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İŞ VE ENERJİ
A. İŞ
Bir cisme uygulanan kuvvetin cisme kendi doğrultusunda 
yol aldırmasına iş denir. Bir kuvvet cisme uygulandığında 
cismi kendi doğrultusunda hareket ettirebiliyorsa o kuvvet 
iş yapmış demektir.
Bir kuvvetin iş yapabilmesi için;

 ► Cisme uygulanması gerekir.
 ► Cisme yol aldırması gerekir.
 ► Cisme aldırdığı yolun kendi (uygulanma) doğrultusuyla 

aynı yani paralel olması gerekir.

Halteri kaldıran kişi Sırtında çantayla dağa 
tırmanan sporcu

Hareket doğrultusuna dik doğrultuda uygulanan kuvvet 
iş yapmaz.

hareket 
doğrultusu

kuvvetin yönüF2

F1

 ★ Şekildeki cisme etki eden kuvvetlerden F1 kuvveti 
hareket doğrultusuyla aynı doğrultuda olduğu için iş ya-
parken, F2 kuvveti hareket doğrultusuyla aynı doğrultuda 
olmadığı için iş yapmaz.

Hangi Durumlarda İş Gerçekleşir?

 ★ Kuvvetin iş yapabilmesi için, kuvvetin doğrultusu 
ile cismin hareket doğrultusunun aynı yani paralel ol-
ması gerekir. Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler 
iş yapamaz.

F2

F1

hareket 
doğrultusu

 ★ Bir cisme yatayla belli bir açı yapan bir kuvvet 
etki ediyor ve cisim de yatay doğrultuda hareket 
ediyorsa, bu kuvvetin yatay bileşeni iş yapar, düşey 
(dikey) bileşeni iş yapmaz.

FY

FX

hareket 
doğrultusu

F

-                 x               -

-                 x              -
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 ★ Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim hareket ede-
miyora kuvvet iş yapamamıştır.

F

x=0

 ★ Bir cismi bulunduğu yerden belli bir h yüksekliğine 
çıkarmak için cisme yukarı yönde ve en az ağırlığı kadar 
kuvvet uygulanması gerekir. Cismi belli bir yüksekliğe
çıkarmak için yerçekimi kuvvetine karsı iş yapılır.

G

h

 ★ Bir cisim belli bir h yüksekliğinden serbest bırakı-
lırsa yerçekimi kuvveti yani cismin kendi ağırlığı iş 
yapar.

 ★ Bir cisme birden fazla kuvvet etki ediyorsa yapılan işi 
net (bileşke) kuvvet yapmış olur. Yani yapılan iş her bir 
kuvvetin yaptığı işin toplamına veya net kuvvetin yaptığı
işe eşit olur.

 ★ Bir cismi farklı yollardan aynı yüksekliğe çikarmakla 
yapılan iş değismez. Yapılan iş yoldan bağımsızdır ve 
cismi yerçekimi kuvvetine karşı belli bir h yüksekliğine-
çıkarma işidir. ( Cismin ağırlığı ve cismin çıkarıldığı h 
yüksekliği değişmediği için yapılan işte değişmez).

hW1

W2

W1=W2

h

G
h

F

 ★ Düz yolda elindeki çantayı sallamadan yürüyen çocuk 
iş yapmaz. Çünkü çantayı tutmak için uyguladığı kuvvet  
yukarı yönde (düşey doğrultuda), çantanın hareket
doğrultusu ise yatay yöndedir (Yatay doğrultudadır). 
Cisme uygulan kuvvet ile cismin hareket doğrultusu 
paralel olmadığı için iş yapılmamıştır.

 ★ Çocuk sadece çantayı yerden kaldırırken iş yapmıştır. 
Çantayı yerden kaldırırken uyguladığı kuvvet çantanın 
ağırlığına eşittir.

 ★ Günlük hayatta kullanılan iş yapmak ifadesi, ener-
ji harcamak ve yorulmak ifadesi ile birlikte eş anlamlı 
gibi kullanılır. Fen anlamında iş yapılabilmesi için cisme 
kuvvet uygulanması ve cismin uygulanan kuvvet doğrul-
tusunda hareket ettirilmesi gerekir.
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İş Yapılmayan Durumlar
• Elindeki çantayı sallamadan 

tutan çocuk.
• Elindeki çantayı sallamadan 

yürüyen çocuk.
• Ayakta duran kişi
• Halteri tutan halterci
• Kamyonu iten ama hareket 

ettiremeyen kişi

• Duvarı iten kişi
• Uyuyan kişi.
• Kitap okuyan 

kişi.
• Ders çalısan kisi.
• Konuşan kişi.

İş Yapılan Durumlar

• Merdivenlerden tuğla tasıyan isçi.
• Merdivenlerden elindeki çantasıyla çıkan kişi.
• Halteri kaldıran halterci.
• Taksiyi iten ve hareket ettirebilen kişi.
• Çantasını yerden kaldıran öğrenci.
• Küçük kağıt parçasını üfleyerek hareket ettiren kişi.
• Karda kızağın çekilmesi.
• Ağaçtan meyvelerin toplanması.
• Bisiklet sürülmesi.
• Çekilen kapının açılması.
• Kitapları elinde taşıyarak yürüyen öğrenci.
• Belirli yükseklikten bırakılan cismin yere düşmesi.

ÖRNEK

İş Nelere Bağlıdır?
Yapılan iş, uygulanan kuvvet ve yer değiştirme miktarına 
bağlıdır.

 ►  Cisme uygulanan kuvvet ile iş doğru orantılıdır. Kuv-
vet arttıkça yapılan iş artar.

F=1 N

1 m

F=2 N

1 m

1N’luk kuvvetin, bir cisme 1 m yol aldırması sonucu
 yapmış  olduğu iş 1 Joule’dür.

2N’luk kuvvetin, bir cisme 1 m yol aldırması sonucu 
yapmış olduğu iş 2 Joule’dür.

 ► Cismin aldığı yolun uzunluğu ile iş doğru orantılıdır 
yani cismin aldığı yolun uzunluğu arttıkça yapılan iş 
artar.

F=1 N

1 m

F=1 N

2m

II. durumda yapılan 
iş daha fazladır.
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B. ENERJİ
 ► Bir cismin ya da bir sistemin iş yapabilme yeteneğine 

enerji denir.
 ► Enerji E ile gösterilir.
 ► Enerji bir madde değildir. Bir cisme ait olan özelliktir.
 ► İş ve enerji birimleri aynıdır.
 ► Bir cismin ya da sistemin iş yapabilmesi için enerji 

gereklidir.
 ► İş yapabilen her cismin ya da sistemin enerjisi vardır.
 ► İş yapan cisimler ya da sistemler enerji kazanır, işi 

yaparken de enerji harcar.

 ★ Doğada farklı enerji türleri vardır. Bunlar;

• Mekanik Enerji
• Nükleer Enerji
• Isı Enerjisi
• Ses Enerjisi
• Isık Enerjisi
• Rüzgar Enerjisi

• Elektrik Enerjisi
• Su Enerjisi
• Günes Enerjisi
• Jeotermal Enerji
• Kimyasal Enerji
• Elektro magnetik 
Enerji

Mekanik enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerji ola-
rak iki çesittir.

1. Kinetik Enerji(Hareket Enerjisi)
Hareket halindeki bir cismin süratinden  yani hareke-
tinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. 
Kinetik enerji Ek veya K.E. ile gösterilir.

Kinetik enerji cismin süratine ve kütlesine bağlıdır.

 ★ Kütleleri aynı olan cisimlerden sürati fazla olanın ki-
netik enerjisi daha fazladır.Kinetik enerji ile sürat doğru 
orantılıdır.

Resimde görülen araçların kütleleri eşittir. Uçağın süra-
tinin kamyona göre daha fazla olduğunu kabul edersek 
uçağın kinetik enerjisi daha fazla olur.

 ★ Süratleri aynı olan iki cisimden kütlesi büyük olanın 
kinetik enerjisi daha fazla olur. Kütle ile sürat doğru 
orantılıdır.
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ÖRNEK

2. Potansiyel Enerji
Bir cismin konumundan ya da durumundan dolayı 
sahip olduğu (depolanmıs) enerjiye potansiyel enerji 
denir. 
Potansiyel enerji Ep veya P.E. ile gösterilir.
Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik 
potansiyel enerjisi olarak iki çesittir.

a) Çekim Potansiyel Enerjisi
Bir cismin konumundan yani bulunduğu yükseklikten 
dolayı sahip olduğu potansiyel enerjiye çekim potansi-
yel enerjisi denir.

 ► Çekim potansiyel enerjisi cismin kütlesine ve cis-
min bulunduğu yüksekliğe bağlıdır.

 ★ Cismin kütlesi ile çekim potansiyel enerjisi doğru 
orantılıdır. Kütle arttıkça çekim potansiyel enerjisi 
artar.

 ★ Cismin yerden yüksekliği ile çekim potansiyel ener-
jisi doğru orantılıdır. Yükseklik arttıkça çekim potansi-
yel enerjisi artar.

Kütleleri eşit 
K-L-M cisimle-
rinin çekim po-
tansiyel enerjileri 
sıralaması K>L>M 
şeklindedir.

b) Esnekli Potansiyel Enerjisi
Esnek cisimlerin sıkıstırılması veya gerilmesi sonucu 
sahip oldukları potansiyel enerjiye esneklik potansiyel 
enerjisi denir.
Yay, lastik gibi cisimlerde esneklik özelliği sayesinde de-
polanan enerjidir.

 ★ Esneklik potansiyel enerjisi, yaya uygulanan kuvvet 
arttıkça artar.

 ★ Ayrıca yayın esneklik özellikleri, ince veya kalın olu-
şu ya da sarım sayısı gibi özelliklere bağlı olarak değişir.

Bir cismin zeminden yüksekliği ve kütlesinden dolayı 
sahip olduğu enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinetik enerji
B) Esneklik potansiyel enerjisi
C) Isı enerjisi
D) Çekim potansiyel enerjisi

ÖRNEK
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ÖRNEK

A

B

C

Eşit kütleli A, B ve 
C cisimleri şekildeki 
gibi bir kitaplıkta
durmaktadır.
Buna göre, bu 
cisimlerin çekim 
potansiyel enerjileri 
arasındaki
ilişki hangisidir?

A) A<B<C B) A=B<C

C) B<A<C D) C<B<A

ÖRNEK

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun 

sözcüklerle doldurunuz.

1. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulama 
kuvvet ortadan kalktığnda eski haline dönen cisimlere      
.............................................denir.

2. İş yapabilme yeteneğine..................... adı verilir.

3. Gerilen bi okta biriken enerji.................................. ener-
jisidir.

4. Bir cismin kinetik enerjisi........................... ve 
.................... bağlıdır.

5. Bir cismin çekim potansiyel enerjisi............................ 
ve .............................. bağlıdır.

6. İş ............................. ve ................................. bağlıdır.

7. Kalkışa geçen bir uçakta................................. ve 
.......................... enerjisi bulunur.

8. Ağaçtan düşen bir elmanın çekim potansiyel enerji-
si..........................

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına 

(D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyu-

nuz.

• (   )Bir cisme uygulanan kuvvet, cismin hareket doğ-
rultusuna dik ise iş yapılmaz.

• (   )Çatıdan düşen bir kiremitin potansiyel enerjisi 
azalır, kinetik enerjisi artar.

• (   )Duvarda asılı olan tablo potansiyel enerjiye sahip-
tir.

• (   ) Aynı kütleye sahip iki araçtan sürati fazla olanın 
kinetik enerjisi daha azdır.

• (   ) Çantasını sallamadan yürüyen bir kişi fiziksel 
anlamda iş yapmış sayılmaz.

• ( ) Bir cismin kinetik enerjisi cismin deniz seviyesin-
den yüksekliğine bağlıdır.


