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FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI

FİZİĞİN TANIMI

FİZİĞİN ALT DALLARI

FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI



➜➜ Fizik, evreni evrende gerçekleşen olayları açıklamaya çalışan maddeyi, enerjiyi 
ve madde ile enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem, deney ve akıl yürüt-
meye dayalı bir bilim dalıdır.

FİZİĞİN TANIMI



BİLİM İNSANI
➜➜ Bilimsel çalışmalarını bilimsel yöntem kullanarak yapan insanlardır.

Farabi Tesla İbni-i Heysem
Bilim insanları
➜➜ Gayretli olmalı
➜➜ Sabırlı olmalı
➜➜ Tarafsız olmalı
➜➜ Şüpheci olmalı
➜➜ Bilimsel çalışmaları takip etmeli

gibi özellikleri taşımalıdır.



FİZİK BİLİMİNİN EVDEKİ ROLÜ

➜➜ Madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceler.

➜➜ İnceleme ve araştırmalarını deney ve gözlem-
ler yoluyla yapar.

➜➜ İnceleme ve araştırmalarıyla doğa yasalarını 
bulmaya ve evreni açıklamaya çalışır.

➜➜ Fizik bilimi, değişime açıktır.



➜➜ Fizik, felsefe ürünü bir çalışma alanı olduğu için 19. yy kadar doğa felsefesi 
diye adlandırıldı. 

➜➜ Newton temel yapıtını “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” olarak adlan-
dırmış ve kendisini de bir doğa filozofu olarak görmüştür.

➜➜ 19.yy’da fizik doğa bilimlerinden ayrılmıştır. 

➜➜ Rönesans dönemi sonrasında hızla artan bilgi birikimi ne-
deniyle alt alanlara ayrılmıştır. 

➜➜ Fizik bilimi bugün klasik fizik ve modem fizik olarak tanım-
lanmıştır.

Newton



Örnek:



Örnek:
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➜➜ Katı maddelerin elektrik, manyetik, esneklik 
gibi özelliklerini inceler.

➜➜ Kristal yapılı katılar en önemli konularından-
dır.

➜➜ Granit tencereler

➜➜ Akıllı kumaşlar

➜➜ Leke tutmayan duvar boyaları

➜➜ Hafızalı metaller

➜➜ Şarjlı piller

➜➜ Güneş piller

➜➜ Mikroelektronik mühendisliği

KATI HAL FİZİĞİ

K A M Y O N E T



➜➜ Atomun yapısını atomların birbiriyle etkileşi-
mini, atomik boyuttaki olayları inceler.

➜➜ Yapay zeka

➜➜ 3D yazıcılar

➜➜ Kuantum bilgisayarlar

➜➜ Nanoteknoloji

➜➜ Atom mühendisliği

ATOM FİZİĞİ

K A M Y O N E T



MEKANİK

➜➜ Duran ve hareket eden cisimleri inceler.

➜➜ Statik : Duran cisimleri

➜➜ Kinematik : Hareketli cisimleri

➜➜ Dinamik : Dengeyi ve hareketi kuvvet 
ile birlikte inceler.

➜➜ Gezegen hareketleri

➜➜ Rüzgarın oluşumu

➜➜ Dalga hareketi

➜➜ Basit makineler

➜➜ Ulaşım araçları

➜➜ İnşaat ve makine mühendisliği

K A M Y O N E T



OPTİK

➜➜ Işığın yapısını, ışık olaylarını inceler.

➜➜ Gözlük

➜➜ Büyüteç

➜➜ Dürbün

➜➜ Fotoğraf makinesi

➜➜ Teleskop

➜➜ Mikroskop

➜➜ Fiber optik kablo

K A M Y O N E T



Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

➜➜ Maddenin plazma halini, atomaltı parçacık-
ları ve bu parçacıklar arası etkileşimi ince-
ler.

➜➜ CERN : Avrupa Nükleer Araştırma merkezi

➜➜ BHÇ : Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

➜➜ Uzay ve roket sanayi

➜➜ Savunma sanayi

➜➜ Yıldızların oluşumu

➜➜ Lazer ışınları

K A M Y O N E T



NÜKLEER FİZİK

➜➜ Atom çekirdeğini çekirdekteki etkileşimleri 
radyoaktif ışımaları inceler.

➜➜ Fisyon

➜➜ Fuzyon

➜➜ BT : Bilgisayarlı Tomografi

➜➜ PET : Pozitron Emisyon Tomografisi

➜➜ Röntgen Işınları (X Işınları)
K A M Y O N E T



ELEKTROMANYETİZMA

➜➜ Maddenin elektrik ve manyetik özelliklerini 
elektrik yüklerini, elektrik akımını inceler.

➜➜ Elektrostatik : Durgun elektrik yüklerini 
inceler.

➜➜ Elektrik : Hareketli yükler ve etkilerini in-
celer.

➜➜ Manyetizma : Maddenin manyetik özellik-
leri ve manyetik alanları inceler.

➜➜ Mıknatıs

➜➜ Pusula

➜➜ Jeneratör

➜➜ Elektrik motoru

K A M Y O N E T



TERMODİNAMİK

➜➜ Isı ve sıcaklık ile ilgili konuları inceler.

➜➜ Isı yalıtımı

➜➜ Küresel ısınma

➜➜ Buzdolabı

➜➜ Klima

K A M Y O N E T



Örnek:



Örnek:



➜➜ Fizik biliminin temel bilim olarak alınıyor olu-
şu diğer tüm disiplinlerle; biyoloji, kimya, jeolo-
ji, malzeme bilimi, mühendislik, medikal bilimler, 
temel fizik yasalarına uygun sistemlerle ilgileni-
yorolmasındandır.

➜➜ Lazer ışığıyla metallerin kesilmesi, ameliyat ya-
pılması, ameliyat sonrası yaraların dikilmesi, 
uzunluk ölçümü yapılmaktadır.

FİZİK BİLİMİNİN DİĞER BİLİMLER 
VE TEKNOLOJİYLE İLİŞKİSİ



➜➜ Vücut ısısına dayalı termal kameraların yapılmasıyla uzak mesafelerde canlı 
varlıkların olup olmadığı saptanabilmektedir.

➜➜ Yukarıda verdiğimiz bazı örneklerden de görüldüğü gibi fizik bilimi bir çok bili-
min gelişmesine yardımcı olmuştur.



Örnek:



Örnek:



Örnek:




