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Dersin İçeriği 

• Ölçme

• Vektörler

• Doğrusal Hareket

• Kuvvet ve Newton’un Hareket Kanunları; Basit makineler; Denge

• VİZE

• İş ve Enerji Korunumu; Momentum;

• Kütle Çekimi

• Akışkanlar

• Sıcaklık, Isı ve Termodinamiğe Giriş

• Dalgalar 

• Görüntü(Optik)

• Ses

• Elektrik

• FİNAL



• Ders Kitabı: Yazar: Serway & Beicher, Fen ve 
Mühendislik için FİZİK-I, Palme Yayıncılık, 
2002.

• Yardımcı Kitap: Jearl Walker FİZİĞİN 
TEMELLERİ 1.KİTAP (HALLIDAY & RESNIK) 
Palme Yayinevi 2013

http://palmeyayinevi.com/Kitabevi/Jearl--Walker-kitaplari-yd653.aspx


Fizik Nedir?

• Fizik (Eski Yunanca: 
φύσις fisis “doğa”) maddeyi, 
maddenin uzay-
zamanda hareketini enerji v
e kuvveti de kapsamak 
üzere bütün ilgili 
kavramlarla birlikte 
inceleyen doğa bilimidir. 
Daha genel olarak, evren ile 
ilgili nasılları cevaplamak 
için doğanın genel 
bir analizidir. 

• Bütün temel bilimlerin 
kaynağında fizik vardır.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik

https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Madde
https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay-zaman
https://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvvet
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fa_bilimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Evren
https://tr.wikipedia.org/wiki/Analiz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik


Teknolojinin olduğu her yerde fiziğin 
uygulamalarını görebilirsiniz.

• Hubble Teleskobuyla 
uzaydan çekilen gökadası 
resimlerinde..

• Kuantum Bilgisayarlar için 
dizayn edilen çiplerden ki bu 
bilgisayarlar şimdiki süper 
bilgisayarlardan 3200 katı 
daha hızlı olacaklar.

• Space X gibi firmaların Marsa 
gitme planlarında 

• Ve tabi Tesla arabasının 
otomatik pilot ile sürücüsüz 
gitmesinde fizik karşımıza 
çıkar



Ölçme

• Fizik, deneysel gözlemler ve nicel ölçünlere 
dayanır.

• Fiziksel olmasi için: Sayı + Birim

• Fizik kanunları temel nicelikler cinsinden ifade 
edilir. 

1. Uzunluk 

2. Zaman 

3. Kütle Güneş Saati



Ölçmenin Önemi

• 1999 yılında NASA Mars gözlem aracı uzayda kayboldu. 
Problemin temel sebebi ise uzmanlar tarafından 
yapılan aşağıdaki birim dönüştürme hatası (1 Newton = 
0.225 Pound olarak alınmamış) tahmini maddi kayıp 
125 milyon dolar olmuştur.

• 1983 yılında ise Air Canada ucağının yakıtı yarı yolda 
bitmiş ve acil iniş yapmak zorunda kaldı, nedeni ise yine 
birim hatalarından dolayı depoyu yarı doldurmaları.

• 2000 yılında bir hastaya eczane tarafından 0.5 grains 
ilaç verileceğine 0.5 gram verildi ve hasta halen daha 
komada... (1 grains= 0.065 grams)



SI Temel Birimler

• Bu gibi ölümcül 
ve kalıcı birim 
hatalarının 
olmaması için 
bütün dünyaca 
kabul edilen bir 
standart 
tanımlamak 
zorunludur. Bu 
amaçla 
Uluslararası Birim 
Kurulu “SI” 
(Système 
International 
d’Unités) adı 
verilen bir sistem 
kullanılıyor.



• Uzunluk: Metre, ışığın 1/299 792 458 saniyelik zaman 
aralığında boşlukta kat ettiği mesafeye denir.

• Zaman: Saniye, bir atom kaynağın (Sezyum 133) yaydığı 
ışınım salınımlarıyla tanımlanır. Çok hassas zaman 
ölçümü, kilitli atom saatlerinden elde edilerek tüm 
dünyaya radyo sinyalleri ile gönderilir.

• Kütle: Kilogram, Paris yakınlarında saklanan bir platin-
iridyum standart kütlesi ile tanımlanır. Atomik 
boyutlarda yapılan ölçümlerde genelde karbon 12 
atomu ile tanımlanmış atomik kütle birimi kulanılır.

Yoğunluk : kütle/hacim dir



SI Türetilen Birimler

• Bu yedi temel 
birimin 
kombinasyonları 
olarak 
tanımlanmaktadır. 
Yani 1′den başka 
sayısal faktör 
kullanmaksızın bu 
temel birimlerin 
çarpım ve 
bölümüyle elde 
edilir.



Birimlerin Çevrimi













• Örnek 1:  

a) 1 mil kaç kilometredir?

b) 1 km kaç feet dir?

( 1inç=2.54 cm, 1km= 1000m, 12 in.=1 ft. ,1 mi=5280 
ft)



Anlamlı Rakamlar





Pi Sayısı







• Örnek 2:  
1. 2009 Berlin Olimpiyatlarında 100m yarışında 

9,58 saniye ile  dünya rekorunu kıran Usain 
Bolt un hızı neydi? Cvp: 10,416 m/s

2. Dünyanın en hızlı hayvanı olan  Bayağı Doğan 
kuşunun hızı 161 mph dir. Boltun hızını mph 
cinsinden yazıp bu ikisinin hızlarını 
karşılaştırınız? Cvp: 7 katı , Bolt 23.3mph

ipucu: 1mph=0.44704 m/s  yada 1mil= 1609m ve 1 hr= 3600 s



• Örnek 3: 

• Sürat limiti 65 mil/saat olan bir yolda 
arabanızla ilerliyorsunuz. Ancak arabanızın 
sürat göstergesi  km/h ise sürat limitini 
aşmamanız için süratiniz en fazla ne kadar 
olmalıdır?

1 mil= 1609 m  Cvp: 104.6 km/saat

• Alıştırma: Sürat limiti 100 mil/saat olan bir yolda arabanızla 
ilerliyorsunuz. Ancak arabanızın sürat göstergesi  m/s ise 
sürat limitini aşmamanız için süratiniz en fazla ne kadar 
olmalıdır? Cvp:44.7 m/s



• Örnek 4: 

Alanı 1200 𝑓𝑡2 olan bir binanın alanını,

a) 𝑐𝑚2 Cvp: 1.1× 106 𝑐𝑚2

b) 𝑚2 olarak ifade ediniz.  (1 ft = 30.48cm)  
Cvp:111 𝑚2

• Örnek 5: 
70 yılı saniyeye çeviriniz.  Cvp: 2.2 Gs



Örnek 6: 

• 110 in/saat                   ? m/s    cvp: 7.76× 10−4

• 100 mil/saat                ? m/s    cvp: 44.7

• 27 gün/cm                   ?  s/ft    cvp: 7.1 × 107

• 9.8 kg m/𝑠2 ?  g cm/𝑠2 cvp: 9.8× 105

• 10 dm/dak                  ? mm/s    cvp:  16.7



Alıştırmalar

• Dünyamuz yaklaşık 6.37× 106𝑚 yarıçaplı bir küredir. Dünyamızın a) 
kilometre cinsinden çevresi b) kilometrekare cinsinden yüzey alanı c) 
kilometreküp cinsinden hacmi ne kadardır?

• Bir kitapta kullanılan sözcük araları punto ve pikadır. 12 punto=1 pika ve 6 
pika= 1inç. Eğer kitabın taslağında bir şekil 0.80 cm kaydırılmışssa. Bu 
kayma a) pika ve b) punto cinsinden ne kadar olur?

• Kayıtlarda 14 günde 3.7 metre büyüyen “Hesperoyucca whiplei” en hızlı 
büyüyen bitki olarak yer almaktadır. Bu bitkinin büyüme hızı mikrometre 
bölü saniye cinsinden nedir?

• Arazi alanları için sıklıkla kullanılan bir alan ölçüsü 104𝑚2 olan hektardır. 
Açık alandaki bir orman 75 hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve her yıl 26 
𝑚2 yok olmaktadır. Ne kadar sürede orman tükenecektir.


