunan kapalı kaba 

bağlandığında kabın bağlı bulunduğu koldaki cıva, gaz basıncının 

etkisi ile itilir ve bu koldaki cıva seviyesi bir miktar alçalırken diğer 

koldaki cıva seviyesi yükselir. Bu durumda kapalı kap içerisindeki 

gazın basıncı manometrenin kollarındaki cıva seviyeleri arasında 

kalan cıva sütununun basıncına eşit olur. Kollardaki cıva seviyeleri 

arasındaki mesafe ölçülerek bu yükseklikteki cıva basıncı hesapla-

nırsa ona eşit olan gaz basıncı bulunur.

Kapalı kaptaki gaz basıncının açık hava basıncından düşük 

olması durumuda, manometrenin açık uçlu tarafındaki cıva seviyesi 

alçalır ve kapalı kaba bağlı olan taraftaki cıva seviyesi yükselir. Bu 

durumda cıva seviyeleri arasındaki mesafe ölçülerek bu yükseklik-

teki cıva basıncı hesaplanır ve bulunan basınç açık hava basıncın-

dan çıkarılarak gaz basıncı hesaplanır.

Batimetre
Durgun sıvılarda basıncın derinlikle doğru orantılı olduğunu 

biliyoruz. Batimetreler basınç değişimine bağlı olarak derinliği tespit 

etmeye yarayan araçlardır. Okyanus, deniz ya da göllerde derinlik 

tespiti, derinlik haritalarının hazırlanması ve zemin özelliklerinin 

belirlenmesi gibi çalışmalarda batimetrelerden yararlanılır.
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Altimetre

Altimetre

Hava basıncından faydalana-

rak bir yerin deniz seviyesinden 

yüksekliğini tespit etmeye yarayan 

araçlara altimetre denir. Özellikle 

havacılıkta pilotlar sis ya da yağış 

gibi kötü hava koşullarında yüksek 

tepe, bina ya da direklerden ne 

kadar yüksekte olduklarını kesti-

remezler. Bu durumda pilotlar alti-

metre adı verilen araçlardan yarar-

lanırlar. Havacılıkta kullanılan en 

önemli aletlerden biri olan altimetre, atmosfer basıncının yükseklikle 

azalması prensibine göre çalışır.

Altimetrelerde, havası boşaltılmış bir metal kutunun yüzeyi 

açık hava basıncının etkisi ile alçalıp yükselebilecek şekilde metal 

kapakla kapatılmıştır. Hava basıncının etkisi ile özelliğini kaybetme-

mesi için kapağın altına yay yerleştirilir. Esasen bir çeşit barometre 

olan altimetre deniz seviyesine göre yükseklik değerlerini gösterir.

10.1.3. Basıncın Hâl Değişimine Etkisi
Bir maddenin katı, sıvı ve gaz gibi belirli durumlarını tanımla-

mak için hâl kavramı kullanılır.

Örneğin, H
2
O bileşiği katı hâlde buz, sıvı halde su, gaz hâlde 

buhardır. Maddenin bir hâlden başka hâle geçişi hâl değişimi olarak 

adlandırılır.

Erime

Katı Sıvı Gaz

Buharlaşma

Şekil 1.21: Erime ve buharlaşma

Maddenin sıvı hâlden gaz hâline geçmesine buharlaşma, gaz 

hâlden sıvı hâle geçmesine ise yoğunlaşma denir. Her maddenin 

belirli basınç altındaki hâl değişimi belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. 

Bu sıcaklığa hal değiştirme sıcaklığı denir.

Hâl değişimi sırasında madde dışarıdan ısı alır ya da bir miktar 

ısı kaybeder. Dışarıdan ısı alma, maddeyi oluşturan taneciklerin 

hızlanmasını ve birbirinden uzaklaşmasını, ısı kaybı ise taneciklerin 

yavaşlamasını ve birbirine yaklaşmasını sağlar.

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denildiğini bili-

yoruz. Sizce basınç hâl değişimini etkiler mi? Bu konudaki tahmin-

lerinizi defterinize yazınız. “Basınç Hâl Değişimi İlişkisi” etkinliğini 

yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
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Etkinlik Basamakları

✓ Plastik bardakları su ile doldurup suyun donması için 

buzdolabının buzluğunda en az bir gün bekletiniz.

✓ Buzları plastik bardaklardan çıkarıp plastik küvete yer-

leştiriniz. Buz parçalarından birinin üstüne tahta parçasını ve 1 

kg’lık kütleyi koyunuz.

✓ Plastik küveti sınıfın bir yerinde beklemeye bırakıp baş-

lama süresini belirleyerek defterinize not ediniz.

✓ Her 10 dakikada bir buzlardaki erime miktarını gözlemle-

yip hangisinin daha çok eridiğini defterinize not ediniz.

✓ Buzlardan biri tamamen eridiğinde saate bakarak erime 

süresini belirleyiniz. Üstünde tahta ve 1 kg’lık kütle bulunan 

buzun erime süresi ile diğer buzun erime süresini karşılaştırınız.

✓ Cam balonların her birine 100 mL su koyunuz.

✓ Termometreyi tek delikli lastik tıpadan geçirip balonlar-

dan birini bu lastik tıpa ile kapatınız. Diğer cam balonun ağzı 

açık kalsın ve ikinci termometreyi bu cam balona yerleştiriniz.

✓ Geniş cam kaba yaklaşık yarısına kadar su koyunuz. 

Kabı, üstünde amyantlı tel kafes bulunan sacayağına yerleş-

tiriniz. Cam balonları destek takımından yararlanarak kabın 

tabanına dokunmayacak şekilde kaptaki suya batırınız. Ocağı 

yakarak geniş kaptaki ve cam balonlardaki suları gözlemleyiniz. 

Hangi cam balondaki suyun daha önce kaynamaya başladığını 

ve kaynama sıcaklığını tespit ediniz. Cam balonlardaki su sıcak-

lığını tespit edip defterinize yazınız. Cam balonlardan birindeki 

su kaynamaya başladıktan birkaç saniye sonra ocağı söndürü-

nüz.

So nuca Varalım

1. Her 10 dakikada bir yaptığınız gözlemlerde buzlardan 

hangisinin daha fazla eridiğini gördünüz?

2. Üstünde tahta ve 1 kg’lık kütle bulunan buzun erime süresi 

ile diğer buzun erime süresini karşılaştırdığınızda ne gördünüz? 

Buzlardan hangisi daha çabuk eridi? Bunun nedeni ne olabilir?

3. Cam balonlardan hangisindeki su daha önce kaynamaya 

başladı? Bunun nedeni ne olabilir?

1. EtkinlikBasınç - Hâl Değişimi İlişkisi7. Etkinlik

Araç Gereçler

Araç Gereçler
• Plastik bardak (eşit 

büyüklükte 2 adet)
• 10cm x 10 cm boyutla-rında tahta parçası
• Plastik küvet
• Saat
• Cam balon (2 adet)
• Dereceli silindir
• Tek delikli lastik tıpa
• Geniş cam kap
• Sacayağı
• Amyantlı tel kafes
• İspirto ocağı
• Termometre
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Basınç, maddenin taneciklerinin birbirinden uzaklaşmasını 

engelleyecek şekilde etki eder. Erime ve buharlaşma sırasında 

maddeyi oluşturan tanecikler birbirinden uzaklaşır. Bu yüzden yük-

sek basınç erimeyi ve buharlaşmayı zorlaştırır.

Donma ve yoğunlaşma sırasında erime ve buharlaşmanın 

tersine tanecikler yavaşlar ve birbirine yaklaşır. Dolayısı ile yüksek 

basınç donmayı ve yoğunlaşmayı kolaylaştırır.

Açık hava basıncı

Buz Buz

(a) (b)

Şekil 1.22: Basıncın erimeye etkisi

Açıkta bırakılan buz parçasına sadece açık hava basıncı etki 

eder. Buna karşılık üstüne cisim bırakılan buz parçası hem açık 

hava basıncının hem de cismin ağırlığından dolayı oluşan basıncın 

etkisindedir.

Donma sırasında maddeyi oluşturan tanecikler yavaşlar ve 

maddenin hacmi küçülür. Ancak su bu kurala uymaz. Diğer madde-

lerden farklı olarak su donma sırasında genleşir. Ağzına kadar su 

dolu bardak buzdolabının buzluğunda bekletilirse donma sonucun-

da oluşan buzun bardaktan taştığı görülür. Buzun erimesi sırasında 

da hacim azalır. Bu yüzden basınç buzun erimesini kolaylaştırır.

Deniz seviyesinde (1 atm basınç altında) buz 0°C’de erimeye 

başlar. Buzun üzerine cisim konulduğunda basınç artar ve buz 

0°C’nin altında erimeye başlar. Basınç 1 atm’in altında olursa buzun 

erimesi zorlaşır. Yani buz 0°C’nin üstünde eriyebilir. Yüksek dağla-

rın zirvesindeki karların yaz mevsiminde erimeden kalabilmesinin 

nedenlerinden biri de yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının 

azalmasıdır.

Basınç, su hariç tüm maddelerde donmayı kolaylaştırır, erimeyi 

ise zorlaştırır.

Kaynama olayının gerçekleşmesi için, buhar basıncının atmos-

fer basıncına eşit olması gerekir. Atmosfer basıncı artarsa, ağzı 

açık kaptaki sıvının kaynaması zorlaşır. Atmosfer basıncının azal-

ması ise kaynamayı kolaylaştırır, yani sıvı daha düşük sıcaklıkta 

kaynar.

Ağzı kapalı kapta, ısınma sırasında oluşan buhar dışarı çıka-

madığı için su yüzeyindeki basıncın artmasına neden olur. Ağzı açık 

kaptaki su yüzeyine sadece açık hava basıncı etki ettiği için basınç 

kapalı kaba göre daha düşüktür. Ağzı açık kaptaki suyun kapalı 

kaptaki sudan daha erken kaynaması bu basınç düşüklüğünden 

kaynaklanır.

Düdüklü tencerede buhar tencere içerisinde hapsedildiği için 

basınç artar ve suyun kaynama sıcaklığı yükselir. Su sıcaklığının 

100°C’nin üstüne çıkması yemeğin daha kolay pişmesini sağlar.
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P < 1 atm

P = 1 atm

Su 100 °C nin
altında kaynar

Su 100 °C de
kaynar

Şekil 1.23: Basıncın kaynamaya etkisi

Saf su deniz seviyesinde 100°C’de kaynar. Buna karşılık açık 

hava basıncının daha düşük olduğu Ankara’da  yaklaşık 96°C’de, 

Erzurum’da yaklaşık 94°C’de kaynar. 

Su kaynama ve yoğunlaşma sırasında diğer maddeler gibi 

davranır. Buna göre basınç, su dahil olmak üzere bütün maddelerde 

kaynamayı zorlaştırır, yoğunlaşmayı kolaylaştırır. 

Kış mevsiminde, yayaların ya da araçların geçtiği bölgelerdeki 

karların, açık arazideki karlardan daha çabuk erimesinin nedeni de 

basınç etkisinden kaynaklanır.  

10.1.4. Durgun Akışkanların Cisimlere 
 Uyguladığı Kaldırma Kuvveti

Bir tekne ya da sandal suya indirildiğinde yüzer. Tonlarca ağır-

lıkta yük taşıyan büyük bir kargo gemisi de suda yüzer. Ancak,  bir 

metal ya da kaya parçası çok küçük de olsa suyun üzerine bırakıl-

dığında batar.

Fotoğraf 1.9: Gemi Fotoğraf 1.10: Balon

Taşımacılıkta kullanılan uçan balonlar havada durabilir. Fakat 

metal ya da kaya parçası havada serbest bırakılırsa kendiliğinden 

yere düşer.

Sizce cisimlerin suda ya da havada durmalarını sağlayan etki 

ne olabilir? Kaya ya da metal parçası gibi cisimler suda neden 

batar? Bu cisimler havada serbest bırakıldığında neden yere düşer? 

Bu konulardaki tahminlerinizi defterinize not ediniz.

Bu bölümde, cisimlerin suda yüzmelerini ya da havada kal-

malarını sağlayan kaldırma kuvvetini ve kaldırma kuvvetinin bağlı 

olduğu değişkenlerin neler olduğunu öğreneceğiz.

Basıncın hal değişi-
mine etkileri ile ilgili olay-
ları araştırınız. Araştırma 
sonuçlarını sınıfta arka-
daşlarınızla paylaşınız. 
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Fotoğraf 1.11: Havada tartılan 
kaya parçası

Fotoğraf 1.12: Suda tartılan kaya 
parçası  

Fotoğraf 1.11, bir kaya parçasının havada tartılmasını, 1.12 

ise aynı kaya parçasının suda tartılmasını göstermektedir. Dinamo-

metrelerin göstergelerinden anlaşılacağı gibi kaya parçasının suda-

ki ağırlığı havadaki ağırlığından daha azdır.

(a)

(b)

Su

 
Şekil 1.24: Cismin havada ve suda tartılması

Ağırlık, bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti olup yer çekimi 

kuvvetinin yönü daima yerin merkezine doğrudur.  Cismin havada 

ya da suda olması yer çekimi kuvvetinin büyüklüğünü etkilemez. 

Sudaki ağırlık havadaki ağırlıktan daha az olduğuna göre, su içe-

risindeki cisim ağırlığa zıt yönlü olan başka bir kuvvetin etkisinde 

olmalıdır. Gerçekte de suya batırılan cisimler yer çekimi kuvveti ile 

birlikte bu kuvvete zıt yönlü ikinci bir kuvvetin etkisinde kalır. Suda 

olduğu gibi akışkanların cisimlere uyguladıkları yer çekimi kuvvetine 

zıt olan bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. 

Sizce kaldırma kuvveti neden kaynaklanıyor olabilir? Kaldırma 

kuvveti ile akışkan basıncı arasında bir ilişki olabilir mi? Bu konular-

daki tahminlerinizi defterinize yazınız. 

A
F1

h1
h2

F2

∆h = h2 — h1  (cismin yüksekliği)

Şekil 1.25: Kaldırma kuvvetinin belirlenmesi
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Sıvılarda basınç derinlikle doğru orantılı olup her yönde etki 

eder. Şekil 1.25 teki gibi, sıvı içinde bulunan silindir şeklindeki cis-

min üst yüzeyi h
1
 derinliğinde olduğundan su üst yüzeye, 

P
1
 = d

s
 . g . h

1
  basıncı uygular.

Cismin alt yüzeyi h
2
 derinliğinde olduğundan su alt yüzeye,

P
2
 = d

s
 . g . h

2
  basıncı uygular.

Silindir şeklindeki cismin alt ve üst taban yüzeyleri eşit büyük-

lüktedir. 

Üst tabana etki eden basınç kuvveti,

F
1
 = P

1
 . A = d

s
 . g . h

1
  . A olur. Bu kuvvet aşağıya doğrudur. 

Alt tabana etki eden basınç kuvveti, 

F
2
 = P

2
 . A = d

s
 . g . h

2
  . A olur. Bu kuvvet yukarıya doğrudur.

h
2
 > h

1
 olduğundan alt tabana etki eden F

2
 kuvveti üst taba-

na etki eden F
1
 kuvvetinden daha büyüktür. Bu yüzden cisim

F
N

 = F
2
 — F

1
 büyüklüğünde ve yukarı doğru olan net kuvvetin 

(Kaldırma kuvveti)  etkisinde kalır. 

Cisme etki eden kaldırma kuvveti,

F
kaldırma

 = F
2
— F

1
 = (d

s 
. g . h

2 
. A) — (d

s 
. g . h

1 
. A)

 = d
s 

. g . A . (h
2
 — h

1
)

F
kaldırma

= d
s 

· g · A · Δh

                

Sıvının yoğunluğu     Silindirin hacmi (V)

Fkaldırma = ds· g · V

Bir akışkan içerisinde bulunan cisme akışkan tarafından uygu-

lanan kaldırma kuvvetinin kaynağı akışkanın basıncıdır. Sıvı içe-

risindeki bir cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin hacmine eşit 

hacimdeki sıvının ağırlığına eşittir. Bu gerçek MÖ 3. yüzyılda bir 

bilim insanı ve matematikçi olan Arşimet tarafından keşfedilmiş olup 

Arşimet ilkesi olarak bilinir. 

Arşimet İlkesi

Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, cismin batan 

kısmının hacmine eşit hacimdeki sıvının ağırlığına eşittir. 

Bir cisim suda ya da başka bir akışkanda ister tamamen, ister 

kısmen batmış olsun. Akışkan tarafından cisme, akışkan içerisinde-

ki hacim ve sıvının yoğunluğu ile orantılı olan bir kaldırma kuvveti 

uygulanır. Cismin sıvı içinde kalan hacmi ve sıvının yoğunluğu ne 

kadar büyükse kaldırma kuvveti de o oranda büyük olur. 

Bir cisim herhangi bir akışkana bırakıldığında bir miktar akışkan 

ile yer değiştirir. Örneğin, içinde su bulunan kaba bir kaya parçası 

bırakılırsa su seviyesinin yükseldiği görülür. Şayet kabın tamamı 

su ile dolu ise kaya parçası bırakıldığında suyun bir kısmı taşar. 

Su seviyesinin yükselmesi ya da kaptaki suyun taşması, akışkanın 

kaya parçası ile yer değiştirmesinden kaynaklanır. 

Suyun hacmi

Taş ve suyun hacmi
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Her madde evrende belli bir yer kaplar. Yani her maddenin 

hacmi vardır. 

V

ΔV

Şekil 1.26: İçinde su bulunan kaba bırakılan kaya parçası 

ΔV = cisimle yer değiştiren suyun hacmi

Bir cisim içinde su bulunan kaba bırakıldığında kendi hacmine 

eşit hacimdeki su ile yer değiştirir. Hacmindeki artış miktarı kaya 

parçasının hacmine eşittir. 

Şekil 1.27: Su ile dolu kaba bırakılan kaya parçası

Cismin hacmi = Taşan suyun hacmi

 Arşimet prensibine göre kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cisim-

le yer değiştiren akışkanın ağırlığına eşittir. Başka bir ifadeyle, 

kaldırma kuvveti cismin batan hacmine eşit hacimdeki sıvının ağır-

lığına eşittir. 

Yüzme, Askıda Kalma ve Batma

Bir sıvıya bırakılan cisim sıvıda; yüzme, askıda kalma ve batma 

olarak nitelendirilen üç farklı konumda olabilir. 

Yüzme: Sıvıya bırakılan bir cismin hacminin bir kısmının sıvı 

içerisinde, bir kısmının dışarıda olması, yani cismin kısmen batmış 

durumda olması

Askıda kalma: Cismin, tamamı sıvının içinde fakat kabın taba-

nına inmemiş olması

Batma: Cismin, sıvının bulunduğu kabın tabanına inmiş olması

(a) Yüzen cisim (b) Askıda kalan cisim  (b) Batan cisim  

d d d

Şekil 1.28: Yüzen, askıda olan ve batan cisimler
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Sıvı içerisindeki bir cisim, biri cismin ağırlığı, diğeri sıvının 

cisme uyguladığı kaldırma kuvveti olmak üzere zıt yönlü iki kuvvetin 

etkisinde kalır. Sizce bir cismin yüzme, askıda olma ya da batma 

durumu ile bu kuvvetler arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu konudaki 

tahminlerinizi defterinize yazınız.

Yüzme

Bir cismin yüzüyor olması onun dengede olduğunu yani den-

geleyen kuvvetlerin etkisinde olduğunu gösterir. Buna göre yüzen 

cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. 

Kaldırma kuvveti = Cismin ağırlığı (yüzen cisim)

Askıda olma

Askıda olan cisimlerde hacmin tamamı akışkanın içinde olduğu 

hâlde cisim tabana inmeden akışkanın içerisinde asılı kalır. Askıda 

olma durumunda da cisim dengeleyen kuvvetlerin etkisindedir. Yani 

kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. 

Kaldırma kuvveti = Cismin ağırlığı  (Askıda kalan cisim)

Yüzme ve askıda kalma durumunun her ikisinde de kaldırma 

kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Ancak yüzme durumunda cismin 

kısmen batmış olduğu unutulmamalıdır.

Batma

Batma durumunda cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin 

ağırlığından küçük olur. Bu yüzden cisim, ağırlık ile kaldırma kuvveti 

farkına eşit büyüklükteki net kuvvetin etkisiyle kabın tabanına iner.

Kaldırma kuvveti < Cismin ağırlığı  (Batan cisim)

Kaldırma Kuvvetini Etkileyen Değişkenler 
 Arşimet prensibine göre, batan bir cisme etki eden kaldırma 

kuvveti, cismin batan kısmının hacmine eşit hacimdeki sıvının ağır-

lığına eşittir. Batan hacim ne kadar büyükse cisme etki eden kal-

dırma kuvveti de o oranda büyük olur. O hâlde bir cisme etki eden 

kaldırma kuvvetini etkileyen değişkenlerden birisi cismin akışkan 

içerisinde kalan hacminin büyüklüğüdür. 

Denizde yüzmenin havuzda ya da gölde yüzmeden daha kolay 

olduğu bilinir. Göl ve havuz suyu tatlı su olduğu hâlde deniz suyu 

tuzludur. Sizce tatlı suda yüzmek deniz suyunda yüzmekten niçin 

daha zordur? Akışkanların batan cisimlere uyguladıkları kaldırma 

kuvvetinin akışkanın cinsi ile bir ilişkisi olabilir mi? Bu konulardaki 

tahminlerinizi defterinize not ediniz. “Yoğunluk-Kaldırma Kuvveti 

İlişkisi” etkinliğini yaparak akışkanın yoğunluğunun kaldırma kuvve-

tini etkileyip etkilemediğini kontrol ediniz. 

Kaldırma
kuvveti Ağırlık

Şekil 1.29: Yüzen cisme 
etki eden kuvvetler 
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Etkinlik Basamakları

✓ Kaya parçasının ağırlığını ölçüp defterinize not ediniz.

✓ Geniş cam kaba yaklaşık 2/3’si dolacak şekilde musluk 

suyu koyunuz.

✓ Kaya parçasını yorgan ipliği ile dinamometreye asınız. 

Destek takımı ve bağlama parçalarını kullanarak dinamomet-

reyi kaya parçasının tamamı beherglastaki suyun içinde olacak 

şekilde asınız. Dinamometreden ağırlığı okuyup “sudaki ağırlık” 

olarak defterinize kaydediniz.

✓ Beherglastaki suya yaklaşık 2 yemek kaşığı dolusu 

yemek tuzu koyup erimesi için iyice karıştırınız. Kaya parçası-

nın tamamı tuzlu suyun içinde iken ağırlığını ölçüp “tuzlu sudaki 

ağırlık” olarak defterinize not ediniz. 

✓ Beherglasa 2/3’si dolacak şekilde etil alkol koyunuz. 

Kaya parçasının tamamı etil alkolün içinde olacak şekilde ağır-

lığını ölçüp “etil alkoldeki ağırlık” olarak defterinize kaydediniz. 

Kaya parçasının ağırlığı ile musluk suyundaki, tuzlu sudaki ve 

etil alkoldeki ağırlıklarını karşılaştırınız.

TUZ
SU

ETİL ALKOL

So nuca Varalım

1. Kaya parçasının musluk suyundaki, tuzlu sudaki ve etil 

alkoldeki ağırlıkları için ne söylenebilir? Kaya parçasının ağırlığı 

hangi sıvıda iken diğerlerinden daha az geldi?

2. Farklı sıvılarda tartılan kaya parçasının ağırlığının farklı 

büyüklükte olması ne anlama gelir?

1. EtkinlikYoğunluk - Kaldırma Kuvveti İlişkisi8. Etkinlik

Araç Gereçler
• Beherglas (2 adet, 

büyük boy)
• Dinamometre
• Su
• Yemek tuzu
• Etil alkol
• Kaya parçası
• Yorgan ipliği
• Destek takımı
• Bağlama parçaları
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Musluk suyu, tuzlu su ve etil alkol gibi sıvıların farklı oluş neden-

lerinden biri de yoğunluklarının farklı olmasıdır.

Musluk suyunun yoğunluğu yaklaşık 1 g/cm3, tuzlu suyun yoğun-

luğu yaklaşık 1,2 g/cm3, etil alkolün yoğunluğu ise yaklaşık 0,8 g/cm3 

tür.

Kaya parçasının musluk suyundaki ağırlığı tuzlu sudaki ağırlı-

ğından küçük fakat etil alkoldeki ağırlığından büyüktür. Akışkanın 

yoğunluğu artarsa kaldırma kuvveti artar, akışkanın yoğunluğu azalır-

sa kaldırma kuvveti azalır. Buna göre kaldırma kuvvetinin büyüklüğü 

sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

Su Tuzlu su

Şekil 1.30: Havadaki ve farklı sıvılardaki ağırlık

Ağırlık ölçümü hava ortamında yapılır. Yani bir cismin dinamo-

metre ile ölçülen ağırlığı, esasında havanın cisme uyguladığı kaldır-

ma kuvveti ile cisme etki eden yer çekimi kuvveti arasındaki farktır. 

Ancak havanın yoğunluğu çok düşük olduğu için (d
hava

 = 0,001g/cm3) 

ağırlık ölçümü sırasında havanın kaldırma kuvveti ihmal edilir. 

Problem Bul, Çözüm Yolları Üret
Rivayete göre  Arşimet,  ilkesini banyo yaparken, krala 

hediye edilen bir tacın saf altın olup olmadığını nasıl tespit ede-

bileceğini düşünürken bulmuştur. Hassas terazi ile tartıldığında 

14.7 kg gelen söz konusu taç su içine batırılarak tartıldığında 

13,4 kg gelmiştir.

 Arşimet yaptığı hesaplamalar sonucunda tacın yapıldığı 

maddenin yoğunluğunun 11 300 kg/m3 olduğunu tespit etmiştir. 

Saf altının yoğunluğunun 19 300 kg/m3 olduğundan hareketle  

Arşimet krala hediye edilen tacın saf altından yapılmadığını 

ortaya koymuştur.

 Arşimet, krala hediye edilen tacın saf altın olup olmadığı 

yönündeki şüpheden kaynaklanan problemi, kaldırma kuvvetin-

den yararlanarak çözmüştür. Siz de günlük hayatta karşılaşıla-

bilecek, kaldırma kuvveti ile ilgili problemler ortaya koyarak bu 

problemlere çözümler üretiniz. Ortaya koyduğunuz problemleri 

ve bu problemlerin çözüm yollarını öğretmeninizin rehberliğinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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Değerlendirme Çalışmaları
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen sözcük ve 

sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız. 
Akış yolu, barometre, basınç, fazla, laminer akış, süreklilik, 

ters orantı, üstünde, yoğunluğuna, zeytinyağı

1.  İş makinelerinde palet ya da lastikler geniş tabanlı yapılarak 

yere uygulanan ……………… azaltılır. 

2. Bir vida iki parmak arasına alınıp sıkıştırıldığında vidanın 

sivri tarafındaki parmakta acıma hissinin diğer taraftakine göre daha 

fazla olması basıncın yüzeyle …………………… olduğunu gösterir. 

3.  Suyun yoğunluğu 1 g/cm3, zeytinyağının yoğunluğu

0,9g/cm3 tür. Özdeş beherglaslara eşit hacimde su ve zeytinyağı 

doldurulursa, içinde …………………… bulunan kabın tabanındaki 

basınç diğerinden daha az olur.

4.  Akışkanlarda hızın yüksek olduğu yerde basınç az, hızın 

düşük olduğu yerde basınç …………………… olur. 

5.  Hareket halindeki bir sıvının her parçası düzgün bir çizgi 

boyunca akıyorsa bu şekildeki akışa …………………… denir.

6.  Akışkan hareketi içindeki bir parçacığın takip ettiği yola 

…………………… denir.

7.  Bir musluktan akan su yer çekiminin etkisi ile hızlanarak 

alçalır ve suyun akışı aşağıya doğru indikçe incelir. Bu incelmenin 

nedeni …………………… kavramı ile açıklanır.  

8.  Açık hava basıncı …………………… adı verilen araçlarla 

ölçülür.

9.  Su, açık hava basıncının 1atm’den düşük olduğu yerlerde 

0°C’nin …………………… donar. 

10. Akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin 

büyüklüğü, cismin akışkan içerisindeki hacmine ve akışkanın 

…………………… göre değişir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.
1.  Aşağıdakilerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?

A) Kar ayakkabısının geniş tabanlı olması

B) Çivinin ucunun sivri olması

C) İş makinelerinde palet ya da lastiklerin geniş tabanlı olması

D) Bisiklet lastiklerinin ince tabanlı olması

E) Bıçağın kesici olan ağız kısmının ince olması

m m
2. Şekildeki m kütleli masanın zemine 

yaptığı basıncın büyüklüğü P’dir. Masanın 

üstüne her birinin kütlesi m olan 2 adet 

metal blok yerleştirilirse zeminde oluşan 

basınç ne olur?

A) 2
1

 P  B) P C) 2 P  D) 3 P  E) 4 P
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3. Bir grup öğrenci yaptıkları laboratuvar çalışması sırasında; 

bir metal parçasının ağırlığını, yoğunlukları d
1
 = 1200 kg/m3,

d
2
 = 900 kg/m3 ve d

3
 = 800 kg/m3 olan sıvılarda ölçüyorlar. Bu çalış-

ma sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir.

A) Ağırlık, d
1
 yoğunluklu sıvıda en büyük olur.

B) Cismin bu sıvılardaki ağırlıkları değişmez. 

C) En düşük kaldırma kuvveti d
3
 yoğunluklu sıvı tarafından 

uygulanır.

D) Sıvıların cisme uyguladıkları kaldırma kuvvetleri eşit olur.

E) En büyük kaldırma kuvveti d
2
 yoğunluklu sıvı tarafından 

uygulanır.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

I. Katılarda basınç ağırlığa ve yüzeyin büyüklüğüne bağlıdır. 

II. Durgun akışkanlarda basınç, derinliğe ve akışkanın yoğun-

luğuna bağlıdır

III. Katılarda ve durgun akışkanlarda basınç etkisi daima aşağı-

ya doğrudur.

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) II ve III E) Yalnız III

5.  

h

K

10 cm2 20 cm2 20 cm2 20 cm2

h/2

L M N

Şekildeki K kabının taban alanı 10 cm2, L, M ve N kaplarının 

taban alanları 20 cm2’dir. Kaplarda, şekilde belirtilen yükseklikte 

aynı cins sıvı bulunduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-

lıştır?

A) K, L ve M kaplarının tabanında eşit büyüklükte basınç olu-

şur.

B) K ve N kaplarının tabanında eşit büyüklükte basınç oluşur.

C) L ve M kaplarının tabanında eşit büyüklükte basınç kuvveti 

oluşur.

D) N’nın tabanında oluşan basınç diğerlerinin yarısına eşittir. 

E) K ve N kaplarının tabanında oluşan basınç kuvvetleri eşittir.
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6. Aşağıdakilerden hangisi basınç değişimine bağlı olarak yük-

seklik ölçmede kullanılan araçtır?

A) Barometre  B) Batimetre C) Altimetre

D) Manometre E) Termometre 

7. Bir laboratuvar çalışmasında öğrenciler, silindir şeklindeki 

bir metal parçasını suda, zeytinyağında ve etil alkolde tartarak bu 

sıvılardaki ağırlıklarını ölçüyorlar.

Öğrenciler bu çalışmayı aşağıdakilerden hangisini araştırmak 

için yapmış olabilirler?

A) Sıvı basıncının derinlikle olan ilişkisini

B) Kaldırma kuvvetinin ağırlıkla olan ilişkisini

C) Kaldırma kuvvetinin cismin hacmi ile olan ilişkisini

D) Kaldırma kuvvetinin sıvı yoğunluğu ile ilişkisini

E) Basıncın sıvı yoğunluğu ile ilişkisini

8.  

v13A 2A Av2 v3

Şekildeki gibi kesit alanı 3A olan boruda akan akışkan kesit 

alanları 2A ve A olan borulardan geçmektedir. Akışkanın borular-

daki akış hızı sırası ile v
1
, v

2
, v

3
, akışkan basıncı P

1
, P

2
 ve P

3
 ise;  

akış hızlarının ve akışkan basınçlarının büyükten küçüğe doğru 

sıralaması nasıl olur?

A) v
3
 > v

2
 > v

1
 B) v

3
 > v

2
 > v

1
 C) v

1
 > v

2
 > v

3

 P
1
 > P

2
 > P

3
  P

3
 > P

2
 > P

1
  P

1
 > P

2
 > P

3

D) v
1
 > v

2
 > v

3
 E) v

1
 = v

2
 = v

3

 P
3
 > P

2
 > P

1
 P

1
 = P

2
 = P

3

K

Sıvı

9. Hacmi 3V olan K cismi bir sıvıya bıra-

kıldığında hacminin 1/3’i sıvının dışında olacak 

şekilde yüzüyor. Buna göre aşağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur?

A) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür.

B) Kaldırma kuvveti 3V hacmindeki sıvının ağırlığına eşittir. 

C) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. 

D) Kaldırma kuvveti 2V hacmindeki sıvının ağırlığına eşittir.

E) Kaldırma kuvveti V hacmindeki sıvının ağırlığına eşittir.
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10. Deniz dibinde inceleme yapmak üzere dalan bir dalgıç 

su yüzeyinden 30 m derine iniyor. Suyun bu noktadaki basıncı ne 

kadardır? (Deniz suyunun yoğunluğu = 1200 kg/m3, g = 9,8 m/s2)

A) 180 000 N/m2 B) 36 000 N/m2 C) 360 000 N/m2

D) 35 280 N/m2 E) 352 800 N/m2

Su

K

11. Bir kapta bulunan suya bırakıldığında 

şekildeki gibi duran K cisminin su yüzeyine 

çıkması isteniyor. Bunun için aşağıdakilerden 

hangisinin yapılması uygun olur?

A) Kaba, bir miktar su ilave edilmeli

B) Suya, yoğunluğu sudan daha düşük olan sıvı ilave edilmeli

C) Kaba, tuzlu su ilave edilmeli

D) Kaba, hacmi cismin hacminden daha büyük olan başka bir 

cisim konulmalı

E) Kaptaki suyun yarısı boşaltılmalı

12. 24 ayar altından yapıldığı iddia edilen küp şeklindeki bir kül-

çenin gerçek altın olup olmadığını tespit etmek için aşağıdakilerden 

hangisinden yararlanılabilir?

A) Hareket hâlindeki akışkanların basınç etkisinden

B) Hareket hâlindeki akışkanların kaldırma kuvvetinden 

C) Durgun akışkanların basınç etkisinden

D) Durgun akışkanların kaldırma kuvvetinden 

E) Durgun akışkanlarda basıncın derinlikle değişmesi ilkesin-

den 

13. Aşağıdakilerden hangisi Bernoulli ilkesi ile ilişkilidir?

A) Atmosferin yüksek kesimlerinde açık hava basıncının düşük 

olması

B) Kanatların, üst kısımda kalan havanın sıkışmasını sağlaya-

cak şekilde yapılmış olması

C) Uçak motorunun yükseltici etkisi

D) Kanatların, üst kısımdaki hava basıncının yükselmesini sağ-

layacak şekilde yapılmış olması

E) Atmosfer tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin uçağın 

ağırlığından büyük olması

14. Aşağıdakilerden hangisinin, durgun akışkanların kaldırma 

kuvveti ile ilişkisi yoktur?

A) Gemi B) Zeplin C) Uçan balon

D) Balıkçı teknesi E) Füze 
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Ünite

Kavramlar/Terimler
• Yük

• İletken

• Yalıtkan

• Elektrik alan

• Akım

• Elektriksel potansiyel fark

• Direnç

• Ohm Yasası

• Joule (Jul) Kanunu

• Manyetik alan
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Elektrik ve
Manyetizma
10.2.1. Elektrik Yükleri
10.2.2. Akım, Direnç ve Potansiyel Fark
10.2.3. Elektrik Devreleri
10.2.4. Mıknatıslar
10.2.5. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi

Bu ünitede; elektrik ve manyetizma olaylarını anlamlandıracak 

temel kavramları yapılandırmanız,  basit elektrik devrelerinin dav-

ranışını açıklayan matematiksel modeller geliştirmeniz ve akım ile 

manyetik alan ilişkisini analiz etmeniz amaçlanmıştır.

Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız. Bu sorular bölüm 

içeriğinde dikkatinizi çekmeye ve ön bilgilerinizi yoklamaya yönelik-

tir. Cevaplamakta zorlandığınız sorular olabilir. Ünite ile ilgili konula-

rın işlenmesi sırasında edineceğiniz kazanımlarla bunları ve benzeri 

soruları daha rahat cevaplayabileceksiniz.

1. Elektriklenme nasıl gerçekleşir? Kaç çeşit elektriklenme var-

dır?

2. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları arasında nasıl bir 

ilişki vardır?

3. Elektrik alan ve manyetik alan kavramları ne anlama gelir?

Hazırlık Soruları
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10.2.1. Elektrik Yükleri
Elektrik yükleri ve elektriklenme ile ilgili bilgilerinizi hatırlamaya 

çalışınız. Saçınızı tararken bazı saç tellerinin tarakla birlikte kalktığını 

fark ettiğiniz, üstünüzde yünlü kıyafetler varken evinizin ya da bir 

arabanın kapı koluna dokunduğunuzda hafif bir elektrik çarpması 

hissettiğiniz olmuştur. Elektriklenme adı verilen bu olayların benzerle-

rini basit deneyler yaparak gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, şişirilmiş bir 

oyuncak balonu yünlü kumaşla bir süre ovduktan sonra serbest bıra-

kırsanız balon, duvarda veya tavanda düşmeden uzun süre kalabilir. 

Elektriklenme ile ilgili günlük hayat örneklerini araştırarak elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Kaç Çeşit Elektrik Yükü Var?
Bir cam çubuğun normal şartlarda küçük kâğıt parçalarını ya da 

tozları çekme özelliği yoktur. Fakat cam çubuk ipek kumaş parçasına 

sürtüldükten sonra küçük kâğıt parçalarına ya da tozlara yaklaştırılır-

sa bu cisimleri çeker.

Çıplak ayakla yünlü halı üzerinde dolaşarak ya da ayaklarınızı 

yünlü halıya sürterek siz de vücudunuzu elektrikleyebilirsiniz. Elektrik 

yüklü iken bir arkadaşınıza ya da metal kapı koluna dokunacak olur-

sanız bu elektriği hisseder ve ondan kurtulursunuz. 

Maddenin atom adı verilen taneciklerden yapıldığını biliyoruz. 

Atom, çekirdek ve çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunan elekt-

ronlardan oluşur. Atomun çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulu-

nur. Protonlar (p) pozitif (+) yüklü, elektronlar (e) negatif (—) yüklü, 

nötronlar  (n) ise yüksüz taneciklerdir.

Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom ya 

da nötral atom denir. Atomlar arası etkileşimler sırasında atomların 

sadece elektron sayıları değişir. Yani atomlar, arasında elektron alış 

verişi olabilir, fakat proton alış verişi olamaz. 

Nötr

Başka bir
atoma verilen
elektron

–1 elektron

+1 değerlikli atom

11 Proton
10 Elektron

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

11 p

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

11 p

Şekil 2.1: Nötr atom elektron verirse pozitif yüklü olur.

Nötr atom dışarıya elektron verirse, verdiği elektron sayısı kadar 

pozitif değerlikli olur. Şekil 2.1’deki gibi 11 protonu bulunan nötr atom 

son katmanındaki 1 elektronu verdiğinde elektron sayısı 10 olur. Bu 

durumda proton sayısı elektron sayısından bir fazla olduğu için atom 

+1 değerlikli olur.

Proton (P+)

Nötron(n0)

+
+

n

n

–

–

–

–

––

–

n
+

Elektron (e¯)

Atom modeli
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–2 değerlikli atom

+2 elektron
8 Proton
10 Elektron

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–

8 p

Nötr atom

Başka bir atomdan
alınan elektronlar–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

8 p

Şekil 2.2: Nötr atom elektron alırsa negatif yüklü olur.

Şekil 2.2’deki gibi 8 protonu bulunan nötr atom 2 elektron alırsa 

elektron sayısı 10’a çıkar. Bu durumda elektron sayısı proton sayı-

sından 2 fazla olduğu için atom —2 değerlikli olur. 

Elektriklenme pozitif ve negatif yük farklılığından kaynaklanır. 

Yüksüz (nötr) bir maddenin elektron alması ya da dışarıya elektron 

vermesi durumunda yük farklılığı oluşur ve buna bağlı olarak madde 

elektriklenir. Nötr madde dışarıdan elektron alırsa proton sayısı 

değişmediği için negatif yük fazlalığı oluşur ve negatif elektriklenme 

gerçekleşir. Nötr maddenin dışarıya elektron vermesi durumunda 

ise maddede pozitif yük fazlalığı oluşur ve pozitif elektriklenme ger-

çekleşir. Buna göre pozitif yük ve negatif yük olmak üzere iki çeşit 

elektrik yükü vardır.

Elektron veren
madde

Nötr madde Negatif elektriklenmiş
madde

+

–

–
–

–
– –

–
–

– – +– +– +–
+ –+ –+ –+ –

+– +– +– +–
+ –+ –+ –+ –

+– +– +– +–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

– – – – ––––

Şekil 2.3: Nötr madde başka bir maddeden elektron alırsa 
negatif elektriklenir.

Elektron alan
madde

Nötr madde Pozitif elektriklenmiş
madde

+

–

–
–

–
– –

–
–

–– +– +– +–
+ –+ –+ –+ –

+– +– +– +–
+ –+ –+ –+ –

+– +– +– +–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–

+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

–
+

+ + + +++++

–

Şekil 2.4: Nötr madde başka bir maddeye elektron verirse pozi-
tif elektriklenir.

Elektriklenme sırasında nötr madde ya elektronlarından bir kıs-

mını başka bir maddeye verir, ya da o maddeden bir miktar elektron 

alır. Şekil 2.4’teki gibi elektriklenme durumu yükün bir cisimden 

diğerine geçmesi ile gerçekleşir. Cisimlerden biri bir miktar negatif 

yük kaybederken diğeri aynı miktarda negatif yük kazanır. Dolayısı 

ile toplam yük sayısında herhangi bir değişme olmaz. Doğadaki 

toplam elektik yükü miktarı değişmez. Eğer bir cisim (veya uzayın 

herhangi bir bölgesi) pozitif yüklenirse, çevresindeki alanlar veya 

cisimler de aynı miktarda negatif yüklenir. Bu güne kadar bu durumu 

bozan hiçbir durum keşfedilmemiştir. Yani elektrik yükü korunumlu-

dur. “Net bir elektrik yükü var edilemez veya yok edilemez” şeklinde 

ifade edilen yasaya elektrik yükünün korunması yasası denir. 
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Elektriklenme Nasıl Gerçekleşir?

Önceki sınıflarda elektriklenme çeşitleri ile ilgili bazı deneyler 

yapmış ve iki çeşit elektriklenme olduğunu öğrenmiştiniz. Sizce bir 

cismin elektrikle yüklenmesi nasıl gerçekleşir? Farklı tür cisimlerin 

elektriklenmesi neden farklı olabilir? Bu konulardaki tahminlerinizi 

defterinize yazınız. “Cisimlerin Elektriklenmesi” etkinliğini yaparak 

farklı tür maddelerde elektriklenmenin nasıl gerçekleştiğini gözlem-

leyiniz.

Araç Gereçler

•   Alüminyum folyo

• Bağlama parçaları

• Cam çubuk
• Destek takımı

• Ebonit çubuk

• İpek kumaş parçası

• Kâğıt 
• Makara ipliği

• Yünlü kumaş parçası

Etkinlik Basamakları

✓ Kâğıdı küçük kâğıt parçalarına ayırıp masanın üstüne 

koyunuz. 

✓ Ebonit çubuğu ve cam çubuğu ayrı ayrı kâğıt parçalarına 

yaklaştırıp kâğıt parçalarında herhangi bir değişim olup olmadı-

ğını gözlemleyiniz. 

✓ Ebonit çubuğu yaklaşık 15-20 saniye yünlü kumaş parça-

sına sürtüp kâğıt parçalarına yaklaştırınız. Ebonit çubuk ile kâğıt 

parçaları arasındaki etkileşimi gözlemleyiniz.

✓ Aynı işlemleri cam çubukla tekrarlayınız.

✓ Ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına sürtüp ortasından 

makara ipliği ile bağlayınız. Destek takımından yararlanarak ebo-

nit çubuğu asınız.

✓ İkinci bir ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına sürtüp 

asılı durumdaki ebonit çubuğa yaklaştırınız. Ebonit çubuklar ara-

sındaki etkileşimi gözlemleyiniz.

✓ Cam çubuğu ipek kumaş parçasına sürtüp  asılı durumda-

ki ebonit çubuğa yaklaştırınız. Ebonit ve cam çubuklar arasındaki 

etkileşimi gözlemleyiniz. 

1. EtkinlikCisimlerin Elektriklenmesi1. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Ebonit ve cam çubuğu kâğıt parçalarına yaklaştırdığınızda 

kâğıt parçalarında herhangi bir değişme oldu mu?

2. Kumaş parçalarına sürttüğünüz ebonit ve cam çubuğu 

kâğıt parçalarına yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?

3. Yünlü kumaş parçasına sürtüp iple asılı duruma getirdi-

ğiniz ebonit çubuğa, kumaşa sürtülmüş ikinci bir ebonit çubuğu 

yaklaştırdığınızda ne gözlemlediniz?

4. Yünlü kumaş parçasına sürtüp iple asılı duruma getirdiği-

niz ebonit çubuğa, ipek kumaşa sürtülmüş cam çubuğu yaklaş-

tırdığınızda ne gözlemlediniz? Bu gözlemlerden nasıl bir sonuç 

çıkarabilirsiniz?

Kumaş parçasına sürtme sırasında kumaş ile cam veya ebonit 

çubuk arasında elektron alışverişi gerçekleşir.

Nötr cam
çubuk

Nötr ipek
kumaş

Cam çubuğun
kumaşa sürtülmesi

Pozitif yüklü
cam çubuk

Negatif yüklü
ipek kumaş

–

–
–

–

+
+

Şekil 2.5: Cam çubuğun elektriklenmesi

Cam çubukla ipek kumaşın birbirine sürtülmesi sırasında cam 

çubuğun elektronlarından bir kısmı kumaşa geçer. Sonuçta cam 

çubukta proton fazlalığı, kumaşta ise elektron fazlalığı oluşur.

–
+

+

+
+

+

+

–
–

–

Nötr ebonit
çubuk

Nötr yünlü
kumaş

Ebonit çubuğun
kumaşa sürtülmesi

Negatif yüklü
ebonit çubuk

Pozitif yüklü
yünlü kumaş

Şekil 2.6: Ebonit çubuğun elektriklenmesi

Ebonit çubukla yünlü kumaşın birbirine sürtülmesi sırasında 

kumaşın elektronlarından bir kısmı ebonite geçer ve sonuçta ebonit 

çubukta elektron fazlalığı, yünlü kumaşta ise proton fazlalığı oluşur.  

İpek kumaşa sürtme sırasında elektron kaybeden cam çubuk 

pozitif yükle yüklenirken ebonit çubuk da yünlü kumaşa sürtme sıra-

sında negatif yükle yüklenmiş olur.
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Ebonit ve cam çubuk kâğıt parçalarını çekmediği hâlde kumaş 

parçasına sürtme sonucunda kâğıt parçalarını çekme özelliği kaza-

nır. Buna göre kumaş parçasına sürtme sırasında gerçekleşen 

elektron alışverişi ebonit ve cam çubuğun bazı özelliğinin değiş-

mesine neden olur. Ebonit ve cam çubukta olduğu gibi cisimlerde 

ortaya çıkan bu özellik değişikliği elektriklenme olarak adlandırılır.

Ebonit Cam

Şekil 2.7: Kumaş parçasına sürtülen ebonit ve cam çubuk kağıt 
parçalarını çeker.

Yünlü kumaş parçasına sürtme sonucunda elektriklenen iki 

ebonit çubuk ya da iki cam çubuk birbirini iter. Buna karşılık yüklü 

ebonit ve cam çubuk birbirini çeker. Bu durum ebonit ve cam çubu-

ğun farklı şekilde elektriklendiğini yani farklı tür cisimlerin farklı 

şekilde elektriklendiğini gösterir. 

Ebonit

Ebonit

Cam

Şekil 2.8: Elektrik yüklü aynı tür ve farklı tür cisimler arasında 
etkileşim

Bir maddenin elektron alması durumunda negatif yüklü, elekt-

ron kaybetmesi durumunda da pozitif yüklü olduğunu biliyoruz. 

Elektron kaybına bağlı olarak gerçekleşen elektriklenmeye pozitif 
elektriklenme, dışarıdan elektron almaya bağlı olarak gerçekleşen 

elektriklenmeye negatif elektriklenme denir.  Elektrik yüklerinin 

bu şekilde adlandırılması Amerikan bilim insanı Benjamin Franklin 

(Benjamin Franklin) tarafından yapılmıştır. Cam çubuk gibi cisimler 

üzerinde oluşan elektrik yükü pozitif yük, ebonit çubuk gibi cisimler 

üzerinde oluşan elektrik yükü negatif yük olarak adlandırılır. 

Ebonit ve cam çubukta olduğu gibi, kumaş parçasına sürtülme 

sonucunda oluşan elektriğe statik (durgun) elektrik denir. 

Elektrik, kelimesi Yunanca’da “kehribar” anlamına gelen elekt-

rondan türemiştir. Elektriğin geçmişi MÖ 600’lere kadar gider. Bu 

dönemde yün bir beze sürtülen kehribarın (taşlaşmış ağaç reçinesi) 

saman gibi hafif cisimleri çektiği bilinmekteydi. Ancak bir cismin 

başka bir cisme dokunmadan onu çekmesinde doğaüstü bir kayna-

ğın etkili olduğu düşünülüyordu. 
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Elektrik konusunda ilk bilimsel çalışmalar İngiliz bilim insanı 

William Gilbert (Vilyım Cilbert) tarafından yapılmıştır. Gilbert, sür-

tünmeyle oluşan statik elektriğin sadece belirli maddelere özgü 

olduğunu saptamıştır. 

1706-1790 yılları arasında yaşamış olan Amerikan bilim insanı 

Benjamin Franklin yıldırımın elektrikten başka bir şey olmadığını ve 

atmosfer elektriğinin depo edilebileceğini ortaya koymuştur. 

Yüklü Parçacıkların Hareketi ve Yük Dağılımı

Önceki sınıflarda iletken ve yalıtkanlık kavramlarını öğrenmiş-

tiniz. Sizce iletkenlik ve yalıtkanlık kavramlarının ortaya çıkışı nasıl 

olmuştur? Bu konuyu bilim tarihi ile ilgili kaynaklardan araştırınız. 

Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ebonit ve cam çubuk gibi maddeler kumaş parçasına sürtüle-

rek elektriklendiklerinde, yalnızca sürtünen bölgeleri yüklenir ve bu 

yükler maddenin diğer tarafına geçemez.  Elektrik yüklerinin, bir 

cisimden diğerine geçmesine elektrik akımı denir. Elektrik akımının 

keşfi 18. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilmiştir.

(a) (b)

(c)

Yüklü cisim Nötr cisim
Çivi

Tahta

+
+

+

++
+

+
+ +

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

++
+

+
+

Şekil 2.9: Elektrik yüklerinin bir cisimden diğerine geçişi

Elektrik yüklü bir cisimle nötr bir cisim  Şekil 2.9 (a)’da olduğu 

gibi aralarında bir miktar mesafe bulunacak şekilde yan yana iken 

cisimlerin yük durumunda herhangi bir değişme olmaz. İki cisim 

Şekil 2.9 (b)’deki gibi bir demir çivi ile birbirine bağlanırsa her iki 

cisim üzerinde eşit miktarda yük olur. Yüklü ve nötr cisim Şekil 2.9 

(c)’deki gibi bir tahta parçası ile birbirine bağlanırsa cisimlerin yük 

durumunda bir değişme olmaz. Buna göre elektrik yükleri demir 

çivi üzerinden geçebilir. Yani çivi elektrik akımını iletir, fakat tahta 

elektrik akımını iletmez. 

Sizce demir çivi ve tahta dışında elektrik akımını geçiren ve 

geçirmeyen maddeler var mıdır? Bu konudaki tahminlerinizi def-

terinize yazınız. “İletkenler ve Yalıtkanlar” etkinliğini yaparak farklı 

maddelerin iletkenlik özelliğini karşılaştırınız. 
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Araç Gereçler
•   4 adet pil
• Alüminyum tel
• İletken tel 
• Bakır tel (10-15 cm 

uzunlukta)
• İnce çıta (Yaklaşık 

10-15 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında) 
• Plastik çubuk (10-15 

cm uzunlukta)
• Duy
• Ebonit çubuk
• Cam çubuk
• Ampul
• Pil yatağı

Etkinlik Basamakları

✓ Pil yatağına 2 adet pil yerleştiriniz. Pil, iletken tel ve ampul 

ile basit bir elektrik devresi hazırlayınız.

✓ İletken tellerden birini duydan ayırıp, duyun bu ucuna 

başka bir iletken tel bağlayınız. Bu telin serbest ucu ile diğer telin 

duydan ayırdığınız ucunu test uçları olarak kullanınız. 

✓ Bakır teli test uçlarının arasına bağlayıp ampulün yanıp 

yanmadığını gözlemleyiniz.

✓ Test uçlarının arasındaki bakır telin yerine sırayla çıta, 

ebonit çubuk, plastik çubuk, cam çubuk ve alüminyum teli bağla-

yıp ampulün yanıp yanmadığını gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Test uçlarının arasına bakır teli bağladığınızda ne gözlem-

lediniz?

2. Test uçlarının arasına çıta, ebonit çubuk, plastik çubuk , 

cam çubuk ve alüminyum telden hangilerini bağladığınızda devre-

deki ampul yandı? Kullandığınız malzemelerden iletken ve yalıtkan 

olanlar hangileridir?

1. Etkinlikİletkenler ve Yalıtkanlar2. Etkinlik

Demir, bakır ve alüminyum gibi üzerinden elektrik yükleri geçe-

bilen maddeler iletken, tahta, ebonit, plastik gibi elektrik yüklerini 

geçirmeyen maddeler ise yalıtkan olarak adlandırılır. Elektrik akı-

mını kısmen ileten bazı maddeler de vardır. Silisyum ve germanyum 

gibi bu özellikteki maddelere yarı iletken denir.

Yalıtkan maddelerde elektrik yükleri maddenin belli bölgele-

rinde tutulduğu hâlde iletkenlerde maddenin her tarafında yayılır. 

Bu nedenle elle tutulan bir cam çubuk veya ebonit çubuk kumaşa 

sürtülerek elektriklendiği hâlde bakır, demir gibi metaller sürtme ile 

elektriklenmez. Bu maddeler iletken olduklarından yükler maddeler 

üzerinden elimize geçer.
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Fotoğraf 2.1: Faraday Kafesi

İletken ve yalıtkanların farklı elektriklenme özelliklerinden 

yararlanılarak elektriksel iletken metal ile kaplanmış veya iletkenler 

ile ağ biçiminde örülmüş bir kafes geliştirilmiştir. İçteki hacmi dışarı-

daki elektrik alandan koruyan bu kafes, İngiliz bilim insanı Michale 

Faraday (Mişel Faraday) tarafından geliştirildiği için Faraday kafesi 

olarak bilinir. Faraday kafesinde, kafesi oluşturan iletkenler toprağa 

bağlanmıştır. Kafesi oluşturan ağın sıklığı ve topraklama kalitesi 

korumayı artırır. Yıldırım gibi çok büyük elektrik boşalması sırasın-

da elektrik yükleri kafesi oluşturan iletkenlerden geçerken kafesin 

içindeki canlıya zarar vermez. 

Sizce Faraday kafesinin ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiş ola-

bilir? Bilim tarihi ve elektrikle ilgili kaynaklardan kafesin ortaya çıkı-

şına yol açan gelişmeleri inceleyerek öğretmeninizin rehberliğinde 

yük dağılımı kavramını tartışınız. 

Yüklü Cisimler Arasında Etkileşim

Farklı cins elektrikle yüklü iki cismin birbirini çektiğini, aynı cins 

elektrikle yüklü cisimlerin birbirini ittiğini biliyoruz.  Sizce elektrik 

yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvvetinin büyüklüğü 

nelere bağlı olabilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. 

“Yüklü Cisimler Arasındaki Kuvvetin Büyüklüğü” etkinliğini yaparak 

tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Etkinlik Basamakları

✓ Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayınız.

Sıra Kumaşa sürtme 

süresi (saniye)

Alüminyum kürenin denge konumun-

dan uzaklaşma miktarı (cm)

1 5

2 10

3 15

4 20

1. Etkinlik
Yüklü Cisimler Arasındaki Kuvvetin  
Büyüklüğü3. Etkinlik

Araç Gereçler
•   Destek takımı
• Ebonit çubuk
• Cam çubuk
• Alüminyum folyo
• Yünlü kumaş parçası
• İpek kumaş parçası
• Dikiş ipliği
• Milimetrik kâğıt
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✓ Alüminyum folyodan yaklaşık 1 cm çapında küre hazır-

layınız.  Hazırladığınız küreyi dikiş ipliği ile bağladıktan sonra 

destek takımını kullanarak asılı duruma getiriniz. 

✓ Asılı durumdaki alüminyum kürenin denge konumundan 

ne kadar uzaklaştığını tespit etmek için arka kısmına milimetrik 

kâğıt yerleştiriniz.

✓ Ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına sürterek yükleyi-

niz. Yüklü eboniti asılı durumdaki alüminyum küreye dokundurup 

geri çekiniz. Daha sonra yüklü ebonit çubuğu alüminyum küreye 

yaklaştırıp küreciğin hareketini gözlemleyiniz. Ebonit çubukla 

alüminyum küre arasındaki mesafeyi değiştirerek alüminyum 

kürenin hareketini gözlemleyiniz. 

✓ Ebonit çubuğu hızlı hareketlerle 5 saniye yünlü kumaşa 

sürterek yükleyiniz. Siz yüklü ebonit çubuğu asılı durumdaki alü-

minyum küreye dokundururken bir arkadaşınız milimetrik kâğıttan 

yararlanarak kürenin denge konumundan ne kadar uzaklaştığını 

tespit etsin ve tablonun ilgili sütununa kaydetsin. 

✓ Ebonit çubuğu yünlü kumaş parçasına 10 s, 15 s ve 20 s 

sürterek her defasında aynı işlemleri tekrarlayınız. Alüminyum 

kürenin denge durumundan ne kadar uzaklaştığını tespit edip 

tablonun ilgili sütununa kaydediniz. 

✓ Aynı işlemleri bir kez de cam çubuğu ipek kumaş parçası-

na sürterek yapınız.

 

So nuca Varalım

1. Elektrik yüklü çubuğu alüminyum küreciğe dokundurduğu-

nuzda ne gözlemlediniz?

2. Elektrik yüklü ebonit çubuk ile alüminyum kürecik arasın-

daki mesafe ile küreciğin denge konumundan uzaklaşma miktarı 

arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3. Ebonit veya cam çubuk ile kumaş parçalarının birbirine 

sürtülme süresi artarsa ebonit/cam çubukta oluşan yük miktarı da 

artar. Buna göre yük miktarı ile alüminyum küreciğin denge konu-

mundan uzaklaşma miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Alüminyum küre normal durumda iken yüksüzdür. Sürtme 

sonucunda elektriklenen ebonit veya cam çubuk alüminyum küreye 

dokundurulduğunda yüklerin bir kısmı alüminyum küreye geçer. 

Örneğin, yüklü ebonit çubuk alüminyum küreye dokundurulursa 

ebonit çubuk üzerindeki negatif yüklerin bir kısmı alüminyum küreye 

geçer ve alüminyum küre de negatif elektrikle elektriklenir.  Aynı 

cins yükler birbirini ittiği için dokunmadan sonra alüminyum küre itilir 

ve ebonit çubuktan uzaklaşır.  

Ebonit

Alüminyum
küre

Şekil 2.10: Alüminyum kürenin elektriklenmesi

Elektrik yüklü cisimler arasındaki itme veya çekme kuvvetinin 

büyüklüğü ilk olarak Fransız fizikçi Charles Coulomb (Çarlıs Kulon) 

tarafından ölçülmüştür. Coulomb’un döneminde elektrik yükünü 

hassas bir biçimde ölçen aletler yoktu. Buna rağmen Coulomb farklı 

miktarda yüke sahip küçük küreler hazırlamayı başarmıştır. 

Coulomb, elektrik yüklü cisimler arasındaki kuvvetin bağlı oldu-

ğu değişkenleri tespit edebilmek için kendi buluşu olan burulma 
terazisi adı verilen bir düzenekten yaralanmıştı. Burulma terazisin-

de, uçlarında yüklü küreler bulunan bir çubuk ortasından bağlanan 

fiber ile asılı duruma getirilir. Çubuğun ucunda bulunan yüklü küreye 

başka bir yüklü küre yaklaştırıldığı zaman itme veya çekme kuvve-

tinin etkisi ile çubuk yavaşça döner. Yüklü küreler üzerindeki yük 

miktarı ne kadar fazla olursa fiberdeki burulma miktarı da o kadar 

fazla olur.

 

Çubuk

Fiber

+
+

Şekil 2.11: Burulma terazisi

Coulomb, küçük bir yüklü cismin başka bir yüklü küçük cisme 

uyguladığı kuvvetin, cisimlerin her birinin üzerindeki yük miktarı ile 

doğru orantılı olduğunu savunuyordu. Buna göre cisimlerden birinin 

yük miktarı iki katına çıkarılırsa aralarındaki itme veya çekme kuv-

veti de iki katına çıkıyordu. Bu durum cisimler arasındaki uzaklık 

sabit kaldığı zaman geçerliydi. Coulomb, yüklü iki cisim arasındaki 

uzaklık arttığı zaman kuvvetin uzaklığın karesi ile azaldığını fark 

etmişti. Yani cisimler arasındaki uzaklık iki katına çıkarıldığında 

kuvvet dört kat azalıyordu. 
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Elektrik yük miktarı “q” (ku) ile gösterilir.

q1 q2

q1 q2

q1 q2

+ +

+

–

–

–

Yükü q1 olan cisme 
q2 yüklü cismin 

uyguladığı kuvvet

Yükü q2 olan cisme 
q1 yüklü cismin 
uyguladığı kuvvet

Şekil 2.12: Elektrik yüklü cisimlerin birbirine uyguladıkları kuv-
vetler

Coulomb, yaptığı deneyler sonucunda, elektrik yüklü cisimler 

arasındaki kuvvetin aşağıdaki özellikleri olduğunu gösterdi:

✓ Kuvvet, parçacıkları birleştiren doğru boyunca yönelmiş olup 

parçacıklar arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

✓ Kuvvet, parçacıklardaki q1 ve q2 yüklerinin çarpımı ile doğru 

orantılıdır. 

✓ Kuvvet, yükler zıt işaretli olduğunda çekici, aynı işaretli oldu-

ğunda iticidir. 

Elektrik Alan Nedir?
Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvet olmak üzere 

iki çeşit kuvvet olduğunu biliyoruz. Günlük hayatta sıkça örnekleri ile 

karşılaştığımız; bir cismi itme veya çekme, bir topa elle veya ayakla 

vurma, tenis topuna raketle vurma gibi kuvvetler temas kuvvetleri-

dir. Yerkürenin cisimlere uyguladığı çekim kuvveti ve elektrik yüklü 

cisimler arasındaki kuvvetler ise temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. 

Kuvvetin; temas olmadan, belli uzaklıktan etki etmesi fikri-

nin kabullenilmesi konuyu ilk düşünenler açısından oldukça zor 

olmuştur. Newton, evrensel çekim yasasını yayınlarken bile bu fikri 

anlamakta zorlanmıştır. Bu durumun anlaşılması İngiliz bilim insanı 

Michael Faraday’ın bulduğu elektrik alan fikri ile mümkün olabilmiş-

tir. Faraday’a göre elektrik alan her yükten dışarıya doğru yayılır ve 

bütün uzayı doldurur. 

Elektrik yüklü bir cisim, içinde bulunduğu uzayda bir değişikliğe 

neden olur. Yani bir uzay ortamında yüklü bir cismin bulunması hâli 

ile bulunmaması arasında fark vardır. Uzayda tek başına bulunan 

yüklü bir cisme etki eden hiçbir elektriksel kuvvet söz konusu olma-

dığı hâlde ikinci bir yüklü cismin bulunması durumunda cisimler 

arasında elektriksel kuvvet oluşur. Elektrik alan iki cisim arasındaki 

etkileşimle ilişkilidir. 
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+
+
+

++
+

+
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–
–
–

–
–

–

–
–

–

Pozitif test yükü

Negatif yüklü cisim Pozitif test yükü

Elektrik
alanı

Elektrik
alanı

q

Pozitif yüklü cisim

+

q

+

Şekil 2.13: Pozitif ve negatif yüklü cisimlerin oluşturduğu elekt-
rik alanı

Uzaydaki herhangi bir noktaya konulan küçük bir pozitif q test 

yüküne etki eden kuvvetin q test yükünün büyüklüğüne oranına 

elektrik alan denir. Pozitif yüklü cismin oluşturduğu elektrik alanın 

yönü yükten dışarı doğru, negatif yüklü cismin oluşturduğu elektrik 

alanın yönü yüke doğrudur.

Elektrik alan kısaca E sembolü ile gösterilir.

10.2.2. Akım, Direnç ve Potansiyel Farkı
Buraya kadar olan bölümde yalıtkan maddelerde sürtünme 

sonucunda oluşan durgun elektrikle ilgili bilgiler edindik. Bildiğiniz 

gibi ebonit veya cam çubuğun kumaş parçasına sürtülmesi sonu-

cunda elektrik yükleri ebonit ya da cam çubuğun belli bölgelerinde 

toplanır. Bu bölümde elektrik yüklerinin hareketini irdeleyeceğiz.

Elektrik Akımı

Günlük hayatta elektrik akımından sıkça söz ederiz. Buzdolabı, 

çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, ütü, fırın gibi araçların elektrik 

akımı ile çalıştığını, ampulün elektrik akımı ile yandığını biliriz. El 

feneri, saat ve radyo gibi araçları çalıştırmak için pil kullanırız.

1800 yılına kadar, elektrikteki gelişmeler temel olarak sürtünme 

yoluyla durgun bir yük elde etmekten ibaret kalmıştır. İtalyan bilim 

insanı Alessandro Volta (Alessandro Volta) elektrik pilini icat ettiğin-

de ve o pille ilk devamlı elektrik akışını, yani kararlı elektrik akımını 

elde ettiğinde durum tamamen değişmiştir. 

Sizce elektrik akımı nasıl oluşur, piller nasıl akım üretir? 

Bu konulardaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Elektrik Akımı 

Oluşturalım” etkinliğini yaparak elektrik akımı kavramını açıklamaya 

çalışınız.
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Araç Gereçler
•   Beherglas
• Çinko levha
• Bakır levha
• Sülfürik asit
• Su
• İletken tel
• Duy
• Ampul (1,5 voltluk)

Etkinlik Basamakları

(Sülfürik asit tehlikeli kimyasal madde olduğundan dökülme-

mesine ve elinize temas etmemesine dikkat ediniz.)

✓ Beherglasa yaklaşık 50 mL su ve 50 mL sülfürik asit koya-

rak asit çözeltisi hazırlayınız. 

✓ Bakır ve çinko levhaları birbirine dokunmayacak şekilde 

beherglasa yerleştiriniz. Bakır ve çinko levhalarda meydana 

gelen değişimi gözlemleyiniz. 

✓ Çinko ve bakır levhalara iletken tel bağlayıp ampulü telle-

rin uçları arasına bağlayınız.

So nuca Varalım

1. Bakır ve çinko levhaları asit çözeltisine batırdığınızda ne 

gözlemlediniz?

2. Bakır ve çinko levhalar arasına ampulü bağladığınızda 

ampul yandı mı? Ampulün yanması ne anlama gelir?

1. EtkinlikElektrik Akımını Oluşturalım4. Etkinlik

Pil ve akü gibi, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren 

araçlara batarya denir. Günümüzde el feneri pilinden araba aküle-

rine kadar çok çeşitli bataryalar bulunmaktadır. Bir kap içerisindeki 

asit çözeltisine farklı cins iki metal levha (bakır ve çinko gibi) ya 

da bir metal levha ve bir karbon çubuk batırılarak basit bir batarya 

oluşturulabilir. Bataryada kullanılan asit çözeltisine elektrolit, metal 

levhalara veya karbon çubuğa ise elektrot adı verilir. Elektrotların 

çözelti dışında kalan kısmı terminal olarak adlandırılır. İletken teller 

ve devre elemanları ile bağlantılar terminallerden yapılır. 

Sülfürik asit
+

+

+

+

Çinko elektrotBakır elektrot

– –

– –

Şekil 2.14: Batarya modeli
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Sülfürik asit çözeltisi içerisindeki çinko elektrotu oluşturan her 

bir çinko atomu elektrot, üzerinde iki elektron bırakır ve pozitif iyon 

olarak çözeltiye geçer. Bu durumda çinko elektrot negatif yük kaza-

nır. Asit çözeltisi( elektrolit) pozitif yük kazanırken bakır elektrottaki 

elektronlar asit çözeltisi tarafından çekilip alınır. Böylece bakır elekt-

rot pozitif yük kazanır. Bu durumda çinko negatif, bakır ise pozitif 

yük kazanır ve iki uç arasında bir potansiyel farkı oluşur. Bakır ve 

çinko levhaların uçları arasına el feneri ampulü bağlanırsa ampul 

yanar. Ampulün yanması devrede elektrik akımı olduğunu gösterir. 

Elektrik akımı

Yük akımı

+

–

Şekil 2.15: Basit bir elektrik devresi

Pil elektrik yüklerini hareket ettirebilecek bir potansiyel farkı 

oluşturur. İletken teller kullanılarak pilin uçları arasına bir ampul, bir 

radyo veya bir ısıtıcı bağlanabilir. Böyle bir devre oluşturulduğunda 

pilin bir ucundan diğer ucuna devredeki teller üzerinden yük akabilir. 

Bir iletken üzerinde oluşan yük akışına elektrik akımı denir. Yük 

akışı daima negatif yük fazlalığının olduğu kutuptan pozitif kutba 

doğrudur. Elektrik akımının yönünün, yük akımı yönünün tersi oldu-

ğu kabul edilir. Buna göre elektrik akımının yönü pozitif kutuptan 

negatif kutba doğrudur.

 Elektrik akımını suyun kalorifer sistemi gibi kapalı bir boru 

sistemindeki akışına benzetebiliriz. Ancak elektrik akımının tüm 

özelliklerinin suyun akışına benzemediğini de dikkate almak gerekir. 

Örneğin, bir su deposunun tabanındaki musluk açılırsa depodaki su 

bir süre sonra biter. Oysa bir devrede oluşan elektrik akımı devrede 

akım oluşturan üreteç bulunmak kaydıyla süreklidir. 

Depodaki suyun kapalı boru
sisteminde dolaşması

Elektrik devresi

Ampul

Üreteç
Pompa

+ —Su deposu

Kalorifer sistemlerinde, kazanda ya da depoda bulunan sıcak 

su borularla binanın bütün bölümlerini dolaştıktan sonra tekrar 

kazana geri döner. Suyun borularda dolaşması için pompa kullanı-

lır. Elektrik devresinde kullanılan üreteç su deposunu, iletken teller 

ise su borularını temsil edebilir. 
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Bir elektrik devresinde belli bir bölgede net bir yük akışı oldu-

ğunda akım mevcut demektir. Suyun akışında, belli bir zaman 

aralığında borudan akan su miktarı tespit edilebileceği gibi elektrik 

devresinde de iletkenden geçen yük miktarı tespit edilebilir.  

A

–

–

–

–

İletken

Şekil 2.16: Bir A alanından geçen yükler

Şekil 2.16’daki gibi bir iletkenin A alanlı kesitine doğru yük-

lerin dik olarak hareket ettiğini var sayalım. Herhangi bir t zaman 

aralığında A alanından geçen yük miktarı q ise, bu alandan birim 

zamanda geçen yük miktarı,

  t
q

   olur.

Bir iletkenin herhangi bir noktasındaki kesit alanından birim 

zamanda geçen yük miktarına akım denir. Akım kısaca I sembolü 

ile gösterilir.

 t
q

I =     Bu eşitlikten yararlanılarak  q = I . t  yazılır.

SI birim sisteminde akım birimi ampere (amper)’dir. Yük miktarı 

coulomb (kulamb) C, zaman birimi saniye s alınırsa akım C/s olur 

ve C/s kısaca amper (A) olarak adlandırılır.  Buna göre bir iletkenin 

kesitinden 1 s’de 1 C’luk yük geçiyorsa iletkendeki akımın  1 amper 

olduğu söylenir.

Basit bir iletkendeki akımdan söz ederken, akımın yönü daima 

elektronların akış yönünün tersi olur.

Bir iletken telde elektrik akımının, iletkenin herhangi bir kesitin-

den bir saniyede geçen yük miktarına göre belirlendiğini biliyoruz. 

Sizce sıvılarda ve gazlarda elektrik akımı nasıl gerçekleşir? Bu 

konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız.

Bakır ve çinko elektrotlar kullanılan basit bir bataryada negatif 

yüklü çinko iyonlarının asit çözeltisi içerisinde dağıldığını hatırlayı-

nız. 

Bir sıvının elektrik akımını iletebilmesi için iyonlarına ayrışması 

gerekir. Örneğin, saf su iyonlaşmadığı için elektrik akımını iletmez. 

Buna karşılık tuz ya da asit çözeltileri pozitif ve negatif yüklü iyonla-

ra ayrışarak elektrik akımını iletir. 

Gazlar normal şartlarda elektrik akımını iletmez. Ancak uygun 

şartlar oluşturularak iyonlaşma sağlanırsa gazlar da elektrik akımını 

iletebilir.
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Direnç nedir?
Elektrik akımını suyun akışına benzetmiştik. Suyun akışı sıra-

sında borunun çeperleri, ırmağın kıyıları, ırmak içindeki kayalar 

ve benzeri cisimler suyun akışına karşı koyar. Benzer şekilde bir 

iletken içerisindeki elektronların akışı da teldeki atomlarla olan 

etkileşimler nedeniyle bir engelleme ile karşılaşır. Bir iletkenin, 

elektronların akışına karşı gösterdiği engelleme elektriksel direnç 

olarak adlandırılır.

Sizce elektriksel direnci etkileyen değişkenler neler olabilir? 

Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Direnci Etkileyen 

Değişkenler” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol 

ediniz.

Araç Gereçler
•   Güç kaynağı
• Kalınlıkları ve uzun-

lukları farklı bakır ve demir teller
• İletken teller
• Hertz ayağı (2 adet)
• Ampermetre
• Anahtar

Etkinlik Basamakları

✓ Bakır ve demir tellerin uzunlukları ve kalınlıkları, uygun 

ölçülerde olmak kaydıyla verilen değerlerden farklı olabilir.

✓ Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayınız.

İletkenin 

cinsi

İletkenin

boyu

İletkenin

kalınlığı

Potansiyel

farkı

Akım Potansiyel

farkı/Akım

Bakır 0,5 m Sabit 5V

1 m

1,5 m

Sabit İnce 5V

Kalın

✓ Güç kaynağını 5 V potansiyel farkı oluşturacak şekilde 

ayarlayınız. Hertz ayakları arasına, uzunluğu 0,5 m olan bakır tel 

bağlayınız. Devreden geçen akımı ölçerek tabloya kaydediniz. 

✓ Hertz ayaklarının arasına aynı kalınlıkta fakat uzunluğu 

1m olan bakır tel bağlayınız. Devreden geçen akımı ölçüp tablo-

ya kaydediniz.

✓ Hertz ayaklarının arasına aynı kalınlıkta fakat uzunluğu 

1,5 m olan bakır tel bağlayınız. Devreden geçen akımı ölçüp 

tabloya kaydediniz.

✓ Hertz ayaklarının arasına eşit uzunlukta önce ince, 

sonra kalın bakır tel bağlayınız. Her iki durumda telden geçen 

akımı ölçüp tabloya kaydediniz. Tablodaki değerleri kullanarak 

Potansiyel farkı/Akım değerini hesaplayınız. İnce ve kalın bakır 

tel için hesapladığınız Potansiyel farkı/Akım değerlerini karşılaş-

tırınız.

✓ Tablodaki değerleri kullanarak, farklı uzunluktaki teller için 

Potansiyel farkı/Akım değerini hesaplayınız. Bulduğunuz değer-

leri karşılaştırınız.

1. EtkinlikDirenci Etkileyen Değişkenler5. Etkinlik
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✓ Defterinize aşağıdaki gibi ikinci bir tablo hazırlayınız

İletkenin 

cinsi

İletkenin

boyu (m)

Potansiyel

farkı

Akım Potansiyel

farkı/Akım

Bakır 1 m 5V

Demir

✓ Hertz ayaklarının arasına istediğiniz uzunlukta bakır tel 

bağlayınız. Devreden geçen akımı ölçüp hazırladığınız tabloya 

kaydediniz.

✓ Hertz ayakları arasındaki bakır telin yerine uzunluğu ve 

kalınlığı aynı olan demir tel bağlayınız. Devreden geçen akımı 

ölçüp hazırladığınız tabloya kaydediniz.

✓ Tablodaki değerleri kullanarak, uzunlukları ve kalınlıkları 

eşit olan bakır ve demir teller için Potansiyel farkı/Akım değerini 

hesaplayınız. Bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.

So nuca Varalım

1. Bakır telin uzunluğunu artırdığınızda akım nasıl değişti? 

2. Uzunlukları farklı olan bakır tellerin Potansiyel farkı/Akım 

değerleri için ne söylenebilir? 

3. Bakır telin kalınlığını değiştirdiğinizde akım nasıl değişti?

4. Kalınlıkları farklı olan bakır tellerin Potansiyel farkı/Akım 

değerleri için ne söylenebilir? 

5. Bakır telin yerine uzunluğu ve kalınlığı aynı olan demir tel 

kullandığınızda akım nasıl değişti?

6. Farklı cins iletkenlerin (bakır ve demir) Potansiyel farkı/

Akım değerleri için ne söylenebilir?

Bir borudaki suyun akışını dikkate alalım. Suyun düzgün, geniş 

ve kısa boruda akışı kolay olduğu hâlde eğri, uzun ve dar boruda 

akışı zor olur. Çünkü borunun uzun, dar ve eğri olması durumunda 

boru çeperlerinin suyun akışına karşı gösterdiği direnç artar.

Bir teldeki akım şiddetinin ne kadar büyük olacağı da telin 

elektron akışına karşı gösterdiği dirence bağlıdır. Yapılan deneyler 

elektriksel direncin uzunluğa, kesite ve iletkenin cinsine göre değiş-

tiğini göstermektedir. Buna göre elektriksel direnç
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✓ İletkenin uzuluğu ile doğru orantılıdır. 

✓ İletkenin kesiti ile ters orantılıdır.

✓ İletkenin cinsine bağlı olarak değişir. (Uzunluğu ve kesit 

alanı eşit olan farklı cins maddelerin direnci farklıdır.)

İletkenin uzunluğu kısaca  sembolü ile, kesit alanı A ile göste-

rilir. Buna göre 

  R a

  R A
1a

İletkenlerin bakır, demir, alüminyum gibi hangi maddeden 

yapılmış olduğu (cinsi) öz direnç kavramı ile ifade edilir. Bir iletke-

nin birim uzunluk ve birim kesitteki parçasının direncine öz direnç 

denir. Öz direnç kısaca r (ro) ile gösterilir. Yunan alfabesinde ρ 

bizim alfabemizdeki p harfini temsil eder. Her maddenin özdirenci 

farklı olup birimi Ohm.m (Ω.m) dir.

R rA Direnç Özdirenç
‹letkenin kesiti
‹letkenin uzunlu€u= =,

Uzunluk birimi m, yüzey birimi m2 alınırsa direnç birimi Ohm 

(Ω) olur.

İletkenlerin kesit alanı sıcaklığa göre değişebileceğinden öz 

direnç de sıcaklığa göre çok az da olsa değişir. Yaygın olarak 

karşılaşılan bazı maddelerin 20°C sıcaklıktaki öz dirençleri Tablo 

1.1’de verilmiştir. Tabloyu inceleyerek farklı maddelerin öz dirençleri 

hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Malzeme Öz direnç (Ω.m)

Bakır 1,68.10—8

Demir 9,71.10—8

Amülinyum 2,65.10—8

Altın 2,44.10—8

Gümüş 1,59.108

Tungsten 5,6.10—8

Cam 109 — 1012

Sert kauçuk 1013 — 1015

Tablo 1.1: Bazı maddelerin 20°C sıcaklıktaki öz dirençleri

Aşağıdaki örnek problemleri inceleyerek öğrendiklerimizi pekiş-

tirelim.

1. Örnek
Bakırın 20 °C sıcaklıktaki özdirenci 1,68.10—8 Ω.m’dir. Kesit 

alanı 3,4.10—6 m2 olan 17 m uzunluğundaki bakır telin bu sıcaklık-

taki direncini hesaplayalım.

Çözüm

ρ = 1,68.10—8 Ω.m , .
, .

R A m
m1 68 10

3 4 10
178

6 2
,

t= = -
-

R = 0,084 Ω  bulunur.
A = 3,4 .10—6 m2

 = 17 m



2. Ünite

68

2. Örnek
Direnci 10 Ω olan bir bakır telin ortadan ikiye bölünmesi 

durumunda oluşan parçanın direncinin ne olacağını bulalım.

Çözüm

¬

¬/2
R = 10 P

R = ?

Direnç, uzunluk ile doğru 

orantılıdır. Bakır tel ikiye bölü-

nürse uzunluk yarıya iner. Bu 

durumda direnç de yarıya iner 

ve 5 Ω olur.

3. Örnek
Bir elektrik devresinde direnci R olan bakır tel kullanılıyor. 

Tel ortadan ikiye bölündükten sonra parçaların yan yana getiril-

mesi durumunda direncin ne olacağını bulalım.

Çözüm

¬ ¬/2

Direnç iletkenin boyu ile doğru orantılı, kesit alanı ile ters 

orantılıdır. Bakır telin boyu yarıya indirilirse direnç de yarıya iner 

ve R/2 olur. 

Parçalar yan yana getirildiğinde kesit alanı iki kat artar, 

direnç ise 2 kat azalır.  Buna göre direnç ilk değerine göre 4 kat 

azalır ve R/4 olur.

10.2.3. Elektrik Devreleri
Basit bir elektrik devresinde üreteç, iletken teller, anahtar, 

ampul, direnç gibi devre elemanları ile ampermetre ve voltmetre 

gibi ölçü aletleri kullanıldığını biliyoruz. Bu devre elemanlarından 

oluşan basit bir elektrik devre şeması Şekil 2.17’de gösterilmiştir. 

Şemayı inceleyerek elektrik devreleri ile ilgili bilgilerimizi hatırlama-

ya çalışalım.

Ampul

Üreteç

Anahtar

Ampermetre
Voltmetre

+ —

V
A

 Şekil 2.17: Basit bir elektrik devresi
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Üreteç devreye potansiyel farkı (gerilim) sağlar. Voltmetre bir 

devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkını, ampermetre 

ise devre elemanından geçen akım şiddetini ölçmeye yarar. 

Bu bölümde akım, direnç ve potansiyel farkı arasında nasıl bir 

ilişki bulunduğunu irdeleyeceğiz.

Akım-Direnç-Potansiyel Farkı İlişkisi

Direnç elektrik akımına karşı koyma olduğuna göre, akım ilet-

kenin direncine bağlı olarak değişir. Sizce bir iletkenden geçen akım 

ile iletkene uygulanan potansiyel farkı ve iletkenin direnci arasında 

nasıl bir ilişki olabilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. 

“Akım-Potansiyel farkı-Direnç İlişkisi” etkinliğini yaparak tahminleri-

nizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Güç kaynağı
•   Direnç tablosu veya 

kalınlıkları ve uzun-
lukları farklı bakır ve demir teller

•   Bağlantı kabloları
•   Hertz ayağı (2 adet)
•   Ampermetre
•   Anahtar

Etkinlik Basamakları

✓ Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayınız.

İletkenin cinsi Potansiyel

farkı

Akım Potansiyel

farkı/Akım

Bakır

1 V

2 V

3 V

4 V

5 V

✓ Güç kaynağı, anahtar ve ampermetre ile basit bir elektrik 

devresi hazırlayınız.

✓ Hertz ayakları arasına uzunluğunu ve kalınlığını bildiğiniz 

bir bakır tel bağlayınız. (varsa direnç tablosundaki telleri  kullanı-

nız) Güç kaynağını 1 V potansiyel farkı oluşturacak şekilde ayar-

layıp anahtarı kapatınız. Devreden geçen akımı ampermetreden 

okuyup hazırladığınız tablonun ilgili bölümüne kaydediniz. 

✓ Potansiyel farkını sırayla 2 V, 3 V, 4 V, 5 V’a çıkarınız. Her 

defasında devreden geçen akımı ölçüp tabloya kaydediniz. 

✓ Tablodaki değerleri kullanarak yaptığınız her etkinlik 

basamağı için Potansiyel farkı / Akım değerini hesaplayıp tabloya 

kaydediniz. Bulduğunuz değerleri karşılaştırınız.

1. EtkinlikAkım-Potansiyel farkı-Direnç İlişkisi6. Etkinlik
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So nuca Varalım

Devrede, potansiyel farkını artırdığınızda akım nasıl değişti? 

Potansiyel farkı/ Akım değeri için ne söylenebilir?

Bir iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkı artarsa iletken-

den geçen akım artar, potansiyel farkı azalırsa akım azalır. Örneğin, 

Şekil 2.18’deki gibi, bir iletkenin uçlarına 10 V’luk potansiyel farkı 

uygulandığında iletkenden 2 A akım geçiyorsa potansiyel farkı 20 V 

’a çıkarıldığında akım 4 A’e çıkar.

10 V

2A

Bakır tel

Hertz
ayağı

+ —

A

20 V

4A

+ —

A

Şekil 2.18: Direnç- Akım ilişkisi

Bir iletkenin uçlarına uygulanan potansiyel farkının iletkenden 

geçen akım şiddetine oranı daima sabittir. Bu ifade Ohm Yasası 
olarak bilinir.

Ak›m
Potansiyel fark›

Sabit=

Bu sabite iletkenin direnci denir. Direnç kısaca R sembolü ile 

gösterilir. Potansiyel farkı V ile, akım I ile gösterilirse,

R V
I

=   yazılır. Eşitlik, V = I . R  ya da R
V

I =  şeklinde yazılabilir.

SI birim sisteminde direnç birimi ohm (om) olarak tanımlanır. 

Potansiyel farkı birimi Volt (V), akım şiddeti birimi Amper (A) alınırsa 

direnç birimi V/A (Volt bölü amper) olur. V/A kısaca ohm (om) diye 

adlandırılır ve Ω (omega) sembolü ile gösterilir. 

  V
–– = Ω
  A

Akım şiddeti birimi olan amperin binde birine mili amper(mA) 

denir.

1 mA = 0,001 A
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Aşağıdaki örnek problemleri inceleyerek öğrendiklerimizi pekiş-

tirelim.

4. Örnek
Bir el feneri 1,5 voltluk iki pille çalışmaktadır. El fenerinin 

anahtarı açıldığında ampulden 600 mA akım geçtiğine göre 

ampulün direncini hesaplayalım.

Çözüm

V = 2 . 1,5 = 3 V

I = 600 mA = 0,6 A

R = ?

,R V
A

V
0 6
3 5I X= = =   bulunur.

5. Örnek
Bir elektrikli araç 182 V gerilim veren bir şebekeye bağlan-

dığında araçtan geçen akım şiddeti 6,5 A olduğuna göre aracın 

direncini hesaplayalım.

Çözüm

V = 182 V

I = 6,5 A

R = ?

,R V
A
V

6 5
182 28I= = =  Ω  bulunur.

6. Örnek
Direnci 55 Ω olan bir elektrikli ısıtıcının çalışması için ısı-

tıcıdan 4 A akım geçmesi gerekmektedir. Buna göre ısıtıcının 

çalışması için ne kadar gerilim gerektiğini hesaplayalım.

Çözüm

R = 55 Ω

I = 4 A

V = ?

V = I . R = 4 A . 55 = 220 V  bulunur.
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Eşdeğer Direnç Nedir?
Bir elektrik devresinin birden fazla elemandan oluştuğunu 

biliyoruz. Ampermetre ve voltmetre gibi ölçü araçları dâhil,  her 

devre elemanı belli bir dirence sahiptir. Bir devredeki iki veya daha 

fazla direncin yerine geçen tek bir dirence eşdeğer direnç denir. 

Eşdeğer direnç kısaca Reş şeklinde gösterilir.

Bir elektrik devresinde dirençler seri ve paralel olmak üzere iki 

farklı şekilde bağlanabilir. Dirençlerin uç uca gelecek şekilde bağ-

lanmasına seri bağlama, iki veya daha fazla direncin aynı uçlarının 

birleştirilerek üretecin aynı ucuna bağlanmasına paralel bağlama 

denir. 

(a) Seri bağlı iki ampul

R1 R2

+–
+ —

Reş

+ —

(b) Seri bağlı iki dirençli devre 
diyagramı

(c) Eşdeğer dirençli  devre diyagramı

Şekil 2.19: Dirençlerin seri bağlanması

İki veya daha fazla direncin seri bağlanması durumunda devre-

nin eşdeğer direnci, dirençlerin toplamına eşittir.

Reş = R1 + R2 + R3 + …

(a) Paralel bağlı iki ampul

R1

R2

+–
+ —

Reş

+ —

(b) Paralel bağlı iki dirençli devre 
diyagramı

(c) Eşdeğer dirençli devre diyagramı

Şekil 2.20: Dirençlerin paralel bağlanması
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İki veya daha fazla direncin paralel bağlanması durumunda 

eşdeğer direncin tersi dirençlerin tersleri toplamına eşit olur. 

R R R R
1 1 1 1 …
efl 1 2 3
= + + +

Elektrik devrelerinde dirençlerden bazıları devrede seri bağlan-

dığı hâlde aynı devrede bazı dirençler paralel bağlanmış olabilir. Bu 

tür devreler karmaşık dirençli ya da bileşik dirençli devre olarak 

adlandırılır. 

I I

R1

+ —

R2

R3

Şekil 2.21: Karmaşık dirençli devre

Karmaşık dirençli bir devrede eşdeğer direnç hesaplanırken 

önce paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direnci hesaplanır. Daha 

sonra bu eşdeğer dirençle seri bağlı olan diğer dirençlerin toplamı 

alınır.

Şekil 2.21’de R2 ve R3 dirençleri paraleldir. Bu dirençlerin eşde-

ğer direncini Rp ile gösterelim. Buna göre;

R R R
1 1 1
P 2 3
= +  yazılır. Rp direnci ile R1 direnci seri bağlı oldu-

ğundan devrenin eşdeğer direnci:

Reş = R1 + Rp şeklinde yazılır.

Aşağıdaki örnek problemleri inceleyerek öğrendiklerimizi pekiş-

tirelim.

7. Örnek

4 Ω

+ —

8 Ω4 Ω ve 8 Ω’luk iki direnç şekil-

deki gibi birbirine bağlanmıştır. 

Devrenin eşdeğer direncini hesap-

layalım.

Çözüm
R1 = 4 Ω
R2 = 8 Ω
Devredeki dirençler seri bağlı olduğundan eşdeğer direnç 

dirençlerin toplamına eşittir.

Reş = R1 + R2 = 4 Ω + 8 Ω = 12 Ω bulunur.
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8. Örnek
3 Ω

4 Ω

12 Ω

+ —

3 Ω, 4 Ω ve 12 Ω’luk üç direnç 

şekildeki gibi bağlanmıştır. Devrenin 

eşdeğer direncini hesaplayalım.

Çözüm

R1 = 3 Ω

R2 = 4 Ω

R3 = 12 Ω

Devredeki dirençler paralel bağlı olduğundan eşdeğer diren-

cin tersi, dirençlerin tersleri toplamına eşittir.

, .

R R R R

R bulunur

1 1 1 1
3
1

4
1

12
1

12
4 3 1

12
8

8
12 1 5

efl

efl

1 2 3

X

= + + = + + = + + =

= =

9. Örnek

3 Ω

I

+ —

6 Ω

5 Ω

Şekildeki devrede 5 Ω,  3 Ω 

ve 6 Ω’luk üç direnç kullanılmıştır.

a) Devrenin eşdeğer diren-

cini hesaplayalım

b) Eşdeğer dirençli devre 

diyagramını çizelim.

Çözüm

R1 = 5 Ω,   

R2 = 4 Ω,

R3 = 6 Ω

a) 3Ω ve 6Ω’luk dirençler paralel bağlıdır. Buna göre,

R R R
1 1 1

3
1

6
1

6
3

p 2 3
= + = + =      Rp = 2 Ω bulunur.

3Ω ve 6Ω’luk dirençler 5Ω’luk dirençle seri bağlı olduğundan, 

Rp ve 5Ω’luk direnç seri bağlı olur. 

Reş = R1 + Rr = 5Ω + 2Ω = 7Ω  blunur.

I

+ —

7 Ω
b) Eşdeğer dirençli devre diyagramı



75

Birden Fazla Üretecin Birbirine Bağlanması
Bir devrede istenilen büyüklükte gerilimi karşılayabilmek ya 

da devreden geçen akımın sürekliliğini sağlayabilmek için birden 

fazla üretece ihtiyaç olabilir. Örneğin, el fenerlerinde çoğu zaman 

iki ya da daha fazla pil kullanılır. Radyo, pille çalışan duvar saatleri 

ve televizyon kumandası gibi araçlarda genellikle birden fazla pil 

kullanılır. 

Bir elektrik devresinde kullanılacak pil sayısı ve bunların birbi-

rine bağlanış şekli ihtiyaca göre belirlenir. Bazen devredeki akımın 

fazla olması istenirken, bazen de akımın uzun süreli olması istenir. 

Birden fazla pil, dirençlerde olduğu gibi birbirine seri bağlama ve 

paralel bağlama olmak üzere iki şekilde bağlanabilir. 

Pillerin Seri Bağlanması
Pillerin, birinin pozitif kutbu diğerinin negatif kutbuna gelecek 

şekilde bağlanmasına seri bağlama denir. El fenerinde piller Şekil 

2.22’deki gibi seri bağlanır.

(a) İki pilli el feneri (b) Seri bağlı pillerden 
oluşan devre

R

V2V1

A+–

Şekil 2.22: Seri bağlı piller

Pillerin Paralel Bağlanması
Her bir üretecin pozitif ve negatif kutuplarının kendi aralarında 

birleştirilerek bağlanmasına paralel bağlama denir. Pille çalışan 

radyolarda, duvar saatlerinde ve televizyon kumandalarında piller 

paralel bağlanır.

(a) Televizyon kumandası modeli (b) Paralel bağlı pillerden 
oluşan devre diyagramı

R

V2

V1
A

V3

(+)

(–)

Şekil 2.23: Paralel bağlı piller

Sizce pillerin seri ve paralel bağlanması devredeki gerilimin 

büyüklüğünü ve devredeki akım süresini nasıl etkiler? Bu konudaki 

tahminlerinizi defterinize yazınız. “Seri ve Paralel Bağlı Piller” etkin-

liğini yaparak pillerin bağlanma şekli ve akımın süresi arasında nasıl 

bir ilişki bulunduğunu belirlemeye çalışınız.
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Araç Gereçler
•   Pil yatağı (seri ve 

paralel bağlama için)
•   Pil yatağı (3 adet)
•   Bağlantı kabloları
•   Büyük boy pil ( 3 

adet)
•   Duy
•   Ampul
•   Ampermetre
•   Voltmetre
•   Anahtar

Etkinlik Basamakları

✓ Bir pil, ampul, anahtar ve ampermetre ile basit bir elektrik 

devresi hazırlayınız. Anahtarı kapatıp ampulün parlaklığını göz-

lemleyiniz. Devreden geçen akımı ölçerek defterinize not ediniz. 

Voltmetreyi pilin kutupları arasında bağlayıp potansiyel farkını 

ölçünüz. Bulduğunuz değeri defterinize not ediniz. 

✓ Pil yatağını kullanarak iki adet pili seri bağlayınız. Anahtarı 

kapatıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. Devreden geçen 

akımı ölçerek defterinize not ediniz. Voltmetreyi iki pilin kutupları 

arasına bağlayıp potansiyel farkını ölçünüz. Bulduğunuz değeri 

defterinize not ediniz.

✓ Seri bağlı pil sayısını üçe çıkararak ampulün parlaklığını 

gözlemleyiniz. Devreden geçen akımı ölçerek defterinize not 

ediniz. Voltmetreyi iki pilin kutupları arasına bağlayıp potansi-

yel farkını ölçünüz. Bulduğunuz değeri defterinize not ediniz. 

Defterinize not ettiğiniz akım ve potansiyel farkı değerlerini karşı-

laştırınız.

✓ Pil yatağını kullanarak iki adet pili paralel bağlayınız. 

Ampul, anahtar ve ampermetre ile basit bir elektrik devresi hazır-

layınız. Anahtarı kapatıp ampulün parlaklığını gözlemleyiniz. 

Ana koldaki akımı ölçerek defterinize not ediniz. Devredeki her 

pilin uçları arasındaki potansiyel farkını voltmetre ile ölçünüz. 

Bulduğunuz değeri defterinize not ediniz.

✓ Üç adet pili paralel bağlayınız. Anahtarı kapatıp ampulün 

parlaklığını gözlemleyiniz. Ana koldaki akımı ölçerek defterinize 

not ediniz. Devredeki her pilin uçları arasındaki potansiyel farkını 

voltmetre ile ölçünüz. Bulduğunuz değeri defterinize not ediniz. 

Defterinize not ettiğiniz akım ve potansiyel farkı değerlerini karşı-

laştırınız.

 

1. EtkinlikSeri ve Paralel Bağlı Piller7. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Bir pilden oluşan devrede akım ve potansiyel farkı değerleri-

ni ne buldunuz?

2. Seri bağlı iki pilden oluşan devrede akım ve potansiyel farkı 

değerlerini ne buldunuz?

3. Seri bağlı üç pilden oluşan devrede akım ve potansiyel farkı 

değerlerini ne buldunuz?

4. Bir pil kullanılan devredeki ampul parlaklığı ile seri bağlı iki 

ve üç pil kullanılan devredeki ampul parlaklığı için ne söylenebilir?

5. Paralel bağlı iki pilden oluşan devrede akım ve potansiyel 

farkı değerlerini ne buldunuz?

6. Paralel bağlı üç pilden oluşan devrede akım ve potansiyel 

farkı değerlerini ne buldunuz?

7. Bir pil kullanılan devredeki ampul parlaklığı ile paralel bağlı 

iki ve üç pil kullanılan devredeki ampul parlaklığı için ne söylenebi-

lir?

8. Pillerin seri veya paralel bağlanması ampulün parlaklığını 

etkiledi mi? 

9. Pillerin seri veya paralel bağlanması, akımı ve potansiyel far-

kını nasıl etkiledi? Ampul, pillerin hangi tür bağlanması durumunda 

daha uzun süre yanar?

Pille çalışan duvar saati ve televizyon kumandası gibi araçlar-

da pillerin uzun ömürlü olduğu, yani bu araçlarda kullanılan pillerin 

uzun zaman aralıklarında değiştirildiği dikkatinizi çekmiş olabilir. 

Buna karşılık el fenerlerinde kullanılan pillerin daha kısa sürede 

değiştirilmesi gerekir.

Seri bağlamada pillerin her birinden aynı akım geçer. Buna 

karşılık seri bağlı pillerden oluşan devrelerde toplam potansiyel farkı 

pillerin potansiyel farklarının toplamına eşit olur. Şekil 2.24’teki gibi 

bir devrede A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı pillerin V1 

ve V2 potansiyel farklarının toplamına eşittir. 

R

V1
A B

V2

I
I1 I2

A
R

2 A

2 A 2 A

1,5 V 1,5 V
A B

A

Şekil 2.24: Seri bağlı pillerden oluşan devre diyagramı

I = I1 = I2 = I3 = … I = I1 = I2 = 2A

V = V1 + V2 + V3 + … V = V1 + V2 = 1,5 V + 1,5 V = 3 V

Bir elektrik devresinde kullanılan seri bağlı özdeş pil sayısı 

artırılırsa devredeki ampule uygulanan toplam potansiyel farkı ve 

buna bağlı olarak devre elemanlarından geçen akım miktarı artar. 

Seri bağlı özdeş pillerin tükenme süresi bir tek pilin tükenme süresi 

kadardır. 



2. Ünite

78

Paralel bağlamada pillerin kutupları bir noktada birleştirildiğin-

den pil sayısının değişmesi devredeki ampule uygulanan potansiyel 

farkını etkilemez. Paralel bağlı özdeş piller, devrede tek bir pilin 

seri bağlı olması durumunda üretebileceği kadar akım üretir.  Buna 

karşılık pillerin tükenme süresi paralel bağlı pil sayısına bağlı olarak 

artar. 

Ι Ι1

R
A B

V2

V1

A

Ι2

             

V = V1 = V2 = V3 = …

Şekil 2.25: Paralel bağlı pillerden oluşan devre diyagramı

Şekil 2.25’teki gibi bir devrede A ve B noktaları arasındaki 

potansiyel farkı eşdeğer pillerden her birinin potansiyel farkına eşit-

tir. Örneğin paralel bağlı pillerin her birinin potansiyel farkı 1,5 V ise 

A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı da 1,5 V olur.

18. yüzyılın ikinci yarısında elektrik akımının keşfiyle, elektrik 

alanında yeni bir dönem başlamıştır. Bu alanda öncülüğü İtalyan 

bilim insanı Luigi Galvani (Luici Galvani) yapmıştır. Galvani, metal 

bir masa üzerindeki ölü kurbağa ile çalıştığı sırada kurbağanın 

bacağına bıçak dokundurduğunda bacağın kasıldığını fark etmiştir. 

Galvani bu kasılmanın, hücrelerin elektrik ihtiva etmesinden kay-

naklandığını açıklamıştır. Galvani’nin açıklamaları yine bir İtalyan 

bilim insanı olan Alessandro Volta’nın ilgisini çekmiştir. Volta, 

yaptığı araştırmalar sonucunda, ölü kurbağa bacağındaki kasıl-

manın hücrelerdeki elektrikten kaynaklanmadığını, aksine iki farklı 

metalden kaynaklandığını bulmuştur. Volta, deneyleri sonucunda iki 

farklı metal arasına çeşitli sıvılar koymak suretiyle, ilk elektrik pilini 

yapmayı da başarmıştır. 

Sizce Galvani ve Volta’nın bakış açıları arasında ne fark var-

dır? Öğretmeninizin rehberliğinde bu konudaki düşüncelerinizi arka-

daşlarınızla paylaşınız. 

Kirchoff Kanunu
Seri ve paralel bağlı dirençlerde, bir devre elemanındaki akımı 

Ohm yasasına göre hesaplamayı öğrendik. Örneğin, bir devre 

elemanına uygulanan potansiyel farkı V, elemanın direnci R ise bu 

elemandan geçen akım,

R
V

I =    bağıntısı ile hesaplanır.

Pek çok basit devrede, dirençlerin seri ve paralel bağlanması 

ile ilgili kurallar Ohm yasası kullanılarak çözümlenebilir. Ancak bazı 

karmaşık devrelerde eşdeğer direnci hesaplayarak devreyi tek bir 

kapalı devre haline indirgemek her zaman mümkün olmayabilir. Bu 

tür karmaşık devrelerin çözümünde, 19. yüzyılın ortalarında Alman 

bilim insanı Gustav Kirchhoff (Gustav Kirşof) tarafından geliştirilmiş 

olan ve Kirchhof kuralları olarak bilinen kanunlardan yararlanılır. 
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Bu kurallar şu şekilde ifade edilir.

1.  Herhangi bir düğüm noktasına (kavşağa) gelen akımların 

toplamı, bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşit 

olmalıdır. (Kavşak kuralı)

2.  Herhangi bir kapalı devre boyunca bütün devre elemanla-

rının uçları arasındaki potansiyel farklarının cebirsel toplamı sıfır 

olmalıdır. (Çevrim kuralı)

V1

R1

R2 R3

R4
R5

V2

I3

I1

I2

Şekil 2.26: Karmaşık devre diyagramı

Kavşak kuralı aynı zamanda akımlar kanunu, çevrim kuralı ise 

gerilimler kanunu olarak bilinir. Akımlar kanunu elektrik yüklerinin 

korunumu esasına, gerilimler kanunu ise enerjinin korunumu esası-

na dayanmaktadır. 

Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç
Dokuzuncu sınıf “Enerji” ünitesinde iş, enerji, güç ve mekanik 

enerji kavramları ile ilgili bilgiler edinmiştiniz. Bu bilgileri hatırlamaya 

çalışalım.

Bir cisme uygulanan kuvvetin cismi kendi doğrultusunda hare-

ket ettirmesi iş olarak tanımlanır. Genel anlamda iş yapabilme yete-

neği olarak bildiğimiz enerji mekanik enerji, elektrik enerjisi, nükleer 

enerji gibi farklı türlerde olabilir ve enerji bir türden başka bir türe 

dönüşebilir.

Bir cismin hareketine ve konumuna bağlı olan enerjiye mekanik 

enerji denir. Bir cisim üzerine yapılan iş bu işin yapılması sırasında 

harcanan enerjiye eşittir. Birim zamanda yapılan iş veya harcanan 

enerji güç olarak tanımlanır.

Elektrik enerjisi ısı, ışık, hareket gibi değişik enerji türlerine 

dönüşebilen ve bu özelliği ile günlük hayatta sürekli iç içe olduğu-

muz bir enerji çeşididir. 

Evlerimizde kullandığımız çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, 

elektrik süpürgesi, ütü, saç kurutma makinesi, ampul gibi pek çok 

araç elektrik enerjisi ile çalışır. Bu araçlarda elektrik enerjisi meka-

nik enerji, ısı ve ışık gibi başka enerji türlerine dönüşür.

Birim zamanda harcanan enerji miktarının güç kavramı ile ifade 

edildiğini ve gücün kısaca P ile gösterildiğini hatırlayalım. Elektrik 

enerjisi ile çalışan bir aracın birim zamanda harcadığı elektrik ener-

jisi miktarı elektriksel güç olarak adlandırılır.

Buzdolabı

Çamaşır makinesi

Ütü
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Bir elektrik devresinde direnci R olan ve potansiyel farkı V olan 

bir üretece bağlanmış iletken düşünelim. Bu iletken içindeki elektrik 

alan, elektronlara bir elektriksel kuvvet uygular. Bu kuvvetin etkisi 

ile hızlanan elektronlar iletkenin atom ve moleküllerine çarparak 

enerjilerinin bir kısmını kaybeder.   Kaybedilen bu enerji ısı enerji-

sine dönüşür. Isıya dönüşen bu enerji q kadar yükün direnci R olan 

iletkenden geçmesi sırasında elektriksel kuvvetin yaptığı işe eşittir. 

(harcanan enerji ile yapılan işin eşitliği) 

W = q . V 

q = I . t  eşitliğini ve V = I . R eşitliğini hatırlayınız.  Buna göre,

W = I . t . I . R  ve  

W = I2 R t  olur. 

Bu eşitlik, direnci R olan bir iletken üzerinden t süresince I akı-

mının geçmesi durumunda ortaya çıkan ısı enerjisini verir ve Joule 

Kanunu olarak bilinir. 

Joule Kanunu: Bir iletkende ortaya çıkan ısının miktarı, 

iletkenden geçen akımın karesi ve akımın geçme süresi ile doğru 

orantılıdır.

SI birim sisteminde enerji biriminin Joule olduğunu biliyoruz. 

Akım şiddeti birimi amper (A), direnç birimi ohm (Ω), zaman birimi 

saniye(s) alınırsa elektrik enerjisi birimi Joule (J) bulunur. 

Birim zamanda yapılan iş ya da harcanan enerji güç olarak 

tanımlandığına göre elektrikle çalışan bir aracın ya da devre ele-

manın gücü,

P t
W

t
R t2I= =

P = I2 R   bağıntısı ile hesaplanır.

Enerji birimi J, zaman birimi s alınırsa güç birimi J/s olur. J/s 

kısaca Watt olarak adlandırılır.

s
J W=

Aşağıdaki örnek problemleri inceleyerek öğrendiklerimizi pekiş-

tirelim.

10. Örnek

Direnci 20 Ω olan bir iletkenden 5 A akım geçmektedir. Bu 

iletkenin gücünü hesaplayalım.

Çözüm

R = 20 Ω

I = 5 A

P = I2 R = (5 A)2 . 20 Ω = 500 W bulunur.
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11. Örnek
Bir saç kurutma makinesinde direnci 11 Ω olan rezistans 

(direnç) kullanılmıştır. Çalışma sırasında rezistanstan 12 A akım 

geçtiğine göre saç kurutma makinesinin gücünü hesaplayalım.

Çözüm

R = 11 Ω

I = 12 A

P = ?

P = I2 R = (12 A)2 . 11 Ω = 1584 W bulunur.

12. Örnek
Bir buharlı ütünün gücü 2420 W’tır. Ütü, 220 V’luk potansi-

yel farkı ile çalıştığına göre ütünün rezistansının direncini hesap-

layalım.

Çözüm
P = 2420 W

V = 220 V

R = ?

I = ?

P R
R
V R R

V2
2

2 2
I= = = ,  P V

R
2

=   ve  R
P
V2

=  bulunur

R P
V

W
V

2420
220 20

2 2
W= = =

^ h
 olur.

13. Örnek

Isıtıcı elemanının direnci 18 Ω olan bir elektrikli ısıtıcı 240 

V gerilim ile çalışmaktadır. Isıtıcının gücünü hesaplayalım. 

Çözüm

R = 18Ω

V = 240 V

P = ?

P R R
V V W18

240 32002 2 2
I

W
= = = =

^ h
  bulunur.

Evinizde kullanılan elektrikli araçların etiketlerini inceleyiniz. 
Bu araçların ortalama kullanım sürelerini belirleyerek bir günde ve 
bir ayda harcanan elektrik enerjisi miktarını hesaplayınız. Ailenizin 
aylık elektrik giderini hesaplayınız. İhtiyaçtan kaynaklanan kul-
lanımı kısıtlamadan elektrik harcamalarında tasarruf sağlamaya 
yönelik olarak ne gibi tedbirlerin alınabileceğini belirleyip bunların 
uygulanmasını sağlayız.
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Enerji Tasarrufu
Ülkemizde enerji ihtiyacının önemli kısmı (yaklaşık % 60-70’i) 

dış kaynaklardan karşılanmaktadır. Evlerimizde kullandığımız ener-

jinin yaklaşık %80’i elektrikli araçların çalışması sırasında harcan-

maktadır. Buna karşılık ülkemizde ve dünyada bir yandan enerji 

kaynakları giderek azalmakta bir yandan da eneri birim fiyatları 

artmaktadır. Bu durum gerek aile bütçeleri gerekse ülke bütçesi 

üzerindeki yükü artırmaktadır. Bunu önlemenin en başta gelen yolu 

ise enerjiyi tasarruflu kullanmaktır.

Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde her-

hangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemek-

tir. Özellikle elektrikli araç satın alırken enerji verimliliği göz önünde 

bulundurmalı, enerji harcaması en az olan araçlar tercih edilmelidir. 

Bilgisayar ve televizyon gibi araçlar tamamen kapatılmadığında 

%10 oranında enerji tüketmeye devam eder. Bu tür araçlar kulla-

nılmadığında tamamen kapatılmalı, stand-by konumunda bırakıl-

mamalıdır.  Aydınlatmada; gün ışığından olabildiğince yararlanmalı, 

tasarruflu ampuller tercih edilmelidir. 

Enerji Dönüşümleri
Dokuzuncu sınıf fizik derslerinde, enerjinin bir türden diğerine 

dönüşebildiğini öğrenmiştik. Bu bağlamda hidroelektrik santrallerin-

de suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye ve daha sonra da 

elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü, güneş enerjisi sistemlerinde 

güneş enerjisinin ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülebildiğini, pil 

ve akümülatör gibi üreteçlerde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine 

dönüştürüldüğünü biliyoruz. Diğer enerji türlerinin elektrik enerjisine 

dönüşümünde olduğu gibi elektrik enerjisi de mekanik enerji, ısı, 

ışık, ses gibi farklı enerji türlerine dönüştürülebilir. 

Çamaşır makinesi Bulaşık makinesi Saç kurutma makinesi

Fotoğraf 2.2: Elektrik enerjisini mekanik ve ısı enerjisine dönüş-
türen araç örnekleri

Saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi 

gibi araçlarda elektrik enerjisi hem mekanik enerjiye hem de ısı 

enerjisine dönüştürülür. Elektrik enerjisi fırın, ütü, elektrik sobası 

gibi araçlarda ısı enerjisine dönüştürülür. Elektrikle çalışan vinçler-

de elektrik enerjisi mekanik enerjiye ve işe dönüştürülür.

Siz de günlük hayattaki gözlemlerinizden yararlanarak ısı, iş, 

mekanik ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümüne örnekler vere-

rek bunları sınıfta, öğretmeninizin rehberliğinde açıklayınız.
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Elektrik Tehlikeli Olabilir
Pil ve akümülatör gibi üreteçlerin oluşturduğu akıma doğru 

akım, evlerde ve iş yerlerinde kullandığımız akıma alternatif akım 

denir. 

Yaşamımızı kolaylaştıran ve günlük hayatta hemen her an 

iç içe olduğumuz elektrik, dikkatli kullanılmadığı takdirde tehlikeli 

olabilir.

Doğru akım gerilimi 20-30 V civarında olursa çarpma hissi 

verebilir, fakat tehlikeli değildir. Bu yüzden günlük hayatta kullandı-

ğımız pillerin ve akülerin ürettiği elektrik akımının çarpma tehlikesi 

yoktur. 30 V, genellikle tehlike sınırı olarak ifade edilir. 30 V’un 

üstündeki doğru akım gerilimleri elektrik çarpmasına neden olabilir. 

Esasında elektrik çarpması akımdan kaynaklanır fakat akıma neden 

olan voltajdır. 

Çoğu insan 1 mA civarındaki akımı hissedebilir. Birkaç mA’lik 

akım ağrıya neden olur.  10 mA’in üstündeki akımlar kasların şid-

detli kasılmasına neden olur ve kişi temas ettiği aracı veya kabloyu 

bırakamayabilir. Solunum sisteminin felç olmasından dolayı ölüm 

gerçekleşebilir.  Bu gibi durumlarda suni solunum hastayı hayata 

döndürebilir. 80 mA ile 100 mA civarında bir akım insan vücudun-

dan geçerse kalbe zarar verebilir. Vücuttan akımın geçmesi uzun 

sürerse kalp tamamen durabilir ve elektrik çarpması ölümle sonuç-

lanabilir. 

Yüksek gerilim hatlarında binlerce volt gerilim vardır. Bu hatlara 

ya da yere düşmüş elektrik tellerine yaklaşmak tehlikelidir.  

Evlerde ve iş yerlerinde elektrik çarpmasından korunmak için 

arızalanmış elektrikli araçlara müdahale edilmemeli, yıpranmış 

kablolara dokunulmamalıdır. Herhangi bir arıza durumunda uzman 

kişilere başvurulmalı, Şayet güvenli ise arızalı aracın fişi prizden 

çıkarılmalıdır. 

Konutlarda ve okullarda kullanılan alternatif akımın gerilimi 

210-220 V civarındadır. Bu büyüklükteki gerilim elektrik çarpmasına 

neden olur. 

Yalıtkan maddeler normal koşullarda elektriği iletmez. Ancak 

yalıtkanlar da bazı durumlarda iletken olabilir. Örneğin kuru tahta 

yalıtkandır, fakat ıslanırsa elektriği iletebilir. 

Sizce elektrik akımının başka olumsuz etkileri olabilir mi? 

Bu etkilerden korunmak için neler yapmak gerekir? Bu konudaki 

düşüncelerinizi öğretmeninizin rehberliğinde sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

10.2.4. Mıknatıslar
Manyetik olayların ilk defa yaklaşık 2500 yıl önce Türkiye’nin 

batısında eski bir kent olan Magnezia (şimdiki adı Manisa) yakın-

larındaki mıknatıslanmış demir cevheri parçalarında gözlendiği 

bilinmektedir. Bu parçalar şu anda doğal mıknatıslar adı verilen 

nesnelere örnektir.
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Bazı bilim tarihçileri, Arap ya da Hint icadı olan ve manyetik 

bir iğneden oluşan pusulanın MÖ 13. asırda Çin’de kullanıldığına 

inanırlar. Yunanlıların MÖ 800 yıllarında manyetizma hakkında bil-

gileri olduğu, manyetit taşı adı verilen maddenin demir parçalarını 

çektiğini keşfettikleri bilinmektedir. 

Mıknatısın, çivi ve ataş gibi cisimleri çektiğini biliyoruz. İster 

çubuk şeklinde ister at nalı (U) şeklinde olsun, herhangi bir mıkna-

tıs kutup olarak adlandırılan ve manyetik etkinin en güçlü olduğu 

iki uç veya yüze sahiptir.  Çubuk şeklinde bir mıknatıs ince bir iple 

asılırsa bir kutbu daima yer kürenin kuzey kutbunu, diğer kutbu ise 

güney kutbunu gösterir. İple asılan mıknatısın, yerin kuzey kutbuna 

yönelen ucu kuzey kutup, yer kürenin güney kutbuna yönelen ucu 

ise güney kutup olarak adlandırılır. Mıknatıslarda kuzey kutup N ile 

güney kutup ise  S ile gösterilir.

SN

N

(a) Çubuk mıknatıs (b) U mıknatıs

S

Şekil 2.27: Mıknatıs çeşitleri

İki mıknatıs yan yana getirilirse her biri diğerine bir kuvvet 

uygular.  Bu kuvvet itici veya çekici olabilir. Aynı cins kutuplar karşı 

karşıya gelirse aralarındaki kuvvet itici, farklı kutuplar karşı karşıya 

gelirse aralarındaki kuvvet çekici olur.

Mıknatıslık özelliği maddelerin iç yapılarından kaynaklanır. 

Mıknatıslığın, maddelerin iç yapısında olduğu düşünülen çok küçük 

mıknatısçıklar olarak yönlenmiş parçacıklardan kaynaklandığı söy-

lenebilir. Doğal mıknatıslarda yüklü taneciklerin kutuplanma durum-

ları süreklidir. Yapay mıknatıslarda ise bu kutuplanma durumu 

herhangi bir etki sonucunda ortaya çıkar ve etkinin kaybolmasıyla 

kutuplanma durumu ortadan kalkar. Bu nedenle maddeler manyetik 

özelliklerine göre ferromanyetik, diamanyetik ve paramanyetik mad-

deler olmak üzere üç gruba ayrılır.

Feromanyetik maddeler mıknatıslanmadan kuvvetli şekilde 

etkilenen maddelerdir. Diamanyetik ve paramanyetik maddeler ise 

mıknatıslanmadan az etkilenen ya da hiç etkilenmeyen maddelerdir. 

Madde

Ferromanyetik 
madde

Diamanyetik 
madde

Paramanyetik 
made

Demir, nikel, kobalt vb.

Altın, bakır, elmas, 
gümüş, kurşun, silikon, vb.

Sodyum, magnezyum, 
kalsiyum, baryum, 
alüminyum, platin vb. 

Şema 2.1: Maddenin manyetik özelliklerine göre sınıflandırılması
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Doğal mıknatısların tabiatta sınırlı miktarda bulunması nede-

niyle çoğu zaman mıknatıslar yapay yollarla elde edilir. Yapay mık-

natıslar; Sürtme ile mıknatıslanma, Dokunma ile mıknatıslanma ve 

Etki ile mıknatıslanma olmak üzere üç farklı şekilde yapılır.

a.  Sürtme ile Mıknatıslanma: Demir, nikel gibi ferromanyetik 

maddeler, bir mıknatısın sürekli aynı kutbuna sürtülürse mıknatıs 

özelliği kazanır. Mıknatıslanma, bu maddelerin yapısında olduğunu 

düşündüğümüz küçük mıknatısçıkların gelişigüzel yönlenmelerinin 

sürtme yolu ile belirli bir düzene girmelerinden kaynaklanır. Demir, 

nikel gibi maddelerin bir süre bir mıknatıs kutbuna sürtülmesi sonu-

cunda mıknatıs özelliği kazanmasına sürtme ile mıknatıslanma 

denir. 

N S

Ataş

Şekil 2.28: Sürtme ile mıknatıslanma

b. Dokunma ile Mıknatıslanma: Bir mıknatısın herhangi bir 

kutbuna demir, nikel parçaları yaklaştırılırsa mıknatıs bu parçaları 

kendisine çeker ve tutar. Mıknatıs tarafından tutulan bu maddeler 

de bir mıknatıs gibi davranırlar. Demir ve nikel parçaları mıknatıs-

tan uzaklaştırılırsa mıknatıslık özellikleri kaybolur. Demir, nikel gibi 

maddelerin bir mıknatısın kutuplarından birine temas etmesi ile 

oluşan mıknatıslanmaya dokunma ile mıknatıslanma denir. 

N

S

N

S

Ataş
Demir çubuk

Şekil 2.29: Dokunma ile mıknatıslanma

c.  Etki ile Mıknatıslanma: Demir, nikel gibi maddeler bir mık-

natısın kutuplarından birine, kutba temas etmeksizin yaklaştırılırsa 

bir mıknatıs gibi davranırlar. Maddeler mıknatısın etki alanından 

çıkarılırsa mıknatıslık özellikleri kaybolur. Demir, nikel gibi madde-

lerin bir mıknatısın kutuplarına dokundurulmadan yaklaştırılması ile 

oluşan mıknatıslanmaya etki ile mıknatıslanma denir. 

NS NS

Demir çubuk

Şekil 2.30: Etki ile mıknatıslanma

Dokunma ile mıknatıslanma
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Manyetik Alan
Bu ünitenin önceki bölümlerinde elektrik yükleri ve yükler 

arasındaki etkileşimler ve elektrik alanı ile ilgili bilgiler edinmiştik. 

Uzayın herhangi bir yerinde elektrik yüklü bir cismin bulunması 

durumunda bu cismin çevresinde bir elektrik alan oluştuğunu biliyo-

ruz. Elektrik alan yükler arası etkileşimden kaynaklanır. 

Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Ayrıca yan 

yana gelen iki mıknatısın kutupları arasında da itme veya çekme 

kuvveti oluşur.  Mıknatıs tarafından oluşturulan kuvvete manyetik 
kuvvet denir. Sizce bir mıknatıs kendisinden çok uzaktaki cisimleri 

etkiler mi? Mıknatısların çevresinde de alan oluşur mu? Bu konuda-

ki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Mıknatısın Çekim Etkisi” etkin-

liğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Araç Gereçler
•   Çubuk şeklinde mıkna-tıs
•   Toplu iğne
•  Demir tozları
•   Cam levha
•   Cetvel

Etkinlik Basamakları

✓ Masanın üstüne bir adet toplu iğne koyunuz. Çubuk 

şeklinde mıknatısı kutuplarından biri toplu iğneye dönük olacak 

şekilde, toplu iğneden yaklaşık 20 cm uzaklığa yerleştiriniz. 

Mıknatısın toplu iğneyi çekip çekmediğini gözlemleyiniz.

✓ Mıknatısı yavaş yavaş toplu iğneye doğru yaklaştırınız. 

Toplu iğnenin mıknatısa doğru hareketlendiği anda mıknatısın 

yerini renkli kalemle işaretleyiniz. Cetvel yardımı ile mıknatısın 

toplu iğneyi hangi mesafeden çektiğini tespit edip defterinize not 

ediniz. 

✓ Ölçümü doğru yapabilmek için toplu iğneyi ve mıknatısı 

önceki yerlerine koyarak aynı işlemleri birkaç defa tekrarlayınız.

✓ Mıknatısı belirlediğiniz mesafeden daha uzakta tutarak 

toplu iğneyi çekip çekmediğini gözlemleyiniz.

✓ Çubuk mıknatısı masanın üzerine yerleştiriniz.

✓ Cam levhayı mıknatısın üzerine yerleştiriniz. Camın üze-

rine demir tozlarını serpiştirip oluşan şekli gözlemleyiniz.

1. EtkinlikMıknatısın Çekim Etkisi8. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Mıknatıs toplu iğneyi hangi mesafeden çekti? Toplu iğneye 

bu mesafeden daha uzakta iken toplu iğneyi çekti mi? 

2. Mıknatısın üstüne koyduğunuz camın üstündeki demir toz-

larının dağılımı nasıl oldu?

3. Mıknatısın kutuplarında ve kutuplar arasında  demir tozları-

nın dağılımı için ne söylenebilir?

Bir mıknatıs demir, nikel kobalt gibi cisimleri her mesafeden 

çekemez. Toplu iğne ya da demir tozları gibi cisimler çok küçük 

kütleli olsalar da mıknatıs bu cisimlere çekim etkisini belli bir mesa-

feden sonra gösteremez. Yani bir mıknatısın mıknatıslık özelliğini 

gösterebildiği alan sınırlıdır. Şekil 2.31’de, çubuk şeklindeki bir 

mıknatısın mıknatıslık etkisini gösterebildiği alan sarı renkli gösteril-

miştir. Mıknatıs bu alanın dışında kalan cisimleri çekemez.  Bir mık-

natısın mıknatıslık etkisini gösterebildiği alana manyetik alan denir.

N S

Şekil 2.31: Manyetik alan

Çubuk şeklindeki mıknatısın çevresine serpiştirilen ince demir 

tozları gelişigüzel bir dağılım göstermez. Demir tozlarının belli çiz-

giler boyunca dağıldığı ve mıknatısın kutuplarına yaklaştıkça bu 

çizgilerin birbirine yaklaştığı, kutuplardan uzaklaştıkça çizgilerin de 

birbirinden uzaklaştığı görülür.

S N

Manyetik alan
kuvvet çizgileri

Şekil 2.32: Mıknatısın çevresindeki kuvvet çizgileri

Mıknatısın çevresindeki demir tozlarının üzerinde düzenli şekil-

de dağıldıkları çizgilere manyetik alan kuvvet çizgileri denir. Bir 

mıknatısın etkisinde kalan demir tozlarının her biri minik mıknatıs-

lar gibi davranır ve manyetik alan kuvvet çizgilerini ortaya çıkarır. 

Manyetik alan kuvvet çizgileri kutuplara yakın bölgelerde birbirine 

yakın olduğu hâlde kutuplardan uzaklaştıkça aralarındaki mesafe 

artar. Manyetik alan çizgilerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Demir tozlarının mıknatıs 
çevresindeki dağılımı
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• Manyetik alan çizgilerinin yönü kuzey kutuptan güney kutba 

doğrudur.

• Manyetik alan çizgileri birbirini kesmez. 

• Manyetik alan çizgilerinin yoğun olduğu bölgelerde manyetik 

kuvvetlerin etkisi şiddetlidir. 

Mıknatıslar Arası Kuvvetler
Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetleri mıknatıs çev-

resinde oluşan manyetik alandan kaynaklanır. 

Elektrik yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin 

yük miktarına ve cisimler arasındaki uzaklığa bağlı olduğunu biliyo-

ruz. Sizce mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini etkileyen 

değişkenler neler olabilir? Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme 

kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeye çalışalım.

NS

N S N S

N S

N S NS

Farklı cins kutupları yan yana getirilen mıknatıslar birbirini çeker.

Aynı cins kutupları yan yana getirilen mıknatıslar birbirini iter.
 

Şekil 2.33: Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme etkisi

Manyetik alan çizgilerinin özelliklerini irdelerken alan çizgi-

lerinin kutuplara yakın bölgelerde birbirine daha yakın olduğunu 

ve alan çizgilerinin yoğun olduğu bölgelerde manyetik kuvvetlerin 

etkisinin şiddetli olduğunu belirtmiştik. Mıknatıslar arasındaki itme 

ve çekme kuvvetleri manyetik alandan kaynaklanır. O hâlde man-

yetik alan ne kadar büyükse mıknatıslar arasındaki itme ve çekme 

kuvveti de o oranda büyük olmalıdır. Mıknatıslar arasındaki itme ve 

çekme kuvvetleri manyetik alanın büyüklüğüne ya da mıknatısların 

kutup şiddetine ve mıknatıslar arasındaki uzaklığa bağlı olarak 

değişir. İtme ve çekme kuvveti manyetik alanın büyüklüğü ile doğru 

orantılı, mıknatıslar arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Mıknatıslar arası kuvvet α Manyetik alanın büyüklüğü
                   1

Mıknatıslar arası kuvvet α –––––––––––——————
          Mıknatıslar arası uzaklığın karesi

Problem Belirleyelim, Çözüm Önerelim
Bisiklet farının yanması için gerekli olan elektrik akımı dina-

mo adı verilen ve içerisinde mıknatıs bulunan bir araç tarafından 

üretilir. Siz de günlük hayatta mıknatıslarla ilgili bir problem 

belirleyerek pusula ve dinamo gibi çözüm önerileri üretiniz. 

Belirlediğiniz problemi ve çözüm önerilerinizi öğretmeninizin reh-

berliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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10.2.5. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
18. yüzyıl boyunca birçok bilim insanı elektrik ile manyetizma 

arasında bir ilişki bulmaya çalışmışlardır. Bu çalışmalarla, durgun 

bir elektrik yükü ve bir mıknatısın birbiri üzerinde hiçbir etkiye sahip 

olmadıkları gösterilmiştir. Fakat 1820’de Hans Christian Oersted 

(Hans Kristian Orsted), bir telin yanına pusula yerleştirdikten sonra. 

telin uçlarını bir pilin kutupları arasına bağladığında, pusula iğnesi-

nin saptığını gözlemlemiştir. İçerisinden elektrik akımı geçen iletken 

telin yakınındaki pusulanın sapması telin çevresinde bir manyetik 

alan oluştuğunu gösterir.

 Dünya, büyük bir mıknatıs gibi davranır ve bu yüzden mıkna-

tısın kuzey kutbu daima yerkürenin kuzey kutbuna doğru yönelir.

Elektrik Akımının Manyetik Etkisi

İçerisinden akım geçen bir iletken telin yakınına yerleştirilen 

pusula iğnesi akımdan dolayı kuvvet etkisinde kalır ve bu kuvvet 

pusula iğnesinin dönmesine neden olur. 

Sizce akım taşıyan iletken telin çevresinde oluşan manyetik 

alanın büyüklüğünü etkileyen değişkenler neler olabilir? Bu konu-

daki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Elektrik Akımının Manyetik 

Etkisi” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Güç kaynağı
•   İletken tel
•   Bağlantı kabloları
•   Ampermetre
•   Anahtar
•   Pusula

Etkinlik Basamakları

✓ Bir iletken tel, ampermetre, anahtar ve bağlantı kabloları 

ile basit bir elektrik devresi hazırlayınız.

✓ Pusulayı iletken telin yanına koyup sağa sola döndürerek 

pusula ibresinin tele paralel olmasını sağlayınız.

✓ Güç kaynağını 1,5 V’a ayarlayınız. Anahtarı kapatarak 

devreden akım geçirip pusulanın ibresini gözlemleyiniz. 

✓ Güç kaynağını 3V, 4,5 V ve 6 V’a ayarlayıp pusuladaki 

sapma miktarını gözlemleyiniz.

✓ Güç kaynağını 6 V’a ayarlayınız. Pusulayı telden yavaş 

yavaş uzaklaştırıp sapma miktarının değişip değişmediğini göz-

lemleyiniz.

1. EtkinlikElektrik Akımının Manyetik Etkisi9. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. İletken telden akım geçtiğinde pusulanın ibresi saptı mı?

2. Güç kaynağının gerilimini yükselterek iletkenden geçen 

akımın artırılması pusula ibresinin sapma miktarını etkiledi mi?

3. Pusula ile iletken tel arasındaki mesafenin değişmesi pusu-

la ibresinin sapma miktarını etkiledi mi?

4. Telin çevresinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü nelere 

bağlı olabilir?

Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik 

alanın büyüklüğü iletkenden geçen akımın büyüklüğüne ve iletkene 

olan uzaklığa bağlıdır. İletkenden geçen akımın miktarı artırılırsa 

iletken çevresindeki manyetik alanın büyüklüğü artar. İletkenden 

uzaklaştıkça manyetik alanın büyüklüğü azalır. 

İletken tel

I IMıknatıs

+ —

A

İletken tel

Mıknatıs

+ —

A

Şekil 2.34: Akım taşıyan iletkenin çevresinde manyetik alan 
oluşur.

Elektromıknatıslar, içerisinden akım geçen iletkenlerin çevre-

sinde manyetik alan oluşturmaları ilkesinden yaralanılarak yapıl-

mıştır.

      

Şekil 2.35: Elektromıknatıs

Elektromıknatıs, bir demir alaşım üzerine sarılmış iletken tel-

den (bobinden) oluşur. Elektromıknatısın çekim gücü demir alaşım 

üzerine sarılan iletken telin uzunluğuna ve bu telden geçen akımın 

büyüklüğüne bağlıdır. İletken telin uzunluğu ve telden geçen akımın 

büyüklüğü artarsa elektromıknatısın çekim gücü de artar.
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Elektromıknatıslarda kullanılan demir alaşımlar, devreye akım 

verilip kesilmesi sırasında oldukça kolay şekilde mıknatıslık özel-

liği kazanıp kaybederler. Bu özelliğinden dolayı elektromıknatıs 

yapımında kullanılan demir “yumuşak demir” olarak adlandırı-

lır. Bu yumuşaklık kavramı sadece manyetik anlamda kullanılır. 

Mıknatıslığını dış bir alanın yokluğunda dahi koruyan demire ise 

sert demir denir. Sert demir daimi mıknatıslarda, yumuşak demir 

ise elektromıknatıslarda kullanılır. Yumuşak demir, manyetik alanın 

kolaylıkla iptal edilip tekrar oluşturulmasına uygun özelliktedir.

Elektromıknatıslar kapı zilinden motor ve jeneratörlere kadar 

pek çok uygulama alanına sahiptir. 

Elektromıknatısların hangi alanlarda ve nerelerde kulla-
nıldığını araştırınız. Araştırma sırasında elde ettiğiniz bilgileri 
öğretmeninizin rehberliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Dünya da Mıknatıs Gibi Davranır

Dünya’nın kendisi bir mıknatıstır. Bir mıknatısın kuzey (N)  

kutbu kuzeyi gösterdiğine göre Dünya’nın coğrafi kuzeydeki man-

yetik kutbu aslında güney kutuptur. Aynı şekilde coğrafi güneydeki 

kutup da aslında kuzey kutuptur. Bir mıknatısın kuzey kutbunun 

diğer mıknatısın güney kutbu tarafından çekildiğini hatırlayalım. 

Kuzey coğrafya kutbu

(Dünyanın dönme ekseni)

Güney (S) manyetik kutup.

(Pusulanın N kutbunu çeker)

Dünyanın manyetik

alanı (Basit bir çubuk

mıknatısın oluşturduğu

alanın benzeridir.)

Güney coğrafya kutbu

Kuzey (N) manyetik

kutup. (Pusulanın S

kutbunu çeker)

Şekil 2.36: Manyetik ve coğrafi kutuplar

Bir pusula mıknatısının, bir kuzey, bir güney kutbu var demek 

yerine “bir kuzeyi gösteren” bir de “güneyi gösteren” kutbu var 

demek daha doğru olur.  Yani mıknatısın bir kutbu yerin kuzey coğ-

rafik kutbunu, diğer kutbu da yerin güney coğrafik kutbunu arar ya 

da işaret eder. 

Kapı zili
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Dünyanın manyetik ekseni kendi çevresinde döndüğü eksen 

olan coğrafi eksenine tam anlamıyla paralel değildir. Şekil 2.35’te 

görüldüğü gibi, Dünya’nın manyetik kutupları da Dünya’nın dönme 

ekseni üzerinde olan coğrafi kutupları ile üst üste gelmez. Pusula 

ile yer belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekir. Pusula 

ibresinin kuzeyi gösterdiğini söylemek ancak yaklaşık olarak doğ-

rudur. Coğrafi kuzey kutup olarak tanımlanan gerçek kuzey ile bir 

pusulanın gösterdiği kuzey arasındaki fark Dünya üzerindeki nok-

tadan noktaya değişir. Bu farka manyetik sapma denir. Örneğin, 

Florida’dan Büyük Göller’e (Great Lakes) kadar uzanan hat boyun-

ca bir pusula gerçek kuzeyi gösterir. Buna karşılık Washington’da 

manyetik kuzey gerçek kuzeyin 25° doğusuna doğru yönelir. 

 Aşağıda belirtilen konulardan, ilgi alanınıza giren 
birini belirleyiniz. Belirlediğiniz konularda araştırma yapınız. 
Araştırma sırasında elde ettiğiniz bilgi ve görselleri öğretme-
ninizin rehberliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Coğrafi kutup nedir? Yerin coğrafi kutupları nelerdir? 
Coğrafi kutupları gösteren bir dünya modeli hazırlayıp mode-
linizi arkadaşlarınıza tanıtınız.

2. Manyetik kutup nedir? Yerin Manyetik kutupları neye 
göre belirlenir? Manyetik kutupları gösteren bir dünya modeli 
hazırlayıp Modelinizi arkadaşlarınıza tanıtınız.

3. Coğrafi kutuplarla manyetik kutuplar arasındaki farklı-
lığın nedenlerini araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşla-
rınızla paylaşınız.

Manyetik Alan Canlıları Etkiler mi?
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi yerleşim yerlerine 

yüksek gerilim hatları ile iletilir. Ülkemizde kullanılan yüksek gerilim 

hatlarında gerilim 154 000 V ile 380 000 V arasında değişmektedir. 

İçerisinden elektrik akımı geçen iletkenin, çevresinde manyetik alan 

oluşturduğunu biliyoruz. O hâlde yüksek gerilim hatlarına yakın böl-

gelerde önemli miktarda manyetik alan oluşur. 

Fotoğraf 2.3: Yüksek gerilim hattı
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Sizce yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu manyetik alanın 

canlılar üzerinde olumsuz etkileri olabilir mi? Bu konudaki düşün-

celerinizi öğretmeninizin rehberliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

Uzaya gönderilen astronotlarda görülen ve haftalarca sürebilen 

yorgunluk, adale ağrısı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikâyetlerle 

ilgili olarak yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda rahatsızlıkların, 

dünyanın manyetik alanının eksikliğinden kaynaklandığı anlaşılmış-

tır.

Yapılan araştırmalar, yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu 

manyetik alanın çocuklarda lösemi ya da beyin kanseri gibi has-

talıklara neden olduğunu göstermektedir. ABD, İsveç, Meksika ve 

Danimarka gibi ülkelerde yapılan araştırmalar çocuklarda görülen 

kanserlerle ve özellikle de lösemi ile iletişim hatlarına yakın yaşama 

arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Uzun süreli manyetik alan etkisinin bağışıklık sistemine zarar 

verdiği bilinmektedir. 

ABD ve Finlandiya’da yapılan araştırmalar; enerji iletim hatla-

rına 40 m’den daha yakın yaşayan çocukların, normal çocuklara 

göre 2-3 kat daha fazla kansere yakalandığını göstermektedir. 

Finlandiya’da yapılan bir başka araştırmada ise erkek çocukların 

merkezi sinir sisteminde oluşan tümörlerle iletim hatları arasında 

ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Fotoğraf 2.4: Elektrik trafosu

Zayıf manyetik alanın insan sağlığına zararlı olup olmadığı 

günümüzde de tartışma konusudur. Bu tür zayıf alanların zararlı 

olup olmadığı konusunda bilimsel bilgi henüz mevcut değildir. Fakat 

hayvan hücresi üzerinde yapılan deneylerde zayıf manyetik alanın 

hormon ve enzim seviyesini değiştirme, dokulardaki kimyasalların 

hareketini engelleme gibi biyolojik etkenlere sebep olduğu yönün-

deki görüşler kabul görmektedir.

Yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu manyetik alanın olumsuz 

etkilerinden korunmak için hatların yakınına konut yapılmamalı, 

hatlara 50-100 m’den daha fazla yaklaşılmamalıdır.
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Değerlendirme Çalışmaları

A. Aflağ›daki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve 

sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız. 

(direnç, doğru, elektrik akımı, elektrik alan, eşdeğer direnç, 

ferromanyetik, manyetik alan, Kirchhof’un Akımlar Kanunu, 

kuzey kutup, negatif, paralel, pozitif, statik,)

1. Elektriklenme ………………… ve negatif yük farklılığından 

kaynaklanır.

2. Yünlü kumaş parçasına sürtülen ebonit çubuk kumaştan bir 

miktar elektron alır ve ………………… elektriklenir.

3. Sürtünme sonucunda cisimlerde oluşan elektriklenmeye 

………………… elektriklenme denir. 

4. Uzaydaki herhangi bir noktaya konulan küçük bir pozitif q 

test yüküne etki eden kuvvetin q test yükünün büyüklüğüne oranına 

………………… denir.

5. Bir iletken üzerinde oluşan yük akışına ………………… 

denir.

6. Bir iletkenin, direnci iletkenin boyu ile ………………… oran-

tılıdır. 

7. Bir devredeki iki veya daha fazla direncin yerine geçen tek 

bir dirence ………………… denir.

8. Birden fazla üretecin ………………… bağlanması kulanım 

süresini artırır.

9. Bir elektrik devresinde herhangi bir düğüm noktasına gelen 

akımların toplamı, bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamı-

na eşittir şeklinde ifadeye …………………  denir.

10. Demir, nikel kobalt gibi kolay mıknatıslanabilen maddelere 

………………… madde denir.

11. Yerin coğrafi güney kutbunun yakınındaki manyetik kutba 

manyetik …………………  denir. 

12. Yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu ………………… 

insan sağlığını olumsuz etkiler.
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B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.

1. Aşağıda K, L, M cisimlerinin elektron ve proton sayıları veril-

miştir.

     K cismi       L cismi        M cismi
–––––––– –––––––– ––––––––

Elektron sayısı = 11 Elektron sayısı = 10 Elektron sayısı = 10

Proton sayısı = 11 Proton sayısı = 12 Proton sayısı = 8

Cisimlerin yük durumu ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) K nötr, L negatif yüklü, M pozitif yüklü.

B) K nötr, L negatif yüklü, M negatif yüklü.

C) K nötr, L pozitif yüklü, M negatif yüklü.

D) K nötr, L pozitif yüklü, M pozitif yüklü.

E) K, L ve M nötr

+
+
+

++
+

+
+

K L

ML

M N

2. Yandaki şekilde görüldüğü gibi;

- Pozitif yüklü K cismi L cismini itiyor.

- L cismi M cismini çekiyor.

- M cismi ile N arasında hiçbir etki-

leşme olmuyor.

Buna göre L, M ve N cisimlerinin yük 

durumu nasıl olur?

A) L (pozitif), M  (negatif),  N (negatif)  

B) L (pozitif), M  (negatif),  N (yüksüz)

C)  L (pozitif), M  (pozitif),  N (negatif) 

D) L (pozitif), M  (negatif),  N (pozitif) 

E) L (pozitif), M  (pozitif),  N (Yüksüz) 

3. Şekildeki; K-L, M-N ve P-R cisimleri arasında iletken tel 

bulunmaktadır. K, L , M, N cisimleri elektrik yüklü, P ve R cisimleri 

yüksüzdür.

+
+
+

++
+

+
+

K

iletken iletken iletken

L M N P R

++

++

++

+
+

+

++

+
+

+

 I. K ve L cisimleri arasındaki iletkende akım oluşur.

 II. K-L ve P-R cisimleri arasındaki iletkenlerde akım oluşur.

 III. P-R cisimleri arasındaki iletkende akım oluşur. 

İfadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) Yalnız III



2. Ünite

96

+

K

d

L

–
4. Şekildeki pozitif yüklü K cismi ile 

negatif yüklü L cismi arasında d kadar 

mesafe bulunmaktadır. Buna göre;

 I. K ve L birbirini çeker.

 II. Aralarındaki elektriksel kuvvet, K ve L cisimlerinin yükleri 

çarpımı ile doğru orantılıdır. 

 III. Aralarındaki elektriksel kuvvet d’nin karesi ile doğru orantı-

lıdır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) II ve III E) Yalnız III

M
–  –  –  –  –

Alüminyum
küre

A

5. Negatif elektrik yüklü M cismi 

asılı durumdaki yüksüz alüminyum 

küreye dokunduruluyor.

M ve alüminyum kürenin durumu 

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir?

A) Alüminyum küre pozitif yüklü olur.

B) M cismi alüminyum küreyi çeker.

C) M cismi nötr, alüminyum küre negatif yüklü olur.

D) Dokunma anında alüminyum küre negatif yüklenir ve M 

cisminden uzaklaşır.

E) Dokunma anında M cismi pozitif, alüminyum küre negatif 

yüklü olur.

6.  Pozitif yüklü bir K cisminden “d” kadar uzaktaki elektrik alanla 

ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Elektrik alan K cisminin, uzaydaki başka bir yüklü cisimle 

etkileşmesinden kaynaklanır.

B) Elektrik alanın büyüklüğü K cisminin yük miktarı ile doğru 

orantılıdır.

C) Elektrik alanın yönü dışarıdan K cismine doğrudur.

D) Elektrik alanın büyüklüğü cisimler arasındaki F kuvveti ile 

doğru orantılıdır. 

E) Elektrik alanın büyüklüğü d’nin karesi ile ters orantılıdır.  
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7. Elektrik akımı ile ilgili olarak;

 I. Elektrik akımı, bir iletkenin herhangi bir noktasındaki kesit 

alanından birim zamanda geçen yük miktarıdır.

 II. Elektrik akımının yönü negatif kutuptan pozitif kutba doğru-

dur. 

 III.  Elektrik akımı amper birimi ile ifade edilir. 

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

8. Boyu ¬, kesiti A olan bir iletkenin direnci 40 Ω ise; şekildeki 

gibi boyu ¬ / 2, kesiti A/2 olan aynı cins iletkenin direnci kaç Ω olur?

/2A A/2

A) 10  B) 20  C) 30  D) 40 E) 80

++

1,5 V

R = 10

ª = ?

1,5 V

– –

9. Şekildeki devrede ª akımı kaç 

amperdir?

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5

I

7,5 Ω
10 Ω

30 Ω30 Ω

10. Şekildeki devrenin eşdeğer 

direnci kaç Ω’dur?

A) 7,5  B) 15  C) 22,5 D) 30  E) 37,5

11. Her biri 1,5 V olan üç pilin kullanıldığı bir elektrik devresinde 

bir adet ampulün yanması isteniyor.

I. Piller seri bağlanırsa toplam gerilim 4,5 V olur.

II. Piller paralel bağlanırsa toplam gerilim 1,5 V olur.

III.  Piller paralel bağlanırsa tükenme süresi uzar.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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12.  Bir buharlı ütüde direnci 20 Ω olan ısıtıcı kullanılmıştır. 

220 V gerilim ile çalıştığı sırada ısıtıcıdan 10A akım geçtiğine göre 

ütünün gücü ne kadardır?

A) 500 W B) 1000 W C) 1500 W

D) 2000 W E) 2500 W

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Mıknatıslanmadan kuvvetli şekilde etkilenen demir ve 

nikel gibi maddelere ferromanyetik madde denir.

 II. Demir, nikel gibi maddelerin bir mıknatısın yakınında 

iken mıknatıs özelliği kazanmaları şeklinde oluşan mıknatıslanmaya 

etki ile mıknatıslanma denir

 III. İki mıknatısın kutupları arasındaki kuvvete elektriksel 

kuvvet denir.

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) II ve III E) Yalnız III

14.   Aşağıdaki ifadelerden

 I. Bir mıknatısın mıknatıslık etkisini gösterdiği alana man-

yetik alan denir.

 II. Manyetik alan çizgileri kutuplarda birbirini keser.

 III. Manyetik alan çizgilerinin yönü daima kuzey kutuptan 

güney kutba doğrudur.

  hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

15.   Aşağıdaki ifadelerden 

 I. Elektromıknatıs, üzerinden akım geçen iletkenin manye-

tik alan oluşturması özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. 

 II. Bir mıknatıs olan dünyanın coğrafi kuzey kutbu aynı 

zamanda manyetik kuzey kutuptur.

 III. Uzun süreli manyetik alan etkisi insanlarda bağışıklık 

sisteminin bozulmasına neden olabilir.

  hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) II ve III E) Yalnız III
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• Dalga

• Titreşim

• Genlik

• Dalga boyu

• Hız

• Frekans 

• Periyot

• Rezonans

10.3.1. Dalga ve Dalga Hareketinin Temel 
 Değişkenleri
10.3.2. Su Dalgası
10.3.3. Ses Dalgası
10.3.4. Deprem Dalgaları

Bu ünitede; dalga hareketini anlamlandıracak temel kavramları 

yapılandırmanız ve günlük hayatta gözlemlenen su, ses ve dep-

rem dalgalarını yorumlayarak söz konusu dalgalarla ilgili problem 

durumları ortaya koyabilmeniz, çözüm yollarını tartışabilmeniz ve 

tasarımlar geliştirebilmeniz amaçlanmıştır.

Kavramlar/Terimler

Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız. Bu sorular bölüm 

içeriğinde dikkatinizi çekmeye ve ön bilgilerinizi yoklamaya yönelik-

tir. Cevaplamakta zorlandığınız sorular olabilir. Ünite ile ilgili konula-

rın işlenmesi sırasında edineceğiniz kazanımlarla bunları ve benzeri 

soruları daha rahat cevaplayabileceksiniz.

1.  Titreşim ve dalga kavramları ne anlama gelir?

2.  Su, ses ve deprem dalgaları arasında nasıl bir ilişki vardır?

3.  Atma ve periyodik dalga kavramları ne anlama gelir

Hazırlık Soruları
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10.3.1. Dalga ve Dalga Hareketinin Temel 

 Değişkenleri
Göl ya da havuz sularında meydana gelen sarsıntılar, bir müzik 

aletinden çıkan sesler ve bir depremin tetiklediği sarsıntıların her biri 

bir dalga olayıdır. 

Dokuzuncu sınıfta; “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde cisimlerin 

hareketlerini öteleme, dönme ve titreşim şeklinde sınıflandırmıştık. 

Dalga olayı titreşim hareketi ile ilişkili olup titreşim hareketi yapan 

maddelerde dalga oluşumundan bahsedilebilir. 

Gitar

Gerilmiş bir gitar teline dokunduğumuzda, tel düzenli bir şekilde 

salınım yapar ve titreşir. Gitar telini oluşturan atomlar, atomlar arası 

kuvvetlerle birbirine bağlanmıştır. Gerili şekilde duran bir telin tama-

mı dengededir. Tele dokunulduğunda, denge bozulur ve teldeki 

bazı atomların yeri değişir. Bu atomlar komşu atomlara dokunarak 

onların da yer değiştirmesine neden olur. Sonuçta atomların yer 

değiştirmesine bağlı olarak telin tamamı düzenli bir şekilde hareket 

eder. Bu hareketlenme dalga olarak tanımlanır. Dalga olayı esnek 

ortamlarda oluşur. 

Kuvvet etkisi ile şekil değiştirebilen, kuvvet etkisi ortadan kalk-

tığında tekrar eski haline dönebilen cisimlere esnek cisimler denir. 

Gitar teli bir esnek cisim örneğidir. Gerilmiş hâlde denge durumunda 

olan gitar teline dokunulduğunda telin şekli bozulur ve tel, titreşme-

ye başlar. Bir süre sonra titreşim sona erer ve tel eski hâline döner. 

Okyanus yüzeyi esnek bir ortamdır ve su dalgaları bu ortamda yayı-

lır. Ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddesel ortamlarda yayılır. 

Tellerde, su dalgalarında ve ses dalgalarında olduğu gibi maddesel 

ortamın hareketini gerektiren dalgalara mekanik dalga denir. Bu 

bölümde mekanik dalgaları tanıyacak ve mekanik dalgalarla ilgili 

kavramları öğreneceğiz.

Bir göle ya da su dolu havuza taş atıldığında, suda bazı sar-

sıntılar oluşur. Taşın suda oluşturduğu sarsıntı küçük su dalgaları 

meydana getirir. Bu dalgalar dışarıya doğru hareket ederek göl ya 

da havuzun kenarında son bulur. 

Göl ya da havuza taş atarak oluşturulan su dalgaları gibi bir 

sarmal yay veya uzunca bir ip ile de dalga oluşturulabilir. “Dalgaları 

Tanıyalım” etkinliğini yaparak sarmal yay ve iplerde oluşan dalgaları 

gözlemlemeye çalışınız.
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Araç Gereçler
• Sarmal yay (2-3 m 

boyunda)
• Destek takımı
• Bağlama parçaları

Etkinlik Basamakları

✓ Destek takımı ve bağlama parçalarını kullanarak sarmal 

yayın bir ucunu sabitleyiniz. 

✓ Yayı serbest ucundan tutarak elinizi hızla düşey doğrul-

tuda 5-6 cm yer değiştirecek şekilde sallayınız. Bu işlemi bir kaç 

defa tekrarlayıp yaydaki değişimi gözlemleyiniz.

✓ Yay, normal hâline döndükten sonra serbest ucundan 

tutup sabit ucun bulunduğu tarafa doğru hızla yayı bir miktar 

sıkıştırıp elinizi ilk yerine getiriniz. Bu işlemi birkaç defa tekrarla-

yıp yaydaki değişimi gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Serbest ucundan tutup salladığınız sırada yayda nasıl bir 

değişme oldu?

2. Serbest ucundan tutup sabit uca doğru sıkıştırıp elinizi geri 

çektiğinizde yayda nasıl bir değişme oldu? Bu değişme ile yayı 

salladığınız sırada meydana gelen değişme arasında nasıl bir fark 

var?

1. EtkinlikDalgaları Tanıyalım1. Etkinlik

Bir cismin denge konumu çevresinde salınım hareketi yapma-

sına titreşim denir. Bir ucu sabitlenmiş sarmal yay Şekil 3.1’deki 

gibi serbest ucundan tutularak düşey doğrultuda sallanırsa, yay 

titreşim hareketi yapar. Sallama sırasında yayın bir bölümü bükülür 

ve oluşan şekil değişikliği, yay boyunca aşağı yukarı yön değiştire-

rek ilerler.

İlerleme yönü

Şekil 3.1: Sarmal yayda enine titreşimle dalga oluşumu

Bir yay, serbest ucundan tutularak ani hareketle sıkıştırılır ya 

da gerilirse yayda oluşan şekil değişikliği Şekil 3.2’deki gibi yay 

boyunca ilerler.
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Sıkışma
bölgesi

Şekil 3.2: Sarmal yayda boyuna titreşimle dalga oluşumu

Bir sarmal yayın sallanması sırasında parçacıklar Şekil 3.3’te 

noktalı gösterilen denge durumuna göre yukarı ve aşağıya doğru 

hareketlenir. Yukarı doğru hareketin en üst noktasına dalga tepesi, 

aşağıya doğru hareketin en çukur noktasına ise dalga çukuru denir. 

Dalga
boyu

Genlik

Tepe

Çukur

Yayın denge
durumuGenlik

Şekil 3.3: Bir yay boyunca ilerleyen dalganın karakteristiği

Sıkışma Genleşme

Dalga
boyu

Şekil 3.4: Bir sarmal yayda ilerleyen dalganın karakteristiği

Art arda iki dalga tepesi arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. 

Dalga boyu kısaca λ (lamda) sembolü ile gösterilir.  Ardışık iki dalga 

tepesi ya da iki dalga çukuru oluşumu sırasında geçen süreye peri-
yot, bir saniyede oluşan dalga sayısına ise frekans denir. Frekans 

ile periyot arasındaki ilişki

Frekans Periyot
1=   şeklinde gösterilir.

Periyot kısaca T ile, frekans ise f ile gösterilir.

veyaf T T f
1 1= =    olur.

Zaman birimi saniye (s) alınırsa frekans birimi 1/s (bir bölü 

saniye) olur. SI birim sisteminde frekans birimi olarak hertz (Hz) 
kullanılır.

Hz s s1 1= = -

Örneğin, bir su dalgasının tepelerinin bir iskelenin ucundan 0,8 s

ara ile geçtiği biliniyorsa

T = 0,8 s

, ,s sf T
1

0 8
1 1 25 1= = = -    olur.

Dalga oluşumu sırasında ortamın bir parçacığının denge konu-

muna olan maksimum uzaklığa genlik adı verilir. Örneğin, titreşen 

bir gitar telinin genliği, durgun tel ile titreşim sırasındaki en uzak 

nokta arasındaki mesafedir.
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Ardışık iki dalga oluşumu arasındaki süreye periyot denildiği-

ni biliyoruz. O hâlde periyot, dalganın iki dalga tepesi arasındaki 

mesafe (dalga boyu) kadar yer değiştirmesi sırasında geçen süredir. 

Bir dalga boyu (λ) kadar yer değiştirme periyot (T) kadar sürede 

gerçekleşiyorsa birim zamandaki yer değiştirmeyi (hız) hesaplaya-

biliriz.

         Yer değiştirme
Hız = –––––––
                Zaman

             Dalga boyu
Hız = ––––––– 
                Periyot

Bu eşitlikten de anlaşılacağı gibi dalganın ilerleme hızı, dalga 

boyuna ve periyoduna bağlıdır. Dalga boyunun ardışık iki dalga 

tepesi arasındaki uzaklık, periyodun ise iki dalga tepesi ya da iki 

dalga çukurunun oluşması sırasında geçen süre olduğunu hatır-

layalım. Buna göre dalganın ilerleme hızı, dalga boyu ile doğru 

orantılı, periyot ile ters orantılıdır. Dalga boyunun artması ilerleme 

hızının artmasına, periyodun artması ise ilerleme hızının azalması-

na neden olur.

Dalgalar Enerji Taşır mı?

Bir sarmal yay üzerinde dalga oluşturabilmek için yayın herhan-

gi bir noktasına kuvvet uygulamak gerekir. Yaya kuvvet uygulandı-

ğında kuvvetin uygulandığı parçacık hareket eder. 

Bir cisim üzerine uygulanan kuvvetin cismi kendi doğrultusunda 

hareket ettirmesine iş denildiğini hatırlayalım. Buna göre yay üze-

rindeki parçacığın, uygulanan kuvvetin etkisi ile hareketi sırasında 

iş yapılmış olur. 

Dalga yayıldıkça yayın her parçası yanındaki parçaya kuvvet 

uygular ve iş yapar. Yani dalga bir ortamda hareket ederken enerji, 

ortamın bir parçacığından diğer parçacığına hareket enerjisi olarak 

aktarılır.

Her dalga hareketinin kendine özgü bir enerjisi vardır. Güneş 

ışığından aldığımız enerji, okyanus dalgalarının ve depremlerin 

yıkıcı etkileri buna örnek verilebilir.

Dalga Çeşitleri

Bir ipte oluşturulan dalga hareketi ile sarmal yayın ani olarak 

sıkıştırılıp bırakılması sırasında oluşan dalgaları göz önüne alalım.

İp ya da sarmal yaylarda, serbest ucun sallanması sırasında 

oluşan dalgalar ip ya da sarmal yay boyunca ilerlerken ortamın 

parçacıkları aşağı yukarı yani dalgaların ilerleme yönüne dik doğ-

rultuda titreşir. 
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İlerleme yönü

Titreşimin yönü

Şekil 3.5: Enine dalgalar

Bir yayın, serbest ucundan tutularak ani hareketle sıkıştırılıp 

gerilmesi sırasında oluşan dalgalar yay boyunca ilerler. Dolayısı 

ile ortamın taneciklerinin titreşim doğrultusu ile dalgaların ilerleme 

doğrultusu aynı olur. 

İlerleme yönü

Titreşimin
yönü

Şekil 3.6: Boyuna dalgalar 

Dalgalar titreşim ve ilerleme doğrultusuna göre iki gruba ayrılır.

Bir dalga oluşumunda, sarsılan ortamın parçacıkları dalganın 

ilerleme yönüne dik olarak hareket ediyorsa bu tip dalgalara enine 
dalga denir. (Şekil 3.5)

Dalga oluşumunda ortamın parçacıklarının hareket doğrultusu 

ile dalganın ilerleme doğrultusu aynı ise bu tip dalgalara boyuna 
dalga denir (Şekil 3.6)

Atma ve Periyodik Dalga
Bir ucu sabitlenmiş çamaşır ipi ya da sarmal yayın serbest 

ucuna yukarı doğru küçük bir sarsma verilirse, bu sarsma ip ya da 

sarmal yay boyunca taşınır. İp ya da sarmal yayın yukarı doğru 

ani sarsılması sırasında oluşan şekil değişikliğine atma ya da puls 

denir. 

Gerilmiş ip

Atma

Şekil 3.7: Gerilmiş bir ipte oluşturulan atma
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Atmanın ip üzerinde ilerlemesi sırasında, şeklinde herhangi bir 

değişme olmaz. İlerleme sırasında ip üzerindeki bir P parçası enine 

hareket ettiği hâlde boyuna yer değiştirmez. İp üzerinde sadece ilk 

sarsma anına oluşan şekil (atma) ilerler ve atma geçtikten sonra ip 

eski düz hâline geri döner. 

 

Şekil 3.8: Periyodik dalga

İpin serbest ucuna eşit aralıklarla tekrarlanan (periyodik) bir 

sarsıntı verilecek olursa farklı bir durum ortaya çıkar. Bu durumda 

ipin her parçacığı da dalga yayıldıkça periyodik hareket etkisinde 

olur. Eşit aralıklarla oluşturulan sarsıntılar sonucunda oluşan dalga-

lara periyodik dalga denir. Şekil 3.8 bir periyodik dalga oluşumunu 

temsil etmektedir. 

Esasında atma temel bir fizik kavramı değildir. Sadece dalgala-

rın özelliğini incelemek için oluşturulmuştur. Atma bir tek titreşim ya 

da sarsıntı olduğu hâlde periyodik dalgalar eşit zaman aralıklarında 

tekrarlanan çok sayıda atmadan oluşur. Yani bir periyodik dalga çok 

sayıda atma içerir. 

Gerilmiş bir ipin serbest ucunun sarsılması sonucunda oluşan 

bir atma, ipin sabit ucuna ulaştığında ne olur? Bu konudaki tahmin-

lerinizi defterinize yazınız. “Engel ile Karşılaşan Atma” etkinliğini 

yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Araç Gereçler
•   Kalın çamaşır ipi 

(2-3m uzunluğunda) 
•   Destek takımı
•   Bağlama parçası
•   Plastik halka (Destek çubuğu üzerinde 

rahatça hareket ede-bilecek genişlikte)

Etkinlik Basamakları

✓ Destek takımını kullanarak ipin bir ucunu destek çubuğu-

na bağlayınız.

✓ İpi iyice gerdikten sonra bir atma oluşturunuz. Oluşan 

atmanın hareketini gözlemleyiniz.

✓ Plastik halkayı ipin ucuna bağlayıp destek çubuğuna 

takınız. İpi gergin duruma getirdikten sonra bir atma oluşturup 

atmanın hareketini gözlemleyiniz.

✓ Bir ucu sabitlenmiş ipte oluşan atmanın sabit uca ulaşıp 

geri dönmesi ile ucunda hareket edebilen halkaya ulaşıp geri 

dönmesini karşılaştırınız.

1. EtkinlikEngel ile Karşılaşan Atma2. Etkinlik



3. Ünite

106

So nuca Varalım
1. İpte oluşturduğunuz atma sabit uca ulaştığında ne oldu? 

Sabit uçtan geri dönen atmanın şekli için ne söylenebilir?

2. İpte oluşturduğunuz atmanın genliği ile sabit uçtan geriye 

dönen atmanın genliği için ne söylenebilir?

3. Destek çubuğuna takılmış halkaya bağlı ipte oluşturduğu-

nuz atma ile halkadan geri dönen atmanın şekli için ne söylenebi-

lir?

4. Bir ucu sabitlenmiş ipte oluşan atmanın sabit uca ulaşıp 

geri dönmesi ile ucunda hareket edebilen halka bulunan ipte olu-

şan atmanın halkaya ulaşıp geri dönmesini karşılaştırdığınızda 

nasıl bir sonuç ortaya çıktı?

Bir ucu sabitlenmiş ipin, serbest ucunun sarsılması ile oluştu-

rulan atmanın kaynağı elimizdir. İp üzerinde oluşan atma sabit uca 

ulaştıktan sonra geriye elimize doğru döner. İp veya sarmal yay gibi 

herhangi bir ortamda oluşan atmanın bir engele çarparak geriye 

dönmesine yansıma denir.

Kaynaktan çıkıp engele doğru ilerleyen atmaya gelen atma, 

engelden kaynağa doğru ilerleyen atmaya yansıyan atma denir. 

Gelen atma Kaynak

Yansıyan atma

Şekil 3.9: Atmanın sabit uçtan yansıması

İpin sabit ucuna doğru ilerleyen, yukarı yönlü bir atma sabit 

uca ulaştığında, ipin ucuna yukarı doğru bir kuvvet uygular. Ancak 

ucu sabit olduğu için ip yukarıya doğru hareket edemez.  Aynı anda 

bağlantı noktasında, bu kuvvete eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir 

kuvvet oluşur (Newton’un etki tepki yasası). Bu tepki kuvvetinin etki-

siyle atma Şekil 3.9’daki gibi yön değiştirir (yansır) ve aşağı yönlü 

olarak sabit uçtan kaynağa doğru ilerler. Yansıyan atmanın genliği 

gelen atmanın genliğine eşittir. 

Gelen atma
Kaynak

Yansıyan atma

Şekil 3.10: Atmanın hareketli uçtan yansıması
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Ucunda serbestçe hareket edebilen halka bulunan ipte oluştu-

rulan yukarı yönlü bir atma, halkaya bağlı uca ulaştığında bu uca 

yukarı yönlü bir kuvvet uygular.  Halka, bu kuvvetin etkisiyle yuka-

rıya doğru hareketlenir ve tekrar eski konumuna döner. Halkanın 

bu hareketi sırasında halkadan geriye doğru, gelen atma ile aynı 

yönlü bir atma oluşur. Şekil 3.10’daki gibi serbest uçtan yansıyan 

bu atmanın genliği de gelen atmanın genliğine eşittir. Ancak sabit 

uçtan yansıyan atmadan farklı olarak serbest uçtan yansıyan atma 

gelen atma ile aynı yönlüdür. 

Atmaların İlerleme Hızı
Dalgaların önemli özelliklerinden biri de hızıdır. Örneğin, hava-

daki ışık dalgalarının yayılma hızı 3.108 m/s (300 000 000 m/s), ses 

dalgalarının yayılma hızı ise 344 m/s’dir. Gök gürültüsünü duyma-

dan önce şimşeği görmemizin nedeni bu hız farklılığıdır. 

Sizce bir sarmal yayda oluşturulan atmanın hızını etkileyen 

değişkenler neler olabilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “Atma Hızını Etkileyen Değişkenler” etkinliğini yaprak tah-

minlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Araç Gereçler
•   2 adet ince sarmal 

yay (eşit uzunlukta ve eşit kalınlıkta)
•  1 adet kalın sarmal 

yay (İnce yayla eşit 
boyda)

•  Destek takımı

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz. 

✓ Uzunlukları ve kalınlıkları aynı olan (özdeş) yayların birer 

ucunu sabitleyiniz. Yaylardan birini sağ elinizle, diğerini sol eliniz-

le tutarak gergin duruma getiriniz. 

✓ Bir elinizi hafif, diğerini daha fazla sarsarak yaylarda farklı 

genlikte atmalar oluşturunuz. Grubunuzdaki diğer arkadaşları-

nız atmaları gözlemleyerek hangi atmanın sabit uca daha önce 

ulaştığını tespit etsinler. Arkadaşlarınızın, atmalardan hangisinin 

sabit uca daha önce ulaştığını doğru olarak tespit edebilmeleri 

için yaylarda farklı genlikli atma oluşturmayı birkaç defa tekrarla-

yınız. Yaylarda oluşturulan atmaların sabit uçlara ulaşma sürele-

rini karşılaştırınız. 

✓ Boyları eşit fakat biri kalın, diğeri ince olan iki yay alınız. 

İnce ve kalın yayda aynı anda eşit genlikli birer atma oluşturunuz. 

Grubunuzdaki diğer arkadaşlarınız atmaları gözlemleyerek hangi 

yaydaki atmanın sabit uca daha önce ulaştığını tespit etsinler. 

Arkadaşlarınızın, atmalardan hangisinin sabit uca daha önce 

ulaştığını doğru olarak tespit edebilmeleri için yaylarda farklı gen-

likli atma oluşturmayı birkaç defa tekrarlayınız. 

✓ İnce ve kalın yayda oluşturulan eşit genlikli atmaların sabit 

uçlara ulaşma sürelerini karşılaştırınız.

1. EtkinlikAtma Hızını Etkileyen Değişkenler3. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Özdeş yaylarda oluşturulan farklı genlikli atmalardan han-

gisi sabit uca diğerinden daha önce ulaştı? Atmanın hızı ile genlik 

arasında nasıl bir ilişki olabilir?

2. Farklı kalınlıktaki iki yayda oluşturulan eşit genlikli atmalardan 

hangisi sabit uca diğerinden daha önce ulaştı? Kalın yayda birim 

uzunluğa düşen kütle miktarı ince yaydaki birim uzunluğa düşen 

kütle miktarından daha fazladır.  Buna göre bir yayda oluşan atmanın 

hızı ile birim uzunluğa düşen kütle arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Gergin bir yayda oluşturulan atmanın hızı yaydaki gerilme kuv-

vetine (F) ve yayın birim uzunluk başına düşen kütlesine (m) bağ-

lıdır. Gerilme kuvveti büyük olursa atmanın ilerleme hızı da büyük 

olur. Örneğin aynı özellikte biri küçük, diğeri büyük kuvvetle geril-

miş iki yayda oluşturulan eşit genlikli atmalardan büyük kuvvetle 

gerilmiş olan yaydaki atmanın ilerleme hızı küçük kuvvetle gerilmiş 

yaydakinden daha büyüktür.

v1

v2

Şekil 3.11: Farklı genlikli yaylarda oluşturulan eşit genlikli 
atmalar

Kütlenin artması hareketi yavaşlatır. İnce yayda birim uzunluğa 

düşen kütle miktarı kalın yaydaki birim uzunluğa düşen kütle mikta-

rından daha azdır. Biri ince diğeri kalın iki sarmal yayda eşit genlikli 

atmalar oluşturulduğunda ince yaydaki atmanın kalın yaydaki atma-

dan daha hızlı ilerlediği görülür. O hâlde bir sarmal yayda oluşan 

atmanın hızı, birim uzunluğa düşen kütle miktarı ile ters orantılıdır. 

Gerilmiş bir yaydaki atmanın hızı gerilme kuvveti ve birim uzun-

luk başına düşen kütle cinsinden aşağıdaki bağıntı ile verilir.

v = 
m
F

 (Gerilmiş yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızı)
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v1

v2

Şekil 3.12: Farklı yaylarda oluşturulan eşit genlikli atmalar

Sarmal yaylarda oluşturulan atmanın hızını belirleyen değiş-

kenlerden biri yayı geren kuvvetin büyüklüğü, diğeri yayın birim 

uzunluğuna düşen kütle miktarıdır. Atmanın ilerleme hızı yayı geren 

kuvvetin kareköküyle doğru orantılı, yayın birim uzunluğunun kütlesi 

ile ters orantılıdır. 

Atma, Bir Ortamdan Başka Bir Ortama Geçerse
Fen Bilgisi derslerinde ışığın yansıtıcı yüzeylerden yansıdığını, 

saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken de kırıl-

maya uğradığını öğrenmiştik. Işık için ortamların farklılığı yoğunluk-

larının farklı olmasından kaynaklanır. 

Yaptığımız etkinliklerde farklı kalınlıktaki yaylarda oluşturu-

lan eşit genlikli atmaların farklı hızda ilerlediğini gözlemlemiştik. 

O hâlde dalgalar için de kalınlıkları farklı olan sarmal yaylar farklı 

ortamlar olarak düşünülebilir. 

 

Şekil 3.13: Farklı özellikte yaylar

İp ya da sarmal yayların birbirinden farklı olmaları, birim uzun-

luk başına düşen kütle miktarının farklı olmasından kaynaklanır. 

Buna göre farklı kalınlıktaki yaylar ya da ipler dalgalar için birbirin-

den farklı ortamlardır. 

Bir Ortamdan Başka Bir Ortama Geçen Dalgalar
Bir ortamda yayılan dalga bir engele çarptığında ya da içinde 

yayıldığı ortamın sonuna ulaştığında dalganın bir kısmı yön değiş-

tirir yani yansır. 

Bir ip boyunca ilerleyen atmanın sabit ve hareketli uçtan nasıl 

yansıdığını gözlemlemiştik. Şimdi de bir ip boyunca ilerleyen atma-

nın farklı kalınlıktaki başka bir ipe doğru ilerlemesi durumunda neler 

olacağını irdeleyelim.

Sizce bir ip üzerinde ilerleyen atma daha kalın ya da daha ince 

bir ipe ulaştığında ne olur? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “Ortam Değiştiren Atma” etkinliğini yaparak tahminlerinizin 

doğruluğunu kontrol ediniz.
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Araç Gereçler
•   İnce sicim (1,5-2m 

uzunlukta)
•   Kalın sicim (1,5-2m 

uzunlukta)
•   Masa kıskacı
•   Destek çubuğu
•   Bağlama parçası
•   Hızlı yapıştırıcı

Etkinlik Basamakları

✓ İnce ve kalın sicimlerin birer ucunu hızlı yapıştırıcı ile bir-

birine bağlayınız.

✓ Masa kıskacı ve destek çubuğundan yararlanarak kalın 

sicimin ucunu sabitleyiniz.

✓ İnce sicimin ucundan tutarak sicimleri gergin duruma 

getirdikten sonra ipte bir atma oluşturunuz. Atmanın ince ve kalın 

sicim üzerindeki hareketini ve şeklini gözlemleyiniz. İnce ve kalın 

sicimde ilerleyen atmaların genliklerini karşılaştırınız.

✓ Kalın ipin ucunu bağlı olduğu yerden çözerek ince sicimin 

ucunu sabitleyiniz. Kalın sicimin serbest ucundan tutarak ipleri 

gergin duruma getirdikten sonra bir atma oluşturunuz. Atmanın 

kalın ve ince sicimler üzerindeki hareketini ve şeklini gözlemleyi-

niz. 

✓ Kalın ve ince sicim üzerinde ilerleyen atmaları karşılaştırı-

nız.

So nuca Varalım

1. İnce sicimde oluşturulan atmanın kalın sicime geçmesi 

sırasında atmada nasıl bir değişme oldu? Kalın sicime geçiş sıra-

sında atmanın genliğinde bir değişme oldu mu? Atmanın tamamı 

kalın sicime geçti mi?

2. İnce sicimde oluşturulan atmanın kalın sicime geçmesi 

sırasında atmada nasıl bir değişme oldu? İnce sicime geçişte 

atmanın genliğinde bir değişme oldu mu? Atmanın tamamı ince 

sicime geçti mi?

1. EtkinlikOrtam Değiştiren Atma4. Etkinlik

Kalınlıkları farklı olan sarmal yay ya da iplerin dalgalar için 

farklı ortamlar olduğunu biliyoruz. Bir ip üzerinde hareket eden 

dalga, kalınlığı daha fazla olan başka bir ipe ulaştığında, dalganın 

bir kısmı ince ipte geriye yansırken, bir kısmı da kalın ip üzerinde 

yoluna devam eder.
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Gelen atma

Yansıyan atma

İletilen atma

Şekil 3.14: İnce ipte oluşan atmanın kalın ipe geçişi

Birim uzunluk başına düşen kütle miktarı küçük olan ortama 

hafif ortam, birim uzunluk başına düşen kütle miktarı fazla olan 

ortama ağır ortam denir. Kalınlıkları farklı ip veya sarmal yaydan 

ince olanı hafif ortam, kalın olanı ağır ortam olarak nitelendirilir.  

Dalga kaynağında oluşup bir ortamda; hareket eden atmaya 

gelen atma, bu ortamdan farklı bir ortama geçen atmaya iletilen 
atma ya da geçen atma, aynı ip üzerinde geriye dönen atmaya ise 

yansıyan atma denir. 

Hafif ortamdan ağır ortama geçen atmalarda;

- Atmanın bir kısmı hafif ortamda geri yansırken bir kısmı ağır 

ortama geçer.

- Yansıyan atma gelen atma ile zıt yönlüdür. 

- İletilen atma gelen atma ile aynı yönlüdür.  

- İletilen ve yansıyan atmaların genlikleri, gelen atmanın genli-

ğinden daha küçüktür. 

Gelen atma

Yansıyan atma
İletilen atma

Şekil 3.15: Kalın ipte oluşan atmanın ince ipe geçişi 

Ağır ortamdan hafif ortama geçen atmalarda;

- Atmanın bir kısmı ağır ortamda geri yansırken bir kısmı hafif 

ortama geçer.

- İletilen atma gelen atma ile aynı yönlüdür.

- İletilen atmanın genliği gelen atmanın genliğinden küçüktür.

 İki Atmanın Karşılaşması
Bir ipin uçlarında, aynı anda iki atma oluşturulduğunu düşüne-

lim. Bu atmalar karşılaştıklarına ne olur? Karşılıklı atmaların aynı 

yönlü ya da zıt yünlü olması, atmaların karşılaşmadan sonraki 

durumlarını etkiler mi? Bu konulardaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “İki Atmanın Karşılaşması” etkinliğini yaparak tahminlerini-

zin doğruluğunu kontrol ediniz.



3. Ünite

112

Araç Gereçler
•   Sicim (2-3 m uzunlu-
ğunda)

Etkinlik Basamakları

✓  Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ İki arkadaşınız sicimi uçlarından tutup gergin duruma 

getirsinler. 

✓ Arkadaşlarınız aynı anda sicimin uçlarından aynı yönlü ve 

genlikleri eşit olacak şekilde birer atma oluştursunlar. Atmaların 

sicim üzerindeki hareketini gözlemleyiniz. Karşılaşmadan önce-

ki atmalarla karşılaşmadan sonraki atmaları karşılaştırınız. 

Atmaların hareketini iyi gözlemleyebilmek için aynı işlemi birkaç 

defa tekrarlayınız.

✓ Sicimi tutan arkadaşlarınız aynı anda sicimin uçlarında 

biri yukarı doğru diğeri aşağıya doğru ve genlikleri eşit olacak 

şekilde birer atma oluştursunlar. Atmaların sicim üzerindeki 

hareketini gözlemleyiniz. Karşılaşmadan önceki atmalarla karşı-

laşmadan sonraki atmaları karşılaştırınız. Aynı işlemi birkaç defa 

tekrarlayınız. 

So nuca Varalım

1. Aynı yönlü atmaların karşılaşmaları ve geçişmeleri sırasın-

da neler gözlemlediniz? Atmaların geçişme sonrasındaki genlikleri 

ve şekilleri için ne söylenebilir?

2. Zıt yönlü atmaların karşılaşmaları ve geçişmeleri sırasında 

neler gözlemlediniz? Atmaların geçişme sonrasındaki genlikleri ve 

şekilleri için ne söylenebilir?

1. Etkinlikİki Atmanın Karşılaşması5. Etkinlik

Bir ip ya da sarmal yay üzerinde hareket eden atmanın engele 

çarpması durumunda yansımaya uğradığını biliyoruz. İp üzerinde 

periyodik dalgalar oluşturulursa gelen atmalarla yansıyan atmalar 

karşılaşır. Bir duvardan ya da kayalıklardan belli bir uzaklıkta iken 

bağıran biri, bir süre sonra sesinin geri yansıdığını fark edebilir. 

Yankı adı verilen bu olayda ve ip üzerinde oluşan dalgaların karşı-

laşması sırasında, giden dalgalar ile yansıyan dalgalar ortamın aynı 

bölgesinde çakışır. İki dalganın, aynı ortamın herhangi bir bölgesin-

den aynı anda geçmesi olayına girişim denir. 

Bir ipin karşılıklı uçlarında oluşan, aynı yönlü ve eşit genlikli 

atmalar ip üzerinde bir bölgede karşılaştığında, karşılaşma böl-

gesinde atmaların genlikleri toplamına eşit genlikte yeni bir atma 

oluşur. Geçişmeden sonra atmalar ilk şekline dönerek ip üzerinde 

ilerlemeye devam eder. Aynı yönlü atmaların üst üste gelmesi sıra-

sında oluşan girişime yapıcı girişim denir. 
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Şekil 3.16: Aynı yönlü atmaların girişimi

Bir ipin karşılıklı uçlarında oluşan eşit genlikli ve zıt yönlü atma-

lar ip üzerinde bir bölgede karşılaştığında, karşılaşma bölgesinde 

ip doğru şeklini alır. Yani eşit genlikli, zıt yönlü atmaların toplamı 

sıfırdır.  

Şekil 3.17: Eşit genlikli zıt yönlü atmaların girişimi 

Zıt yönlü iki atma karşılaşma sonrasında tekrar eski şekillerine 

dönerek ilerlemeye devam eder. Atmaların üst üste gelmesi sıra-

sında oluşan girişime yıkıcı girişim denir. Eşit genlikli, zıt yönlü 

iki atmanın oluşturduğu yıkıcı girişimde ipin orta kısmı düz olduğu 

hâlde aşağı yukarı hareket eder.

10.3.2. Su Dalgası
Sahil kentlerinde yaşayanlar ya da bu bölgelere tatile gidenler 

denizin açıklarından sahile doğru ilerleyen dalgaları gözlemişlerdir. 

Aranızda bir havuza ya da göle taş atarak dalga oluşturanlarınız 

vardır. Deniz dalgaları birbirine paralel şekilde kıyıya doğru ilerler-

ken havuz ya da göle taş atarak oluşturulan dalgalar iç içe daireler 

şeklinde yayılır. Birbirine paralel su dalgalarına doğrusal dalga, 

halkalar şeklinde oluşan dalgalara dairesel dalga denir. 
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Fotoğraf 3.1: Yüzey dalgaları

Su dalgaları yüzey dalgası olarak bilinir. Su yüzeyinde meyda-

na gelen dalgalar derinlere inildikçe hissedilmez. Örneğin, denizin 

tabanına inen bir dalgıç yüzeydeki dalgaları hissetmez. 

Bir dalga leğenindeki suya cetvelle dokunarak doğrusal dalga-

lar, kurşun kalemin ucu ile dokunarak dairesel dalgalar oluşturula-

bilir. 

   a) Doğrusal dalgalar                         b) Dairesel dalgalar

Fotoğraf 3.2: Doğrusal ve dairesel su dalgaları

Bir ip ya da sarmal yayda oluşan dalgalarla ilgili olarak dalga 

tepesi ve dalga çukuru kavramlarını öğrenmiştik. Su dalgalarında 

da gerilmiş ip ya da sarmal yayda olduğu gibi dalga tepesi ve dalga 

çukuru gözlemlenebilir mi? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “Su Dalgalarının Özellikleri” etkinliğini yaparak tahminlerini-

zin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Dalga leğeni
•   Cetvel 
•   Kurşun kalem
•   Beyaz karton

Etkinlik Basamakları

✓ Dalga leğenine yaklaşık 2 cm derinlikte su doldurup suyun 

durgun hâle gelmesi için birkaç dakika bekleyiniz. 

✓ Beyaz kartonu dalga leğeninin altına yerleştirip leğenin 

lambasını yakınız.

✓ Etkinliği yapacağınız laboratuvar veya sınıfın perdelerini 

kapatarak ortamın az ışıklı olmasını sağlayınız.

1. EtkinlikSu Dalgalarının Özellikleri6. Etkinlik
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✓ Cetveli yatay konumda tutup, dalga leğeninin bir kenarın-

dan suya dokundurarak doğrusal dalga oluşturunuz. Dalgaların 

görüntüsünü karton üzerindeki gölgesinden gözlemleyiniz. 

Dalgaları iyi gözlemleyebilmek için dalga oluşumunu birkaç defa 

tekrarlayınız.

✓ Suyun durgun hâle gelmesi için birkaç dakika bekleyiniz. 

Kurşun kalemin ucunu dalga leğeninin ortalarında bir yerde suya 

dokundurunuz. Oluşan dalgaları karton üzerindeki gölgesinden 

gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Dalga leğeninde doğrusal ve dairesel dalgalar oluşturuldu-

ğunda karton üzerindeki koyu ve açık renkli bölgeler ne olabilir?

2. Cetvel ile oluşturulan dalgaların ilerleme yönü için ne söy-

lenebilir?

Dalga leğenindeki suya üstten ışık gönderildiğinde leğeninin 

altındaki kartonun üzerinde dalgaların gölgesi oluşur. Karton üzerin-

deki hafif karanlık bölgeler dalga tepelerinin gölgesi, hafif karanlık 

bölgeler ise dalga çukurlarının gölgesidir. 

Dalga çukuru

Dalga tepesi

Şekil 3.18: Su dalgalarında dalga tepesi ve dalga çukuru

Suda oluşan dalgalar hareket ettikçe, karton üzerindeki koyu 

karanlık ve hafif karanlık bölgeler de hareketli görünür. Dalga tepesi 

ince kenarlı mercek gibi davranarak ışığı toplarken, dalga çukuru 

kalın kenarlı mercek gibi davranarak ışığı dağıtır. Bu yüzden karton 

üzerinde dalga tepesinin bulunduğu bölgeler hafif karanlık, dalga 

çukurunun bulunduğu bölgeler koyu karanlık olur.
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Dalga kaynağı

Şekil 3.19: Doğrusal ve dairesel su dalgalarının ilerleme yönü

Doğrusal su dalgaları dalga kaynağına dik doğrultuda ilerler. 

Dairesel su dalgaları ise yarıçap doğrultusunda yani dalga kaynağı-

nın çevresinde her yönde ilerler. 

Su Dalgalarında Yansıma
Fen bilgisi derslerinde ışığın yansıması ile ilgili bilgiler edinmiş-

tik. Bu bilgileri hatırlamaya çalışalım 

Işık doğru boyunca yayılır. Bir ortamda yayılan ışınların bir 

engele çarparak aynı ortam içerisinde yön değiştirmesine yansıma 

denir. 

Normal

Yansıma
açısı

Yansıyan
ışın

Yansıtıcı yüzey

Gelme
açısı

Gelen
ışın

Şekil 3.20: Işıkta yansıma

Işık ışınlarının yansıtıcı yüzeylerden yansıması belli kurallara 

göre gerçekleşir. Yansıma kanunları adı verilen bu kanunlar şu 

şekilde ifade edilir.

1.  Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerindedir.

2.  Gelme açısı yansıma açısına eşittir. 

Bu hatırlatmaların ışığında, doğrusal ve dairesel dalgaların 

çeşitli yüzeylerden yansımasını irdeleyelim: 

a. Doğrusal Su Dalgalarının Düzlemsel ve Parabolik 

 Engellerden Yansıması

Sizce doğrusal su dalgalarının düzgün ve parabolik engeller-

den yansıması nasıl olur? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “Doğrusal Su Dalgalarının Yansıması” etkinliğini yaparak 

tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 
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Araç Gereçler
•   Dalga leğeni
•   Doğrusal dalga kayna-ğı
•   Düzlemsel engel
•   Parabolik (tümsek ve çukur) engel
•   Beyaz karton

Etkinlik Basamakları

✓ Dalga leğenine yaklaşık 2 cm derinlikte su doldurunuz. 

Beyaz kartonu dalga leğeninin altına yerleştirip dalga leğeninin 

lambasını yakınız.

✓ Etkinliği yapacağınız laboratuvar veya sınıfın perdelerini 

kapatarak ortamın az ışıklı olmasını sağlayınız.

✓ Düzlemsel engeli dalga kaynağının karşısına, dalga leğe-

ninin kenarına paralel şekilde yerleştiriniz.

✓ Bir cetvel veya doğrusal dalga kaynağı ile periyodik dal-

galar oluşturunuz. Dalgaların düzlemsel engelden yansımasını 

gözlemleyiniz.

✓ Düzlemsel engelin yönünü yaklaşık 30-40° çeviriniz. 

Doğrusal dalgaların engelden yansımasını gözlemleyiniz.

✓ Düzlemsel engelin yerine parabolik engeli önce çukur 

yüzeyi, sonra da tümsek yüzeyi dalga kaynağına dönük olacak 

şekilde yerleştiriniz. Doğrusal dalgaların bu engellerden yansı-

masını gözlemleyiniz.

✓ Dalgaların yansımasını temsil eden şekilleri defterinize 

çiziniz.

So nuca Varalım

1. Düzlemsel engele dik doğrultuda ilerleyen doğrusal dalga-

lar engelden nasıl yansıdı?

2. Doğrusal dalgalar, dalga leğeninin kenarı ile 30-40° açı 

yapacak şekilde yerleştirilen düzlemsel engelden nasıl yansıdı?

3. Doğrusal dalgalar, çukur yüzeyden nasıl yansıdı?

4. Doğrusal dalgalar, tümsek yüzeyden nasıl yansıdı?

1. EtkinlikDoğrusal Su Dalgalarının Yansıması7. Etkinlik
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Su dalgalarının yansıması ışık ışınlarının yansımasına benze-

tilebilir. Düzlemsel engele, normal doğrultusunda gelen doğrusal su 

dalgaları aynı doğrultuda geri yansır.

Dalga

kaynağı

Gelen

dalgalar

Yansıyan

dalgalar

Engel

Şekil 3.21: Düzlemsel engele normal doğrultusunda gelen su 
dalgalarının yansıması

Normal ile belli bir açı yaparak düzlemsel yüzeye gelen doğru-

sal su dalgaları gelme açısına eşit yansıma açısıyla yansır.

Doğrusal

dalga kaynağı

Yansıyan

dalgalar

Engel

N

Gelen

dalgalar

Şekil 3.22: Düzlemsel engelin normali ile açı yaparak gelen su 
dalgalarının yansıması

Gelme açısı = Yansıma açısı

Gelen

dalga

Odak

noktası Yansıyan

dalga

Çukur

yüzey

Şekil 3.23: Doğrusal su dalgalarının çukur yüzeyden yansıması

Engel

Gelen

dalga
Yansıyan

dalga

A
Çukur

yüzey

Doğrusal su dalgalarının 
düzlemsel engelden yansıması-
nın çizimle gösterilmesi

Dalgalarda yansıma olayı-
nın çizimle gösterilmesi

Doğrusal dalgaların çukur 
yüzeyden yansımasının çizimle 
gösterilmesi

Yansıyan
dalga

r
r

Gelen
dalga 

Engel

Normal
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Bir çukur yüzeye gelen doğrusal su dalgaları yüzeyden yansı-

dıktan sonra bir noktada toplanır. Bu noktaya yansıtıcı yüzeyin odak 

noktası denir. Doğrusal dalgaların çukur yüzeyden yansıması ışığın 

çukur aynalardan yansımasına benzer.

Tümsek yüzeye gelen doğrusal su dalgaları engelin arkasında, 

engel ile odak noktası arasındaki bir kaynaktan geliyormuş gibi 

yansır. Şekil 3.24’teki gibi tümsek yüzeye gelen doğrusal dalgalar 

yüzeyin arkasındaki A noktasından geliyormuş gibi geri yansır.

Gelen dalga

Yansıyan dalga

Tümsek yüzey

A

Şekil 3.24: Doğrusal su dalgalarının tümsek yüzeyden yansıması

b. Dairesel Su Dalgalarının Düzlemsel ve Parabolik 

 Engellerden Yansıması

Sizce dairesel su dalgalarının düzgün ve parabolik engellerden 

yansıması nasıl olur? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. 

“Dairesel Su Dalgalarının Yansıması” etkinliğini yaparak tahminleri-

nizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Dalga leğeni
•   Dairesel dalga kaynağı
•   Düzlemsel engel
•   Parabolik (tümsek ve çukur) engel
•   Beyaz karton

Etkinlik Basamakları

✓ Dalga leğenine yaklaşık 2 cm derinlikte su doldurunuz. 

Beyaz kartonu dalga leğeninin altına yerleştirip dalga leğeninin 

lambasını yakınız.

✓ Etkinliği yapacağınız laboratuvar veya sınıfın perdelerini 

kapatarak ortamın az ışıklı olmasını sağlayınız.

✓ Düzlemsel engeli dalga kaynağının karşısına, dalga leğe-

ninin kenarına paralel şekilde yerleştiriniz.

✓ Dairesel dalga kaynağı ile periyodik dalgalar oluşturunuz. 

Dalgaların düzlemsel engelden yansımasını gözlemleyiniz.

✓ Düzlemsel engelin yönünü yaklaşık 30-40° çeviriniz. 

Dairesel dalgaların engelden yansımasını gözlemleyiniz.

✓ Düzlemsel engelin yerine parabolik engeli önce çukur 

yüzeyi, sonra da tümsek yüzeyi dalga kaynağına dönük olacak 

şekilde yerleştiriniz. Dairesel dalgaların bu engellerden yansıma-

sını gözlemleyiniz.

✓ Dalgaların yansımasını temsil eden şekilleri defterinize 

çiziniz.

1. EtkinlikDairesel Su Dalgalarının Yansıması8. Etkinlik

Gelen dalga
Yansıyan dalga

Tümsek yüzey

Doğrusal su dalgalarının 
tümsek yüzeyden yansıması
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So nuca Varalım

1. Dairesel dalgalar düzlemsel engelden nasıl yansıdı?

2. Dairesel dalgalar, dalga leğeninin kenarı ile 30-40° açı 

yapacak şekilde yerleştirilen düzlemsel engelden nasıl yansıdı?

3. Dairesel dalgalar, çukur yüzeyden nasıl yansıdı?

4. Dairesel dalgalar, tümsek yüzeyden nasıl yansıdı?

Dairesel Su Dalgalarının Düzlemsel Engellerden Yansıması

Bir kaynakta oluşan dairesel su dalgaları düzlemsel bir engel ile 

karşılaştığında sanki engelin arkasındaki bir noktadan geliyormuş 

gibi dairesel olarak yansır. Şekil 3.25’teki gibi yansıyan dalgaların 

merkezinin engele uzaklığı ile gelen dalgaların merkezinin engele 

uzaklığına eşittir. 

Yansıyan dalga

Gelen dalga

EngelDalga
kaynağı

K

Şekil 3.25: Dairesel su dalgalarının düzlemsel yüzeyden yan-
sıması

Dairesel su dalgalarının düzlemsel engelden yansıması düzlem 

aynada bir cismin görüntüsünün oluşmasına benzer.

Dairesel Su Dalgalarının Parabolik Engellerden Yansıması

Bir dalga kaynağında parabolik engelin çukur yüzeyinden yan-

sıması dalga kaynağının engele uzaklığına bağlı olarak üç farklı 

şekilde gerçekleşir.

 Merkezinin dışındaki bir kaynaktan asal eksen doğrultusunda 

çukur engele gelen dairesel su dalgası yansıdıktan sonra odak ile 

merkez arasındaki bir noktada toplanır ve bu noktada bir dairesel 

dalga kaynağı varmış gibi büyüyerek dağılır.(Şekil 3.26)
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FM

K

Gelen dalga Yansıyan dalga

Şekil 3.26: Merkezin dışındaki bir kaynaktan çukur engele 
gelen dairesel su dalgalarının yansıması

Parabolik engelin merkez noktasından engelin çukur yüzeyine 

gelen dairesel su dalgaları yansıdıktan sonra tekrar merkez nokta-

sında toplanır.(Şekil 3.27)

Engel

F
M

K

Gelen dalga

Yansıyan dalga

Şekil 3.27: Merkez noktasındaki kaynaktan çukur engele gelen 
dairesel su dalgalarının yansıması

Merkez noktası ile odak arasındaki kaynaktan parabolik yüze-

yin çukur yüzeyine gelen dairesel su dalgaları yansıdıktan sonra 

merkez dışındaki bir noktada toplanır. (Şekil 3.28)

Engel

FM

K

Gelen dalgaYansıyan dalga Engel

Şekil 3.28: Merkez noktası ile odak arasındaki kaynaktan çukur 
engele gelen dairesel su dalgalarının yansıması

Odak noktasındaki bir kaynaktan çukur engele gelen dairesel 

su dalgaları doğrusal dalgalar şeklinde yansır. (Şekil 3.29)

Engel

F
M

K

Gelen 
dalga

Yansıyan
dalga

Şekil 3.29: Odak noktasındaki bir kaynaktan çukur engele 
gelen dairesel su dalgalarının yansıması
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Odak noktası ile çukur engel arasındaki bir kaynaktan gelen dai-

resel su dalgaları sürekli büyüyerek yansır. Yansıyan dalgalar çukur 

engelin arkasındaki bir kaynaktan geliyormuş gibidir. (Şekil 3.30)

Engel

F A

K

Gelen dalga
Yansıyan dalga

Engel

Şekil 3.30: Odak noktası ile çukur engel arasındaki bir kaynaktan 
gelen dairesel su dalgalarının yansıması

Parabolik engelin tümsek yüzeyine gelen dairesel su dalgaları 

Şekil 3.31’deki gibi engelin arkasındaki bir kaynaktan geliyormuş 

gibi dairesel dalga şeklinde yansır. 

Engel
Engel

FA

K

Gelen dalga
Yansıyan dalga

Şekil 3.31: Dairesel su dalgalarının tümsek yüzeyden yansıması

Tümsek engele doğru gönderilen dairesel dalgalar yüzeyin arka-

sındaki bir noktadan geliyormuş gibi dairesel dalga şeklinde yansır. 

Tümsek aynalarda daima zahiri görüntü oluştuğunu ve cismin aynaya 

uzaklığının görüntüyü etkilemediğini hatırlayalım. Dalgaların tümsek 

yüzeyden yansımasında da kaynağın yüzeye uzaklığının yansımaya 

etkisi yoktur. 

Su dalgalarının herhangi bir engelden yansıması ile ilgili özel-

likler, ışığın yansıtıcı yüzeylerden yansıması ile ilgili özelliklere 

benzer. Yani ışık için geçerli olan yansıma kanunları su dalgaları 

için de geçerlidir. 

Su Dalgalarının Hızı
Hızın, birim zamandaki yer değiştirme olduğunu hatırlayalım.  Bir 

atmanın Δt zaman aralığındaki yer değiştirmesi Δx ise atmanın hızı,

v t
x

D
D=   eşitliği kullanılarak hesaplanabilir.

Ünitenin önceki bölümlerinde frekans, periyot, dalga boyu ve 

hız kavramları ile bu kavramlar arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu 

öğrenmiştik. 

Frekansı ve dalga boyu bilinen bir dalganın hızı,

v = f . l   eşitliği kullanılarak hesaplanabilir.

f T
1=     olduğundan eşitlik,

v T
l=     şeklinde de yazılabilir.
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Dalga, sürekli hareket hâlinde olduğundan hızın hesaplanması 

için gerekli olan frekans, periyot ve dalga boyu gibi değişkenlerin 

ölçülmesi kolay olmaz. Bunun için stroboskop adı verilen basit araç-

tan yararlanılır. Merkezinde bulunan bir eksen etrafında dönebilen 

ve üzerinde eşit aralıklarla açılmış yarıklar bulunan daire şeklindeki 

araca stroboskop denir. 

Stroboskop yardımı ile bir dalganın periyodu kolayca ölçülebi-

lir. “Su Dalgalarının Hızı” etkinliğini yaparak stroboskop yardımı ile 

dalga hızını hesaplanmaya çalışınız.

Araç Gereçler
•   Araç ve gereçler
•   Dalga leğeni
•   Beyaz karton
•   Doğrusal dalga kayna-ğı
•   Stroboskop
•   Süreölçer (kronomo-

metre)
•   Kurşun kalem

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz. 

✓ Dalga leğenine yaklaşık 2 cm derinlikte su doldurunuz. 

Beyaz kartonu dalga leğeninin altına yerleştirip dalga leğeninin 

lambasını yakınız.

✓ Etkinliği yapacağınız laboratuvar veya sınıfın perdelerini 

kapatarak ortamın az ışıklı olmasını sağlayınız.

✓ Dalga leğeninde doğrusal periyodik dalgalar oluşturunuz. 

Dalgaların beyaz karton üzerindeki gölgesini gözlemleyiniz. 

Karton üzerindeki art arda iki karanlık bölgenin yerini kurşun 

kalemle işaretleyip iki karanlık bölge arasındaki mesafeyi ölçerek 

dalga boyunu belirleyiniz. 

✓ Dalga kaynağını hızlandırıp yavaşlatarak dalgaların hızı-

nın değişip değişmediğini gözlemleyiniz.

✓ Dalgaları net ve anlaşılır şekilde gözlemleyebilmek için 

karton üzerindeki gölgeye bakınız. Stroboskobu parmağınız-

la döndürerek hızını, dalgaları hareketsiz göreceğiniz şekilde 

ayarlayınız. Dalgaları hareketsiz gördüğünüzü söylediğinizde 

grubunuzdan bir arkadaşınız kronometre ile stroboskobun bir 

defa dönme süresini ölçerek defterine not etsin. Ölçmenin doğru 

olabilmesi için işlemini birkaç defa tekrarlayınız.

1. EtkinlikSu Dalgalarının Hızı9. Etkinlik Stroboskop
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So nuca Varalım

1. Yaptığınız ölçümlerde dalga boyunun büyüklüğünü ne bul-

dunuz? 

2. Yaptığınız ölçümlerde stroboskobun ve dalgaların periyo-

dunu ne buldunuz? 

3. Dalga kaynağının hızını değiştirdiğinizde dalgaların hızı da 

değişti mi?

Stroboskobun yarıklarından periyodik dalgaları gözlemleyen 

biri, straboskobu uygun hızda döndürürse dalgaları hareket etmiyor 

gibi görür.  Bu sırada art arda iki dalganın geçiş süresi ile strobos-

kobun art arda iki yarığı arasındaki mesafe kadar dönme süresi 

birbirine eşit olur. 

1
2

3

4

5
6 7

8

9

10

11
12

Şekil 3.32: Su dalgalarının hızını ölçme

Olayın daha iyi anlaşılması için stroboskop üzerindeki yarıkları 

ve dalga leğeninde oluşan dalgaları numaralandıralım. 

1
2

3

4

5
6 7

8

9

10

11
12

8 7 6 5 4 3 2 1

Şekil 3.33: Su dalgalarının hızını ölçme

Gözlemci stroboskobu uygun hızda döndürerek dalgaları hare-

ketsiz gibi gördüğünde art arda dalga tepeleri stroboskobun art arda 

yarıklarına denk gelir. Örneğin, gözlemci stroboskobun 1 numaralı 

yarığı ile 1 numaralı dalga tepesini aynı anda görür.  Stroboskop 

uygun hızda döndüğünde  2 numaralı yarık ile 2 numaralı dalga 

tepesi, 3 numaralı yarık ile 3 numaralı dalga tepesi görünür ve olay 

bu şekilde devam eder. 
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Stroboskobun periyodu Ts, üzerindeki yarık sayısı n, dalgaların 

periyodu Td ve frekansı fd olsun. 

Art arda iki yarığın, gözlemcinin gözünün önüne gelme süresi 

stroboskobun periyoduna eşittir. Buna göre, 

n
Ts

   olur.

Dalgaların hareketsiz göründüğü sırada art arda iki yarığın, 

gözlemcinin gözünün önüne gelme süresi ile dalgaların periyodu 

birbirine eşit olur. Buna göre,

T T f
1

d s
d

= =    yazılır.

Dalga boyu ve frekansı bilinen dalgaların hızı,

vd = fd . l  eşitliği kullanılarak hesaplanır.

Aşağıdaki örnek problemleri inceleyerek öğrendiklerinizi pekiş-

tiriniz.

1. Örnek

Bir dalga leğeninde oluşan su dalgalarının hızını hesap-

lamaya çalışan deney grubu, 8 yarıklı bir stroboskop kullanı-

yor. Stroboskobu kullanan grup üyesinin, dalgaları hareketsiz 

gördüğü sırada stroboskobun bir devir süresi 4 saniye olarak 

ölçülüyor. Dalga leğeninin altındaki karton üzerinde 7 dalga 

tepesi arasındaki uzaklık 18 cm ölçüldüğüne göre, dalgaların 

hızını hesaplayalım.

Çözüm

n = 8

fs = 4 s

Stroboskop 1 devrini 4 saniyede yaptığına göre dalgaların 

periyodu,

,T s8
4 0 5d = =    olur.

7 dalga tepesi 6 dalgaya karşılık geleceğinden dalga 

boyu,

cm cm6
18 3l = =     olur.

, /v T s
cm cm s0 5
3 6

d
l= = =     bulunur.
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2. Örnek
Doğrusal bir dalga kaynağı 6 s’de 24 dalga oluşturmak-

tadır. 12 yarıklı bir stroboskubun yarıklarından dalgalara bakan 

gözlemci dalgaları hareketsiz gördüğü sırada yardımcısı 7 dalga 

tepesi arasındaki uzaklığı 12 cm ölçtüğüne göre dalgaların hızını 

hesaplayalım.

Çözüm

6 s’de 24 dalga oluştuğuna göre dalgaların frekansı

f s6
24 4d

1= = -    olur.

7 dalga tepesi 6 tam dalgaya karşılık gelir. Buna göre dalga 

boyu,

cm cm6
12 2l = =    olur.

v = f . λ  =  4 s—1 . 2 cm = 8 cm/s bulunur.

Farklı Ortamlarda İlerleyen Su Dalgaları
Su dalgalarının engelle karşılaşması durumunda engelden 

yansıdığını ve yansıma olayında dalgaların ışık gibi davrandığını 

biliyoruz. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırı-

lır. Sizce su dalgaları da bir ortamdan başka bir ortama geçerken 

kırılır mı? Su dalgaları için ortamların farklılığı neden kaynaklanır? 

Bu konulardaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Ortam Değiştiren 

Su Dalgaları” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol 

ediniz.

Araç Gereçler
•   Dalga leğeni
•   Beyaz karton
•   2 adet pencere camı (4 mm kalınlığında ve yaklaşık 20x30cm 

boyutlarında)
•   Doğrusal dalga kayna-ğı
•   Dalga kırıcılar ( 3 

adet)

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz. 

✓ Dalga leğenine yaklaşık 2 cm derinlikte su doldurunuz. 

Beyaz kartonu dalga leğeninin altına yerleştirip dalga leğeninin 

lambasını yakınız.

✓ Etkinliği yapacağınız laboratuvarın veya sınıfın perdelerini 

kapatarak ortamın az ışıklı olmasını sağlayınız.

✓ Dalgaların geri yansımasını önlemek için dalga kırıcıları 

dalga leğeninin kenarlarına yerleştiriniz. 

✓ Doğrusal periyodik dalgalar oluşturup dalgaların hare-

ketini hem dalga leğeninden hem de altındaki beyaz kartondan 

gözlemleyiniz.

✓ Camlardan birini dalga kaynağının uzağında olacak şekil-

de yavaşça dalga leğenine bırakınız (sığ bölge oluşturma). Derin 

bölgeden camın bulunduğu sığ bölgeye geçen dalgaları gözlem-

leyiniz.

1. EtkinlikOrtam Değiştiren Su Dalgaları10. Etkinlik
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✓ Dalga leğenindeki camın üstüne ikinci camı koyarak daha 

sığ bir bölge oluşturunuz. Derin bölgeden sığ bölgeye geçen dal-

gaları gözlemleyiniz.

✓ Önce bir camı, daha sonra iki camı dalga kaynağının 

yakınına koyarak dalgaların sığ bölgeden derin bölgeye geçişini 

gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Derin bölgeden sığ bölgeye geçen doğrusal su dalgaları 

nasıl değişti?

2. Sığ bölgeden derin bölgeye geçen doğrusal su dalgaları 

nasıl değişti?

3. Derinlik ile dalgaların hareketi arasında nasıl bir ilişki olabi-

lir?

Su dalgaları da ışık ışınları gibi bir ortamdan farklı bir ortama 

geçerken doğrultu değiştirir. Dalgaların bir ortamdan farklı bir orta-

ma geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir.

Derin Sığ

N

N

Derin Sığ

Gelen 
dalga

K›r›lan 
dalga

Şekil 3.34: Su dalgalarında kırılma

Su dalgaları için ortam farklılığı derinlikten kaynaklanır.  İki orta-

mı birbirinden ayıran yüzeyin normali ile aynı doğrultuda ilerleyen 

doğrusal dalgalar doğrultu değiştirmeden ikinci ortama geçer. 

Su dalgaları derinliği farklı ortamlarda farklı hızda yayılır. Dalga 

hızının frekansa ve dalga boyuna bağlı olduğunu biliyoruz. 

v = f. λ
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Bir dalganın frekansı, kaynağının frekansına bağlıdır. Dolayısı 

ile ortamın değişmesi frekansı etkilemez. O hâlde farklı ortamlarda 

dalga hızının farklı olması dalga boyunun farklılığından kaynaklan-

malıdır. Gerçekte de derin bölgeden sığ bölgeye geçen dalganın 

dalga boyu küçülür. Sahile yaklaşan deniz dalgalarının küçülmesi 

sahilde derinliğin azalmasından kaynaklanır. 

N

K›r›lan dalgaDerin

Gelen dalga
S›ğ

r
i

N

Derin Sığ

Gelen
dalga

Ay›r›c›
yüzey

K›r›lan dalga

Şekil 3.35: Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgaları

Derin ve sığ ortamı birbirinden ayıran yüzeyin normali ile belli 

bir açı oluşturarak gelen su dalgaları ikinci ortama geçerken doğrul-

tu değiştirir. 

N

K›r›lan dalga
Sığ

Gelen
dalga

Derin N

DerinSığ

Gelen
dalga

Kırılan dalga

Ay›r›c›
yüzey

Şekil 3.36: Sığ ortamdan derin ortama geçen su dalgaları

Su dalgaları derin ortamdan sığ ortama geçerken normale 

yaklaşarak, sığ ortamdan derin ortama geçerken normalden uzak-

laşarak kırılır. 

10.3.3. Ses Dalgası
Doğada oluşan mekanik dalgalardan günlük hayatımızda 

en önemli olanı hava ortamında yayılan ve ses dalgaları olarak 

tanımladığımız boyuna dalgalardır. Bunun nedeni insan kulağının 

çok hassas olması ve çok düşük yoğunluktaki ses dalgalarını bile 

duyabilmesidir. 

Bundan önceki bölümlerde mekanik dalgaları hareket ve yer 

değiştirme kavramları ile tanımlamaya çalışmıştık. Ses dalgaları 

bir ortamda yayılırken; ortamın parçacıkları, dalganın hareket doğ-

rultusu boyunca yoğunluk ve hacim değişiklikleri üreterek titreşir. 

Bu değişiklik sıkışma ve genleşme ile gerçekleşir. Sıkışma ve gen-

leşme de basıncın artması veya azalması ile olur. Bir kaynaktan 

çıkan ses havada basınç değişimine neden olur. İnsan kulağı bu tür 

basınç değişimlerini hisseder ve ses algılanır.
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Herhangi bir sesle ilgili olarak üç özellik göze çarpar.

1.  Sesin kaynağı olmalıdır: Örneğin, ses dalgasının kaynağı 

titreşen bir cisimdir. 

2.  Enerji, kaynaktan boyuna dalgalar şeklinde aktarılır.

3.  Ses bir kulak ya da mikrofon yardımıyla tespit edilir. 

Normal koşullarda kulak zarımızın titreşmesini sağlayan etki 

havanın titreşimleridir. Fakat ses dalgaları sadece gazlarda değil 

aynı zamanda katı ve sıvılarda da ilerleyebilir. Su altındaki iki taşın 

birbirine çarpması su içerisindeki bir yüzücü tarafından duyulabilir. 

Bu durumda titreşimler su tarafından kulağa taşınır. Kulağımızı tren 

raylarına dayadığımızda uzaktan gelen trenin sesini duyabiliriz. Bu 

durumda raylar kulak zarına dokunmaz fakat raylar yardımı ile kula-

ğımıza iletilen boyuna dalgalar işitmemizi sağlar.  

İnsan kulağı, frekansı 20 Hz ile 20 000 Hz arasında olan sesleri 

duyabilir. Bu frekans aralığı işitilebilir bölge olarak adlandırılır. 

Ses dalgaları frekanslarına göre üçe ayrılır:

1. İşitilebilir Dalgalar: İnsan kulağının duyarlılık sınırları içinde 

olan dalgalardır. Bu sesler müzik aletleri, boğazımızdaki ses telleri 

veya hoparlör gibi değişik yollarla oluşturulabilir. 

2. Ses Altı (Infrasonic) Dalgalar: İşitilebilir sınırın altındaki fre-

kanslarda olan boyuna dalgalardır. Deprem dalgaları bu dalgalara 

örnektir.

3. Ses Üstü (Ultrasonic) Dalgalar: İşitilebilir sınırın üstünde-

ki frekanslarda olan boyuna dalgalardır. Köpekleri çağırmak için 

kullanılan bazı düdük seslerini biz duyamadığımız hâlde bu sesler 

köpekler tarafından kolayca duyulabilir. 

Ses ancak maddesel ortamlarda yayılabilir. Madde olmadığın-

da ses ilerleyemez. Örneğin, havası boşaltılmış bir kap içerisindeki 

zilin sesi duyulmaz. Sesin, uzayın boş derinliklerinde ilerlemesi 

mümkün değildir. 

Ses farklı maddelerde farklı hızda yayılır. 0°C sıcaklıkta ve 1 

atm basınçta, havadaki yayılma hızı 331 m/s’ 20°C sıcaklıkta sudaki 

yayılma hızı 1440 m/s’dir.

Madde Hız (m/s )

Hava 343

Hava (0 °C) 331

Hidrojen 1330

Su (0 °C) 1402

Su (20 °C) 1482

Cam 4500

Alüminyum 6420

Kurşun 1960

Beton 3000

Tablo 3.1: Sesin bazı ortamlardaki yayılma hızları
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Çeşitli maddelerdeki ses hızları Tablo 3.1’de verilmiştir. Tabloyu 

inceleyerek sesin farklı ortamlardaki yayılma hızlarını karşılaştırabi-

lirsiniz.

Bir sarkaç denge konumundan ayrılıp serbest bırakılırsa ken-

diliğinden salınmaya başlar. Kendi hâline bırakılan sarkaç yavaşlar 

ve bir süre sonra tamamen durur. Ancak sarkaca eşit aralıklarla 

(periyodik olarak) değişen büyüklükte kuvvet uygulayarak sabit bir 

genlikle salınıma devam etmesi sağlanabilir.

F

Şekil 3.37: Sarkacın sabit genlikle salınması

Benzer olay bir bahçe salıncağında da gözlemlenebilir. Salıncak 

bir defa itilip bırakılırsa bir süre sonra durur. Salıncak gelişi güzel 

itilirse yalpalanır ve düzgün salınım yapamaz. Fakat salıncak onun 

doğal frekansı ile itilirse düzgün salınım yapar ve genlik gittikçe 

artar.  Sarkaç ya da salıncak gibi bir sistemin kendi hâline bırakılma-

sı sonucu bir süre sonra durması şekildeki salınıma doğal salınım 

denir. 

Sarkaç ya da salıncak gibi bir sistem belli bir frekansta salınım 

hareketi yapar. Sistem periyodik olarak salınım frekansına eşit fre-

kansta itilirse hareketin genliği giderek artar. Sistem salınım frekan-

sından farklı frekansta itilecek olursa hareket zorlaşır. 

Salınım yapan bir sisteme periyodik aralıklarla kuvvet uygulan-

ması durumunda sistem maksimum genlikle salınmaya başlar. Bu 

olaya rezonans denir. 

Rezonans, iki farklı titreşimin frekanslarının eşitlenmesi duru-

munda oluşur. Örneğin, bazı hoparlörlerde oluşan kulağı rahatsız 

edici uğultu veya cızırtı, hoparlörün kutusu ya da konisinin titreşim 

frekansının bir müzik notası ile çakışmasından kaynaklanır. 

Bağlama, gitar veya keman gibi müzik aletlerinde tellerin titreşi-

mi, ses odası adı verilen gövde ya da teknede rezonans oluşturarak 

sesin yükselmesini sağlar. 

Bir sisteme periyodik aralıklarla uygulanan kuvvetin frekansının 

sistemin salınım frekansına tam olarak eşit olması durumunda sis-

temin rezonansta olduğu söylenir. Rezonansta olan sistemde genlik 

maksimumdur. 

Cisimleri oluşturan malzemeler genellikle esnek olduğundan 

rezonans birçok durumda önemli sonuçlara neden olabilir. Müzik 

aletlerinde sesi artırmak gerektiğinde rezonans tercih edilen bir 

durum olmakla birlikte rezonansın çoğu zaman olumsuz sonuçlara 

neden olduğu da bilinmektedir. 
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Rezonans, özellikle inşaat mühendisliğinde önemli bir durum-

dur. Örneğin, bir demiryolu köprüsünden geçen trenin tekerlekle-

rinden bir tanesinde bulunan çentiğin rezonans salınımı oluşturup 

köprünün yıkılmasına neden olduğu bilinmektedir.

Telefon ya da elektrik tellerinin rüzgârda ses çıkarmasına tanık 

olanlarınız vardır. Bu tür sesler rezonans nedeniyle oluşur.

Mekanik makinelerde titreşen bir parçanın hareket eden diğer 

parçalarla rezonansta olması nedeniyle makine parçalanabilir. 

1850 yılında Fransa’da bir asma köprünün üzerinden uygun 

adımla geçen askerlerin adımlarının köprüye vurma frekansı ile 

köprünün doğal salınım frekansının rezonans gerçekleştirmesi 

sonucunda köprü yıkılmıştır. 

1940 yılında ABD’de Tacoma Narrow (Takoma Nerov) asma 

köprüsünde rüzgârın başlattığı titreşimlerin frekanslarının, köprünün 

doğal titreşim frekanslarına yaklaşması sonucunda oluşan rezo-

nans nedeniyle köprünün yıkıldığı bilinmektedir. 

Yankı
Koridorda, boş bir salonda ya da yakında kayalıkların bulundu-

ğu açık alanda bağırdığımızda kısa bir süre sonra bağırma sesini 

tekrar duyabiliriz. Bu olay sesin duvar ya da bir yamaçtan geriye 

yansıması sonucunda oluşur. Sesin bir engele çarparak kaynağının 

bulunduğu yere dönmesi olayına yankı denir.

Giden ses dalgaları

Yansıyan ses dalgaları

Şekil 3.38: Yamaca çarpan ses dalgalarının geri yansıması 

Bir spor salonunda çıkan sesler duvarlara çarparak yankı 

yapabilir. Bu yüzden spor salonundaki konuşmaların anlaşılması 

zor olur. Yüksek sesle müzik yayını yapılan yerlerin çevresinde 

yaşayanlar bu seslerden rahatsız olabilirler. Yankının azaltılması ve 

sesin çevreye yayılmasının önlenmesi için ses yalıtımı yapılır. Ses 

yalıtımında kullanılan malzemeler sesi soğurarak yankı yapmasını 

ve çevreye yayılmasını önler. 

Grup Çalışması
Öğretmeninizin rehberliğinde iki grup oluşturunuz. Birinci 

grup, bir ortamda oluşan sesin yankı yapmasını önlemek, ikinci 

grup ise sesin çevreyi olumsuz etkilemesini önlemek için proje 

tasarlasın ve her grup tasarladığı projeyi öğretmeninizin rehberli-

ğinde arkadaşlarına tanıtsın.

ABD’de rezonans nedeniy-
le yıkılan Tacoma Narrow köp-
rüsü
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10.3.4. Deprem Dalgaları
Depremler, yer kabuğunda meydana gelen büyük sarsıntılardır. 

Depremler oluşum nedenlerine göre;  tektonik depremler, volkanik 

depremler ve çöküntü depremleri olmak üzere üç gruba ayrılır.  Yer 

kabuğunu oluşturan levhalarda meydana gelen kırılma ya da kay-

malar sonucunda oluşan depremlere tektonik deprem denir. tek-

tonik depremler, yıkım etkisi en fazla olan depremlerdir. Dünya’da 

meydana gelen depremlerin büyük bölümü tektonik depremlerdir.

Yanardağlardan volkanların fışkırması sırasında meydana 

gelen patlamalardan kaynaklanan depremlere volkanik deprem 

adı verilir. Ülkemizde faal durumda olan yanardağ bulunmadığın-

dan, volkanik deprem oluşmaz.

Yer altındaki boşlukların, kömür ocaklarındaki galerilerin ya da 

yer altındaki tuzların erimesi sonucunda oluşan boşlukların çökmesi 

sırasında oluşan depremlere çöküntü depremleri denir.Volkanik 

ve çöküntü depremlerinin yıkım etkisi tektonik depremlere göre çok 

azdır. 

Deprem, titreşim sonucunda meydana gelen bir dalga olayıdır. 

Depreme neden olan  dalgalara deprem dalgaları (sismik dalgalar) 

denir. 

Deprem dalgaları, ilerleme doğrultusu ya da yıkım etkisi bakı-

mından farklı özelliklerde olabilir.  Deprem dalgalarının ilerleme 

doğrultusu enine ya da boyuna olabileceği gibi, bunlardan farklı 

özellikte de olabilir. Depremlerin yıkım etkisi ilerleme doğrultusuna 

ve sarsıntının büyüklüğüne bağlı olarak değişir. 

Deprem dalgaları cisim dalgaları ve yüzey dalgaları olmak 

üzere iki gruba ayrılır. Cisim dalgaları enine ya da boyuna olabilir. 

Yüzey dalgaları ise boyuna dalgalardır. 

Sarmal yaylarda enine ve boyuna dalgalar oluşturulabileceğini 

biliyoruz. Su dalgaları, enine dalgalardır ve yüzey dalgaları olarak 

bilinir. Ses dalgaları ise boyuna dalgalardır. 

Cisim dalgaları enine ya da boyuna olabilir. Bu yüzden yayılma 

doğrultusu bakımından yay dalgalarına benzer. Buna karşılık yüzey 

dalgaları boyuna dalgalar olup, yayılma doğrultusu bakımından ses 

dalgalarına benzemektedir. 

Su dalgalarının yüzey dalgası olarak adlandırıldığını biliyoruz. 

Bu özelliği ile su dalgaları deprem dalgalarından yüzey dalgalarına 

benzetilebilir. Ancak yüzey dalgaları boyuna, buna karşılık su dal-

gaları ise enine dalgalardır. 

Model Oluşturalım

Deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı 

modeli oluşturunuz. Modelinizi öğretmeninizin rehberliğinde arka-

daşlarınıza tanıtınız. 
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Değerlendirme Çalışmaları

A. Aflağ›daki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve 
sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız. 

Boyuna dalga, dik doğrultuda, enine dalga, frekans, genlik, 
girişim, normale yaklaşarak, periyodik dalga, periyot, rezo-

nans, titreşim, yansıma

1.  Bir cismin denge konumu çevresinde salınım hareketi yap-

masına ………………… denir.

2. Ardışık iki dalga tepesi ya da iki dalga çukuru oluşumu sıra-

sında geçen süreye ………………… denir.

3. Bir saniyede oluşan dalga sayısına ………………… denir.

4. Dalga oluşumu sırasında ortamın bir parçacığının denge 

konumuna olan maksimum uzaklığa ………………… adı verilir.

5. Bir dalga oluşumunda, sarsılan ortamın parçacıkları dalga-

nın ilerleme yönüne dik olarak hareket ediyorsa bu tip dalgalara 

………………… denir

6. Dalga oluşumunda ortamın parçacıklarının hareket doğ-

rultusu ile dalganın ilerleme doğrultusu aynı ise bu tip dalgalara 

………………… denir.

7. Eşit aralıklarla oluşturulan sarsıntılar sonucunda oluşan dal-

galara …………………  denir.

8. İp veya sarmal yay gibi herhangi bir ortamda oluşan atmanın 

bir engele çarparak geriye dönmesine ………………… denir.

9. İki dalganın, ortamın herhangi bir noktasından aynı anda 

geçmesi olayına ………………… denir. 

10. Doğrusal su dalgaları dalga kaynağına ………………… 

ilerler.

11. Su dalgaları derin bölgeden sığ bölgeye geçerken  

………………… kırılır. 

12. Salınım yapan bir sisteme periyodik aralıklarla kuvvet 

uygulanmasına bağlı olarak sistemin maksimum genlikle salınım 

yapmasına ………………… denir. 

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.

1. Bir grup öğrenci dalgalarla ilgili bir laboratuvar çalışması 

sırasında, uzunca bir sarmal yayı eşit aralıklarla sarsarak yay üze-

rinde saniyede 3 dalga oluşturduklarını ifade ediyorlar.

Bu ifade dalgalarla ilgili hangi özellik hakkında bilgi içermekte-

dir?

A) dalga boyu B) frekans  C) periyot

D) genlik  E) hız
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2.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 I. Gergin bir ipin bir defa sarsılması sırasında atma oluşur.

 II. Gergin bir ipin eşit aralıklarla sarsılması sırasında periyo-

dik dalgalar oluşur.

 III. Gergin bir ipin sarsılması sırasında boyuna dalga oluşur. 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) II ve III E) Yalnız III

3. İnce bir ipte ilerleyen atmanın kalın ipe geçmesi ile ilgili ola-

rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Atmanın bir kısmı kalın ipe geçer

B) Atmanın bir kısmı iki ipi ayıran noktadan geri yansır.

C) Kalın ipteki ilerleyen atmanın genliği ince ipteki atmanın gen-

liğinden küçüktür.

D) Yansıyan atmanın genliği ile ince ipteki atmanın genliği birbi-

rine eşittir

E) Kalın ipteki ilerleyen atma ile ince ipteki atma aynı yönlüdür.

4. Gerilmiş bir ipte oluşturulan atma Şekil I’deki gibidir. Atma 

diğer uçtan geri döndüğünde yönü Şekil II’deki gibi oluyor.  

Şekil I Şekil II

Buna göre;

I. İpin diğer ucu sabittir. .

II. İpin diğer ucu hareketlidir. 

III.  Yansıyan atmanın genliği gelen atmanın genliğine eşittir.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III

D) Yalnız III  E) II ve III 

5. Bir ip üzerinde, iki atmanın karşılaşması ile ilgili olarak;

I. Atmalar aynı yönlü ise, karşılaşma sırasında genlik büyür.

II. Atmalar zıt yönlü ise, karşılaşma sırasında genlik küçülür.

III. Atmalar eşit genlikli ve zıt yönlü ise karşılaşma sırasında 

genlik sıfır olur. 

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) Yalnız III E) I, II ve III
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6. Gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızı ile ilgili 

olarak;

I. Yaydaki gerilme kuvveti ile doğru, yayın birim uzunluğuna 

düşen kütle miktarı ile ters orantılıdır.

 II. Yaydaki gerilme kuvveti ile ters, yayın birim uzunluğuna 

düşen kütle miktarı ile doğru orantılıdır.

III. Yaydaki gerilme kuvveti ile ve yayın birim uzunluğuna düşen 

kütle miktarı ile doğru orantılıdır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  

D) II ve III E) Yalnız III  

7. Ağır ortamdan hafif ortama geçen dalgalarla ilgili olarak;

I. İletilen atma ile gelen atma aynı yönlüdür.

II. Gelen atmanın tamamı hafif ortama geçer.

III. İletilen atmanın genliği gelen atmanın genliğinden küçüktür.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I     B) Yalnız II   C) I ve II

D) I ve III  E) II ve III

8. Su dalgaları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzlemsel kaynaklar, doğrusal su dalgası oluşturur.

B) Noktasal kaynaklar, dairesel su dalgası oluşturur.

C) Doğrusal dalgalar, dalga kaynağına dik doğrultuda ilerler.

D) Dairesel dalgalar, yarıçap doğrultusunda ilerler. 

E) Boyuna dalgalardır. 

9. Bir dalga leğeninde, ortadan itibaren su derinliği yarıya 

inmektedir. Derin bölgeden sığ bölgeye geçen su dalgaları için;

I. Yayılma hızı değişir.

II. Genliği değişir.

III. Frekansı değişir.

Yargılarından hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

D) I ve II  E) II ve III

10. Bir dalga leğeninde oluşan su dalgalarını izleyen bir gözlemci 

8 yarıklı bir stroboskop kullanıyor. Gözlemci stroboskobu saniyede bir 

devir yapacak şekilde döndürdüğünde dalga tepelerini duruyormuş 

gibi gördüğüne göre, dalga kaynağı aşağıdakilerden hangi frekans 

değeriyle titreşirse dalga tepeleri duruyormuş gibi gözlenmez. 

A) 2s—1   B) 4 s—1   C) 6 s—1

D) 16 s—1   E) 24 s—1  
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11. Bir dalga leğeninde, düzlemsel K kaynağının oluşturduğu 

dalgalar L kenarına doğru şekildeki gibi ilerlemektedir.

      

K L

I. K’dan L’ye doğru gidildikçe derinlik artar.

II. Kaynaktan uzaklaştıkça dalga boyu artar.

III. Kaynaktan uzaklaştıkça dalgaların frekansı azalır.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir?

B) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III

D) I ve II  E) II ve III

12. Bir konserde sazların sesinin, hoparlör kullanmadan yük-

seltilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması kesin çözüm 

olur?

A) Periyodun artırılması B) Rezonans oluşturulması

C) Frekansın artırılması D) Saz sayısının azaltılması

E) Tellerin gerilmesi

13. Aşağıdaki ifadelerinden

 I. Her sesin bir kaynağı vardır.

 II. Ses dalgaları rezonans oluşturabilir.

 III. İnsan kulağı tüm sesleri duyar

 hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) I ve II   C) Yalnız II

D) Yalnız III     E) II ve III

14.  Aşağıdaki ifadelerinden

 I. Yaylarda sadece enine dalgalar oluşturulabilir

 II. Su dalgaları boyuna dalgalardır.

 III. Deprem dalgaları enine veya boyuna dalgalar olabileceği 

gibi bunlardan farklı özellikte de olabilir.

 hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

15. Ses yalıtımı aşağıdakilerden hangisinde etkili olur?

A) Sesin hızının azaltılmasında

B) Sesin yankı yapmasını önlemede

C) Sesin frekansının azaltılmasında

D) Sesin periyodunun azaltılmasında

E) Sesin rezonans oluşturmasını önlemede
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• Aydınlanma

• Işık şiddeti

• Işık akısı

• Gölge

• Yansıma

• Kırılma

• Kırıcılık (kırılma) indisi

• Snell (Sinel) yasası

• Tam yansıma

• Sınır açısı

• Görünür derinlik

10.4.1. Aydınlanma
10.4.2. Gölge
10.4.3. Yansıma
10.4.4. Düz Aynalar
10.4.5. Küresel Aynalar

Bu ünitede; ışık ve görme olaylarını birbiriyle ilişkilendirerek, 

farklı ortamlarda ve optik araçlarda ışığın davranışı ve görüntü 

oluşumu üzerine çıkarımlar yapmanız amaçlanmıştır.

Kavramlar/Terimler

Aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışınız. Bu sorular bölüm 

içeriğinde dikkatinizi çekmeye ve ön bilgilerinizi yoklamaya yöne-

liktir. Cevaplamakta zorlandığınız sorular olabilir. Ünite ile ilgili 

konuların işlenmesi sırasında edineceğiniz kazanımlarla bunları 

ve benzeri soruları daha rahat cevaplayabileceksiniz.

1.  Çevremizi görme ile ışık arasında nasıl bir ilişki vardır?

2.  Gölge nasıl oluşur? 

3. Gözlük, teleskop, mikroskop, fotoğraf makinesi gibi optik 

araçlar nasıl çalışır?

Hazırlık Soruları



4. Ünite

138

10.4.1. Aydınlanma
Fen bilimleri derslerinde ışık, ışık kaynakları, ışığın görmedeki 

rolü, aydınlatma teknolojileri, ışığın madde ile karşılaşması, aynalar, 

ışıkta yansıma ve kırılma olayları hakkında bilgiler edinmiştik. Bu 

bilgilerimizi hatırlamaya çalışalım.

Bu bölümde; fen bilimleri derslerinde öğrendiğimiz bilgilere 

yenilerini ekleyerek ışığı ve ışık ile ilgili konuları daha kapsamlı ola-

rak öğrenmeye çalışacağız.

Işığın Doğası
İngiliz bilim insanı Isaac Newton (1642-1727)’a kadar geçen 

sürede birçok bilim insanı ışığın bir kaynak tarafından yayılan 

parçacıklardan oluştuğunu düşünmekteydi. Newton, parçacıkların 

bir ışık kaynağından yayıldığına ve bu parçacıkların göze girerek 

görme duyusu uyandırdığına inanmıştı. Bu düşünceyi kullanarak 

Newton, yansıma ve kırılmayı açıklayabiliyordu. 

Daha sonra, çoğu bilim insanı, Newton’ın parçacık teorisini 

kabul ettiği hâlde bazı bilim insanları ışığın bir tür dalga hareke-

ti olabileceği yönünde görüşler açıklamaya başladılar. 1687’de 

Hollandalı fizikçi ve astronom Christian Huygens (Kristiyan Hayans), 

ışığın dalga teorisini ortaya attı. Huygens’e göre ışık kaynakları titre-

şim meydana getirirler ve bu titreşimler saydam ortamlarda dâlgalar 

hâlinde ilerler. 

1801’de İngiliz bilim insanı Thomas Young (Tomas Yang), ışı-

ğın dalga doğasının ilk açık gösterisini yaptı. 19. yüzyıla gelindiğin-

de ışığın bir dalga olduğunun kanıtları oldukça ikna edici seviyeye 

ulaştı. 

1873 yılında James Clerk Maxwell (Ceymiz Kılerk Maksvel) ve 

1887’de Heinrich Hertz (Henrik Hörtz)’in deneysel çalışmaları ışığın 

dalga özelliği taşıdığını ortaya koydu. Ancak bu arada dalga mode-

linin, ışığın tüm niteliğini kapsamadığı da ortaya çıktı. Işığın iletil-

mesi ve soğurulması ile ilgili birçok özellik onun parçacık özelliğini 

ortaya koyuyordu. 20. yüzyılın başlarında ışığın dalga ve parçacık 

özelliklerini birlikte içeren kapsamlı bir kuram geliştirildi. Buna göre 

ışık bazen dalga gibi, bazen de bir parçacık gibi davranan ikili bir 

doğaya sahiptir.

Dalgalar ünitesinde su dalgalarını tanımış, su dalgalarında 

yansıma ve kırılma olayları hakkında bilgiler edinmiştik. Su dolu 

bir havuza küçük bir taş atıldığında oluşan daireler dalga cephesi 

olarak adlandırılır. Dalgalar, oluşan dairelerin yarıçapları doğrultu-

sunda ilerler.
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Işığın yayılma yönünü tanımlarken, ışık dalgasını dalga cephe-

si yerine ışınlar olarak temsil etmek birçok durumda kolaylık sağlar. 

Bu nedenle ışıkla ilgili olayları irdelerken sıklıkla ışın sözcüğünü 

kullanacağız. Işın kavramı, ışığın dalga özelliğinin keşfinden çok 

daha önce kullanılmaktaydı. Işığın parçacık modelinde, ışınlar par-

çacıkların hareket yönünü gösterir. Dalga modelinde ise, bir ışın 

dalganın hareket yönünde herhangi bir çizgidir. 

Yapılan bilimsel çalışmalar ışığın düz çizgiler şeklinde ilerle-

diğini ortaya koymaktadır. Cisimlerin konumları hakkında, ışığın 

cisimlerden gözlerimize doğru düz çizgiler şeklinde yollar izledikleri 

varsayılarak bazı sonuçlar çıkarılır. Bu varsayım ışığın, ışın modeli-

nin temelini oluşturur. Bu model ışığın ışık ışınları diye adlandırılan 

düz çizgi şeklinde yollar izlediğini varsayar. Ancak gerçekte ışın, bir 

idealleştirmedir ve son derece dar bir ışık demetini temsil etmek için 

düşünülmüştür. 

Göze ulaşan ışın
demeti

Çevreye yayılan
ışınlar

Şekil 4.1: Soldan sağa 
doğru ilerleyen ışınlar  

Şekil 4.2: Bir cismin herhangi bir nok-
tasından yayılan ışınlardan göze ula-
şanlar cismin bu noktasının görülme-
sini sağlar.

Şekil 4.1’de Işık ışınlarının soldan sağa doğru ilerlemesi 

gösterilmiştir. Bir cismi görebilmemiz için cisimden yayılan ışığın 

gözümüze ulaşması gerekir.  Şekil 4.2’deki gibi bir kurşun kalemin 

herhangi bir noktasından yayılan küçük bir ışık demetinin göze ulaş-

ması kalemin bu noktasının görülmesini sağlar. Kalemin tamamının 

görülebilmesi için, her noktasından çıkan ışınlardan bir bölümünün 

göze ulaşması gerekir. 

Işığın dalga özelliği su dalgalarının özelliklerine benzer. Şimdi 

ışıkla ilgili bazı temel kavramlar hakkında bilgi edinelim.

a.  Işık Şiddeti

Işık şiddeti bir ışık kaynağının birim zamanda (1 saniyede) yay-

dığı ışık enerjisinin bir ölçüsüdür. Işık şiddeti I sembolü ile gösterilir, 

birimi Candela (Kandela) dır. Kandela kısaca cd şeklinde gösterilir. 

Bir Kandela, bir atmosfer basınç altında ve Platinin erime sıcak-

lığında siyah bir cismin 1/60 000 metrekare büyüklüğündeki yüzeye 

dik doğrultuda verdiği ışık şiddeti olarak belirlenmiştir.

b. Işık Akısı

Işık akısı, bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışın mik-

tarının bir ölçüsüdür.  Işık akısı Φ (fi) sembolü ile gösterilir. Birimi 

lümen’dir. Lümen kısaca lm şeklinde gösterilir. 
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Bir ışık kaynağının karşısında bir düzlem yüzeyin bulunduğunu 

var sayalım. Işık kaynağından yüzeye gelen ışınların çok az bir 

bölümü Şekil 4.3.(a)’daki gibi yüzeye dik doğrultuda geldiği hâlde 

önemli kısmı Şekil 4.3.(b)’deki gibi yüzeye eğik gelir.

Bir ışık kaynağından çıkan ışınların; bir yüzeyin her noktasına, 

yüzeye dik doğrultuda gelebilmesi için, yüzeyin bir küre parçası 

olması ve ışık kaynağının da bu kürenin merkezinde bulunması 

gerekir.

Yüzeye
dik ışın

(a) Yüzeye dik gelen ışınlar (b) Yüzeye eğik gelen ışınlar

Eğik ışınlar

Şekil 4.3: Işık kaynağından düzlem yüzeye gelen ışınlar  

Bir ışık kaynağından çıkan ışınların bir yüzeyin her noktasına, 

yüzeye dik doğrultuda gelebilmesi için yüzeyin bir küre parçası olma-

sı ve ışık kaynağının da bu kürenin merkezinde bulunması gerekir.

Şekil 4.4: Küre yüze-
yine dik ışınlar

Şekil 4.5: Küre 
yüzeyindeki ışık akısı

1 m2

1 m
1 cd

Işık şiddeti 1 Candela olan noktasal bir ışık kaynağından 1 m 

uzaklıkta ve 1 m2 büyüklükteki yüzeye dik olarak gelen ışık akısına 

1 lümen denir. 

c. Aydınlanma Şiddeti

Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti 

denir.  Sizce bir ışık kaynağının herhangi bir yüzeyde oluşturdu-

ğu aydınlanma şiddetini etkileyen değişkenler neler olabilir? Bu 

konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Aydınlanma Şiddetini 

Etkileyen Değişkenler” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğrulu-

ğunu kontrol ediniz.
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Araç Gereçler
• Destek takımı
• Işık kaynağı 
• Güç kaynağı
• Ekran 
• Metre

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Destek takımından yararlanarak ışık kaynağını yatay doğ-

rultuda ışık verecek şekilde sabitleyip güç kaynağına bağlayınız.

✓ Ekranı ışık kaynağının 10 cm önüne yerleştirip yönünü 

ışınlar ekrana dik doğrultuda gelecek şekilde ayarlayınız.

✓ Bulunduğunuz ortamın perdelerini kapatarak dışarıdan 

gelen ışığın azalmasını sağlayınız.

✓ Güç kaynağını 6 V, 12 V ve 24 V’a ayarlayıp (Işık şiddetini 

artırıp) ekranın parlaklığını gözlemleyiniz. Işık şiddeti ile aydın-

lanma şiddeti arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit ediniz. 

✓ Ekran, ışık kaynağının 10 cm önünde iken güç kaynağını 

12 V’a ayarlayıp ekranın üzerindeki aydınlık bölgenin büyüklüğü-

nü ve ekranın parlaklığını gözlemleyiniz. Ekranı ışık kaynağından 

20 cm ve 30 cm uzağa yerleştirip ışık kaynağına olan uzaklığın 

değişmesinin aydınlık bölgenin büyüklüğünü ve aydınlanma şid-

detini nasıl etkilediğini tespit ediniz.

✓ Ekranı ışık kaynağının 10 cm önüne yerleştirip yönünü 

ışınlar ekrana dik doğrultuda gelecek şekilde ayarlayınız.

✓ Güç kaynağını 12 V’a ayarlayıp ekranın aydınlanmasını 

sağlayınız. Ekranın yerini değiştirmeden yönünü yavaş yavaş 

değiştirip ekrandaki aydınlık bölgenin büyüklüğünü ve ekrandaki 

aydınlanmayı gözlemleyiniz. Ekrana dik doğrultuda gelen ışın-

ların oluşturduğu aydınlık bölgenin büyüklüğü ve aydınlanma 

şiddeti ile dik doğrultuda olmayan ışınların oluşturduğu aydın-

lık bölgenin büyüklüğü ve aydınlanma şiddetini karşılaştırınız. 

Işınlarla ekran arasındaki açının, aydınlık bölgenin büyüklüğünü 

ve aydınlanma şiddetini nasıl etkilediğini tespit ediniz.

1. EtkinlikAydınlanma Şiddetini Etkileyen Değişkenler1. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Işık şiddeti ile aydınlanma arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. Işık kaynağına uzaklık ile aydınlanan bölgenin büyüklüğü 

ve aydınlanma şiddeti arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3. Işınların yüzeyle yaptığı açı ile aydınlanan bölgenin büyük-

lüğü ve aydınlanma şiddeti arasında nasıl bir ilişki vardır?

Güneş’in doğal ısı ve ışık kaynağı olduğunu biliyoruz. Dünya 

Güneş’ten gelen ışınlarla aydınlanır.  Diğer yıldızların Dünya’ya 

uzaklıkları Güneş’in uzaklığına göre çok fazla olduğundan yıldız-

ların dünyadaki aydınlatma şiddeti Güneş’in aydınlatma şiddetine 

göre çok düşüktür.

Işık kaynağından çıkan ışınların birbirine paralel olması duru-

munda bu ışınların geldikleri yüzeylerde oluşturdukları aydınlanma-

lar birbirine eşit olur. 

Bir yüzeyde oluşan aydınlanma şiddeti ışık şiddeti ile doğru 

orantılıdır. Bir yüzeye dik doğrultuda gelen ışığın ışık şiddeti iki kat 

artırılırsa aydınlanma şiddeti de iki kat artar.  

Aydınlanma şiddeti α I

Aydınlanma şiddeti kaynağa olan uzaklığın karesi ile ters oran-

tılıdır. Buna göre bir yüzeyin ışık kaynağına olan uzaklığı iki kat 

artırılırsa, aydınlanma şiddeti dört kat azalır. 

d

2d

Şekil 4.6 Aydınlanma şiddeti - uzaklık ilişkisi

Işık kaynağının yüzeye uzaklığı d ile gösterilir.

Aydınlanma şiddeti α 
d2
I

  yazılır.

Kaynağa yakın yüzeyde 
aydınlanma

Kaynağa uzak yüzeyde 
aydınlanma
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Şekil 4.7 Aydınlanma şiddeti - açı ilişkisi 

Bir ışık kaynağından çıkan ışınların yüzeye dik doğrultuda 

olması durumunda yüzeydeki aydınlanma şiddeti en büyük değerde 

olur. Işınların yüzeye eğik gelmesi durumunda aydınlanan bölgenin 

büyüklüğü artar fakat aydınlanma şiddeti azalır.

10.4.2. Gölge
5. sınıfta “Işık ve Ses” ünitesinde ışığın doğrular boyunca 

yayıldığını, bir kaynaktan çıkan ışınların bir engelle karşılaşmadığı 

sürece her yönde yayılabileceğini öğrenmiş, çeşitli maddelerin ışığı 

geçirgenlik durumlarını irdelemiş ve maddeleri ışığı geçirme özellik-

lerine göre sınıflandırmıştık. Bu bilgileri hatırlamaya çalışalım. 

Maddeler ışığı geçirme özeliklerine göre; saydam maddeler, 

yarı saydam maddeler ve saydam olmayan maddeler şeklinde üç 

gruba ayrılır. 

1. Saydam Maddeler: Işığı iyi geçiren maddelerdir. Cam ve 

ince su tabakası gibi maddeler, üzerlerine düşen ışığın tamamını 

geçirir. 

Işık kaynağı
Saydam madde Ekran

Şekil 4.8 Işığın saydam madde ile etkileşmesi

2. Yarı Saydam Maddeler: Işığı kısmen geçiren maddelerdir. 

Buzlu cam, yağlı kâğıt, ince naylon gibi maddeler ışığın bir kısmını 

geçirir, bir kısmını tutar ya da yansıtır.

Yüzeye dik ışınların oluş-
turduğu aydınlanma

Yüzeye eğik ışınların oluş-
turduğu aydınlanma
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Ekran

Işık kaynağı

Yarı saydam madde

Şekil 4.9 Işığın yarı saydam madde ile etkileşmesi

3. Saydam Olmayan Maddeler: Işığı geçirmeyen maddelerdir. 

Tahta, metal levha, beton, gibi maddeler, üzerlerine düşen ışığı 

geçirmez. Bu maddeler ışığın tamamını tutar ya da yansıtır. 

Bir ışık kaynağından çıkan ışınların saydam olmayan madde ile 

karşılaşması durumunda ışık maddenin arka tarafına geçemez ve 

maddenin gölgesi oluşur.  

Işık kaynağı

Saydam olmayan madde Ekran

Şekil 4.10 Işığın yarı saydam madde ile etkileşmesi

           
 Fotoğraf 4.1. Bitki  ve gölgesi            Fotoğraf 4.2. Testi ve gölgesi

Gölge oluşumunda bazen cismin arka tarafında kalan bölgenin 

bir bölümü kaynaktan hiç ışık almadığı hâlde bir bölümü kısmen ışık 

alabilir. Kaynaktan ışık alamayan bölgelere tam gölge, kısmen ışık 

alan bölgelere yarı gölge denir. 

“Gölge Oluşturalım” etkinliğini yaparak tam gölge ve yarı gölge 

oluşumunu gözlemleyiniz.

Etkinlik Basamakları

✓ Üçayak ile ekranı masanın üstüne yerleştiriniz. 

✓ Bir adet mumu yakıp ekranın yaklaşık 20 cm önüne yer-

leştiriniz.  Tahta bloku ekran ile mumun arasına yerleştirip gölge-

sinin ekranın üstüne düşmesini sağlayınız. Mumun boyunu, tahta 

bloka ve ekrana uzaklığını ölçerek defterinize not ediniz. Ölçek 

kullanarak gölge oluşumunu defterinize çizim yaparak gösteriniz. 

1. EtkinlikGölge Oluşturalım2. EtkinlikAraç Gereçler
•   Mum (2 adet)
•   Ekran
•   10 x 5 cm boyutların-da tahta blok
•   Üçayak
• Renkli kalem
• Cetvel 

Yarı saydam ekran üzeri-
ne gelen ışınlar

Saydam olmayan ekran 
üzerine gelen ışın
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✓ Mumu tahta bloka yaklaştırıp uzaklaştırarak ekran üzerin-

deki gölgenin büyüklüğünün nasıl değiştiğini gözlemleyiniz. 

✓ Mumun ve metal levhanın yerini sabit tutup ekranı uzaklaş-

tırıp yaklaştırarak gölgenin nasıl değiştiğini gözlemleyiniz.

✓ İkinci mumu birinci mumun yanına yerleştirip yakınız. Tahta 

blokun ekran üzerindeki gölgesini gözlemleyiniz. İki mum ve tek 

mum ile oluşan gölgeleri karşılaştırınız. 

Ekranın ve tahta blokun mumlara uzaklığını değiştirerek gölge 

oluşunu gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Tek mumun ışığında metal levhanın ekran üzerindeki gölge-

si nasıl oldu?

2. Mumu metal levhadan uzaklaştırıp levhaya yaklaştırdığınız-

da ekran üzerindeki gölgenin büyüklüğü nasıl değişti?

3. Mumu ve tahta bloku sabit tutup ekranı  tahta bloka yaklaş-

tırıp uzaklaştırdığınızda ekran üzerindeki gölgenin büyüklüğü nasıl 

değişti?

4. İki mumun ışığında tahta blokun ekran üzerindeki gölgesi 

nasıl oldu? Gölgenin bazı bölgelerde koyu, bazı bölgelerde hafif 

olması neden kaynaklanmış olabilir?

5. İki mum ile yaptığınız etkinlikte mumların ve ekranın tahta 

bloka uzaklığını değiştirmek, tam gölgenin ve yarı gölgenin büyük-

lüğünü nasıl etkiledi?

Saydam olmayan bir cismin, bir ışık kaynağı ile aydınlatılması 

durumunda cismin arka tarafında kalan ve ışık kaynağından ışık 

alamayan bölgede tam gölge oluşur. Cismin yan yana konulmuş iki 

mum gibi iki ışık kaynağı ile aydınlatılması durumunda ise hem tam 

gölge hem de yarı gölge oluşur.

Işık kaynağı

Engel

Ekran

Tam gölge

Şekil 4.11 Bir ışık kaynağı ile gölge oluşumu
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Işık
kaynakları

Yarı
gölge

Ekran

Engel

Tam
gölge

Şekil 4.12 İki ışık kaynağı ile gölge oluşumu

Yan yana iki ışık kaynağından çıkan ışınların saydam olmayan 

bir engel üzerine düşmesi durumunda cismin arka tarafında bulu-

nan ekran üzerinde tam gölge ve yarı gölgeler oluşur.

Bir ışık kaynağından çıkan ışınların saydam olmayan bir engel 

üzerine düşmesi sonucunda oluşan tam gölgenin ya da yarı gölge-

nin büyüklüğü ışık kaynağı, engel ve ekranın birbirine uzaklığına 

göre değişir.  

Gölge oluşumu ve gölgenin büyüklüğü ışık kaynağının büyük-

lüğüne göre de değişir. Işık  kaynağı çok küçük noktasal bir kaynak 

olabileceği gibi büyük bir küresel kaynak da olabilir. 

a. Noktasal Işık kaynağı ile Gölge Oluşumu

Saydam olmayan bir cismin noktasal bir ışık kaynağı ile aydın-

latılması durumunda cismin arka tarafında bulunan ekran üzerinde 

tam gölge oluşur. 

Tam gölge

Ekran

Noktasal ışık
kaynağı

Saydam olmayan
cisim

Şekil 4.13 Noktasal ışık kaynağı ile gölge oluşumu 

Saydam olmayan bir cismin aynı anda iki noktasal ışık kaynağı 

ile aydınlatılması durumunda cismin hem tam gölgesi hem de yarı 

gölgesi oluşur. Kaynaklar, cisme eşit mesafede bulunabileceği gibi 

farklı mesafelerde de  bulunabilir. Kaynakların cisme uzaklığı tam 

gölge ve yarı gölge oluşumunu etkilemez, fakat gölge büyüklüğünü 

etkiler.

Tam gölge

Tam ve yarı gölge
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K2

K1

Saydam olmayan
cisim

Tam gölge

Yarı gölge

Şekil 4.14 Cisme eşit mesafede bulunan iki noktasal ışık kay-
nağı ile gölge oluşumu

Bir cismin gölgesinin büyüklüğünün, cisim ile ışık kaynağı 

arasındaki uzaklığa göre değiştiğini hatırlayalım. Buna göre cismin 

farklı mesafede bulunan iki noktasal kaynak ile aydınlatılması duru-

munda da yarı gölge ve tam gölge oluşur.

İki noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların Şekil 4.14’teki gibi 

saydam olmayan bir cisim üzerine düşmesi sırasında her iki kayna-

ğın ışığını alamayan bölgelerde tam gölge, kaynaklardan sadece 

birinin ışığını alabilen bölgelerde yarı gölge oluşur. 

K2
K1

Saydam olmayan
cisim

Tam
gölge

Yarı
gölge

Şekil 4.15 Cisme farklı mesafede bulunan iki noktasal ışık kay-
nağı ile gölge oluşumu

b. Küresel Işık Kaynağı ile Gölge Oluşumu

Saydam olmayan
cisim

Kaynak
Tam
gölge

Yarı
gölge

Şekil 4.16 Küresel ışık kaynağının engelden küçük olması  
durumunda gölge oluşumu

Küresel ışık kaynağının engelden küçük olması durumunda 

ekran üzerinde Şekil 4.16’daki gibi tam gölge ve yarı gölge oluşur.

Kaynak

Tam gölge konisi
Yarı gölge

Saydam olmayan
cisim

Şekil 4.17 Işık kaynağının engelden büyük olması durumunda  
gölge oluşumu



4. Ünite

148

Küresel ışık kaynağının engelden büyük olması durumunda 

ekran üzerinde tam gölge oluşmayabilir. Şekil 4.17’deki gibi ekranın 

engelden uzak olması durumunda sadece yarı gölge oluşur. Bu 

durumda ekran engele yaklaştırılarak tam gölge oluşması sağla-

nabilir.

Bir cismin gölgesinin büyüklüğü ışık kaynağı, cisim ve ekran 

arasındaki mesafeye göre de değişir.

Şekil 4.18 Ekranın yeri değiştirilmeden ışık kaynağı engele  
yaklaştırılırsa gölge alanı büyür.

Ekranın ve cismin yeri değiştirilmeden ışık kaynağı cisme yak-

laştırılırsa cismin gölgesi büyür. Kaynağın cisimden uzaklaştırılması 

durumunda ise gölge küçülür. 

Şekil 4.19 Işık kaynağının ve ekranın yeri değiştirilmeden  
engel ekrana yaklaştırılırsa gölge alanı küçülür.

Işık kaynağının ekrana uzaklığı değiştirilmeden cisim kaynak-

tan uzaklaştırılırsa gölge küçülür. Cismin ekrana çok yakın olması 

durumunda gölgenin büyüklüğü cismin büyüklüğü ile aynı olur.  Bu 

durumun dışında bir cismin gölgesi daima kendisinden daha büyük 

olur.

Güneş ve Ay tutulması, gölge oluşumuna bağlı olarak gerçekle-

şen ilgi çekici doğa olaylarıdır. Bu olaylarla gölge arasındaki ilişkiyi 

irdeleyelim. 
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Güneş ve Ay Tutulması
Güneş ve Ay tutulması olayları ışığın doğrusal yolla yayıl-

masına ve gölge oluşumuna bağlı olarak gerçekleşir.  Ay’ın ışık 

kaynağı olmadığını, Güneş’in ışığını yansıttığını biliyoruz. Dünya 

üzerine düşen Güneş ışınları Dünya’nın arka tarafında gölge koni-

si oluşturur. Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında bu gölge 

konisine girerse gölge konisinin düştüğü bölgelerden görülemez. 

Dünya, Güneş ile Ay’ın arasında olacak şekilde Ay’ın, Güneş’e göre 

Dünya’nın arka tarafındaki tam gölgeye girmesinden dolayı Güneş 

ışığını alamaması olayına Ay tutulması denir. 

Dünya

Güneş
Ay

Tam gölge
Yarı gölge

Şekil 4.20 Ay tutulması

Ay tutulması sırasında Ay, Dünya’nın yarı gölgesinde kalırsa 

Güneş’ten kısmen ışık alır ve görüntüsü net olmaz. Bu durumda 

kısmi Ay tutulması olayı gerçekleşir.  

Dünya

Güneş

Tam gölge

Ay
Yarı gölge

Şekil 4.21 Kısmi Ay tutulması

Ay’ın Dünya çevresindeki hareketi sırasında bazen Dünya, Ay 

ve Güneş aynı doğrultu üzerinde olabilir. Bu durumda Ay, Dünya ile 

Güneş arasında ise Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer ve gündüz 

olmasına rağmen Ay’ın gölgesinin düştüğü bölgeler Güneş’ten ışık 

alamaz. Ay’ın gölgesinin Dünya üzerine düşmesine bağlı olarak 

gölgede kalan bölgelerin Güneş ışığını alamaması olayına Güneş 
tutulması denir.   

DünyaAyGüneş

Şekil 4.22 Güneş tutulması

Güneş tutulması sırasında Dünya’nın tam gölgede kalan böl-

gelerinde tam güneş tutulması, yarı gölgede kalan bölgelerinde ise 

kısmi Güneş tutulması gerçekleşir.  
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Aşağıdaki örnek alıştırmaları inceleyerek öğrendiklerimizi 

pekiştirelim.

1. Örnek
Küresel bir ışık kaynağı ile ekrana eşit uzaklıkta bulunan ve 

çapı ışık kaynağının çapına eşit olan küresel engelin oluşturduğu 

tam gölgeyi ve yarı gölgeyi çizerek gösterelim. 

Çözüm

Engel
Işık

kaynağı

Ekran

d d

Işık kaynağına ve ekrana eşit uzaklıktaki küresel engelin 

ekran üzerindeki tam gölgesinin çapı engelin çapına eşit, yarı 

gölgesinin çapı engelin çapından büyük olur. 

2. Örnek
Küresel bir ışık kaynağından çıkan ve kaynaktan daha 

küçük olan bir küresel engele çarpan ışınların oluşturduğu tam ve 

yarı gölgeleri çizimle gösterelim.

Çözüm

Engel
Işık kaynağı

Ekran

tam gölge

yarı gölge

Küresel ışık kaynağının engelden büyük olması durumunda 

tam gölgenin oluşabilmesi için ekranın engele uygun mesafede 

olması gerekir. 
 

10.4.3. Yansıma
Bir ışık kaynağından çıkan ışınların saydam olmayan bir engele 

çarpması sonucunda engelin gölgesinin oluştuğunu biliyoruz. Işığın 

madde ile etkileşmesinin sonuçlarından biri de yansıma olayıdır. 

Saydam maddeler üzerine gelen ışınlar maddenin öbür tarafına 

geçer. Saydam olmayan yüzeylere gelen ışınların bir kısmı soğu-

rulurken bir kısmı da doğrultu değiştirerek çevreye dağılır. Bir ışık 

kaynağından çıkan ışınların herhangi bir yüzeye çarparak doğrultu 

değiştirmesine yansıma denir. 

Düzgün yansıma ve dağınık yansıma olmak üzere iki çeşit yan-

sıma vardır. Bir ışık kaynağından çıkıp herhangi bir yüzeye çarpan 

ışınlara gelen ışın,  yüzeyden çevreye dağılan ışınlara yansıyan 
ışın denir. 

“Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde Yansıması” etkinliğini 

yaparak yansıtıcı yüzeyin  düzgün ya da pürüzlü olmasının yansı-

mayı nasıl etkilediğini gözlemleyiniz. 
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Araç Gereçler
•   İki adet üçayak
•   Işık kaynağı
•   Düz ayna
•   Alüminyum folyo 
•   Ekran 

Etkinlik Basamakları

✓ Üçayaklardan birine ışık kaynağını, diğerine ekranı sabit-

leyiniz.

✓ Işık kaynağında paralel ışınlar oluşturunuz. Ekranı kay-

naktan yaklaşık 40 cm uzaklığa yerleştiriniz. Düz aynayı ışık 

kaynağının yaklaşık 20 cm uzağında tutarak yönünü ayarlayıp, 

kaynaktan gelen ışınların ekran üzerine düşmesini sağlayınız. 

Ekran üzerindeki ışınları gözlemleyiniz.

✓ Alüminyum folyodan 15 x 15 cm boyutlarında parça kesi-

niz. Folyoyu elinizle hafifçe kırıştırıp açınız. 

✓ Kırıştırılmış alüminyum folyo parçasını paralel düz ayna 

ile yaptığınız gibi paralel ışınların önüne tutarak ışınların ekranın 

üzerine düşmesini sağlayınız. Ekran üzerindeki ışınları gözlem-

leyiniz. Paralel ışınların düz aynadan yansıması ile kırıştırılmış 

alüminyum folyodan yansımasını karşılaştırınız.

So nuca Varalım

1. Paralel ışınlar düz aynadan yansıdığında paralellikte bozul-

ma oldu mu?

2. Paralel ışınlar kırıştırılmış alüminyum folyodan yansıdığın-

da paralellikte bozulma oldu mu?

3. Işınların düz aynadan yansıması ile kırıştırılmış alüminyum 

folyodan yansıması arasında ne fark var?

1. Etkinlik
Işığın Düzgün ve Pürüzlü Yüzeylerde 
Yansıması3. Etkinlik

Birbirine paralel durumdaki ışınların yüzeyden yansıdıktan 

sonra paralellikleri bozulmuyorsa bu şekildeki yansımaya düzgün 
yansıma denir. Düz ayna ya da durgun su yüzeyi gibi yüzeylerde 

düzgün yansıma gerçekleşir. 

Birbirine paralel durumdaki ışınların yüzeyden yansıdıktan 

sonra paralellikleri bozuluyorsa bu şekildeki yansımaya dağınık 
yansıma denir. Pürüzlü yüzeylerde dağınık yansıma gerçekleşir. 
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a) b)

Şekil 4.23 a) Düzgün yansıma.  b) Dağınık yansıma

“Dalgalar” ünitesinde su dalgalarının özelliklerini irdelemiştik. 

Işığın yansıması su dalgalarının yansımasına benzer. Su dalga-

larında yansıma olayı dalgaların ilerleme doğrultusu ile açıklanır. 

Işıkta ise ilerleme doğrultusu yerine ışın kavramı kullanılır. 

Işık kaynağı Normal

Yansıtıcı yüzey

Gelen
ışın

Yansıyan ışın

Şekil 4.24 Işık demetinin yansıması

Bir ışık kaynağının ışığı Şekil 4.25’teki gibi çok sayıda ışından 

oluşan ışık demeti şeklindedir. Işıkla ilgili çizimlerde, ışık demeti bir 

tek ışın ile, yansıtıcı yüzey de bir çizgi şeklinde gösterilecektir.

Düz ayna

Gelen ışınlar Yansıyan ışınlar

Şekil 4.25 Paralel ışınların yansıması

Gelen ışının yansıtıcı yüzeye çarptığı noktadan yüzeye çizilen 

dik doğruya normal denir. Gelen ışın ile normal arasındaki açıya 

gelme açısı, yansıyan ışın ile normal arasındaki açıya yansıma 

açısı denir. 

Gelen
ışın

Normal

Yansıyan
ışın

Yansıtıcı yüzey

Gelme
açısı

Yansıma
açısı

Şekil 4.26 Işığın yansıması

Işıkta yansıma, yansıma kanunları adı verilen belli kurallara 

göre gerçekleşir. Yansıma kanunları şu şekilde ifade edilir.

1.  Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerindedir. 

2.  Gelme açısı daima yansıma açısına eşittir. 

Görme olayının gerçekleşebilmesi için cisimden gözümüze ışık 

gelmesi gerekir. Bunun için cismin bir ışık kaynağı olması ya da bir 

ışık kaynağından aldığı ışığı gözümüze yansıtması gerekir. 



153

Çevremizdeki cisimleri net olarak görebilmemiz için öncelikle 

cisimden gözümüze gelen ışık miktarının yeterli olması gerekir.

Göz Göz

   
Cisimden yansıyan ışınlar 

göze ulaşırsa görme gerçekle-
şir.

      
Cisimden yansıyan ışın-

lar göze ulaşmazsa görme 
gerçekleşmez.

Ay’ın bir ışık kaynağı olmadığını biliyoruz. Ay’ı ancak Güneş’ten 

Ay’a gelen ışınların yansıdıktan sonra gözümüze ulaşması duru-

munda görebiliriz. 

Dünya

Güneş

Ay

Şekil 4.27 Ay Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.

Bize dönük olan yüzeyi güneş ışığını almadığı durumlarda Ay’ı 

göremeyiz. Yarım ay ya da hilal şeklinde görülmesi de Ay’ın bize 

dönük yüzeyinin tamamından gözümüze ışık yansıtılmamasından 

kaynaklanır. 

10.4.4. Düz Aynalar

Düz ayna

Düz ayna pürüzsüz, düz ve yan-

sıtıcı bir yüzeye sahiptir.  Bir düz 

aynanın karşısında durup aynaya bak-

tığımızda, kendimizi ve çevremizdeki 

bazı nesneleri görebiliriz. Yüzümüz 

ve çevremizdeki nesneler önümüzde, 

aynanın ötesinde gibi görünür. Kendi 

görüntümüz dâhil, aynada gördükleri-

miz aynanın önünde bulunan nesnele-

rin görüntüsüdür. 

“Düz Aynada Görüntü” etkinliğini 

yaparak cisim ile düz aynadaki görüntü-

sü arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu 

belirlemeye çalışınız.

Düz aynada yansıma
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Araç Gereçler
•   2 adet özdeş mum
•   Düz ayna
•   Destek takımı
•   Cetvel
•   Renkli kalem

Etkinlik Basamakları

✓ Destek takımından yararlanarak düz aynayı masanın 

ortalarında bir yere dik konumda yerleştiriniz. 

✓ Mumlardan birini yakıp aynanın 20 cm önüne yerleştiriniz. 

Mumun aynadaki görüntüsünü gözlemleyiniz.

✓ Birinci mumun aynadaki görüntüsüne bakarak ikinci 

mumu aynanın arka tarafında görüntü ile çakıştırmaya çalışınız. 

Bu işlemi tamamladığınızda ikinci mum yanmadığı halde yanı-

yormuş gibi görünür. Mumun yerini renkli kalemle işaretleyiniz. 

Görüntünün yerini doğru tespit edebilmek için işlemi farklı arka-

daşlarınızla birkaç defa tekrarlayınız. 

✓ Renkli kalemle işaretlediğiniz noktanın aynaya uzaklığını 

ölçerek bu uzaklığı birinci mumun aynaya uzaklığı ile karşılaştırı-

nız. 

✓ Mumun boyu ile görüntüsünün boyunu karşılaştırınız.

So nuca Varalım

1. Aynanın arkasındaki görüntünün boyu ile mumun boyu 

arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. Aynanın önündeki mumun aynaya uzaklığı ile görüntünün 

aynaya uzaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

1. EtkinlikDüz Aynada Görüntü4. Etkinlik

Aynada bir noktanın görüntüsünü çizmek için noktadan aynaya 

en az iki ışın çizmek gerekir. Işınlar aynadan yansıma kanunlarına 

uygun olarak yansır. Buna göre gelme açısı daima yansıma açısına 

eşit olmalıdır. Ayna yüzeyine dik doğrultuda (Normal doğrultusu) 

gelen ışın için gelme açısı sıfırdır. Buna göre yansıma açısı da sıfır 

olmalıdır. O hâlde aynaya normal doğrultusunda gelen ışın aynı 

doğrultuda geri yansır.
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a. Düz Aynada Bir Noktasal Cismin Görüntüsü

Düz aynada bir noktasal cismin görüntüsünü bulmak için nokta-

dan aynaya en az iki ışın çizmek gerekir. Bu ışınların ayna arkasın-

daki uzantılarının kesişim yeri noktanın görüntüsünü verir. 

Düz ayna

A

d d

Aʹ

Şekil 4.28 Düz aynada noktasal cismin görüntüsü

Düz aynada görüntü çizimi yaparken ışınlardan birinin aynaya 

dik doğrultuda seçilmesi kolaylık sağlar. 

b. Düz Aynada AB cisminin görüntüsü

Düz ayna

B

A

d d

Bʹ

Aʹ

Şekil 4.29 Düz aynada AB cisminin görüntüsü

Düz aynada görüntünün boyu cismin boyuna, görüntünün 

aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. 

Aynanın arka tarafında oluşan ve ekran üzerine düşürüleme-

yen görüntülere sanal (zahirî) görüntü denir. Düz aynada görüntü 

daima sanaldır. Bu nedenle aynanın arkasındaki ışınlar ve görüntü 

noktalı gösterilir. 

Düz aynada kendi görüntümüze baktığımızda sağımız solda, 

solumuz da sağda görülür. Buna karşılık duruşumuzda bir değişiklik 

olmaz. Örneğin, düz aynanın karşısında durduğumuzda aynadaki 

görüntüde de ayaklar aşağıda, baş yukarıda olur. Şekil 4.29’daki 

AB cisminin yönü okla gösterilmiştir. Aynadaki A’B’ görüntüsünün 

de cisimle aynı yönlü olduğuna dikkat ediniz. 

Düz aynada görüntünün özellikleri şu şekilde ifade edilir:

• Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.

• Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir.

• Görüntü cisimle aynı yönlüdür.

• Görüntü sanaldır.
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Görüş Alanı
Bir düz aynaya baktığımızda kendi görüntümüzle birlikte etra-

fımızda veya arkamızda bulunan nesneleri de görebiliriz. Aynada 

görülebilen alanın büyüklüğü görüş alanı kavramı ile ifade edilir. 

Sizce bir düz aynada bakıldığında görülebilen alanın büyük-

lüğünü etkileyen değişkenler neler olabilir? Bu konudaki düşünce-

lerinizi defterinize yazınız. “Görüş Alanı” etkinliğini yaparak görüş 

alanına etki eden değişkenleri belirlemeye çalışınız.

Araç Gereçler
•   10 x 10cm boyutların-da düz ayna
•   20 x 20 cm boyutla-

rında düz ayna
•   Destek takımı
•   Bağlama parçaları
•   Renkli kalem
•   Cetvel

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Aynayı masanın üstünden birkaç cm yüksekte olacak 

şekilde ve dik konumda yerleştiriniz. 

✓ Ayna yüzeyinden dik doğrultuda 30 cm ölçerek mesafeyi 

renkli kalemle işaretleyiniz. Bu mesafeden aynaya bakarak çev-

renizde ve arkanızda görebildiğiniz alanı belirleyiniz. 

✓ Aynayı küçük boyutlu ayna ile değiştirip aynı mesafeden 

bakınız. Büyük boyutlu aynada görebildiğiniz alanın büyüklüğü ile 

küçük boyutlu aynada görebildiğiniz alanın büyüklüğünü karşılaş-

tırınız.

✓ Büyük boyutlu aynaya önce 30 cm mesafeden, daha 

sonra 60 cm mesafeden bakarak görebildiğiniz alanın büyüklü-

ğünün değişip değişmediğini kontrol ediniz. 

So nuca Varalım

1. Aynanın büyüklüğü ve boyutu ile görülen alanın büyüklüğü 

arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. Göz ile ayna arasındaki mesafe ile aynada görülebilen ala-

nın büyüklüğü arasında nasıl bir ilişki olduğu söylenebilir?

1. EtkinlikGörüş Alanı5. Etkinlik

Bir aynaya baktığımızda çevremizde bulunan ve arkamızda 

kalan bazı nesneleri görebiliriz. Bir aynada görebildiğimiz alanın 

büyüklüğü görüş alanı kavramı ile ifade edilir. Düz aynaya bakan 

birinin gözünden, düz aynanın iki kenarına ışın gönderdiğimizi 

düşünelim. Işınlar aynanın kenarından yansır. Yansıyan bu ışınlar 

ile ayna arasında kalan alana görüş alanı denir. Göz, görüş alanı 

içerisinde kalan nesneleri görebilir.
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Görüş
alanı

a) Göz aynaya yakın b) Göz aynaya uzak

Görüş
alanı

d 2d

Şekil 4.30 Ayna ile göz arasındaki mesafe artarsa görüş alanı 
küçülür.

Görüş
alanı

Görüş
alanı

d d

Şekil 4.31 Aynanın boyutları büyütülürse görüş alanı da büyür.

Bir düz aynada görüş alanının büyüklüğü göz ile ayna arasın-

daki mesafeye ve aynanın büyüklüğüne göre değişir. Bir aynaya 

yakından baktığımızda aynada gördüğümüz alan, aynı aynaya 

uzaktan baktığımızda gördüğümüz alandan daha büyüktür. Görüş 

alanının büyüklüğü aynanın büyüklüğüne göre de değişir.  Boyutları 

farklı iki aynaya eşit mesafeden baktığımızda büyük boyutlu olan 

aynanın görüş alanı küçük boyutlu olan aynanın görüş alanından 

daha büyük olur.

10.4.5. Küresel Aynalar

Düz aynada cisimle aynı büyüklükte ve aynı yönlü görüntü 

oluşur. Bazı durumlarda cisimlerden farklı büyüklükte görüntü 

oluşması gerekebilir. Örneğin, makyaj aynalarında oluşan görüntü 

cisimden daha büyüktür. Bazı mağazalarda, mağazayı gözetlemek 

için kullanılan güvenlik aynalarında cisimden daha küçük görüntü 

oluşur. Düz aynada görüntü sanal olduğu için bir ekran üzerine 

düşürülemez. Bazen görüntünün bir ekran üzerine düşürülmesi de 

gerekebilir. Küresel aynalarda uygun koşullarda cisimden küçük 

ya da cisimden büyük görüntü oluşabileceği gibi bazı durumlarda 

görüntü ekran üzerine düşürülebilir. Yani gerçek görüntü oluşabilir.

Yansıtıcı yüzeyi bir küre parçası şeklinde olan aynalara küre-
sel ayna denir. Bir küresel aynada yansıma küresel şeklin iç yüze-

yinde oluyorsa bu şekildeki küresel aynaya içbükey (çukur) ayna 

denir. Yansıtıcı yüzeyi küresel şeklin dış yüzeyi olan aynalara ise 

dışbükey (tümsek) ayna adı verilir. 

Çukur ayna

Tümsek ayna
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Çukur ayna

Tümsek ayna

 Şekil 4.32 Küresel aynalarda paralel ışınların yansıması.

Çukur aynalarda paralel ışınlar bir noktada toplanabildiği hâlde,  

tümsek aynalar paralel ışınları dağıtır.

Küresel aynalarda ayna yüzeyini oluşturan kürenin merkezi 

(yüzeyin eğrilik merkezi) aynı zamanda aynanın da merkezidir. 

Merkez noktası kısaca M ile gösterilir. Ayna yüzeyini oluşturan küre-

nin merkezinden geçen doğruya asal eksen denir. Asal eksenin 

ayna yüzeyini kestiği nokta tepe noktası olarak adlandırılır. Tepe 

noktası kısaca T ile gösterilir. Çukur aynada asal eksene paralel 

gelip aynadan yansıyan ışınların asal eksenle kesiştiği noktaya, 

tümsek aynada asal eksene paralel gelip aynadan yansıyan ışın-

ların ayna arkasındaki uzantılarının asal eksenle kesiştiği noktaya 

odak noktası denir. Odak noktası F ile gösterilir. Küresel aynalarda 

odak noktası ile tepe noktası arasındaki uzaklığa odak uzaklığı 
denir. Odak uzaklığı f ile gösterilir.

Çukur ayna

T

T

FM

F M

Asal eksen

Tümsek ayna

Asal eksen

Şekil 4.33 Küresel aynalarda merkez noktası, odak noktası 
 ve tepe noktası
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Küresel Aynalarda Özel Işınlar
Aynalarda bir cismin görüntüsünü çizmek için cismin tüm nok-

talarından aynaya çok sayıda ışın çizilmesi gerekir. Bu ışınlar yan-

sıma kanunları gereği gelme açısına eşit yansıma açısı ile yansır. 

Bu bölümde noktasal ve doğrusal cisimlerin görüntülerini çizmeyi 

öğreneceğiz. Doğrusal bir cismin uç noktalarının görüntüsü çizilirse 

diğer noktaların görüntüsü bu noktalar arasında olacağından cis-

min her noktasından ışın çizmek gerekmez. Aynalarda bir cismin 

görüntüsünün çizimle gösterilmesine ışın diyagramı denir. Işın 

diyagramını oluşturmak için çizimi kolay olan bazı özel ışınlardan 

yararlanılır. 

a. Çukur Aynalarda Özel ışınlar

1.  Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yan-

sır.

2.  Merkezden geçerek gelen ışın aynı doğrultuda geri yansır.

3.  Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile aynı açıyı yapacak 

şekilde (asal eksene göre simetrik) yansır.

4.  Odak noktasından geçerek gelen ışın asal eksene paralel 

yansır.

 

Çukur ayna

Asal eksen

C

F TM

1

1

3

3

4

4

2

2

 Şekil 4.34 Çukur aynada özel ışınlar

Çukur aynada aynanın merkezinden (eğrilik merkezi) geçerek 

gelen ışınlar yarıçap doğrultusunda olduğundan ayna yüzeyine 

dik, yani normal doğrultusunda olup gelme açısı sıfırdır. Yansıma 

kanunları gereği gelme açısı yansıma açısına eşit olacağından ışın 

kendi doğrultusunda geri yansır. 

b. Tümsek Aynada Özel Işınlar

1. Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek 

şekilde yansır. 

2. Uzantısı merkezden geçecek şekilde gelen ışın aynı doğrul-

tuda geri yansır.

3. Tepe noktasına gelen ışın asal eksen ile aynı açıyı yapacak 

şekilde (asal eksene göre simetrik) yansır.

4. Odak noktasından geçecek şekilde gelen ışın asal eksene 

paralel yansır.



4. Ünite

160

Tümsek ayna

Asal eksen

C

FT M

1

1

2
2

4
4

3

3

 Şekil 4.35 Tümsek aynada özel ışınlar

Küresel aynalarda görüntü ile ilgili ışın diyagramını oluşturmak 

için özel ışınların hepsinin kullanılması gerekmez. Bir noktanın 

görüntüsünü bulmak için iki ışın yeterli olduğundan ışın diyagramı 

oluşturulurken özel ışınlardan sadece ikisi kullanılır.  

Küresel Aynalarda Görüntü 
Küresel aynalarda cisimden büyük ya da küçük görüntü elde 

edilebileceğini, cismin gerçek görüntüsünün oluşturulabileceğini 

belirtmiştik. Sizce küresel aynalarda görüntünün sanal ya da ger-

çek, cisimden büyük ya da küçük olması hangi durumlarda mümkün 

olabilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Küresel 

Aynalarda Görüntü” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu 

kontrol ediniz.

Araç Gereçler
•   Çukur ayna
•  Tümsek ayna
•  Mum
•  Ekran
•  Üçayak
•  Cetvel
• Renkli kalem

Etkinlik Basamakları

✓ Üçayak yardımı ile çukur aynayı sabitleyiniz.

✓ Çukur aynanın odak uzaklığını üstündeki rakamdan tespit 

ediniz.

✓ Cetvel yardımı ile aynadan f ve 2 f uzaklığını ölçüp odak 

ve merkez noktasının yerlerini belirleyip masanın üstüne renkli 

kalemle işaretleyiniz.

✓ Mumu aynanın merkezine yerleştiriniz. Ekranı mum ile 

ayna arasında hareket ettirerek görüntünün ekran üzerine düş-

mesini sağlayınız. Görüntünün özelliklerini (boyu, yönü, aynaya 

uzaklığı) mumun özellikleri ile karşılaştırınız.

1. EtkinlikKüresel Aynalarda Görüntü6. Etkinlik
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✓ Mumu, aynanın merkezi ile odak noktası arasına yerleşti-

rip görüntünün ekran üzerine düşmesini sağlayınız. Görüntünün 

özelliklerini mumun özellikleri ile karşılaştırınız. 

✓ Mumu aynanın odak noktasına yerleştiriniz. Ekran üzerin-

de  ve aynada görüntünün oluşup oluşmadığını gözlemleyiniz.

✓ Mumu odak noktası ile ayna arasına yerleştiriniz. Aynada 

görüntü oluşup oluşmadığını gözlemleyiniz. 

✓ Çukur aynanın yerine tümsek aynayı yerleştiriniz. Tümsek 

aynanın odak uzaklığını tespit ediniz.

✓ Mumu aynaya odak uzaklığından daha uzakta olacak 

şekilde yerleştiriniz. Aynada görüntü oluşup oluşmadığını göz-

lemleyiniz.

✓ Mumu aynaya yaklaştırıp uzaklaştırarak aynada görüntü 

oluşup oluşmadığını gözlemleyiniz. Tümsek aynada cismin ayna-

ya uzaklığının, görüntünün özelliklerini etkileyip etkilemediğini 

belirleyiniz.

So nuca Varalım

1. Çukur aynada mumun aynaya uzaklığı ile görüntünün ger-

çek ya da sanal olması arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. Çukur aynada mumun boyu ile görüntünün boyu arasında 

nasıl bir ilişki vardır?

3. Çukur aynada mumun aynaya uzaklığı ile görüntünün 

aynaya uzaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

4. Tümsek aynada mumun aynaya uzaklığı ile görüntünün 

aynaya uzaklığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

5. Tümsek aynada mumun yönü ile görüntünün yönü arasın-

da nasıl bir ilişki vardır?

7. Tümsek aynada mumun boyu ile görüntünün boyu arasın-

da nasıl bir ilişki vardır?
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Çukur Aynada Görüntü

Çukur aynada bir cismin görüntüsünün özellikleri cismin konu-

muna (aynaya uzaklığına) göre değişir. Bir çukur aynada cisim;

a) Merkezin dışında olabilir.

b) Merkezde olabilir.

c) Merkez ile odak noktası arasında olabilir

d) Odakta olabilir

e) Odak noktası ile ayna arasında olabilir

a. Cismin Merkezden Dışarıda Olması Durumu

Çukur ayna

M
T

g

c F

Görüntünün özellikleri:

• Merkez ile odak arasında,

• Cisme göre ters,

• Cisimden küçük,

• Gerçek (ekran üzerine düşürülebilir).

b. Cismin Aynanın Merkezinde Olması Durumu

Çukur ayna

M
T

g

c F

Görüntünün özellikleri:

• Merkezde,

• Cisme göre ters,

• Cisimle aynı boyda,

• Gerçek.
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c. Cismin Merkez ile Odak Noktası Arasında Olması Durumu
Çukur ayna

M
T

g

c
F

Görüntünün özellikleri:

• Merkezden dışarıda,

• Cisme göre ters,

• Cisimden büyük,

• Gerçek.

d. Cismin Odak Noktasında Olması Durumu

Çukur ayna

M
T

c

F

Görüntünün özellikleri:

Aynadan yansıyan ışınlar birbirine paralel olduğundan görüntü 

oluşmaz (görüntü sonsuzdadır).

e. Cismin Odak ile Ayna Arasında Olması Durumu

Çukur ayna

M T

c
g

F

Görüntünün özellikleri:

• Zahirî,

• Cisimle aynı yönlü (düz),

• Cisimden büyük,

• Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından 

fazla.
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Çukur aynada sadece odak noktası ile ayna arasındaki cisimle-

rin sanal, cisimden büyük ve düz görüntüsü oluşur. Odak noktasının 

dışındaki cisimlerin görüntüsü cisimden küçük, ters ve gerçektir. 

Tümsek Aynada Görüntü

Tümsek ayna

M

T

g
c

F

Görüntünün özellikleri:

• Sanal,

• Cisimden küçük,

• Cisimle aynı yönlü,

• Odak ile ayna arasında.

Aynaya bakıldığında gözlemlenebilen görüntülerin sanal görün-

tü olarak adlandırıldığını hatırlayalım. Düz aynada ve tümsek ayna-

da daima sanal görüntü oluşur. Buna karşılık çukur aynada odak 

noktasının dışındaki cisimlerin gerçek görüntüsü oluşur. Aynaya 

bakarak bu cisimlerin görüntüsünü göremeyiz. Gerçek görüntüler 

ancak bir ekran üzerine düşürülerek gözlenebilir. 

Tümsek aynalarda bir cismin gerçek görüntüsü oluşmaz. 

Görüntü daima sanal, cisimden küçük, cisimle aynı yönlü olup ayna 

ile odak noktası arasında oluşur. 

Küresel aynaların ışığı yansıtma özellikleri ve görüntü oluştur-

ma özellikleri çukur ya da tümsek oluşlarına göre değişir. Bu yüzden 

kullanım amacına uygun ayna tercih edilmesi gerekir. 

Aynı büyüklükteki tümsek ve çukur aynadan tümsek olanın 

görüş alanı çukur olana göre daha büyüktür. Bu yüzden, otobüs, 

gibi toplu taşıma araçlarında sürücünün, aracın içini görebilmesi için 

tümsek ayna kullanılır. Tümsek aynalarda aynaya her uzaklıktaki 

cismin sanal görüntüsü oluştuğu hâlde çukur aynada sadece odak 

noktası ile ayna arasındaki cisimlerin sanal görüntüsü oluşur. Odak 

noktasının dışındaki cisimlerin gerçek görüntüsü oluştuğundan 

çukur aynalar çevredeki cisimlerin sanal görüntüsünü oluşturmada 

kullanılmaz. 

Günlük hayatta çukur ayna ya da tümsek ayna gibi davranan 

parlak yüzeyli cisimlerle karşılaşabiliriz. Örneğin, metal yemek 

kaşıklarının iç yüzeyi bir çukur ayna, dış yüzeyi de tümsek ayna 

özelliğine sahiptir. 

Günlük hayatta karşılaştığınız, küresel ayna gibi davranan 

cisimleri belirleyerek bunların neler olduğunu ve özelliklerini öğret-

meninizin rehberliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Dikiz aynası
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Kırılma
Bir su bardağını temiz su ile doldurup içine bir kurşun kalem 

koyunuz. Bardağın yan tarafından su yüzeyi ile yaklaşık 45° açı 

yapacak doğrultuda kalemi gözlemleyiniz. Kalemin su yüzeyinde 

niçin bükülmüş gibi göründüğü konusundaki düşüncelerinizi defte-

rinize yazınız.

Ünitenin girişinde ışığın bazen dalga gibi, bazen de bir parça-

cık gibi davranan ikili bir doğaya sahip olduğunu belirtmiştik. Sizce 

ışıkta kırılma olayı su dalgalarında kırılma olayına benzer şekilde 

açılanabilir mi?  Işığın dalga özelliğine sahip olmasından yola çıka-

rak bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

h

N

hʹ

a) Suya batırılan kurşun 
kalem bükülmüş gibi görünür.

b) Dışarıdan bakan yüzücü havuzun 
derinliğini doğru algılayamaz.

 Şekil 4.36 Bir ortamdan başka bir ortama geçen ışığın doğrul-
tusu değişir. 

Dışarıdan bakıp fazla derin olmadığını gördüğümüz bir yüzme 

havuzuna girdiğimizde havuzun görünenden daha derin olduğunu 

fark edebiliriz. Bu ve benzeri olaylardaki görüntü yanılgıları, ışığın 

sudan havaya geçişi sırasında doğrultu değiştirmesinden kaynak-

lanır.  

Şekil 4.36 a’daki gibi suda bulunan kurşun kalemden çıkıp 

havaya geçen ışınlar doğrultu değiştirir ve göze ulaşır. Göz, kale-

min sudaki kısmı ile dışarıda kalan kısmını farklı görür.  Bu görüntü 

yanılgısı kalemin sudaki kısmından çıkan ışınların sudan havaya 

geçerken doğrultu değiştirmesinden kaynaklanır. 

Şekil 4.36 b’deki gibi gerçek derinliği h olan bir havuza dışarı-

dan bakan yüzücü havuzu h¢ derinliğinde görür. 

“Dalgalar” ünitesinde, su dalgalarının engelle karşılaşması 

ve ortam değiştirmesi durumunda nasıl davrandığını öğrenmiştik. 

Derin ve sığ su kütleleri su dalgaları için farklı ortamlardır. Su dal-

gaları derin ortamdan sığ ortama geçerken normale yaklaşarak, 

sığ ortamdan derin ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. 

Derin ortamdan sığ ortama geçen dalganın dalga boyu küçülür. 

Dalga hızını etkileyen değişkenler frekans ve dalga boyu olduğuna 

göre, dalga boyunun küçülmesi hızın azalmasına neden olur. O 

hâlde derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgalarının hızı azalır. 

Bir bölümü su içerisinde olan 
çubuğun görünüşü
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Su dalgalarının farklı ortamlarda farklı hızlarda ilerlediğini bili-

yoruz. Ortam değiştiren su dalgalarının kırılmasının nedeni de bu 

hız farklılığıdır.

Işığın madde içerisindeki hızı boşluktaki hızından daha azdır. 

Işık boşlukta maksimum hızda ilerler. Boşluktaki ışık hızı c ile gös-

terilir ve büyüklüğü yaklaşık c = 3. 108 m/s’dir.  Havadaki ışık hızı 

boşluktakinden biraz daha azdır fakat uygulamada ışığın havadaki 

hızının boşluktaki hızına eşit olduğu kabul edilir. Cam ve su gibi 

saydam maddelerde ise ışık hızı her zaman boşluktakinden küçük-

tür. Örneğin, ışık suda boşluktaki hızının 3/4’ü (3c/4) büyüklüğünde 

hızda ilerler.

Işığın boşluktaki hızının (c) belli bir saydam ortamdaki hızına 

(v) oranına o saydam ortamın kırılma indisi (kırıcılık indisi) denir. 

Kırılma indisi kısaca n ile gösterilir. 

Kırılma indisi = ——————————————————
Işığın boşluktaki hızı

ışığın ortamdaki hızı

n v
c=

Bu eşitliği kullanarak ışığın, kırılma indisi bilinen bir ortamdaki 

hızı hesaplayabiliriz. 

v n
c=

Kırılma indisi ışığın herhangi bir ortamdaki ortalama hızı ve 

boşluktaki hızı ile ilişkili bir bağıl değişken olup, daima 1’den daha 

büyük bir sayıdır. Çünkü ışığın maddesel ortamlardaki hızı daima 

boşluktaki hızından küçüktür. 

Bazı maddelerin kırılma indisleri Tablo 4.1’de listelenmiştir. 

Tabloyu inceleyerek farklı maddelerin kırılma indisleri hakkında bilgi 

edinebiliriz.

Madde Kırılma indisi (c/v)

Boşluk 1.0

Hava 1,0003

Su 1,33

Kron camı 152

Kristal cam 1,66

Etil alkol 1,36

 Tablo 4.1 Bazı maddelerin kırılma indisleri

Kırılma indisi bağıl ve mutlak kırılma indisi olmak üzere iki farklı 

şekilde ifade edilir. Bir ortamın boşluğa göre kırılma indisine mut-
lak kırılma indisi, iki ortamın birbirine göre kırılma indisine bağıl 
kırılma indisi denir. Örneğin, sudan cama geçen ışın için camın 

suya göre kırılma indisi ışığın sudaki hızının camdaki hızına oranına 

eşittir. 

v
v

n ,su cam cam

su=    olur.
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Işığın geldiği ortamdaki hızı v
1
, kırılmanın gerçekleştiği ikinci 

ortamdaki hızı v
2
 ise ikinci ortamın birinci ortama göre kırılma indisi,

n v
v

,1 2 2

1=    olur.

Bir ışık kaynağından çıkan ışık saydam bir ortamdan kırılma 

indisi farklı olan başka bir saydam ortama geçtiğinde gelen ışının 

bir kısmı iki ortamı birbirinden ayıran yüzeyden yansır, kalan kısmı 

diğer ortama geçer. Bir ışık ışını iki ortamı ayıran yüzeye normal 

doğrultusundan farklı bir açı ile geliyorsa ışık ikinci ortama geçer-

ken doğrultu değiştirir. Işığın bir ortamdan, kırılma indisi farklı olan 

başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine kırılma denir. 

Hava

BKırılan ışın

Normal

q2

q1

Gelen ışın
A

Su

 Şekil 4.37 Havadan suya geçen ışın

Şekil 4.37’deki gibi A noktasından çıkan ışın havadan suya 

geçerken doğrultu değiştirir ve B noktasına ulaşır. Işığın izlediği 

yol tersinirdir. Yani ışın su içerisindeki B noktasından çıkarsa Şekil 

3.35’teki gibi  aynı yolu izleyerek havadaki A noktasına ulaşır.

Hava

B

Normal

q2

q1
Gelen ışın

Kırılan
ışın

A

Su

 Şekil 4.38 Sudan havaya geçen ışın

Işık kaynağından çıkıp iki ortamı birbirinden ayıran yüzeye 

gelen ışına gelen ışın, doğrultu değiştirerek ikinci ortama geçen 

ışına kırılan ışın denir. 

Gelen ışının iki ortamı birbirinden ayıran yüzeye çarptığı nok-

tadaki yüzeye dik doğruya normal, gelen ışın ile normal arasındaki 

açıya gelme açısı (θ
1
), kırılan ışın ile normal arasındaki açıya kırıl-

ma açısı (θ
2
) denir. 
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“Dalgalar” ünitesinde su dalgalarının frekansının dalga kay-

nağının frekansına bağlı olduğunu belirtmiştik. Kaynağın frekansı 

değiştirilmezse dalganın frekansı da değişmez. O hâlde frekansı 

sabit olan dalganın hızı dalga boyuna bağlı olarak değişir. 

v = f .λ 

Işığın boşluktaki hızı sabit olduğuna göre bir ortamın kırılma 

indisi ışığın o ortamdaki hızına bağlıdır. 

Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçişi 

sırasında gelme açısı ve kırılma açısının büyüklüğünü etkileyen 

değişkenler neler olabilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız. “Kırılma Açısını Etkileyen Değişkenler” etkinliğini yaparak 

tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Prizma şeklinde cam kap
•   Işık kaynağı
•   2 adet tahta takoz

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Cam kabı su ile doldurunuz.

✓ Lazer oyuncak lamba ile ince ışık demeti oluşturabilirsiniz. 

Ancak etkinlikte ışık kaynağı kullanacaksanız, kaynağın camını 

siyah kartonla kapatıp kartonun ortasından küçük bir delik açarak 

ince ışık demeti oluşturabilirsiniz.

✓ Üçayak, destek çubuğu ve bağlama parçalarını kullana-

rak ışık kaynağını sabitleyiniz. 

✓ Su yüzeyine ince ışık demeti gönderiniz. Gelme açısı ile 

kırılma açısının büyüklüğünü karşılaştırınız.

✓ Işık kaynağını hareket ettirerek gelme açısını büyütünüz. 

Kırılan ışının doğrultusunun ve kırılma açısının nasıl değiştiğini 

gözlemleyiniz. 

✓ Gelme açısını küçültüp kırılan ışının doğrultusunun ve 

kırılma açısının nasıl değiştiğini gözlemleyiniz.

1. EtkinlikKırılma Açısını Etkileyen Değişkenler7. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Gelme açısı büyütüldüğünde kırılma açısının büyüklüğü 

nasıl değişti?

2. Gelme açısı küçültüldüğünde kırılma açısının büyüklüğü 

nasıl değişti? 

3. Gelme açısının büyüklüğü ile kırılma açısının büyüklüğü 

arasında nasıl bir ilişki vardır?

Normala) b)

qs

qh

Normal

qs

qh

Şekil 4.39 Farklı gelme açısı ile havadan suya geçen ışın

Şekil 4.39’da ışığın farklı gelme açıları ile havadan suya geçişi 

sembolize edilmiştir. b’deki gelme açısının a’daki gelme açısından 

daha büyük olduğuna dikkat ediniz. Aynı şekilde b’deki kırılma açısı 

da a’daki kırılma açısından büyüktür. 

Işığın bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçme-

si olayında gelme açısı büyütülürse kırılma açısı da aynı oranda 

büyür. Buna göre kırılma açısının büyüklüğü gelme açısının büyük-

lüğüne bağlıdır. 

Normal

a) Havadan suya geçen ışın b) Havadan cama geçen ışın

qsu

qh

Normal

Hava

qcam

qh

Cam

Hava

Su

Şekil 4.40 Eşit gelme açısı ile havadan suya ve havadan cama 

 geçen ışın

Şekil 4.40’ta ışığın eşit gelme açısı ile havadan suya ve cama 

geçişi sembolize edilmiştir. Havadan suya geçişteki kırılma açısı 

havadan cama geçişteki kırılma açısından büyüktür. Işığın sudaki 

hızının camdaki hızından daha büyük olduğu dikkate alınırsa kırıl-

ma açısının büyüklüğünün ışığın geldiği ve kırıldığı ortamlardaki 

hızlarına bağlı olduğu söylenebilir. 

Işığın bir ortamdan başka bir ortama geçişi olayında gelme 

açısı ile kırılma açısı arasındaki ilişki 1621 yılında Willebrord Snell 

(Vilbrod Sinel) tarafından deneysel olarak bulunmuştur. Gelme açısı 

ile kırılma açısı arasındaki ilişki Snell Yasası (kırılma yasası) ile 

ifade edilir.
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Snell Yasası: Işığın ortamlar arası geçişinde gelme açısının 

sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı daima sabittir. 

Snell yasası, 

Sin
sin

n
n

n ,
2

1

1

2
1 2i

i
= =   eşitliği ile ifade edilir.

Eşitlik,

n1 Sin θ1 = n2 Sin θ2 şeklinde de yazılabilir.

Kırılma olayında kırılma açısının büyüklüğüne etki eden ikinci 

değişken de ışığın ortamlardaki ilerleme hızıdır. Işığın ilerleme hızı 

düşük olan bir ortamdan ilerleme hızı büyük olan ortama geçişinde 

kırılma açısı daima gelme açısından büyük olur. İlerleme hızının 

büyük olduğu ortamdan küçük olduğu ortama geçişte de kırılma 

açısı gelme açısından küçük olur. Örneğin, ışığın sudaki hızı cam-

daki hızından daha büyüktür.  Sudan cama geçişte kırılma açısı 

gelme açısından küçük, camdan suya geçişte ise kırılma açısı 

gelme açısından büyük olur. 

Normal

a) Işığın camdan suya geçişi
(θ1 < θ2)

b) Işığın sudan cama geçişi
(θ1 > θ2)

Cam

Su

q2

q1

Normal

Cam

Su

q2

q1

Şekil 4.41 Işığın camdan suya, sudan cama geçişi

Yansıma olayının yansıma kanunları ile ifade edildiğini hatırla-

yalım. Benzer şekilde kırılma olayı da kırılma kanunları adı verilen 

kanunla ifade edilir. 

Kırılma kanunları şu şekilde ifade edilir:

1.  Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlem üzerindedir.

2.  Gelme açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsüne oranı 

daima sabittir. 

Bir ortamın kırılma indisi ortamın yoğunluğu ile orantılıdır. Yani 

kırılma indisi büyük olan ortamın yoğunluğu da büyüktür. Örneğin, 

camın kırılma indisi 1,52, suyun kırılma indisi 1,33’tür. Buna karşılık 

camın yoğunluğu 2,4 g/cm3, suyun yoğunluğu ise 1 g/cm3’tür. Buna 

göre ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken normal-

den uzaklaşarak, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken 

normale yaklaşarak kırılır.
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Sınır Açısı ve Tam Yansıma 
Işığın kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük 

olan ortama geçişinde daima kırılma açısının gelme açısından 

küçük olduğunu hatırlayalım. Buna göre ışık kırılma indisi küçük 

olan ortamdan kırılma açısı büyük olan ortama her zaman geçebilir 

mi? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız.  “Çok Yoğun 

Ortamdan Az Yoğun Ortama Gelen Işınlar” etkinliğini yaparak tah-

minlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Araç Gereçler
•   Prizma şeklinde cam kap
•   Işık kaynağı
•   25-30 cm yükseklikte 2 adet tahta takoz

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Tahta takozları masanın üstüne aralarında cam kabın 

genişliği kadar boşluk olacak şekilde karşılıklı yerleştiriniz. Cam 

kabı takozların üstüne koyup su ile doldurunuz.

✓ Işık kaynağını su yüzeyine iyice yaklaştırıp kabın tabanı-

na dik doğrultuda suya doğru ışık demeti gönderip ışık demetinin 

izlediği yolu gözlemleyiniz.

✓ Işık kaynağını eğik konuma getirerek kaptaki su yüzeyine 

ışık demeti gönderiniz. Işık demetinin izlediği yolu gözlemleyiniz.

✓ Gelme açısını bir miktar büyütüp sudan havaya çıkan ışık 

demetini gözlemleyiniz. Gelme açısını büyütmeye devam ederek 

ışık demetinin doğrultusunu gözlemleyiniz.

✓ Gelme açısını büyütme işlemini sürdürüp ışık demetinin 

doğrultusunu gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Gelme açısını büyütmeyi sürdüğünüzde her defasında ışık 

demeti sudan havaya geçti mi? 

3. Gelme açısının büyüklüğü ne olursa olsun ışığın her defa-

sında sudan havaya geçeceği söylenebilir mi?

1. Etkinlik
Çok Yoğun Ortamdan Az Yoğun Orta-
ma Gelen Işınlar8. Etkinlik
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Işığın bir ortamdan kırılma indisi daha küçük olan başka bir 

ortama geçişi sırasında gelme açısı büyütülürse kırılma açısı da 

büyür. Gelme açısı belli bir değere ulaştığında kırılma açısı 90° olur. 

Bu durumda kırılan ışın iki ortamı birbirinden ayıran yüzeyi yalar. 

Kırılma açısı 90° iken gelme açısının büyüklüğüne sınır açısı denir. 

Gelme açısının sınır açısından büyük olması durumunda ışınlar 

diğer ortama geçemez ve bulunduğu ortamda yansımaya uğrar. 

Sınır açısından büyük gelme açısı ile gelen ışınların bulunduğu 

ortamda yansımasına tam yansıma denir. 

N

Su (n2)

Hava (n1)

N N

Şekil 4.42 Tam yansıma

Çölde yürürken bir vahaya ulaştığını zannederek yanılan 

(serap gören) insanlarla ilgili hikâyeleri duymuş olmalısınız. Sıcak 

günlerde asfaltın üstünün ıslak olduğunu ya da yolu su ile kaplı gibi 

görebiliriz. Bu tür yanılgılar neden kaynaklanmış olabilir Bu konular-

daki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Çölde karşılaşılan serap olayı ve sıcak günlerde asfaltın ıslak-

mış gibi görünmesi tam yansıma olayından kaynaklanır. Isınan 

havanın hacmi genişler ve moleküller birbirinden uzaklaşır. Buna 

bağlı olarak yerden yüksekteki havanın kırıcılığı azalır. Alçaktaki 

hava tabakası ile yüksekteki hava tabakası arasındaki yoğunluk 

farklılığı ışığın kırılmasına ve buna bağlı olarak göz yanılgısına 

neden olur. 

Işığın Paralel Yüzlü Saydam Ortamlardan Geçişi 

Işığın bir ortamdan, kırılma indisi farklı olan başka bir ortama 

geçerken doğrultu değiştirdiğini biliyoruz. Işık kırılma indisi küçük 

olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama geçerken normale 

yaklaşarak, kırılma indisi büyük olan ortamdan kırılma indisi küçük 

olan ortama geçerken de normalden uzaklaşarak kırılır. Buna göre 

sizce ışık paralel yüzlü saydam ortamlardan geçerken nasıl bir yol 

izler? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Işığın Paralel 

Yüzlü Ortamlardan Geçişi” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğru-

luğunu kontrol ediniz.
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Araç Gereçler
•   Paralel yüzlü cam (farklı kalınlıkta 2 adet)
•   Işık kaynağı
•   Optik daire 
•   Üçayak (iki adet)
•   Destek çubuğu
•   Bağlama parçaları

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Üçayak, destek çubuğu ve bağlama parçalarını kullana-

rak ışık kaynağını sabitleyiniz.

✓ Diğer üçayağı kullanarak optik daireyi sabitleyiniz.

✓ Paralel yüzlü camı optik dairenin merkezine yerleştiriniz. 

Işık kaynağından camın paralel yüzeylerinden birine dik olacak 

şekilde ışık gönderip ışığın takip ettiği yolu gözlemleyiniz.

✓ Paralel yüzlü cama herhangi bir gelme açısı ile ışık gön-

derip takip ettiği yolu gözlemleyiniz. Paralel yüzlü cama gelen 

ışığın doğrultusu ile çıkan ışığın doğrultusunu karşılaştırınız.

✓ Paralel yüzlü cama gelen ışının gelme açısı ile camdan 

çıkan ışının kırılma açısını karşılaştırınız.

✓ Aynı işlemleri kalınlığı farklı olan başka bir paralel yüzlü 

cam ile tekrarlayınız.

So nuca Varalım

1. Paralel yüzlü cama gelen ışığın doğrultusu ile camdan 

çıkan ışığın doğrultusu için ne söylenebilir?

2. Havadan cama gelen ışığın gelme açısı ile camdan havaya 

çıkan ışığın kırılma açısının büyüklüğü için ne söylenebilir?

3. Havadan cama gelen ışığın doğrultusu ile camdan havaya 

çıkan ışığın doğrultusu arasında ne kadar kayma olmuştur?

1. Etkinlik
Işığın Paralel Yüzlü Ortamlardan 
Geçişi9. Etkinlik
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Işık, paralel yüzlü saydam ortamdan geçerken iki defa ortam 

değiştirir ve buna bağlı olarak iki defa kırılmaya uğrar. Şekil 4.43 

teki gibi hava ortamından gelen ışın, paralel yüzlü camın üst yüze-

yine ulaşır ve A noktasından cama geçer. Camda ilerleyen ışın 

üst yüzeye paralel olan alt yüzeye ulaşır ve Aʹ noktasından tekrar 

havaya geçer. 

N

Hava

A

A¢

Cam

Hava

N

qc

qʹc

qh

qʹh

Şekil 4. 43 Işığın paralel yüzlü ortamdan geçişi

Havanın kırılma indisi n
h
 ve hava ortamındaki gelme açısı θ

h
,

Camın kırılma indisi n
c
 ve camdaki kırılma açısı θ

c
  ise;

A noktasındaki kırılma için,

n
h
 . Sin θ

h
 = n

c
  . Sin n

c
  (I numaralı eşitlik) yazılır.

Aʹ noktasındaki kırılma için,

n
c
 . Sin θʹ

c
 = n

h
  . Sin θʹ

h
  (II numaralı eşitlik) yazılır.

Bir doğrunun paralel iki doğruyu kesmesi ile oluşan ters açılar 

birbirine eşittir. Şekil 4.43’teki AAʹ ışını camın paralel yüzeylerini 

kesmektedir.  O halde A noktasındaki (θʹ
c
)
 
kırılma açısı Aʹ noktasın-

daki gelme açısına (θʹ
c
)
 
eşittir.

I numaralı ve II numaralı eşitliğin birer tarafı  “n
c
 . Sin θ

c
” oldu-

ğundan diğer tarafları da birbirine eşit olur. Buna göre,

n
h
 . Sin θ

h
 = n

h
  . Sin θʹ

h
  yazılır ve bu durumda, θ

h
 = θʹ

h
  olur.

Işığın paralel yüzlü ortamdan geçişinde paralel yüzlü ortama 

gelen ışığın gelme açısı ile ortamdan çıkan ışığın kırılma açısı birbi-

rine eşittir. Yani ışık paralel yüzlü cama hangi açıyla giriyorsa cam-

dan havaya da aynı açı ile çıkar. Buna göre paralel yüzlü ortama 

gelen ışın ile ortamdan çıkan ışın birbirine paraleldir. Yani paralel 

yüzlü ortama gelen ışık ile ortamdan çıkan ışık aynı doğrultudadır. 

Ancak ortama gelen ışığın doğrultusu ile ortamdan çıkan ışığın doğ-

rultusu arasında bir miktar kayma olur. 
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N

A

A

Aʹ

Aʹ

Hava

Cam

Hava

N

x
1

d
1

q
1

N

Hava

a)

b)

Cam

Hava

N

q
1

x
2

d
2

Şekil 4.44 Eşit gelme açısı ile gelen ışınların kalınlıkları farklı 
 paralel ortamlardan geçişi

Paralel yüzlü ortama gelen ışığın doğrultusu ile ortamdan çıkan 

ışığın doğrultusu arasındaki kayma miktarı ortamın kalınlığına bağ-

lıdır. Ortamın kalınlığı arttıkça kayma miktarı da artar. 

Görünür Uzaklık
“Kırılma” konusuna başlarken su dolu bardaktaki kurşun kale-

min bükülmüş gibi görünmesinden ve bir havuzun görünenden daha 

derin olduğundan söz etmiştik. Bu tür görme yanılgılarının ışığın 

ortam değiştirmesi ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Bu konudaki tahmin-

lerinizi defterinize yazınız. “Para Nasıl Göründü? Etkinliğini yaparak 

tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Porselen çay fincanı
•   Madeni para
•   Beherglas

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Beherglasa musluk suyu doldurunuz. 

✓ Madeni parayı porselen çay fincanının tabanına bırakınız.

✓ Fincanın yan tarafından bakarak madeni parayı görmeye 

çalışınız. Madeni para kayboluncaya kadar eğilip fincana bak-

maya devam ediniz. Bu arada bir arkadaşınız çay fincanına su 

döksün ve siz görüntünün değişip değişmediğini kontrol ediniz.

✓ Aynı işlemleri grubunuzdaki diğer arkadaşlarınız tekrarla-

sın.

1. EtkinlikPara Nasıl Göründü?10. Etkinlik
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So nuca varalım

1. Fincana su doldurulması tabandaki madeni paranın görül-

mesini nasıl etkiledi? 

2. Fincana doldurulan suyun görüntüyü etkilemesi neden kay-

naklanmış olabilir?

Boş fincan Su dolu fincan

Boş porselen fincanın tabanındaki madeni parayı göremediği-

miz hâlde fincan su ile doldurulduğunda aynı yerden baktığımızda 

tabandaki madeni parayı görebiliriz. Suyun kırılma indisi havanın 

kırılma indisinden büyüktür. Kırılma indisi küçük olan havadan 

kırılma indisi büyük olan suya bakıldığında sudaki cisim, bulunduğu 

yerden daha yüksekte yani bakan kişiye daha yakın görünür.

Göz
Göz

Şekil 4.45 Su dolu kabın tabanındaki cismin dışarıdan görünüşü

Kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan 

ortama bakan bir gözlemcinin kırılma indisi büyük ortamdaki cismi 

gördüğü uzaklığa (yüksekliğe)  görünür uzaklık (görünür derinlik) 

denir. Görünür uzaklığın büyüklüğü ortamların kırılma indisleri ara-

sındaki farka ve gözlemcinin bulunduğu yere göre değişir. 

Kırılma indisi büyük olan ortamdan kırılma indisi küçük olan 

ortama bakıldığında ortamdaki cisimler, olduğundan daha uzakta 

görünür. Yani görünür uzaklık artar. Bu yüzden Ay ya da Güneş 

görünenden daha uzaktadır.
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Cisimler Neden Renkli Görünür?

Çevremizdeki cisimleri çoğu zaman renkleri ile tanırız. Sizce 

cisimler nasıl renkli görünür? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize 

yazınız.

Işık bir enerjidir ve cisimler bu enerjinin bir kısmını yansıtır, 

bir kısmını ise soğurur. Beyaz ışık olarak adlandırdığımız güneş 

ışığı farklı renklerin bileşimidir. Bir cisim güneş ışığında bulunan 

renklerden hangisini gözümüze yansıtırsa cismi o renkte görürüz. 

Örneğin, sarı renkli portakal sadece sarı ışığı yansıtıp diğer ışıkları 

soğurduğu için sarı renkte görünür.

Fotoğraf 4.3 Gökkuşağı

Gökkuşağı beyaz ışığın renklere ayrılmasının doğada karşılaş-

tığımız en güzel örneklerinden biridir.  Fotoğraf 4.3’teki gibi bir gök-

kuşağında beyaz ışığı oluşturan tüm renkler görülebilir. “Renkleri 

Tanıyalım” etkinliğini yaparak gökkuşağını oluşturan renkleri tanı-

maya çalışalım.

Araç Gereçler
•   Işık Kaynağı
•   Renk filtreleri
•   Üçayak
•   Newton çarkı

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Üçayak ile ışık kaynağını sabitleyiniz.

✓ Defterinize aşağıdaki gibi bir tablo hazırlayınız.

Renkler Kırmızı Mavi Yeşil Sarı Turuncu Mor

Görülen renk

Renkler

Kırmızı 

- Mavi

Mavi - 

Yeşil

Yeşil - 

Sarı

Turuncu 

- Mor

Kırmızı - 

Sarı

M a v i 

- Sarı

Görülen renk

Renkler Kırmızı - Mavi - Yeşil - Sarı - Turuncu - Mor

Görülen renk

1. EtkinlikRenkleri Tanıyalım11. Etkinlik
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✓ Kırmızı, mavi ve yeşil renk filtrelerini tek tek ışık kayna-

ğının önüne koyarak ışık renklerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi 

tablonun ilgili bölümlerine yazınız.

✓ Kırmızı filtreyi ışık kaynağının önüne koyup kırmızı ışığı 

mavi renk filtrenin üstüne düşürünüz. Mavi renk filtrenin hangi 

renkte görüldüğünü gözlemleyiniz. Gözleminizi tabloya kaydedi-

niz. Aynı işlemleri mavi-yeşil, yeşil-sarı, turuncu-mor ve kırmızı-

sarı filtreler için yaparak gözlemlerinizi tabloya kaydediniz.

✓ Bütün filtreleri tek tek ışık kaynağının önüne koyup diğer 

filtrelerin hangi renkte görüldüğünü gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi 

tabloya kaydediniz.

✓ Newton çarkını hızla döndürünüz. Dönme sırasındaki 

renk oluşumunu gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Kırmızı, mavi ve yeşil renk filtrelerini tek tek ışık kaynağının 

önüne koyduğunuzda hangi renkleri gözlemlediniz?

2. Filtreleri ikişerli olarak ışık kaynağının önüne koyduğunuz-

da hangi renkler oluştu?

3. Filtrelerin tamamını üst üste koyup ışık kaynağının önüne 

koyduğunuzda hangi renk oluştu?

4. Newton çarkını döndürdüğünüzde hangi renk oluştu?

5. Renkler nasıl sınıflandırılabilir?

Işıkta; kırmızı, mavi ve yeşil renkler ana renkler olarak adlan-

dırılır. 

Kırmızı Yeşil Mavi

Şekil 4.46 Işıkta ana renkler
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Kırmızı + mavi + yeşil = Beyaz ışık

Yeşil

Mavi

CyanMagenta

Kırmızı

Sarı

Şekil 4.47 Ana renkler ve bunların karışımından oluşan ara 
renkler

Ana renklerin aynı orandaki ikili karışımlarından oluşan renkle-

re ara renkler denir. Ara renkler sarı, cyan ve magentadır.

Kırmızı + mavi = Magenta

Kırmızı + yeşil = Sarı

Mavi + yeşil = Cyan

Göze, aynı anda ve eşit miktarda geldiğinde beyaz renk algısı 

oluşturan ya da birleştikleri zaman beyaz rengi veren renk çiftlerine 

birbirinin tamamlayıcısı denir. Kırmızı ve cyan, yeşil ve magenta, 

mavi ve sarı renk çiftleri birbirinin tamamlayıcısı olan renklerdir.  

Buna göre iki ana rengin karışımı sonucunda oluşan ara renk karı-

şıma katılmayan ana rengin tamamlayıcısı olur.

Kırmızı + cyan = beyaz ışık

Mavi + sarı = beyaz ışık

Yeşil + magenta = beyaz ışık

Resim dersinde öğrendiğimiz ana renkler ışığın ana renklerin-

den farklıdır. Resim derslerinde kullanılan renklere boya renkleri 
denir. Boya renklerindeki ana renkler kırmızı, mavi ve sarıdır. Diğer 

renkler bu renklerin ikili karışımlarından elde edilir. 

Kırmızı Sarı Mavi

Şekil 4.48 Boya renklerindeki ana renkler

Boya renklerindeki ana renklerin üst üste getirilmesi durumun-

da beyaz renk oluşmaz. Işıktaki renklerin tersine boya renklerinde 

ana renkler üst üste getirildiğinde siyah renk oluşur.

Boya renklerinde ana renklerin ikişerli olarak eşit oranda karışı-

mından oluşan renklere ara renkler ya da yardımcı renkler denir. 

Boyada yeşil, turuncu ve mor renkler ara renklerdir.

Kırmızı + sarı = Turuncu

Mavi + sarı = Yeşil

Mavi + kırmızı = Mor 

Beyaz ışıkla aydınlatılan 
mavi renkli cam

Yeşil ışıkla aydınlatılan 
mavi renkli cam
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Işık renklerinde kırmızı ve yeşil renklerin karışımından sarı ren-

gin oluştuğunu biliyoruz. Yani ışık renklerinde sarı ara renktir. Buna 

karşılık boya renklerinde sarı ana renktir.

Beyaz ve Farklı Renkte Işığın Filtreden Geçmesi
Işık filtreleri renkli saydam maddelerdir. Bu maddeler, üzerleri-

ne düşen ışığın tamamını geçirmez. Filtre üzerine düşen ışığın bir 

kısmı filtreden geçerken bir kısmı filtre tarafından soğurulur. Sizce 

bir filtre her renk ışıkta aynı renkte mi görünür? Işık rengi filtrenin 

görünümünü etkiler mi? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazı-

nız. “Işığın Filtrelerden Geçişi” etkinliğini yaparak tahminlerinizin 

doğruluğunu kontrol ediniz.

Araç Gereçler
•   Renk filtreleri
•   Işık kaynağı
•   Üçayak
•   Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renk ampul

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Işık kaynağını üçayak ile sabitleyiniz.

✓ Aşağıdaki gibi bir tablo oluşturunuz.

Filtre rengi Filtrenin görünen rengi Filtreden geçen ışığın 

rengi

Kırmızı

Mavi

Yeşil

✓ Işık kaynağına, beyaz ışık vermesi için renksiz ampul 

takınız.

✓ Renk filtrelerini beyaz ışığın önüne tutarak filtrenin ve filt-

reden geçen ışığın rengini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi tablonun 

ilgili bölümlerine kaydediniz.

✓ Işık kaynağındaki ampulü kırmızı, mavi ve yeşil renk 

ampullerle değiştirip her defasında renk filtrelerinin bu ışıklar-

daki rengini ve filtrelerden geçen ışığın rengini gözlemleyiniz. 

Gözlemlerinizi tablonun ilgili bölümlerine kaydediniz.

1. EtkinlikIşığın Filtrelerden Geçişi12. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. Beyaz ışıkta renk filtreleri hangi renkte göründü?

2.  Işığın renkli olması fitrelerin rengini ve filtreden geçen ışı-

ğın rengini nasıl etkiledi?

Bir renk filtresi kendi rengindeki ışığı kuvvetli, o renge yakın 

ışığı ise zayıf geçirir. Filtrenin üstüne beyaz ışık düşürüldüğünü 

varsayalım. Filtre, beyaz ışığı oluşturan renklerden kendi rengi 

ile aynı olanı daha çok geçireceğinden karşıdan bakan gözlemci 

filtreyi kendi renginde görür.

Beyaz ışık Mavi

Mavi renk filtresi beyaz ışığın, mavi rengini geçirir, diğer renk-

leri ise soğurur.

Beyaz ışık Kırmızı

Kırmızı renk filtresi beyaz ışığın, kırmızı rengini geçirir, diğer 

renkleri ise soğurur.

Beyaz ışık Yeşil

Yeşil renk filtresi beyaz ışığın, yeşil rengini geçirir, diğer renkleri 

ise soğurur.

Bir renk filtresinin üzerine renkli ışık gönderilirse filtre kendi 

rengindeki ışığı geçirir, diğer renkleri soğurur. Örneğin kırmızı renkli 

filtre kırmızı renkli ışığı geçirdiği hâlde mavi renkli ışığı soğurur ve 

geçirmez.
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Kırmızı ışık

Kırmızı filtre

Kırmızı

Kırmızı renkli filtre kırmızı renkli ışığın tamamını geçirir.

Karanlık

Kırmızı ışık

Mavi filtre

Mavi renkli filtre kırmızı ışığı geçirmez.

Prizmalar

Kesiti üçgen şeklinde olan ve birbirine paralel olmayan iki say-

dam levha arasında kalan saydam ortama ışık prizması denir. 

a) Işık prizması b) Prizma kesiti
Taban

A

Şekil 4.49 Işık prizması ve prizma kesiti

Prizmanın kesitini Şekil 4.49 b’deki üçgen gibi düşünürsek priz-

manın tepe açısı A olur. Tepe açısının karşısındaki yüzeye taban 

denir. Prizmanın yapıldığı saydam maddenin kırılma indisi havanın 

kırılma indisinden farklı olduğu için havadan prizmaya giren ve priz-

madan havaya çıkan ışın kırılır. 

Işık prizmasında prizmaya giren ışığın doğrultusu ile çıkan ışı-

ğın doğrultusunun kesiştiği noktada oluşan açıya sapma açısı denir. 

Sapma
açısı

N
N

Cam

Hava

Şekil 4.50 Işık prizmasında tek renk ışığın izlediği yol
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Sizce havadan prizmaya gelen ışın nasıl bir yol izler? Bu konu-

daki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Işığın Prizmadan Geçişi” 

etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. 

Araç Gereçler
•   Işık prizması 
•   Işık kaynağı
•   Optik daire 
•   Üçayak (iki adet)
•   Destek çubuğu
•   Bağlama parçaları
•   Ekran

Etkinlik Basamakları

✓ Üçayağın birisi, destek çubuğu ve bağlama parçalarını 

kullanarak ışık kaynağını sabitleyiniz.

✓ Diğer üçayağı kullanarak optik daireyi sabitleyiniz.

✓ Işık prizmasını optik dairenin merkezine yerleştiriniz. Işık 

kaynağından prizmanın yan yüzeyine dik olmayacak şekilde ışık 

gönderip ışığın takip ettiği yolu gözlemleyiniz.

✓ Gelme açısını bir miktar büyütüp ışığın takip ettiği yolu 

gözlemleyiniz.

✓ Ekranı prizmanın yaklaşık 10-15 cm uzağına yerleştiriniz. 

Prizmaya beyaz ışık gönderip prizmadan çıkan ışığın ekrana 

düşmesini sağlayınız. Ekran üzerindeki ışığı gözlemleyiniz.

So nuca Varalım

1. Prizmaya giren ışığın doğrultusu ile çıkan ışığın doğrultusu 

için ne söylenebilir?

2. Gelme açısının büyütülmesi prizmadan çıkan ışığın doğrul-

tusunu nasıl etkiledi?

3. Prizmadan geçen beyaz ışığı ekran üzerine düşürdüğünüz-

de ne gözlemlediniz? 

1. EtkinlikIşığın Prizmadan Geçişi13. Etkinlik

Bir prizmada sapma açısının büyüklüğü, prizmanın yapıldığı 

maddeye ve tepe açısı ile gelme açısının büyüklüğüne bağlı olarak 

değişir. 
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 Beyaz Işığın Renklere Ayrılması
Güneş ışığının tek renk olmadığını birden fazla ışığın birleş-

mesinden oluştuğunu gökkuşağı örneğinde görmüştük. Beyaz ışık 

prizmadan geçerken renklerine ayrılır. Sizce renklere ayrılma olayı 

neden kaynaklanabilir? Bu konudaki tahminlerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

Prizma

Kırmızı ışıığın sapması

Beyaz ışık

Şekil 4.51 Beyaz ışığın prizmadan geçişi

Farklı renk ışıkların ilerleme hızları da farklıdır. Bu farklılıktan 

dolayı beyaz ışığın prizmadan geçişi sırasında farklı renkler farklı 

şekilde kırılarak birbirinden ayrılır.

Kırmızı
Turuncu
Sarı
Yeşil
Mavi
Mor

CamHava

Beyaz
ışık

Şekil 4.52 Beyaz ışığın renklerine ayrılması

Şekil 4.52’de gösterildiği gibi beyaz ışığın prizmadan geçişi 

sırasında en az kırmızı ışık, en fazla mor ışık sapar. Diğer renkler 

kırmızı ve mor arasında yer alır. Prizmadan çıkan ışık uzaklaştıkça 

açılır ve bir yelpaze şeklini alır. Beyaz ışığın prizmadan geçişi sıra-

sında oluşan renk bantlarına spektrum, renklerin yelpaze şeklinde 

dağılmasına da spektruma dağılma denir. Prizmadan geçiş sıra-

sında dağılma miktarı prizmanın yapımında kullanılan malzemenin 

(cam, elmas gibi), cinsine ve renklerin kırılma indislerine bağlıdır. 

Mercekler

Saat tamircileri küçük parçaları görebilmek için büyüteç kulla-

nırlar. Güneşli havada kırık şişe parçaları ile güneş ışığı bir noktada 

toplanıp gazete kâğıdı yakılabilir. Gözlük camlarının yüzeyi pencere 

camı gibi düz değildir. Büyüteç, kırık şişe parçası ve gözlük camı 

gibi nesnelerin her biri birer mercek örneğidir. Bir yüzü düzlem, 

diğer yüzü küresel ya da her iki yüzü de küresel olan saydam kırıcı 

ortamlara mercek denir.  
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Fotoğraf 4.4 Büyüteç    Fotoğraf 4.5 Gözlük

Sizin de günlük hayatta karşılaştığınız, mercek gibi davranan 

madde veya cisimler olabilir. Bunları öğretmeninizin rehberliğinde 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Mercekler

İnce kenarlı mercek Kalın kenarlı mercek

Bir mercekte asal eksenin merceği kestiği noktaya optik mer-
kez denir. Optik merkez O ile gösterilir. Optik merkezden kenarlara 

doğru gidildikçe incelen merceklere ince kenarlı mercek, optik 

merkezden kenarlara doğru gidildikçe kalınlaşan merceklere kalın 
kenarlı mercek denir. 

a) İnce kenarlı mercek b) Kalın kenarlı mercek

Şekil 4.53 Mercek çeşitleri

Bazı mercekler paralel ışınları bir noktada toplarken bazı mer-

cekler dağıtır. Sıcak günlerde orman yangınlarını önlemek amacıyla 

ormanlık alanlarda kırık şişe parçalarının bırakılmaması ya da bu 

gibi cisimlerin ormanlık alana atılmaması yönünde uyarılar yapılır. 

Şişe parçaları bir mercek gibi davranıp güneş ışığını bir noktada 

toplayabilir. Bu durumda kuru ot ya da yaprak parçaları ısınarak 

yanabilir. Yapılan uyarılar bu tür tehlikelerin önlenmesine yöneliktir. 

Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktası gibi 

kavramlardan söz etmiştik. Çukur aynada paralel ışınların bir nok-

tada toplanacak şekilde, tümsek aynada da uzantıları bir noktada 

toplanacak şekilde yansıdıklarını hatırlayalım. Sizce merceklerde 

de odak noktası olabilir mi? Merceklerde ışık nasıl kırılır? Bu konu-

daki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Işığın Merceklerden Geçişi” 

etkinliğini yaparak merceklerde odak noktası, merkez ve tepe nok-

talarını belirleyiniz.
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Araç Gereçler

•   Optik daire
•   İnce kenarlı mercek

•   Kalın kenarlı mercek

•   Üçayak
•   Işık kaynağı

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Optik daireyi üçayak yardımı ile sabitleyiniz.

✓ İnce kenarlı merceği optik dairenin merkezine düşey 

konumda yerleştiriniz.

✓ Işık kaynağında paralel ışınlar oluşturunuz. Paralel ışın-

ları ince kenarlı merceğin optik eksenine paralel olacak şekilde 

mercek üzerine gönderiniz. Mercekten geçen ışınları gözlemle-

yiniz. Mercekten geçen ışınların ya da uzantılarının bir noktada 

kesişip kesişmediğini tespit ediniz. 

✓ Optik daireye kalın kenarlı merceği yerleştiriniz. Merceğe 

optik eksene paralel olacak şekilde ışınlar gönderiniz. Kırılan 

ışınları gözlemleyiniz. Mercekten geçen ışınların ya da uzantıla-

rının bir noktada kesişip kesişmediğini tespit ediniz. 

So nuca Varalım

1. İnce kenarlı mercekte optik eksene paralel gelen ışınlar 

nasıl yön değiştirdi? Kırılan ışınlar ya da uzantıları bir noktada 

kesişti mi?

2. Kalın kenarlı mercekte optik eksene paralel gelen ışınlar 

nasıl yön değiştirdi? Kırılan ışınlar ya da uzantıları bir noktada 

kesişti mi?

1. EtkinlikIşığın Merceklerden Geçişi14. Etkinlik

İnce kenarlı merceklerde asal eksene paralel gelen ışınlar 

mercekte kırıldıktan sonra bir noktada toplanır. Buna karşılık kalın 

kenarlı mercekte paralel ışınlar kırıldıktan sonra birbirinden uzak-

laşır. 
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Merceği oluşturan kürelerin merkezi merceğin de merkezini 

oluşturur. Asal eksenin mercek yüzeylerini oluşturan küre yüzeyleri 

ile kesiştiği noktalara tepe noktası denir. Her merceğin iki merkezi 

(M
1
, M

2
), iki tepe noktası (T

1
,T

2
) vardır.

O Optik eksenT2T1M1 M2

Şekil  4.54 İnce kenarlı mercekte merkez, optik merkez ve optik 
eksen

İnce kenarlı merceklerde kırılan ışınların toplandığı noktaya, 

kalın kenarlı mercekte de kırılan ışınların uzantılarının kesiştiği nok-

taya odak noktası denir. Odak noktası ile optik merkez arasındaki 

uzaklığa odak uzaklığı denir. Odak uzaklığı f ile gösterilir. İnce 

kenarlı mercekte odak uzaklığı (+) , kalın kenarlı mercekte ise (—) 

işareti ile gösterilir. Örneğin odak uzaklığı 20 cm olan mercek ince 

kenarlı ise  f = 20 cm, kalın kenarlı ise f = — 20 cm şeklinde gösterilir. 

F

F

a) İnce kenarlı mercekte odak noktası

b) Kalın kenarlı mercekte odak noktası

f

f

Şekil 4.55 Merceklerde odak noktası ve odak uzaklığı

Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenler neler ola-

bilir? Bu konudaki tahminlerinizi defterinize yazınız. “Merceklerde 

Odak Uzaklığı” etkinliğini yaparak tahminlerinizin doğruluğunu 

kontrol ediniz. 
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Araç Gereçler
•   Üçayak
•   Optik daire
•   İnce kenarlı mercek (farklı kalınlıkta iki 

adet)
• Kalın kenarlı mercek
•   Cam kap
•   Işık kaynağı
•   Cetvel

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Üçayaklardan biri ile ışık kaynağını, diğeri ile optik daireyi 

sabitleyiniz.

✓ Optik dairenin merkezine bir ince kenarlı mercek yerleş-

tiriniz. Merceğe paralel ışınlar gönderip kırılan ışınları gözlemle-

yiniz. Odak noktasının yerini belirleyip odak uzaklığını ölçerek 

defterinize not ediniz.  

✓ Optik daireyi, üzerindeki ince kenarlı mercekle birlikte 

cam kaba yerleştirip kabı su ile doldurunuz.

✓ Cam kabın kenarından su içerisindeki ince kenarlı merce-

ğe paralel ışınlar gönderip kırılan ışınları gözlemleyiniz. Sudaki 

odak uzaklığını havadaki odak uzaklığı ile karşılaştırınız.

✓ Optik daireye kalınlığı farklı olan başka bir ince kenarlı 

mercek yerleştiriniz. Merceğe paralel ışınlar gönderip kırılan ışın-

ları gözlemleyiniz. Odak noktasının yerini belirleyip odak uzaklığı-

nı ölçerek defterinize not ediniz. Merceğin havadaki odak uzaklığı 

ile sudaki odak uzaklığını karşılaştırınız. 

✓ Aynı işlemi kalın kenarlı mercekle tekrarlayınız. Merceğin 

havadaki ve sudaki odak uzaklıklarını karşılaştırınız.

So nuca Varalım

1. Bir merceğin havadaki odak uzaklığı ile sudaki odak uzak-

lığı için ne söylenebilir?

2. Farklı kalınlıktaki ince kenarlı merceklerin odak uzaklıkları 

arasında farklılık var mı?

3. Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenler neler-

dir?

4. Merceğin havadaki ve sudaki özelliği arasında bir fark var 

mı?

1. EtkinlikMerceklerde Odak Uzaklığı15. Etkinlik
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Merceklerde odak uzaklığı diyoptri birim ile ifade edilir. 

Özellikle gözlük numaralarında odak uzaklığı yerine diyoptri kavra-

mı kullanılır. 

F

a) Havadaki odak uzaklığı

F

Su

b) Sudaki odak uzaklığı

fh
fh

Şekil 4.56 Kırılma indisi farklı ortamlarda odak uzaklığı

Bir merceğin kalınlığı ya da inceliği o merceğin odak uzaklığını 

etkilemez. Odak uzaklığı merceği oluşturan küresel yüzeylerin eğri-

lik yarıçaplarına ve merceğin bulunduğu ortamın kırılma indisine 

bağlı olarak değişir. 

Kırılma indisi küçük ortamda odak uzaklığı büyük, kırılma indisi 

büyük ortamda odak uzaklığı küçüktür. Havanın kırılma indisi sudan 

daha küçük olduğu için bir merceğin su ortamındaki odak uzaklığı 

havadaki odak uzaklığından daha küçük olur.

Hava ortamında ölçülen odak uzaklığı fh olan bir merceğin su 

ortamındaki odak uzaklığı fsu ise, 

  f
h
  >  f

su
  olur. 

Merceği oluşturan küresel yüzeylerin eğrilik yarıçapları:

  R
1
 ve R

2
,

Merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisi: n
m

,

Merceğin bulunduğu ortamın kırılma indisi n
o
,

Merceğin odak uzaklığı f ise, 

odak uzaklığı ile merceğin kırılma indisi ve eğrilik yarıçapları 

arasındaki ilişki

  f n
n

R R
1 1 1 1m

0 1 2
= - -c cm m  şeklinde ifade edilir.

Merceği oluşturan küre yüzeyi tümsek ise eğrilik yarıçapı (+), 

yüzey çukur ise ( - ) alınır. Yüzeyin düz olması halinde eğrilik yarı-

çapı sonsuz (∞) olur. Bu bölümde odak uzaklığının hesaplanması 

işlemlerine girmeyeceğiz. 

Merceklerde Özel Işınlar
Merceklerde bir cismin görüntüsünü ışın diyagramı ile göste-

rebilmek için aynalarda olduğu gibi bazı özel ışınlardan yararlanılır. 

Bu ışınları tanıyalım.
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a.  İnce Kenarlı Mercekte Özel Işınlar

1) Optik eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra odak nok-

tasından geçer.

2) Optik merkezden geçen ışın kırılmaya uğramadan geçer.

3) Odaktan geçerek gelen ışın kırıldıktan sonra optik eksene 

paralel gider.

2

F1

F2

2

3

3

1B

B ¢

A ¢
A

1

Şekil 4.56 İnce kenarlı mercekte özel ışınlar

b. Kalın Kenarlı Mercekte Özel Işınlar

1) Optik eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra uzantısı 

ikinci odaktan geçer.

2) Optik merkezden geçen ışın kırılmaya uğramadan geçer.

3) Uzantısı birinci odaktan geçecek şekilde gelen ışın kırıldık-

tan sonra optik eksene paralel gider.

F2 F1

B

A A¢B ¢

1

1

2

2

3

3

Şekil 4.58 Kalın kenarlı mercekte özel ışınlar

İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceklerde görüntü oluşumu 

birbirinden farklıdır. Sizce bir cismin ince kenarlı ve kalın kenarlı 

mercekte oluşan görüntüsünün özellikleri nasıl olabilir? Bu konudaki 

tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.”Merceklerde Görüntü” 

etkinliğini yaparak ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerde görün-

tünün özelliklerini gözlemleyiniz.



191

Araç Gereçler
•   Tonayak (2 adet)
•   İnce kenarlı mercek modeli
•   Kalın kenarlı mercek modeli
•   Ekran
•   Cetvel 

Etkinlik Basamakları

✓ Öğretmeninizin rehberliğinde gruplar oluşturunuz.

✓ Üçayakları kullanarak ekranı ve ince kenarlı mercek 

modelini sabitleyiniz.

✓ Mercek modeli, ekran ve mumu, mercek modeli arada 

olacak şekilde aynı doğrultuda yerleştiriniz. 

✓ Mercek modelinin üstünde yazılı olan odak uzaklığı değe-

rini okuyunuz. Cetvel ile mercekten “f”  ve “2f” uzaklığını ölçüp 

renkli kalemle işaretleyiniz. Mumu 2F’den yaklaşık 3-4 cm geriye 

(2f’nin dışına) yerleştirip yakınız. Ekranı merceğe yaklaştırıp 

uzaklaştırarak mumun görüntüsünün net olarak ekran üzerine 

düşmesini sağlayınız. Işın diyagramını defterinize ölçekli çizim 

yaparak gösteriniz. 

✓ Mumu 2F noktasına yerleştirip ekranı hareket ettirerek 

görüntünün net olarak ekran üzerine düşmesini sağlayınız. Işın 

diyagramını defterinize ölçekli çizim yaparak gösteriniz. 

✓ Mumu mercekten F noktasına yerleştiriniz. Ekranı hareket 

ettirerek üzerinde görüntü oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. 

Ekranın bulunduğu taraftan merceğe ve arkasındaki muma 

bakarak görüntünün görülüp görülmediğini kontrol ediniz. Işın 

diyagramını defterinize ölçekli çizim yaparak gösteriniz. 

✓ Mumu mercek ile F arasına yerleştiriniz. Ekranı hareket 

ettirerek üzerinde görüntü oluşup oluşmadığını kontrol ediniz. 

Ekranın bulunduğu taraftan merceğe ve arkasındaki muma 

bakarak mumun görüntüsünü görmeye çalışınız. Işın diyagramını 

defterinize ölçekli çizim yaparak gösteriniz. 

✓ İnce kenarlı merceğin yerine kalın kenarlı mercek yerleş-

tiriniz. Mumu merceğe yaklaştırıp uzaklaştırarak ekran üzerine 

görüntü oluşup oluşmadığını gözlemleyiniz. Ekranın bulunduğu 

taraftan merceğe ve arkasındaki muma bakarak görüntüyü göz-

lemleyiniz. Mumun bulunduğu yeri renkli kalemle işaretleyiniz.

✓ Mumu merceğe yaklaştırıp uzaklaştırarak görüntüyü göz-

lemleyiniz. Işın diyagramını defterinize ölçekli çizim yaparak gös-

teriniz. 

1. EtkinlikMerceklerde Görüntü16. Etkinlik
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So nuca Varalım

1. İnce kenarlı mercekte hangi durumlarda mumun gerçek 

görüntüsü oluştu? Gerçek görüntünün yönü ve büyüklüğü için ne 

söylenebilir?

2. İnce kenarlı mercekte mumun merceğe uzaklığı ile görün-

tünün özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

3. İnce kenarlı mercekte hangi durumda zahiri görüntü oluş-

tu? Zahiri görüntünün yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir?

4. Kalın kenarlı mercekte mumun merceğe uzaklığı ile görün-

tünün özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

5. Kalın kenarlı mercekte gerçek görüntü oluştu mu?

Bir cismin ince kenarlı mercekteki görüntüsünün özellikleri 

cismin merceğe uzaklığına bağlı olarak değişir. Buna karşılık kalın 

kenarlı mercekte cismin merceğe uzaklığı sadece görüntünün mer-

ceğe uzaklığını etkiler. Bunun dışında, kalın kenarlı mercekte bir 

cismin daima zahiri, cisimden küçük ve cisimle aynı yönlü görüntüsü 

oluşur. 

İnce Kenarlı Mercekte Görüntü
İnce kenarlı mercekte bir cismin görüntüsünün özellikleri cis-

min konumuna (aynaya uzaklığına) göre değişir. Bir ince kenarlı 

mercekte cisim;

a) 2F’nin dışında olabilir.

b) 2F’de olabilir.

c) F ile 2F arasında olabilir

d) F’de olabilir

e) Mercek ile F arasında olabilir. 

a.  Cismin 2F’nin Dışında Olması Durumu

F1 F2

c

g2F 2F

Görüntünün özellikleri:

• F ile 2F arasında

• Cisme göre ters

• Cisimden küçük

• Gerçek 
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b. Cismin 2F’de Olması Durumu

F1 F2

c

g2F
2F

Görüntünün özellikleri:

• 2 F’de

• Cisme göre ters

• Cisimle aynı boyda

• Gerçek 

c.  Cismin 2F ile F Arasında Olması Durumu

F1 F2

c

g
2F

2F

Görüntünün özellikleri:

• 2 F’ nin dışında

• Cisme göre ters

• Cisimden büyük

• Gerçek 

ç. Cismin F’de Olması Durumu

F1 F2

c

2F
2F

Görüntünün özellikleri:

Mercekten geçerken kırılan ışınlar birbirine paralel olduğun-

dan görüntü oluşmaz (Bu durumda görüntünün sonsuzda oluştuğu 

kabul edilir.)
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d. Cismin F ile Mercek Arasında Olması Durumu

F1 F2

c

g

2F 2F

Görüntünün özellikleri:

• F ile 2F arasında

• Cisimle aynı yönlü

• Cisimden büyük

• Zahiri

Kalın Kenarlı Mercekte Görüntü

 

F1F2

c
g

Görüntünün özellikleri

• Odak ile mercek arasında

• Cisimden küçük

• Cisimle aynı yönlü

• Sanal

Çukur ayna ve tümsek aynadaki görüntü özelliklerini göz önüne 

alalım. Görüntü oluşumu bakımından ince kenarlı mercek çukur 

aynaya, kalın kenarlı mercek de tümsek aynaya benzetilebilir. 

Ancak aynalarda görüntü oluşumunun ışığın yansıması sonucunda, 

merceklerde ise kırılması sonucunda gerçekleştiğini unutmamak 

gerekir.  

Etkinlik 4.15’te, su içerisindeki ince kenarlı merceğe paralel ışın 

gönderildiğinde ışınların havadakinden farklı olarak merceğe daha 

yakın bir noktada kesiştiklerini gözlemlemiştik.  Bu gözlemlerinizden 

de anlaşılacağı gibi bir merceğin kırıcılık özelliği, bulunduğu ortama 

göre değişir. Bir mercek kırılma indisi küçük olan hava ortamında 

iken daha fazla kırıcı olduğu hâlde aynı mercek su ortamında iken 

daha az kırıcı özellik gösterir. Bu durum Snell yasası ile açıklanır.   
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Sin
Sin

n
n

2

1

1

2
i

i
=  (Snell Yasası)

Camdan yapılmış bir mercek düşünelim. Camın kırılma indisi-

nin yaklaşık 1,52, suyun kırılma indisinin 1,33 ve havanın kırılma 

indisinin 1.0 olduğu dikkate alındığında cam ile hava arasındaki 

kırılma indisi farkının cam ile su arasındaki kırılma indisi farkından 

daha fazla olduğu görülür. Bu nedenle camdan yapılmış bir mercek 

hava ortamında iken çok kırıcı, su ortamında iken az kırıcı özellik 

gösterir. 

Göz ve Optik Araçlar
Göz, çevremizdeki nesneleri algılamamızı sağlayan görme 

duyu organımızdır. Göz, çevremizde bulunan nesnelerden gelen 

ışınları alır ve sinir sistemi aracılığı ile beyindeki görme merkezleri-

ne iletilmesini sağlar. Bu iletim sürecinde göze gelen ışınlar kırılma-

ya uğradıktan sonra duyu almaçlarının üzerine düşer.  

Retina

Sarı leke

Optik sinir

Mercek
İris

Göz bebeği

Kornea
Su cismi

Camsı yapı

Şekil 4.59 Gözün temel kısımları

Normal bir göz, bir kamera gibi ışığı odaklar ve keskin bir 

görüntü oluşturur. Gözün ışık miktarını kontrol etme ve düzgün 

bir şekilde görüntü oluşturmak için ayar mekanizmaları oldukça 

karmaşık, anlaşılması zor ve en karmaşık kameradakinden daha 

verimlidir.

Gözü incelerken üç tabakaya dikkat etmek gerekir. Bunlardan 

birincisine sert tabaka adı verilir. Sert tabakanın en önemli özelliği 

gözü korumasıdır. Beyaz renkte olmasına karşın gözün ön kıs-

mında saydamlaşarak ışığın geçmesine olanak sağlar. Bu yapıya 

kornea (saydam tabaka) denir. 

İkinci tabaka damar tabaka adını alır. Gözü besleyen kan 

damarları bu tabakada bulunur. Damar tabaka gözün ön kısmında 

düzleşerek irisi oluşturur. İris gözün renkli kısmıdır. İris fotoğraf 

makinesinde ışığı ayarlamaya yarayan diyafram gibi göze giren 

ışık miktarını otomatik olarak ayarlar. İrisin ortasında ışığın göze 

girmesini sağlayan küçük deliğe göz bebeği denir. Göz bebeği 

siyah renkli olduğu için ışığı yansıtmaz. Işığın şiddetine göre açılıp 

kapanabilme özelliğine sahiptir. 
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Üçüncü tabakaya ağ tabaka adı verilir. Ağ tabakanın en önemli 

özelliği beyinden ve diğer tabakalarından gelen sinirlerin bir örüm-

cek ağı gibi çevrelenmesidir. Göz merceği bu tabakada bulunur. 

Göz merceğini tutan kirpiksi kaslar merceğin boyutlarını değiştirerek 

göz uyumunu sağlar.

Retina

Şekil 4.60 Gözde görüntünün oluşması

Bir cismin net olarak görülebilmesi için görüntünün tam olarak 

retina üzerine düşmesi gerekir. Göz, farklı uzaklıklardaki nesneleri 

görebilmek için göz merceğinin odak uzaklığını değiştirerek ayarlar. 

Göz merceği ile retina arasındaki uzaklık değişmez. Normal bir 

gözün uzaktaki cisme odaklanması durumunda kirpiksi kaslar gev-

şek ve göz merceği incedir. Bu durumda uzaktaki cisimden gelen 

ışınlar odak noktasında (retina üzerinde) kesişir.

Uzaktaki cisimlerden
gelen ışınlar

Şekil 4.61 Normal göz

Yakındaki bir cismi net olarak görebilmek için göz kasları büzü-

lür ve merceğin merkezinin kalınlaşmasını sağlar. Bu durumda odak 

uzaklığı kısalır ve yakındaki cisimlerin görüntüsü retina üzerinde 

oluşur. Cisimleri net olarak görebilmek için göz merceğinin kalınlığı-

nın ayarlanmasına uyum sağlama (odaklanma) denir. 

 Gözün net bir şekilde odaklanabileceği en yakın uzaklık, 

gözün yakın noktası olarak adlandırılır. Küçük çocuklar için bu 

uzaklık 10 cm’ye kadar düşebilirken, genç yetişkinler için genellikle 

25 cm’dir. İnsanlar yaşlandıkça uyum sağlama yeteneği azalır ve 

gözün yakın noktası artar. Bir insan için bir cismin net olarak görü-

lebileceği maksimum uzaklığa ise uzak noktası denir. 

Merceklerin nerelerde 
kullanıldığını, ansiklopediler-
den, ışıkla ilgili bilimsel kay-
naklardan ve internet sitele-
rinden araştırınız. Araştırma 
sonuçlarını öğretmeninizin 
rehberliğinde sınıfta arkadaş-
larınızla paylaşınız.
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Çoğu insanın gözü 25 cm’den sonsuza kadar olan aralıkta 

uyum sağlayamayabilir ya da gözde bazı kusurlar olabilir. Yaygın 

olarak karşılaşılan göz kusurları miyopluk, hipermetropluk ve 

astigmatlıktır.  Bu göz kusurları merceklerle (gözlük ya da kontak 

lenslerle) büyük ölçüde düzeltilebilir. 

Miyop göz kusurunda gözler, sadece yakındaki cisimlere odak-

lanabilir. Uzaktaki cisimler net olarak görülemez. 

Hipermetrop göz kusurunda göz, yakındaki cisimlere odak-

lanamaz. Uzaktaki cisimler net olarak görülebildiği halde yakın 

nokta “normal” den büyük olur ve bu durum okumayı güçleştirir. 

Hipermetropluğa benzer başka bir göz kusuru da Presbitlik olarak 

adlandırılır. 

Yatay çizgilerin dikeylerden farklı bir düzlemde görülmesi şek-

lindeki göz kusuruna astigmatlık denir. Örneğin, bir pencerenin 

yatay ve dikey kısımları aynı anda net olarak görülemez.

Sizce miyop ve hipermetrop göz kusurları neden kaynaklanır? 

Bu göz kusurlarını düzeltmek için hangi tür mercekler kullanılır? Bu 

konulardaki tahminlerinizi öğretmeninizin rehberliğinde arkadaşları-

nızla paylaşınız.

 

Miyopluk: Genellikle göz yuvarının çok uzun olmasından, 

bazen de korneanın eğriliğinin fazla olmasından kaynaklanır. Her 

iki durumda da uzaktaki cisimler retinanın önünde odaklanır. Paralel 

ışınların ıraksamasını sağladığından ıraksak (kalın kenarlı) mercek 

kullanılarak görüntünün odakta oluşması sağlanabilir.

Cisimlerden
gelen ışınlar

Şekil 4.62 Miyop (yakın görüşlü) göz

Hipermetropluk: Hipermetropluk genellikle göz yuvarının çok 

kısa olmasından, bazen de korneanın eğriliğinin yeterli olmama-

sından kaynaklanır. Yakınsak (ince kenarlı) mercek kullanılarak 

düzeltilebilir. 

Cisimlerden 
gelen ışınlar

Şekil 4.63 Hipermetrop (uzak görüşlü) göz
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Genellikle yaşlılığa bağlı olarak gözün uyum yapma yeteneği-

nin ve uzak noktanın azalması şeklinde ortaya çıkan göz kusuruna 

presbit göz kusuru (presbitlik ) denir. Presbitlik ince kenarlı mer-

ceklerle düzeltilebilir.

Astigmatizm: Genellikle korneanın simetrik küresel olmayıp, 

bir düzlemde diğerinden daha eğri olduğu durumlarda oluşan bir 

göz kusurudur. Silindirik yüzeyli merceklerle düzeltilebilir. 

Göz kusurlarını düzeltmede kullanılan mercekler genelde güç-

leri ile tarif edilir. Bir merceğin odak uzaklığının metre cinsinden 

tersine yakınsama (merceğin gücü) denir. Yakınsama kısaca Y ile 

gösterilir ve diyoptri birimi ile ifade edilir.

Y = Güç 
f m

1=
^ h

Örneğin odak uzaklığı f = 0,5 m olan merceğin gücü,

Y , m0 5
1 2= =  diyoptri olur.

Odak uzaklığı —40 cm olan kalın kenarlı merceğin gücü —2,5 

diyoptri olur.

Numaralı gözlüklerin numarası, diyoptri cinsinden ifade edilen 

güçtür. Örneğin, 2 numara yakınsak merceğin gücü 2 diyoptridir. 2 

numara ıraksak merceğin gücü -2 diyoptridir.

Bu bilgileri kullanarak numarası bilinen bir gözlükte kullanılan 

merceğin odak uzaklığını hesaplayabilir, merceğin cinsini belirleye-

biliriz. 

Aşağıdaki örnekleri inceleyerek öğrendiklerimizi pekiştirelim.

1. Örnek
Kitap okuma ve yazı yazma sırasında görme sorunu olan 

Ali’ye doktoru  +1,25 numara gözlük kullanmasını öneriyor. Ali’nin 

satın alacağı gözlükte kullanılacak merceğin cinsini ve odak 

uzaklığını belirleyelim.

Çözüm

Gözlük numarasının önünde (+) işareti bulunduğundan 

gözlükte kullanılacak mercek ince kenarlı (yakınsak mercek) 

olmalıdır.

Gözlük numarası (güç) odak uzaklığının metre cinsinden 

tersi olduğundan

Y 
f m

1=
^ h

  olduğundan, f Y
1=    yazılır.

, ,Yf 1
1 25

1 0 8= = =  m  bulunur.
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2. Örnek
Ayşe kullandığı gözlük numarasının — 2,5 olduğunu bilmek-

tedir. Buna göre Ayşe’nin gözlüğünde kullanılan merceğin cinsini 

ve odak uzaklığını belirleyelim.

Çözüm

Gözlük numarasının önünde (—) işareti bulunduğundan göz-

lükte kullanılacak mercek kalın kenarlı (ıraksak mercek) olmalıdır.

, ,Yf 1
2 5
1 0 4= = = m  bulunur.

Optik Aletler
Bir cismin görünen büyüklüğü, görüntüsünün retinadaki büyük-

lüğü ile belirlenir. Küçük bir böceğe ya da çöp gibi cisimlere daha 

yakından bakmak için gözümüzü olabildiğince bu cisimlere yaklaş-

tırırız. Fakat göz, yakın noktadan (yaklaşık 25 cm) daha yakındaki 

cisimlere net olarak odaklanamaz. Bir yakınsak mercek kullanarak 

cismin 25 cm mesafedeki durumuna göre oldukça büyütülmüş 

görüntüsü elde edilebilir.

Küçük ya da bizden uzakta olduğu için net olarak göremediği-

miz nesneleri daha büyük ve net olarak görmemizi sağlayan gözlük 

camı, basit büyüteç, fotoğraf makinesi, mikroskop ve teleskop gibi 

araçlara optik alet denir. Gözlük camı, basit büyüteç ve fotoğraf 

makinesinde tek mercek kullanılır. Mikroskop ve teleskop gibi optik 

aletlerde iki mercek bulunur. 

a. Basit Büyüteç

İnce kenarlı mercekte cismin odak noktası ile mercek arasında 

olması durumunda sanal, düz ve cisimden büyük görüntü oluştuğu-

nu hatırlayalım. Bir ince kenarlı mercek, cisimle arasındaki mesafe 

odak uzaklığından daha az olacak şekilde ayarlanarak mercekten 

cisme bakıldığında cisimden büyük görüntü elde edilir. Bir tek yakın-

sak mercekten oluşan optik alete basit büyüteç denir. Büyüteçte 

cisim 25 cm’den daha yakın mesafeye yerleştirilebilir.

Cisim

Göz 25 cm

Normal bir göz için cisim gözün yakın noktasında (25 cm) iken, 

retinada net ve en büyük görüntü oluşur. Bunun sağlanamaması 

durumunda büyüteç kullanılarak büyük ve net görüntü oluşturula-

bilir.
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c

g

Göz
Büyüteç

Cisim Görüntü

Şekil 4.64 Büyüteçte görüntünün oluşması

b. Mikroskop

Bir cismi basit büyüteçte olduğundan daha fazla büyütmek 

gerektiğinde mikroskop kullanılır. 

Objektif

Görüntü
merceği

Ayar düğmesi

Fotoğraf 4.6 Mikroskop

Şekil 4.65 Mikroskopta görüntü

Görüntü
merceği

Objektif
merceği

F ¢2

F2

F1

F1

Mikroskopta biri görün-
tü merceği diğeri objektif 
merceği olarak adlandırı-

lan iki yakınsak mercek kul-

lanılır.  Objektif merceğinin 

önüne yerleştirilen cismin, 

görüntü merceği ile bu mer-

ceğin odak noktası arasın-

da ters ve gerçek görüntüsü 

oluşur. Bu görüntü, görüntü 

merceği tarafından cisim ola-

rak kullanılır ve odak noktası 

ile mercek arasında olduğu 

için cisimden büyük ve sanal 

görüntü oluşur.
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c.  Dürbün ve Teleskop

Teleskoplarda optik sistem mikroskobun sistemine benzer. Her 

ikisinde de görüntü bir objektifle oluşturulur ve bir görüntü merceği 

ile bakılır. Aralarındaki en önemli fark, teleskobun uzak mesafeler-

deki büyük cisimleri, mikroskobun ise yakın mesafelerdeki küçük 

cisimleri görüntülemek için kullanılmasıdır.

Kırıcı teleskop ve yansıtıcı teleskop olmak üzere iki çeşit teles-

kop vardır. Kırıcı teleskopta iki mercek, yansıtıcı teleskopta ise bir 

mercek ve bir küresel ayna kullanılır.

Kırıcı teleskoplarda objektif merceğinin odak uzaklığı büyük, 

görüntü merceğinin odak uzaklığı ise küçüktür.  Mercekler, objektif 

merceğinin birinci odağı ile görüntü merceğinin ikinci odağı çakışa-

cak şekilde yerleştirilir. Buna göre teleskopun uzunluğu objektif ve 

görüntü merceklerinin odak uzaklıkları toplamına eşittir. 

Görüntü
merceği

Objektif
merceği

F ¢1 , F2

Göz

Şekil 4.66 Kırıcı teleskopta görüntü

Uzaktaki cisimlerin objektif merceğinin odağında gerçek ve ters 

görüntüsü oluşur. Bu görüntü,  görüntü merceği için cisim olarak 

kullanılır ve görüntü merceğinde Şekil 4.66’daki küçük ayı yıldızı 

gibi sanal ve büyütülmüş görüntü oluşur. 

Dürbün yapı olarak teleskoba benzer ancak teleskopta ters 

görüntü, dürbünde ise düz görüntü oluşur. Teleskoplarla gözlemle-

nen gök cisimleri küre şeklinde olduğu için görüntünün ters olması 

bir olumsuzluğa neden olmaz. Ancak uzağımızdaki nesnelerin ters 

görüntüsü bazı yanılgılara neden olabilir. Bu yüzden dürbünlerde 

üçüncü bir yakınsak mercek kullanılarak görüntünün düzeltilmesi 

sağlanır. 

Optik Alet Tasarla ve Yap
Fotoğraf makinesinin yapısını, parçalarını sökmeden ince-

leyiniz. Fotoğraf makinesi ile ilgili tanıtıcı kaynaklardan maki-

nenin yapısı hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgilerden 

yararlanarak basit bir fotoğraf makinesi tasarlayıp uygun araç 

gereçlerle fotoğraf makinesi yapınız. Fotoğraf makinenizi öğret-

meninizin rehberliğinde arkadaşlarınıza tanıtınız. 

Fotoğraf 4.7 Teleskop



4. Ünite

202

Değerlendirme Çalışmaları

A. Aflağ›daki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olan-
ları ile tamamlayınız. 

Ay tutulması, aydınlanma şiddeti, görünür uzaklık, ışık şiddeti, kırılma, kırılma indisi, lümen,  
presbit göz kusuru, retina, sanal görüntü, saydam madde, sınır açısı, spektrum, tam yansıma, 

yansıma

1. Bir ışık kaynağının 1 saniyede yaydığı ışık enerjisi miktarı ………………  kavramı ile ifade edilir.

2. Işık şiddeti 1 Candela olan noktasal bir ışık kaynağından 1 m uzaklıkta ve 1 m2 büyüklükteki 

yüzeye dik olarak gelen ışık akısına ………………  denir. 

3. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına ………………  denir.  

4. Cam ve ince su tabakası gibi ışığı iyi geçiren maddelere ………………  denir. 

5. Dünya, Güneş ile Ay’ın arasında olacak şekilde Ay’ın, Dünyanın oluşturduğu tam gölgeye girme-

sinden dolayı Güneş’in ışığını alamaması olayına ………………  denir.  

6. Bir ışık kaynağından çıkan ışınların herhangi bir yüzeye çarparak doğrultu değiştirmesine 

………………  denir.

7. Ayna ve merceklerde ekran üzerine düşürülemeyen görüntülere ………………  denir.

8. Işığın boşluktaki hızının belli bir saydam ortamdaki hızına oranına o saydam ortamın 

………………  denir.

9. Işığın bir ortamdan kırılma indisi farklı olan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine 

………………  denir. 

10. Kırılma açısı 90° iken gelme açısının büyüklüğüne ………………  denir.

11. Sınır açısından büyük gelme açısı ile gelen ışınların bulunduğu ortamda yansımasına 

………………  denir.

12. Kırılma indisi küçük olan ortamdan kırılma indisi büyük olan ortama bakan bir gözlemcinin kırıl-

ma indisi büyük ortamdaki cismi gördüğü uzaklığa ………………  denir.

13. Beyaz ışığın prizmadan geçişi sırasında oluşan renk bantlarına ………………  denir.

14. Bir cismin net olarak görülebilmesi için görüntünün tam olarak ………………  üzerine düşmesi 

gerekir.

15. Genellikle yaşlılığa bağlı olarak gözün uyum yapma yeteneğinin uzak noktanın azalması şek-

linde ortaya çıkan göz kusuruna ………………  denir.
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B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ışığın bir kaynak tarafından yayılan parçacıklardan oluştuğu fikrini 

savunmuştur?

A) Isaac Newton

B) Christian Huygens  

C) Thomas Young

D) Clerk Maxwell 

E) Heinrich Hertz

2. Işığın dalga teorisini ilk olarak ortaya atan bilim insanı kimdir?

 

A) Isaac Newton  

B) Clerk Maxwell 

C) Heinrich Hertz  

D) Christian Huygens  

E) Thomas Young

3. Aydınlanma şiddeti ile ilgili olarak;

 I. Işık şiddeti ile doğru orantılıdır.

 II. Kaynağa olan uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

 III. Kaynaktan yüzeye gelen ışınların doğrultusu aydınlanma şiddetini etkilemez. 

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II

D) Yalnız III   E) II ve III

4. Aşağıdaki birimlerden hangisi ışık akısı birimi olarak kullanılır?

A) kandela B) lümen C) amper 

D) diyoptri E) Lüx

5. Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?

A) Tahta B) Bakır levha C) Buzlu cam

D) İnce su tabakası  E)Yağlı kâğıt
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6. 

Saydam olmayan
engel

Kaynak

II
I

III

Şekildeki ekran üzerinde gösterilen numaralı bölgelerden hangisi yarı gölgeyi göstermektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II   D)Yalnız III   E) II ve III

7. 

Şekildeki gölgenin oluşması için ağacın kaç numaralı ışık kaynağı ile aydınlatılmış olması gerekir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. 

Dünya

Yarı gölge

Tam gölge

Güneş
Ay

Şekildeki gibi Ay, Dünya’nın yarı gölgesinde bulunduğu sırada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Güneş tutulması

B) Ay tutulması

C) Kısmi ay tutulması

D) Dolunay

E) Ay Dünya’dan görülmez.

9. Şekildeki gibi bir düzlem yüzeyle 60° açı yaparak gelen ışın yüzeyden yansıdığında yansıma 

açısı kaç derece olur?

Düzlem yüzey
60°

A) 30° B) 45°  C) 60°  D) 75° E) 90°
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10. Şekildeki gibi düz aynaya gelen ışın,  aynadan kaç numara ile gösterilen doğrultuda yansır?

2

3
4 5

1

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. Bir ışık kaynağından çıkan paralel ışınlar aşağıdaki yüzeylerden hangisi ya da hangileri ile kar-

şılaştığında düzgün yansıma gerçekleşir?

I II III

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II

D) Yalnız III E) I ve III

12. Bir cismin düz aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

I. Görüntü cisimle aynı yönlüdür.

II. Görüntü cisimden küçüktür.

III. Görüntü sanaldır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

D) I ve III E) Yalnız III

c
FM13. Şekildeki “C” cisminin çukur aynadaki görüntüsü hangi seçenekte 

doğru gösterilmiştir?

g

F

A)

M g F

B)

M

g

F

C)

M

F

E)

M

g
g

F

D)

M
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F M

14. Şekildeki “C” cisminin tümsek aynadaki görüntüsü hangi seçe-

nekte doğru verilmiştir?

 

g

F

A)

M g F

B)

M
g

F

C)

M

F

E)

M

g
g

F

D)

M

15. Bir saydam ortamın kırıcılık indisi ile ilgili olarak;

 I. Bir ortamın kırılma indisi ışığın o ortamdaki hızına bağlıdır.

 II. Bir ortamın başka bir ortama göre kırılma indisine bağıl kırılma indisi denir. 

 III.  Işığın bir ortamdaki hızının başka bir ortamdaki hızına oranına bağıl kırılma indisi denir. 

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

D) Yalnız III E) I, II ve III

16.  Şekildeki su dolu kabın tabanında bulunan,  K noktasal ışık kaynağından çıkan ışık sudan 

havaya geçmektedir.  Buna göre numaralandırılmış açılardan hangisi sınır açısıdır?

N

Su

1

2 3 5

4Hava

N N

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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2

3

4

5

1

Prizma
K

17. Şekildeki gibi K noktasal ışık kaynağından çıkıp paralel yüzlü 

cam prizmaya gelen ışık prizmadan hangi yolu izleyerek geçer.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

18.  Aşağıdaki renk çiftlerinden hangisi hem ışık renklerinde hem de boya renklerinde ana renkler-

dir?

A) Kırmızı- yeşil B) Kırmızı- sarı C) Mavi- yeşil

D) Mavi- sarı E) Kırmızı- mavi

Kutu

19. Şekildeki kutu bir optik aracı temsil etmektedir. Paralel ışınların 

bu araçtan geçişi gösterildiğine göre kutunun temsil ettiği optik araç 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kalın kenarlı mercek 

B) İnce kenarlı mercek

C) Düz ayna

D) Çukur ayna

E) Tümsek ayna

20. Göz doktoru Ahmet’e -1,25 numara gözlük yazmıştır. Ahmet’in satın alacağı gözlükte kullanıla-

cak merceğin cinsi ve odak uzaklığı nasıl olmalıdır?

A) Kalın kenarlı mercek, f = 0,4 m

B) İnce kenarlı mercek, f = 0,4 m

C) Kalın kenarlı mercek, f = -0,8 m

D) İnce kenarlı mercek, f = - 0,8 m

E) Kalın kenarlı mercek, f = 0,8 m

21. Aşağıdaki optik araçlardan hangisinde bir adet yakınsak mercek kullanılır?

A) Teleskop B) Mikroskop C) Fotoğraf makinesi

D) Büyüteç E) Dürbün
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1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 45)
A Bölümü B Bölümü

1. basınç

2. ters orantılı

3. zeytinyağı

4. fazla

5. laminer akış

6. akış yolu

7. süreklilik

8. barometre

9. üstünde

10. yoğunluğuna

 1. D

 2. D

 3. C

 4. E

 5. B

 6. C

 7. D

 8. A

 9. D

 10. E

 11. C

 12. D

 13. B

 14. E

3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 133)
A Bölümü B Bölümü

 1. titreşim

 2. periyot

 3. frekans

 4. genlik

 5. enine dalga

 6. boyuna dalga

 7. periyodik dalga

 8. yansıma

 9. girişim

 10. dik doğrultuda

 11. normale yaklaşarak

 12. rezonans

 1. B

 2. C

 3. D

 4. E

 5. E

 6. A

 7. D

 8. E

 9. C

 10. C

 11. D

 12. B

 13. B

 14. E

 15. B

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 202)
A Bölümü B Bölümü

 1. ışık şiddeti

 2. lümen

 3. aydınlanma şiddeti

 4. saydam madde

 5. ay tutulması

 6. yansıma

 7. sanal görüntü

 8. kırılma indisi

 9. kırılma

 10. sınır açısı

 11. tam yansıma

 12. görünür uzaklık

 13. spektrum

 14. retina

 15. prespit göz kusuru

 1. A

 2. D

 3. C

 4. B

 5. D

 6. B

 7. C

 8. C

 9. A

 10. C

 11. B

 12. D

 13. D

 14. C

 15. E

 16. C

 17. C

 18. E

 19. A

 20. C

 21. D

2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 94)
A Bölümü B Bölümü

 1. pozitif

 2. negatif

 3. statik

 4. elektirk alan

 5. elektrik akımı

 6. doğru

 7. eşdeğer direnç

 8. paralel

 9. Kirchof’un Akımlar

  Kanunu

 10. Ferromanyetik

 11. Kuzey Kutup

 12. Manyetik alan

 1. C

 2. B

 3. A

 4. C

 5. D

 6. C

 7. D

 8. D

 9. C

 10. B

 11. E

 12. D

 13. C

 14. D

 15. C

Cevap Anahtarı
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A

ağır: Tartıda ağırlığı çok gelen.

ağırlık: Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke.

akım: Hava, su gibi akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı.

akışkan: Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp, içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan madde.

alçak basınç: Barometrede 760 mm altında bulunan, kötü havaya işaret olan hava durumu.

atmosfer: Yeryüzünü saran, meteorolojik olayların meydana geldiği hava tabakası.

aydınlanma şiddeti: Bir yüzeyin birim alanı üzerine düşen ışık akısı miktarı.

B

basınç: Bir yüzeye dik ve düzgün olarak etkiyen kuvvetin, bu yüzeyin alanına oranı.

büyüteç: Odak uzaklığı birkaç santimetre olan, küçük cisimleri daha büyük bir görünüm açısı altında incelemeye elverişli 

yakınsak(ince kenarlı) mercek.

D

derinlik: Bir akışkanın, içinde bulunduğu kabın tabanının sıvı yüzeyine uzaklığı.

diyagram: Herhangi bir olayın değişimini gösteren şekil, grafik.

doğrusal: Bir doğru ile ilgili olan; bir doğruyu izleyen.

dürbün: Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten olu-

şan optik alet.

E

elektrik akımı: Herhangi bir dış etkiden dolayı iletkendeki yük dengesinin bozulması sonucu rastgele hareket eden serbest 

elektronların akmasıyla oluşan akım. 

elektrik alanı: Yüklü bir taneciğin etrafında oluşturduğu, işaretine bağlı olarak yüklü tanecikleri iten veya çeken kuvvet alanı.

elektriklenme: Bir maddenin elektron sayısı değiştirilerek yük dengesinin bozulması.

elektriksel direnç: Bir iletkenin yapısal ve geometrik özelliklerine bağlı olan, akımın akmasına karşı koyan karakteristiği.

elektrolit: Belirli çözücülerde (genellikle su olmak üzere) çözülebilen veya eriyik halde bulunabilen kimyasal bileşikler.

elektrot: Bir elektrolitin içine daldırılan, artı kutbu oluşturana anot, eksi kutbu oluşturana katot denilen iki iletken çubuktan 

her biri.

enerji: İş yapma kapasitesi.

esneklik: Bir kuvvet etkisinde şekil ve boyutları değişen bir katı maddenin ilk şekil ve boyutlarına dönme özelliği.

eşdeğer direnç: Bir elektrik devresinde bir noktada toplanmış, farklı noktalardaki küçük farklı dirençlerin toplamı olarak aynı 

gücü dağıtan, seri bağlamada dirençlerin toplamı, paralel bağlamada terslerinin toplamlarıyla elde edilen direnç.

F

frekans: Periyodik bir olayın birim zamanda tekrarlama sayısı.

Sözlük
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G

gerilim: Üzerinden I akımı geçen, direnci R olan bir iletkenin herhangi iki noktası arasında ölçülen  potansiyel farkı.

genlik: Bir dalga veya periyodik olarak değişen herhangi bir niceliğin salınmasının ulaşabildiği en büyük mutlak değer.

girişim: İki veya daha fazla dalganın aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirmesi olayı.

gölge: Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık.

görüntü: Kendinden ışıklı veya bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan bir cisimden gelen veya yansıyan ve bir optik sistemi 

geçen ışık tarafından oluşturulan, cismin optik kopyası.

görüş alanı: Bir noktadan bakan gözün ayna içinde görebildiği alan.

güç: Birim zamanda yapılan iş veya elde edilen enerji.

H

huni: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç.

İ

iletken: Isı veya elektriği kütlesinin bir noktasından diğerine iletebilen madde.

K

kırılma: Işık veya dalganın bir ortamdan diğerine geçerken yayılma doğrultusunda ve hızında meydana gelen değişme.

küresel ayna: Yansıtıcı yüzeyleri küre şeklinde olan çukur veya tümsek ayna.

L

lümen: Bütün noktaları kaynaktan birim uzaklıkta olan bir birim yüzeye düşen ışık akısına eşit akı birimi.

M

manyetik: Mıknatıs veya mıknatıslıkla ilgili madde, olay veya terimlerin niteliği.

manyetik alan: Bir mıknatıs veya hareketli bir elektrik yükünün çevresinde oluşturduğu kuvvet alanı.

manyetik kuvvet: Bir manyetik alanda hareketli yüklü bir taneciğe uygulanan kuvvet.

manyetik sapma: Doğu ve batı cinsinden ifade edilen ve manyetik kuzeyin doğusunu gerçek kuzeye göre belirlemek için 

kullanılan açı.

manyetit: Mıknatıs özelliği olan madde.

mekanik: Fiziğin kuvvet alanlarındaki fiziksel sistemlerin davranışları ve çevreleriyle etkileşimlerini inceleyen ve etkileşim-

lerin genel ilkelerini belirleyen dalı.

mercek: Genellikle saydam camdan veya ışık kırıcı maddelerden yapılmış, yüzeyleri çukur veya tümsek olan ve ışığı top-

layan veya dağıtan küresel yüzeyli optik madde.

N

negatif: Elektron yükünün niteliği.

nötr: Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, yüksüz.
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O

optik merkez: Bir mercekte asal eksen üzerinde bulunan ışınların kırılmadan geçtiği nokta.

oran: Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı. 

Ö

özdirenç: 1 cm uzunluğunda, 1 cm2 kesitli bir iletkenden 1 A akım geçmesiyle oluşan ve sıcaklığa bağlı olan elektriksel 

direnç.

P

paralel: Bir düzlemde sonsuzda kesiştiği varsayılan, aralarındaki açı sıfır olan, iki veya daha fazla doğru veya ışın demetinin 

durumu.

periyodik dalga: Eşit zaman aralıklarında oluşan dalga.

periyot: Art arda iki dalga tepesi ya da iki dalga çukurunun oluşması  için geçen süre.

pozitif: Proton yükünün niteliği.

prizma: Işık ışınlarını ayrıştıran ve saptıran, saydam maddeden yapılmış üçgen prizma. 

R

rezonans: Sürücü kuvvetin frekansının doğal titreşim veya salınım frekansıyla eşit olması sonucu sistemin azami genlikle 

titreşmesi veya salınması.

S

salınım: Bir sarkaç veya salıngaç gibi, belli konumlardan aynı zaman aralıklarında geçen cisimlerin hareketi. 

sanal: Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan (zahirî).

sarkaç: Bir nokta veya eksen etrafında bilinen bir T periyodu ve ağırlığın etkisiyle salınan katı cisim. 

saydam: Işığı tam geçirerek arkasındaki nesneleri belirgin bir biçimde gösteren ortam. 

sicim: Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip.

skaler: Yalnızca büyüklüğü ile belirlenen doğrultu ve yönü olmayan kütle, zaman, sıcaklık gibi niceliklerin niteliği. 

spektrum: Beyaz ışığı oluşturan renklerin dağılımı.

statik: Durgun, hareketsiz olan.

straboskop: Hareketli bir nesnenin titreşim veya dönme frekansını eş zamanlı yapmak için frekansı ayarlanabilir yoğun bir 

flaş ışığı üreten ve böylece nesnenin hareketsiz görüntüsünü veren alet. 

T

titreşim: Esnek bir maddenin veya dalga hareketi yapan bir ortamın denge durumundan ayrılıp bırakılmasıyla başlayan hızlı 

periyodik hareket. 

tüp: Akışkan maddeler için metal, cam ve benzeri malzemelerden yapılmış, genellikle silindir biçiminde bir ucu kapalı boru.  

türbülans (girdap): Akışkanların herhangi bir noktasındaki hız, momentum ve basınç değerlerinin burgaç oluşumuyla hem 

yönlerinin hem de büyüklüklerinin zamanla değişerek gelişigüzel dalgalandıkları akış.
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V

vektörel büyüklük: Büyüklüğü, doğrultusu ve yönü olan, konum, kuvvet, yer değiştirme gibi nicelikler.

Y

yalıtkan: Ses, ısı, elektrik gibi enerjiyi geçirmeyen maddelerin niteliği.

yankı: Yansıyan veya giden dalgadan, uygun bir gecikme süresiyle geri dönen bir dalga paketi.

yansıma:  Bir ışık dalgasının bir yüzeye çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönmesi.

yarı gölge: Bir ışık kaynağı önüne konulan saydam olmayan bir cismin gerisindeki ekran üzerine vuran gölgesinin çevresin-

de görülen, çok koyu karanlık olmayan bölümü.

yarı saydam: Işığı dağıtarak geçirdiği için arkasındaki nesneleri net olarak göstermeyen cisimlerin niteliği. 

yer çekimi: Bütün cisimlerin birbirlerini çekmeleriyle sonuçlanan etki. 

yoğunlaşma: Maddenin gaz halinden sıvı haline geçmesi. 

yüksek basınç: Basınç ölçerde 760 mm üstünde bulunan ve güzel havayı belirten hava durumu.

yüzey: Herhangi bir nesnenin belirli yöndeki düzlemsel ve iki boyutlu uzantısı.
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