
Akışkanlar mekaniği bilimsel ve teknik eğitimin temellerinden biri sayılmaktadır. Günümüzde akışkanlar mekaniğinin, kan dolaşımından, 

roketlere kadar çok geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.  

 AKIŞKAN 

ü Akışkanlar basınç etkisiyle akabilen ve konuldukları kabın şeklini alabilen maddelerdir. 	

ü Akışkanlar denge halinde teğetsel veya kayma kuvvetlerine karşı koyamazlar. 	

ü Bütün akışkanların	bir	miktar	sıkışabilme	özelliği	vardır.		

ü Şekil	değiştirmeye	karşı	çok	küçük	bir	direnç	gösterirler.	

ü Akışkanları temelde gazlar ve sıvılar olarak iki gruba ayırabiliriz.  

§ Sıvılar sıkışmaya karşı direnç gösterdikleri halde gazlar o kadar göstermez.  

§ Sıvılar sıcaklık değişiminden gazlar kadar etkilenmezler. 

	



 BASINÇ (P) 

Birim alana etkiyen (A) kuvvet (F) basınç (P) olarak isimlendirilir.  

𝑃 =
𝐹
𝐴 

F kuvveti ağırlığı temsil ettiğine göre 𝐹 = 𝑚𝑔’ dir.   𝐴𝑙𝑎𝑛 = !!"#$
!ü!"#!$%!

= !
!
  olduğu ve 𝜌 = !

!
 olduğu hatırlanırsa 𝐴 = !

!!
 olur. Tüm bunlar 

ifadede yerine yazılırsa. 

𝑃 = 𝜌𝑔ℎ 

elde edilir. Akışkan basıncı bütün doğrultulara eşit büyüklükte ve yüzeye dik olarak etki eder. Bir akışkan tarafından oluşturulan basınç derinlik 

ile artar. 

 

𝟏𝒂𝒕𝒎 = 𝟏.𝟎𝟏×𝟏𝟎𝟓𝑷𝒂 

𝟏𝒃𝒂𝒓 = 𝟏𝟎𝟓𝑷𝒂 

𝟏𝒎𝒎𝑯𝒈(𝒄𝒊𝒗𝒂) = 𝟏𝑻𝒐𝒓𝒓 = 𝟏𝟑𝟑.𝟑𝟐𝑷𝒂 
	



Ø Ozmotik Basınç 

Osmotik basınç suyun meydana getirdiği bir basınçtır. Belirli bir yoğunluğu olan her çözeltinin saf suyla etkileşmesi halinde, ilişkiye geçtiği saf 

suyu emebilmesi için aktif olan bir değeri vardır. Bu değere o çözeltinin "osmotik değeri" denir. Osmoz olayları sırasında bizzat iş gören 

osmotik değere "osmotik basınç" denir. Daha basit bir tanımlama ile osmotik basınç; hücrenin sahip olduğu sitoplazma yoğunluğundan 

kaynaklanan emme kuvvetidir. Osmotik basınç, belirli bir hacim çözücü içinde çözünmüş madde moleküllerinin sayısıyla yani 

konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Osmotik basınç, yoğunluk farkı nedeniyle oluşan bir çekim kuvvetidir ve osmotik basınç çözünmüş madde 

yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bir hücrenin madde yoğunluğu fazla ise osmotik basıncı da fazladır. 

 

 

Ø Kan Basıncı 

Dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır. Kan basıncı ölçümü tansiyon aleti yardımıyla yapılır. Kan basıncı, kanın kalpten 

pompalanmasına, ara damarcıkların direncine ve atardamar çeperlerinin esnekliğine bağlıdır. Kan basıncı (ya da tansiyon), yerleşmiş 

uygulamaya göre, önce kasılma basıncı (sistolik basınç), sonra gevşeme basıncı (diastolik basınç) olarak yazılır. Kasılma basıncı, kalbin 

kasılması sırasında oluşan en büyük kan basıncıdır (büyük tansiyon); gevşeme basıncı, kalbin gevşeme ya da dinlenme durumunda ölçülen en 

düşük basınçtır (küçük tansiyon). Gevşeme basıncı (diastolik basınç) yükselirse kalbin beslenmesi azalır. Normal kan basıncı, hayvan türleri 

arasında, bir türün kendi içinde ve bireyden bireye göre büyük ölçüde değişir. Erişkin bir insanın dinlenme durumunda kol atardamarlarındaki 

ortalama basınç, 120/80 mm civa’ dır (Hg). Zürafada, beyne kanın gönderilebilmesi için 260 mm Hg kadar yüksek kasılma basınçları gerekir. 50 

yaşın altındaki erişkinlerde, 130-90 mm Hg, üst normal sınır sayılır. Kan basıncı normal olarak yaşla artar; bunun nedeni genellikle 

atardamarların esnekliklerinin azalmasıdır. Fiziksel etkinlik ve duygusal stres, kan basıncını geçici olarak yükseltebilir. 

	

Kılcal	damar	 ile	doku	sıvısı	arasındaki	madde	alış	
verişinde	ozmotik	basınç	ve	kan	basıncı	etkilidir.	
	



 VİSKOZİTE 

Akışkanların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Bütün akışkanların viskozitesi vardır. Eğer bir sıvının viskozitesi yüksekse bu sıvı akmaya 

karşı daha fazla direnç gösterir, yani kolay akmaz. Viskozitesi yüksek olan akışkanlara "kalın" akışkanlar denir. Viskozitesi düşük olan, yani 

kolayca akan akışkanlara "ince" akışkanlar denir. Örneğin, balın viskozitesi sudan yüksektir. O hâlde bal suya göre kalın bir akışkandır. 

Bir sıvının sıcaklığı yükseldiği zaman viskozitesi düşer yani sıvı incelir. Sıcaklık düştüğü zaman sıvının viskozitesi yükselir. Sıcaklık karşısında 

sıvı ve gazların viskozite değişimleri birbirinin tersidir. Ayrıca akma noktası düşük olan ürünlerin viskozitesi düşük, akma noktası yüksek olan 

ürünlerin viskozitesi daha yüksektir. Viskozite ölçümlerinde değişik birimler kullanılır. Birimi poise’dir (P). Sıvıların viskozitesi viskozimetre 

denilen bir aletle ölçülür. 

 

 YÜZEY GERİLİMİ 

Sıvılar, sanki çekilip büzülme eğilimde olan bir zar ile çerçevelenmiş gibi davranırlar. Bu olay sıvıdaki çekme kuvvetleri nedeniyle oluşur. 

Bilindiği gibi bütün moleküller birbirini çeker. Merkezdeki moleküller, bütün yönlere eşit olarak çekilirler. Fakat yüzeydeki moleküller sadece 

merkeze doğru çekilirler. Çünkü diğer yönde olanları dışarıya doğru çekecek sıvı molekülleri yoktur. Yüzeydeki moleküllere uygulanan, bu net 

kuvvet nedeniyle yüzeyde bir gerilim oluşur. Buna yüzey gerilimi denir ve birim yüzey alanındaki yüzey enerjisi olarak tanımlanır. 

 

Böylece her bir sıvı molekülü merkeze yaklaşma eğiliminde olacağından, sıvının tümü dikkate alındığında merkezi bölgede en yüksek molekül 

sayısını verecek bir yapılanma gözlenecektir. Bu da sıvının küresel bir şekil alma eğiliminde olması demektir. Sıvının şekli ne olursa olsun 

yüzey gerilimi kuvvetleri sıvıyı küresel bir şekil almaya doğru zorlar. Başka bir ifadeyle, akışkan daima yüzey alanının minimuma indirme 

gayreti içindedir. 

 



 AKIŞKANLARIN STATİĞİ 

Akışkanlar statiği, akışkanlar mekaniğinin durgun haldeki sıvıları inceleyen konusudur. Durgun akışkan herhangi bir kayma gerilmesine maruz 

kalmayan akışkandır. Akışkanlar statiğinde akışkanın kayma gerilmesi söz konusu olmadığı için viskozitesinden de bahsedilemez. Bu durumda 

akışkanın sadece basıncı söz konusudur. 

Ø Pascal Kanunu 

Şekildeki gibi üzerinde farklı çapta açıklığı bulunan bir cenderede her bir açıklıkta serbestçe hareket edebilen pistonlar bulunsun. Bu 

pistonlardan herhangi birine uygulanacak bir kuvvetin yaratacağı basınç, Pascal kanununa göre bütün doğrultulara aynen iletilecektir. 
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2.3. PASCAL KANUNU  

 Bu prensip Fransız matematikçi Blasie Pascal (1623 – 1662) tarafından ortaya 

atılmıştır. Şekildeki gibi üzerinde farklı çapta açıklığı bulunan bir cenderede her bir açıklıkta 

serbestçe hareket edebilen pistonlar bulunsun. Bu pistonlardan herhangi birine uygulanacak 

bir kuvvet Pascal kanununa göre bütün doğrultulara aynen iletilecektir. 

 

P1=P2=P3 

F1
A1

=
F2
A2

=
F3
A3

 

 

2.4. BASINÇ TİPLERİ VE BASINÇ ÖLÇÜMÜ 

Vakum ve Atmosferik Basınç 

 Etrafımızdaki havanın basıncı atmosferik basınç olarak adlandırılır. Atmosferik basınç 

hava koşullarına göre bir miktar değişir ve yükseklik arttıkça azalır. 

 Deniz seviyesinde 14,7 Psi, 101,3 kPa, 760 mm Hg 10,33 mSS ve 1 atmosferdir. Bu 

genellikle standart atmosferik basınç olarak adlandırılır. 

																					𝑃! = 𝑃! = 𝑃!	
	
	

𝐹!
𝐴!

=
𝐹!
𝐴!

=
𝐹!
𝐴!
	



Cismin Yüzmesi 

𝑎ş𝑎ğı 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 < 𝑦𝑢𝑘𝑎𝑟ı 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡	

𝐹! < 𝐹!	

𝑚!"#"$𝑔 < 𝑉!"#"$𝜌!!!!𝑔	
𝑚!"#"$

𝑉!"#"$
< 𝜌!!!!	

𝜌!"#"$ < 𝜌!!!!	

	
	

Ø Archimedes Prensibi 

Bu prensip; suya atılan her cisme, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit yukarı 

yönlü bir kuvvet etki ettiğini söyler. Cisimlerin alt yüzeyleriyle üst yüzeylerine içinde 

bulundukları sıvı tarafından uygulanan tepki kuvvetlerinin farkından kaynaklanan yukarı yönlü bu kuvvete kaldırma kuvveti (𝐹!) denir. 

𝐹! = 𝑉!"#"$𝜌!!!!𝑔 

Cisimlerin hareket edip etmediğinin tek sebebi üzerlerine etki eden net kuvvet 

olduğuna göre, herhangi bir cismin de atıldığı sıvı içerisinde aşağı yönlü 

hareketinin (batma), yukarı yönlü hareketinin (yüzeye çıkma) veya konulduğu 

yerde kalmasının (yüzme) tek belirleyicisi üzerine etki eden net kuvvetin 

büyüklüğü ve yönüdür. 

 

 

 

 

 

Cismin Batması 

𝑎ş𝑎ğı 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 > 𝑦𝑢𝑘𝑎𝑟ı 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡	

𝐹! > 𝐹!	

𝑚!"#"$𝑔 > 𝑉!"#"$𝜌!!!!𝑔	
𝑚!"#"$

𝑉!"#"$
> 𝜌!!!!	

𝜌!"#"$ > 𝜌!!!!	

Cismin Yüzmesi 

𝑎ş𝑎ğı 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 = 𝑦𝑢𝑘𝑎𝑟ı 𝑦ö𝑛𝑙ü 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡	

𝐹! = 𝐹!	

𝑚!"#"$𝑔 = 𝑉!"#"$𝜌!!!!𝑔	
𝑚!"#"$

𝑉!"#"$
= 𝜌!!!!	

𝜌!"#"$ = 𝜌!!!!	

	
	

	



 AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ 

Fizikte; mekaniğin, cisimlerin çeşitli kuvvetler altında hareketlerindeki değişiklikleri inceleyen dalına dinamik denir. Akışkanların çeşitli 

kuvvetler altında hareketlerindeki değişimi inceleyen bilim dalı ise akışkanlar dinamiğidir. 

Ø Süreklilik Denklemi 

Sıkıştırılamaz akışkanlarda sisteme giren ve sistemden çıkan akım miktarı (verdi) sabit kabul 

edilmektedir. Buna kütlenin korunumu denir ve Süreklilik denklemi ile ifade edilir. Bir akımda 

hız ile kesit alanı çarpımı sabittir. 

𝑄! = 𝑄!               ⇒                𝑄 = 𝐴𝑣       𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑄 = !
!

      

  𝑄:𝑑𝑒𝑏𝑖 𝑚
!
𝑠 ,    𝐴: 𝑘𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑛ı 𝑚! ,    𝑣:𝑎𝑘ış𝑘𝑎𝑛 ℎı𝑧ı (𝑚 𝑠) 

𝐴!𝑣! = 𝐴!𝑣! 

Ø Bernoulli Denklemi 

Sıvılarda akış hızı (𝑣) ile basınç (𝑃) arasındaki ilişki Bernoulli Denklemiyle açıklanır. Bu denkleme göre aşağıdaki toplam hep sabit kalır:                         

𝑃 + 𝜌𝑔ℎ + !
!
𝑚𝑣! = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 

Bir akışkan bir yol boyunca akarken bu denklemdeki çeşitli parametreler değişebilir ama toplam sabit kalır. 

𝑃! + 𝜌𝑔ℎ! +
!
!
𝑚𝑣!! = 𝑃! + 𝜌𝑔ℎ! +

!
!
𝑚𝑣!!                            Bernoulli eşitliği, bir enerji korunumu denklemidir. 

	



v Sıvı Akışında Güç Hesabı 

Güç, birim zamanda yapılan iş yada birim zamanda harcanan veya sağlanan enerji olarak tanımlanır. Sıvı akışıyla güç arasındaki ilişkiyi 

görebilmek için bir enerji denklemi olan Bernoulli denklemi kullanılır; 

𝑃 + 𝜌𝑔ℎ + !
!
𝑚𝑣! = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡      buradaki her üç terim de akışkanın birim hacmindeki enerji miktarlarını ifade eder   ⟹    !

!
 

dolayısı ile buradan 𝑃 = !
!
 elde etmek için tüm denklemi !

!
 ile çarpmak gerekir ki bu da birim zamandaki akış hacmini ifade eden debidir. 

Sonuç olarak; 

(𝑃 + 𝜌𝑔ℎ + !
!
𝑚𝑣!)𝑄 = 𝑔üç. 

 

ÖRNEK: When the human body is accelerated vertically, blood pressure in the brain will drop. Determine the maximum vertical 

acceleration that a human can withstand before losing consciousness; that is, determine the acceleration that would reduce the blood pressure 

in the brain to zero. Assume a typical systolic pressure of 16 kPa and that the base of the brain is 20 cm above the top of the heart. 

∆𝑃 = 𝜌𝑔!∆ℎ                    ⇒                 𝑔! =
∆𝑃
𝜌∆ℎ                          ⇒                             𝑔! =

16000 𝑃𝑎

(1035 𝑘𝑔 𝑚!)(0,2𝑚)
= 77,294 𝑚 𝑠! ⋍ 8𝑔 

 

yerçekimi bizi her zaman 1𝑔  ile aşağı çektiğine göre insanın dayanabileceği en yüksek ivme 7𝑔’dir. 



ÖRNEK: Aort, kanın vücuttaki dolaşımını sağlayan kalpteki ana çıkış damarıdır.  

a) Kanın aorttaki ortalama debisi 𝑄 = 5 𝐿 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 ve aortun yarıçapı 10𝑚𝑚 ise, kanın aorttaki ortalama süratini hesaplayınız. 

𝑄 = 5
𝐿

𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 x
10!!𝑚!

𝐿 x
1𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
60𝑠 = 8,33 10!!

𝑚!

𝑠  

𝑟 = 0,10𝑚𝑚x
10!!

𝑚 = 0,01𝑚 

𝑄 = 𝐴𝑣       𝑣𝑒     𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑖ç𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑚𝑎𝑟  𝐴 = 𝜋𝑟! 

𝑣 = !
!
= !

!!!
= !,!! !"!!

(!,!")(!,!")!
= 0,27 𝑚 𝑠   

b) Kan ayrıca kılcal damar olarak bilinen daha küçük damarlardan da akmaktadır. Aorttaki kanın debisi 𝑄 = 5 𝐿 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 olduğu 

zaman, kanın kılcal damarlardaki sürati yaklaşık olarak 0,33𝑚𝑚 𝑠’ dir. Kılcal damarların ortalama çapını 8𝜇𝑚 kabul ederek, kan 

dolaşım sistemindeki toplam kılcal damar sayısını hesaplayınız. 

𝑄!"#! = 5
𝐿

𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 x
10!!𝑚!

𝐿 x
1𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
60𝑠 = 8,33 10!!

𝑚!

𝑠  

𝑟!!!"#! =
!
!
𝜇𝑚x !"

!!

!
= 4 10!!𝑚                       𝑣!!!"#! = 0,33!!

!
x !"

!!

!
= 0,33 10!! !

!
   

𝐴!!!"#! = 𝜋𝑟! = 3,14 4 10!! ! = 5,024 10!!!𝑚! ℎ𝑒𝑟𝑏𝑖𝑟 𝑘ı𝑙𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑚𝑎𝑟ı𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑛ı 

 

süreklilik denklemine göre 𝑄!"#$ = 𝑄!!!"#!    olmalı 

8,33 10!! = 𝐴!!!"#! 𝑣!!!"#!   ⟹      𝐴!!!"#! =
!,!! !"!!

!,!! !"!!
= 0,252𝑚!        𝑘ı𝑙𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑦ı𝑠ı = !!!!"#!

!!!!"#!
= !,!"!

!,!"# !"!!!
= 5 10! 𝑎𝑑𝑒𝑡 



1) Dinlenmekte olan bir erişkinin kalbi kanı 𝑄 = 5 𝐿 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 debi ile pompalamaktadır. Bu debiyi;  

a) 𝑐𝑚
!
𝑠 cinsinden ifade ediniz. 

b) 𝑚
!
𝑠 cinsinden ifade ediniz. 

 

2) Kan, kalpten 𝑄 = 5 𝐿 𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎 debi ile 1𝑐𝑚 çapındaki aorta pompalanmaktadır. Kanın aorttaki akış süratini hesaplayınız. (cvp.: 1,06 m/s) 

 

3) Kesit alanı 1𝑐𝑚! olan bir ana arter 18 adet daha küçük artere ayrılmaktadır. Küçük arterlerin her birinin kesit alanı 0,4𝑐𝑚!’ dir. Kan ana 

arterden küçük arterlere ayrıldığı zaman !!.!"#$"
!!.!"#$"

 ne olur ? (7,2) 

 

4) Kan yarıçapı 2𝑚𝑚 olan bir arterde 40 𝑐𝑚 𝑠 süratle akmaktadır. 30𝑠’ lik bir sürede bu arterden akan kanın debisini ve hacmini belirleyiniz. 

(5,04!
!

!
, 1,507×10!!𝑚!) 

 

5) İnsandaki kan dolaşım sistemi yaklaşık olarak 10! adet kılcal damar içerir. Her kılcal damarın çapı yaklaşık 8𝜇𝑚’ dir. Kalpteki kan çıkışının 

debisi 𝑄 = 5 𝐿 𝑚𝑖𝑛 olduğunu kabul ederek, her bir kılcal damardaki kan akış hızını belirleyiniz. (1,3×10!!𝑚/𝑠) 

 

6) Kan bir organdaki kılcal damarlarda akmaktadır. Kılcal damarlar küçük damarları oluşturmak  için birleşirler. Eğer küçük damarların toplam 

kesit alanı 10 𝑐𝑚! ise ve kan kılcal damarlardan küçük damarlara geçerken sürati dörtte bir oranında artıyor ise; 



a) Küçük damarları besleyen kılcal damarların toplam kesit alanı ne kadardır? (cvp.: 40 10-4 m2) 

b) Kılcal damarların çaplarının 10𝜇𝑚 olduğu bilinmektedir, buna göre organda kaç kılcal damar mevcuttur? (cvp.: 5,09 107 adet) 

7) Kanın, yarıçapı 2 10!!𝑚 olan bir kılcal damardaki akış debisi 𝑄 = 3,8 10! 𝑐𝑚
!
𝑠’ dir. 

a) Kanın kılcal damardaki akış hızı nedir? 

b) Vücuttaki tüm kanın kılcal damarlardan aktığını kabul edersek, 90 𝑐𝑚
!
𝑠’ lik bir debiyi taşıyabilmeleri için vücutta kaç adet kılcal 

damar olmalıdır? 

 

8) Dinletmekte olan yetişkin bir insanın, kalbinin sol karıncığı kanı 𝑄 = 83 𝑐𝑚
!
𝑠’ lik debi ile pompalayarak, kan basıncını 110 𝑚𝑚𝐻𝑔, kanın 

süratini sıfırdan 30 𝑐𝑚 𝑠’ ye, ve kanın yüksekliğini 5 𝑐𝑚 artırır (bunlar kalp atışı için ortalama değerlerdir). Kalbin sol karıncığının gücünü 

hesaplayınız. (cvp.: 125W) 

 

9) Kanın akış debisinin  𝑄 = 5 𝐿 𝑚𝑖𝑛  olduğu bilgisini kullanarak 75 yıl yaşamış bir insanın kalbinin toplamda kaç metreküp 𝑚!  lan 

pompaladığını hesaplayınız. (cvp.: 2 105) 
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