
c)Tesir (etki) ile Elektriklenme 
Nötr bir cisme elektriklenmiş bir cisim yaklaştırıldığında 
nötr cisim üzerindeki yüklerin dağılımı bozulur. Örneğin 
negatif yüklü bir ebonit çubuk nötr iletken bir cisme 
yaklaştırılırsa, cisim üzerindeki negatif yükleri itecek ve 
cismin bir tarafı negatif (-), diğer tarafı pozitif (+) yüklü 
olacaktır.  
Nötr bir cismin bu şekilde yüklü bir cismin etkisinde 
kalarak yüklenmesine tesir(etki) ile elektriklenme adı 
verilir. 

 

 

NOT: Cisimlerin etki ile elektriklenebilmesi için 

topraklama yapılması gerekir. 

Topraklanma 
Yüklü bir cismin iletken tel ile toprağa 

bağlandığında üzerindeki fazla yükleri kaybederek nötr 
hale geçmesine topraklanma denir.  

 
(–) yüklü cisim iletken bir 
telletoprağa bağlanırsa 
cisimdeki fazla olan (–) yükler 
toprağa akar ve cisim nötr 
olur. 
 
 
 
(+) yüklü cisim iletken bir telle 
toprağa bağlanırsa  cisimdeki 
(+) yükler hareket 
edemeyeceği için  topraktan 
cisme (–) gelir ve cisim nötr 
olur. 
 

a)Nötr Bir Cismi Etki ile Elektriklenme Yoluyla (+) 

Yüklü Hale Getirme: 

Yanda  nötr küre görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Pozitif (+) yüklü cisim küreye 
yaklaştırılırsa kürenin cisme 
yakın 
olan ucunda negatif (–) 
yükler, uzak olan ucunda ise 
pozitif (+) yükler 
toplanır. 

 
Küre topraklanırsa 
topraktan küreye 
negatif (–) yük geçişi 
olur ve kürenin toprak 
bağlantısı yapıldığı 
taraf nötr olur. Diğer 
tarafında ise negatif (–) 
yükler gösterilen 
konumda kalır. 

 
Önce toprak bağlantısı kesilip 
sonra cisim uzaklaştırılırsa küre 
üzerindeki negatif yük sayısı pozitif 
yük sayısından fazla olduğu için 
küre (–) negatif yükle yüklenir. 
 



b)Nötr Bir Cismi Etki ile Elektriklenme Yoluyla (-) 

Yüklü Hale Getirme: 

Yanda nötr küre görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 

Negatif (–) yüklü cisim 
küreye yaklaştırılırsa 
kürenin cisme yakın 
olan ucunda pozitif (+) 
yükler, uzak olan ucunda 
ise negatif (–) yükler  
toplanır.  

Küre topraklanırsa 
küreden toprağa negatif 
(–) yük 
geçişi olur ve kürenin 
toprak bağlantısı 
yapıldığı taraf nötr olur. 
 

Önce toprak bağlantısı kesilip 
sonra cisim uzaklaştırılırsa küre 
üzerindeki pozitif (+) yük sayısı 
negatif (–) yük sayısından fazla 
olduğu için küre (+) pozitif yükle 

yüklenir.  

ELEKTRİKLENMENİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 

1-Otomobil ya da beyaz eşyanın boyanacak olan yüzeyi 
negatif yük ile yüklenir. Boya 
damlacıklarına pozitif yük verilerek 
şekildeki gibi püskürtülür. Zıt yükle 

yüklenmiş boya 
tanecikleri 
otomobil ya da 
beyaz eşyanın yüzeyine yapışır. Burada 
boya damlacıkları aynı yükle yüklü 
olduklarından püskürtme sırasında 
birbirini iter ve boyanacak yüzeye daha 

düzenli yayılır. 
2-Elektriklenme ile endüstriyel 
tesislerin ve kömür santrallerinin 
bacalarından çıkan toz gibi küçük 
parçacıkların havaya karışması 
önlenir. Bu amaçla tozlar bacada 
bulunan negatif yüklü kabloların 
yanından geçerken negatif yükle yüklenir. Daha sonra tozlar 
bacanın etrafındaki pozitif yüklü tabaka tarafından çekilir. 
Tabakaya yapışan toz parçalarının havaya karışması 
engellenerek, hava kirliliği önlenmiş olur. 

3-Eter, alkol gibi yanıcı ve düşük 
sıcaklıklarda buharlaşan sıvıların 
kullanıldığı fotoğraftaki 
ameliyathane ve laboratuvar 
gibi yerlerin zeminleri iletken 
maddelerle kaplanır. Böylece, 
oluşabilecek yüklerin toprağa 

akışı sağlanır.  

 

 4-Petrol tankerlerinin 

arkasında bulunan ve yere 

değen zincirler de tankerin 

hareketi sırasında oluşan 

elektrik yüklerinin toprağa 

akmasını sağlar. 

5- Benzin istasyonlarında da hortum 

ile depolara benzin aktarılırken 

temas sebebiyle hortumda 

elektriklenme meydana gelebilir. Bu 

durumda çıkabilecek yangınları 

önlemek için benzin istasyonlarında 

da topraklama yapılması önemlidir. 

6-Fotokopi makinelerinin çalışma prensibi de 

elektriklenmeyledir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


