
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 
ELEKTRİKLENME 

 
Bazen kuru bir ortamda yünlü 
kazağımızı çıkardığımızda 
saçlarımızın kazağa yapıştığını, 
kıvılcımlar oluşup çıt çıt sesler 
çıktığını duyarız.  

 
Bazen otomobilden 
inerken veya otomobile 
binerken kapıyı 
açmak için elimizi 
otomobilin metal kısmına 
dokundurduğumuzda 
bir karıncalanma 
hissederiz. 

Plastik bir tarağı yün kazağa 
sürttükten sonra ufak kâğıt 
parçalarına 
yaklaştırdığımızda, kâğıt 
parçalarını çektiğini 
görürüz. 
 

Şişirilmiş ve ağzı bağlanmış bir 
balonu yün kumaşa sürttükten 
sonra duvara yaklaştırdığımızda 
balonun duvara yapıştığını ama bir 
süre sonra yere düştüğünü 
görürüz. 
 

 
Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu olayların nedeni  

elektriklenmedir. 
  Bu elektriklenme olaylarında bir elektriksel kuvvet 
vardır ve bu elektriksel kuvvetin ortaya çıkması için 
cisimlerin elektriksel yükle yüklenmesi gerekir. 

 Bu yüklenme olayını daha iyi anlamak için önce 
atomun yapısındaki tanecikleri bilmek gerekir.   
 

Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Çekirdek ve 

çekirdeğin etrafında hareket eden  elektronlardan oluşur. 
Çekirdekte ise hareketsiz olan proton ve nötron tanecikleri 
bulunur. 

 Proton taneciği hareketsizdir ve Pozitif (+) 
yüklüdür. 

 Nötron taneciği hareketsizdir ve yükü yoktur. 
 Elektron taneciği ise hareketlidir ve Negatif (-) 

yüklüdür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:Bir atomdan elektron alınabilir ya da atoma 

elektron verilebilir. Ancak proton alınamaz, verilemez. 

 
Atomdaki yüklü parçacıkların miktarlarına göre atomlar 
yüksüz (nötr) veya yüklü halde bulunabilirler. 
 

          ATOMLAR 
 
 
 
YÜKLÜ ATOMLAR YÜKSÜZ (NÖTR)                

ATOMLAR 
    
POZİTİF (+)                NEGATİF (-) 
YÜKLÜ       YÜKLÜ 
ATOMLAR      ATOMLAR 

 
 
 
 

 
 Bir atomda pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşit 

ise o atom nötrdür. Nötr atomlardan oluşan cisim nötr 
cisimdir 

 Bir cisimde pozitif yük miktarı negatif yük miktarından 
fazla ise o cisme pozitif yüklüdür denir. 

 Eğer bir cisimde negatif yük sayısı pozitif yük 

sayısından fazla ise o cisme negatif yüklüdür denir. 

 Doğada iki tür elektrik yükü vardır. Bunlar pozitif(+) 
ve negatif (-) elektrik yükleridir. 

 Bu yüklerin etkileşimi aşağıdaki gibidir. 
 

 



 

 

 

 
 

Elektriklenme Çeşitleri (Cisimlerin Elektriklenmesi) :  
 Cisimler, temas ve etki ile elektriklenebilirler. 
 Temas ile elektriklenme, sürtünme ve dokunma ile 

elektriklenme olarak iki çeşittir. 

 

a)Sürtünme İle Elektriklenme : 
İki cisim birbirine sürtüldüğünde cisimler arasında 
elektron yani (–) yük alışverişi olur ve bu sayede 
cisimler elektriklenir.  Cisimlerin bu şekilde 
elektriklenmesine sürtünme ile elektriklenme denir. 

 Sürtünme ile elektriklenen cisimler başlangıçta nötr 
haldedir. 

 Sürtünme ile elektriklenmede cisimler arasında 
elektron (yani – yük) alışverişi olur. 

 Sürtünme ile elektriklenmede elektron veren cisim 
pozitif (+) yükle yüklenir. 

 Sürtünme ile elektriklenmede elektron alan cisim 
negatif (–) yükle yüklenir. 

 Sürtünme ile elektriklenmede cisimler arasında 
alınan ve verilen elektron yani (–) yük sayıları 
eşittir. 

 Sürtünme ile elektriklenmede cisimler zıt yükle 
yüklenirler. 

 Sürtünme ile elektriklenen cisimler eşit sayıda ve zıt 
yükle yükleneceği için elektriklendikten sonra 
tekrar birbirlerine dokundurulurlarsa nötr hale 
geçerler. 

 

 Yün Kumaş-Ebonit Çubuk: 
 
 
Başlangıçta nötr 
olan yün kumaş ve 
ebonit çubuk 
birbirine 
sürtüldüğünde  
 

 
yün kumaştan ebonit 
çubuğa (–) yük geçer. 
Böylece ebonit çubuk 
(–) yüklü hale gelir. 
Yün kumaş ise (+) 
yüklü olur. 

 
 
 

NOT: Ebonitin E’si eksi(-) yük şifresini kullanabiliriz. 
 
 

 İpek Kumaş – Cam Çubuk: 
 

Başlangıçta nötr olan ipek  
kumaş ve cam çubuk birbirine 
sürtüldüğünde  

 
 
 
 
 
 

 
Cam çubuktan ipek 
kumaşa (–) yük geçer. 
Böylece cam çubuk (+) 
yüklü hale gelir. ipek 
kumaş ise (-) yüklü olur. 

 

Nötr 

(+) yüklü 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


