
KUVVET 

 Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin süratini, 

yönünü, şeklini değiştiren etkiye kuvvet adı verilir . 

 

 Kuvvetin büyüklüğünün Newton (Nivtın) birimi ile ifade edildiğini ve N sembolü ile 

gösterildiğini öğrenmiştiniz. Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.  

 Bir cisme etki eden kuvvetin özelliklerini; 

 Doğrultusu (yatay yada dikey) 

 Yönü (ok işaretinin gösterdiği yer) 

 Büyüklüğü (dinamometre ile ölçülen şiddet) şeklinde listeleyebiliriz. 

Bileşke Kuvvet: 

 Bir cismin üzerine aynı doğrultulu, zıt yönlü kuvvetler etki ettiğinde cisim büyük 

kuvvetin etki yönünde hareket eder. Cismi hareket ettiren kuvvet bileşke kuvvet 

olarak adlandırılır ve bu kuvvet R ile gösterilir. Bileşke kuvvete net kuvvet de denir.  

 Kuvvetler birbirine zıt yönde uygulanıyorsa bileşke kuvvet, büyük kuvvetten küçük 

kuvvet çıkarılarak hesaplanır. 

R = F1 – F2 (F1 kuvveti, F2 kuvvetinden büyük ise) 

 Bir cisme aynı yönlü kuvvetler etki ettiğinde cisim bu kuvvetlerin etki yönünde hareket 

eder. Bileşke kuvvetin büyüklüğü cisme etki eden kuvvetler toplanarak hesaplanır:  

R = F1 + F2 

Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler: 

 Bir cisme etki eden eşit ve zıt yönlü iki kuvvet birbirinin etkisini yok eder. Bu şekilde 

etki eden kuvvetler dengelenmiş kuvvetler olarak adlandırılır. 

 Dengelenmiş kuvvetler, hareketsiz bir cisme etki ederse cisim etkinliğinizde olduğu 

gibi hareketsiz kalır. 

 Bu kuvvetler hareket hâlindeki bir cisme etki ederse cisim aynı şekilde (sabit sürat ile) 

hareket etmeye devam eder. 

 Bileşke kuvvet ile aynı doğrultuda, eşit büyüklükte ve zıt yöndeki kuvvete dengeleyici 

kuvvet denir. 

 Bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. 

 Bileşke kuvvet sıfırdan farklı ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. 



SABİT SÜRATLİ HAREKET 

Sürat Nedir? 

 Hareket eden varlıkları hızlı ve yavaş olarak sınıflandırırken, karşılaştırmanızı bu 

varlıkların eşit yolları aldıkları sürelere bakarak yaparsınız.  

 Alınan yol, bir cismin hareketi boyunca izlediği yörüngenin toplam uzunluğudur.  

 Bir cismin hareketine başladığı ve hareketini sonlandırdığı yol boyunca geçen süre de 

zaman olarak adlandırılır.  

 Bir aracın aldığı yolun bu yolu alması için geçen zamana oranı sürat olarak 

tanımlanır. 

 Bu tanıma göre, aynı yolu daha kısa sürede alan araç daha süratlidir.  

 Ya da aynı sürede daha uzun yol alan araç daha süratlidir. 

 Sürat birimi, metre / saniye (m/sn) veya kilometre / saat (km/sa) birimi ile ifade 

edilir. Bu birimler kendi aralarında birbirlerine dönüştürülebilir.101 

Hareketlinin Grafiğini Çizelim 

 

 Bu tablodaki değerleri 

incelediğinizde zaman arttıkça 

yol değerinin de aynı oranda 

arttığını görebilirsiniz. Bu şekilde 

gerçekleşen hareket sabit süratli 

hareket olarak adlandırılır. 

Yukarıdaki tabloda sabit süratli 

hareket yapan varlığa ait yol – 

zaman grafiği yandaki gibi olur: 

 

Yol (m) Zaman (sn) Yol ve zaman ile ilgili verileri kullanarak grafiği oluşturalım. 

• Grafiğin düşey eksenini “yol”, yatay eksenini “zaman” olarak 

adlandıralım. 

• Yol ve zaman kavramlarının belirlediğimiz birimlerini yazalım. 

• Kareli defterimizi kullanarak eksenleri uygun bölmelere ayıralım. 

• Tabloda verilen değerleri bölmelere yazalım. 

• Yatay ve düşey bölmelerdeki değerlerin kesiştiği yerleri 

noktalayarak birleştirelim. 

150 10 

300 20 

450 30 

600 40 

750 50 

900 60 



 Sabit süratli harekette, hareketli, eşit zaman aralıklarında eşit yollar alır. 

Sürat (m/sn) Zaman (sn) Sürat - zaman değerleri verilen hareketliye ait yandaki tabloyu 

incelediğinizde zaman arttıkça sürat değerinin değişmediğini 

görebilirsiniz. Tabloda sabit süratli hareketi yapan bu varlığa 

ait sürat - zaman grafiği aşağıdaki gibidir. 

 

50 5 

50 10 

50 15 

50 20 

50 25 

 

 


