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Enerji nedir?

ì Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir 
tanımını yapmak imkânsızdır ama en yaygın tanım şudur: Enerji, 
bir sistemin iş yapma kapasitesidir.

ì Fizikte iş, kuvvetin yer değişim yönündeki bileşeninin etkisinin 
yer değiştirmeyle çarpımı olarak tanımlanır ve enerji, iş ile aynı 
birimle ölçülür.
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Enerji nedir?

ì Enerjinin 3 temel formülü vardır:

1. E = Fd
1 Joule enerjisi olan bir madde, 1 metreyi 1 Newton ile gidebilir.

2. E = mc2

1 kg kütlesi olan bir maddenin ışık hızının karesinin sayısal 
değeri kadar (Joule) enerjisi vardır.

3. E = Pt
1 Joule enerjisi olan bir madde, 1 saniye boyunca, 1 Watt'lık güç 
uygulayabilir.
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Enerji nedir?

ì Enerji temel olarak iki formdadır: Kinetik enerji ve potansiyel 
enerji. 

1. Kinetik enerji; atılan bir tenis topu gibi hareketli bir kütle 
tarafından taşınan hareketin enerjisidir. 

2. Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel 
durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin 
yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan 
veya gerilen yay potansiyel enerji depolar.
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Enerji nedir?
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Kinetik enerji Kinetik enerji

Potansiyel enerji



Enerji nedir?
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Enerji formu Potansiyel Kinetik

Nükleer Evet Hayır

Yerçekimi Evet Hayır

Mekanik (hareket) Evet (durağan) Evet (hareketli)

Termal (ısı) Hayır Evet

Radyoaktif Hayır Evet

Kimyasal Hayır Evet

Manyetik Hayır Evet

Elektrik Dolu şarj ile Deşarj esnasında



Enerji nedir?

ì Enerjinin korunumu yasası şöyle söyler: Enerji ne yoktan var olur 
ne de yok olur, sadece farklı biçimlere dönüştürülebilir. 
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Elektromanyetik enerji (ışık)

Kimyasal enerji

Elektik enerjisi



Elektriğin tarihçesi

ì Elektriğin var oluşu ile ilgili insanlar en ufak bir bilgi 
sahibi değilken bile, elektrikli yılan balığının şok 
etkisinin farkındalardı. Antik Mısır’da MÖ 2750 de 
yazılmış bir yazı bu balığı Nil’in fırtınası olarak 
tanımlamıştır. 

ì Muhtemelen ışığın kimliği ve elektrikle ilgili 
doğruya en yakın ve en eski yaklaşım, Araplardan 
gelmiştir. On beşinci yüzyıldan önce ilk defa Araplar 
tarafından ray (ışın) olarak adlandırılmıştır.
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Elektriğin tarihçesi

ì Elektriğin elde edilmesi, elektrostatik kavramına 
dayanır. MÖ 600 civarlarında Yunan filozof Thales
of Miletus, bir kehribar parçasını kedinin 
tüylerine sürtüldüğünde, kuş tüyü gibi objeleri 
kendine çekebildiğini gözlemler. Yine kedi tüyüne 
sürtülen kehribarı kendi vücuduna 
yaklaştırdığında küçük kıvılcımlar çıktığını fark 
eder. 

ì Böylece insanlık tarihinde ilk defa Statik Elektrik
kavramından söz edilmiş olur.
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Elektriğin tarihçesi

ì William Gilbert, 1600'de yayımlanan De 

Magnete adlı eserinde, Latincede 

kehribar anlamına gelen ve Yunancada 
da aynı anlamı taşıyan ἤλεκτρον

(elektron) electrum kelimesinden 

esinlenerek oluşturulan, sürtülünce 

küçük nesneleri çekme özelliğini 

tanımlayan Latince electricus kelimesini 
türetti.
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Elektriğin tarihçesi

ì 1672 yılında Otto Von Guericke, Kükürt bir küreyi döndüren bir 
makine yaptı. Dönen küreye çeşitli cisimler (örneğin yün) 
yaklaştırılınca durağan elektrik üretilebilmekteydi.

ì Bu makine bilinen ilk elektrostatik jeneratördür. 
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Elektriğin tarihçesi

ì 1729 yılında bir arkadaşı ile yaptığı bir deneyde elektriği art arda 
bağlı çeşitli cisimler aracılığı ile 255 metrelik bir uzaklığa kadar 
iletebilmeyi başardı. Çalışmalarından elde ettiği bilgiler ile çeşitli 
maddeleri iletken ve yalıtkan olarak ilk kez sınıflandıran 
Stephen Gray olmuştur.
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ì 1727’ de İngiliz astronom Stephen Gray, elektriğin 
iletilebileceğini kanıtlayan ilk deneyleri yaptı. 
Elektriklendirilmiş bir şişede elektriğin, şişenin 
mantar kapağına da geçtiğini gören Gray bu 
gözleminden yola çıkarak ipek, cam, metal, çubuk 
ve benzeri cisimleri art arda iliştirip elektriğin bu 
cisimler aracılığı ile iletilebileceğini kanıtladı.



Elektriğin tarihçesi

ì Fransız kimyager Charles François de Cisternay du
Fay 1733 yılında iki tip elektriğin olduğunu keşfetti 
ve bunları camsı ve reçinemsi (daha sonraları pozitif 
ve negatif elekrik yükü olarak anıldı) olarak 
adlandırdı. Ayrıca zıt yüklü cisimlerin birbirini 
çektiğini aynı yüklü cisimlerinse birbirini ittiğini 
keşfetti.
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ì 1745 yılında Hollandalı Profesör Pieter van
Musschenbroek, Leyden şişesi adını verdiği, içine 
metal bir çubuk batırılmış, yarısına kadar su veya 
cıva gibi bir sıvı ile dolu bir cam şişeden oluşan 
tarihin ilk kapasitörünü yaptı.



Elektriğin tarihçesi
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ì 1746’ da Amerikalı siyasetçi ve mucit Benjamin Franklin, elektrik 
yüklerindeki artı ve eksi uçlarını keşfetti ve elektrik yükünün korunumu 
ilkesini ortaya attı. 

ì 1752 yılında fırtınalı bir havada uçurtma uçurarak gerçekleştirdiği 
deneyi sonunda şimşeğin elektriksel bir olay olduğunu keşfetti. 
Elektrikten etkilenmeleri sebebiyle kendisinin kurtulmasına rağmen iki 
yardımcısının öldüğü bu deneyden yola çıkarak paratoner’ i keşfetti.



Elektriğin tarihçesi
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ì 1777 yılında Fransız fizikçi Charles-Augustin de 
Coulomb yüklü iki metal küre veya mıknatısın 
birbirlerini itme-çekme miktarlarını ölçen bir tartı 
mekanizması geliştirdi.

ì 1785 yılında Coulomb elektriksel iki yük arasındaki kuvvetin, 
yüklerin çarpımı ile doğru, yüklerin arasındaki uzaklığın karesiyle 
ters orantılı olduğunu belirleyen Coulomb kanununu geliştirdi. 



Elektriğin tarihçesi

ì 1794 yılında İtalyan fizikçi Alessandro
Volta, ilk elektrik pilini icat etti. 

ì Volta tarafından yapılan pil, ilk 
elektrokimyasal hücre olarak tanımlandı. 
Bu pil, çinko ve bakır iki elektrot ve 
elektrolit olarak sülfrik asit ve tuzlu su 
karışımı içeriyordu. 

ì 1800’ lü yıllarda ilk ticari piller üretilip 
satılmaya başlandı.
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Voltatik pil



Elektriğin tarihçesi

ì 1819 yılında Danimarkalı Profesör Hans
Christian Ørsted bir mıknatısın yanındaki telin 
içinden akım geçirildiğinde mıknatısın teli 
hareket ettirdiğini gözlemiş. Böylece elektrik ile 
manyetizma arasındaki ilişki kanıtlanmıştır. 
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ì Aynı yıl, Ørsted’ in çalışmasından etkilenen 
Fransız matematikçi ve fizikçi Andre Marie 
Ampere, elektromanyetizma kavramını 
matematiksel olarak ifade etti. Ayrıca Ampere, 
elektrik akım miktarını ölçen bir cihaz geliştirdi.



Elektriğin tarihçesi

ì 1821 yılında İngiliz fizik ve kimyacı Michael 
Faraday, bir mıknatıs etrafında, tersine karşılıklı 
dönebilen bir kablo sistemi geliştirdi ve böylece 
ilk defa elektrik enerjisi mekanik enerjiye 
dönüştürülmüş oldu. Faraday, elektrik 
motorunun mucididir.
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ì 1827 yılında Alman bilim adamı Georg Simon
Ohm, Ohm Kanunu (V=IR) olarak bilinen, bir 
telden geçen akımın, geçtiği alanla doğru 
orantılı ve uzunluğuyla ters orantılı olduğunu 
tespit ederek gerilim, akım ve direnç arasındaki 
bağlantıyı buldu.



Elektriğin tarihçesi

ì 1864 yılında İskoç fizikçi ve matematikçi James 
Clerk Maxwell, fizikte ikinci büyük gelişme 
olarak adlandırılan Maxwell Denklemlerini 
ortaya atmıştır. Maxwell elektrik ve manyetik 
alanların uzayda dalga formunda sabit ışık 
hızında ilerlediğini bulmuştur.
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ì 1879 yılında Thomas Alva Edison elektrikli ampulü 
icat etti. Bir iş adamı olan Edison, pazarladığı 
ampuller ile 3 yıl içinde New York sokaklarını 
aydınlattı. Edison; teyp, kamera, projektör gibi 
birçok buluşu için toplam 1093 adet patente 
sahiptir.



Elektriğin tarihçesi

ì 1800’ ün sonlarında Nikola Tesla, alternatif akım 
üzerine yaptığı çalışmalarla 300’ den fazla patent 
aldı. Alternatif akım motoru ve alternatif akım 
jeneratörünü icat etti. 1895 yılında Niagara
şelalesine inşa edilen hidroelektrik santral Tesla’ 
nın eseridir. 
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ì Tesla, alternatif akımın uzak mesafelere doğru akıma göre daha 
kolay iletilebileceğini göstermiştir. Bugün kullandığımız yüksek 
gerilim hatları, Tesla’ nın çalışmalarının eseridir. Ayrıca elektriği 
kablosuz olarak uzak mesafeye iletmiştir. 



Elektriğin tarihçesi

ì 1900 yılında 60,000 Volt elektrik iletildi.

ì 1911 yılında ilk elektrikli klima W.Carrier tarafından üretildi.

ì 1913 yılında elektrikli buzdolabı icat edildi.

ì 1923 yılında fotoelektrik hücreler keşfedildi.

ì 1947 yılında transistör icat edildi.

ì 1958 yılında ilk bütünleşik devre yapıldı.
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