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Fizik	Nedir?
• Fizik (Eski	Yunanca:	
φύσις fisis “doğa”) ma
ddeyi,	maddenin uzay-
zamanda hareketini en
erji ve 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



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	
1ʹden	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





• 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	𝑓𝑡# olan	bir	binanın	alanını,
a) 𝑐𝑚# Cvp:	1.1×10+ 𝑐𝑚#

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

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





ALIŞTIRMA	SORULARI
1)	Şehir	içi	azami	sur̈at limiti	50	𝑘𝑚/𝑠𝑎𝑎𝑡’tir.	Bu	birimi	SI	birim	sisteminde	(𝑚/𝑠)	ifade	ediniz.

2)	Normal	şartlarda	bir	insanın	dakikada	10	nefes	aldığını	kabul	ederek,	ortalama	insan	
ömrünun̈ 70	yıl	olduğu	bir	ul̈kede bir	insanın	ömrü	boyunca	aldığı	nefes	sayısını	bulunuz.

3)	Bir	tüp içerisindeki	kremin	kütlesi 50	g,	hacmi	ise	40	𝑐𝑚0’dür.	Bu	kremin	yoğunluğunu	SI	
birim	sisteminde	(𝑘𝑔/𝑚0)	bulunuz.

4)	Bir	katı	kurşun	parasının	kütlesi 23,94	g,	hacmi	2,10	𝑐𝑚0’	tür.	Bu	verilerden	kurşunun	
yoğunluğunu	SI	birimleri	cinsinden	(𝑘𝑔/𝑚0)	hesaplayınız.



5)	Bir öğrenci bir yemekte 1500	gıda kalori (Calorie=Cal)	almıştır.	Öğrencinin bu yemekte aldığı
enerjiyi Joule	(J)	olarak ifade ediniz.	(1Cal=1000cal,	1cal=4.186J)

6)	Bir	ilaç	şişesi	0,25	𝐿 şurup	içermektedir.	Ali	şişeden	50	𝑚𝐿 ve	Ayşe	de	𝑓𝑙 𝑜𝑧 şurup	içmişse	
şişede	kalan	şurup	miktarını	litre	(L)	cinsinden	ifade	ediniz.
(1	𝑓𝑙.	𝑜𝑧 =	29.6	𝑚𝐿 ,1	𝑚 =	1070)

7)	Bir	tedavi	seansından	sonra	vücuttaki tümör 40	𝐺𝑦 radyasyon	almıştır.	Bu	dozu
a)	rad cinsinden,	
b)	MeV/g	cinsinden,	ifade	ediniz.	(1	𝑀 =	10+ ,	1	𝑐 =	107#,	1	𝑟𝑎𝑑 =	1	𝑐𝐺𝑦 ,	1	𝐺𝑦 =	=>?@, 
1𝑒𝑉 = 1.6 ×107=C𝐽)

8)	Bir	ilaç	şişesi	15,2	𝑓𝑙.	𝑜𝑧.	şurup	içermektedir.	Bir	hasta	günde bir	ay	kaşığı	(1t)	şurup	içiyor	ise	
ve	şişenin	tamamını	içecekse,	bu tedavinin	kaç	ay	sur̈eceğini belirleyiniz.
(1𝑡 =	5𝑚𝐿,	1	𝑓𝑙.	𝑜𝑧 =	29.6	𝑚𝐿,	1𝑚 =	1070).



9)	Bir	şişe	sıvı	novaljin 16,89	𝑓𝑙.	𝑜𝑧.	ve	her	bir	damla	novaljin 1𝑚𝐿’dir.	Eğer	yetişkin	bir	hasta	bir	
hafta	boyunca	her	gün 40	𝑑𝑎𝑚𝑙𝑎 novaljin içerse	bir	hafta	sonunda	şişede	kalan	novaljin
miktarını	belirleyiniz.	
(1𝑡 =	5𝑚𝐿,	1	𝑓𝑙.	𝑜𝑧 =	29.6	𝑚𝐿,	1𝑚 =𝑚70).

10)	2,50	𝑘𝑔 ibuprofendenkaç	adet	325	𝑚𝑔 tablet	ur̈etilebilir?	(1𝑚 =	𝑚70,	1𝑘 =	𝑚0).

11)	Bir	şişe	12	𝑓𝑙.	𝑜𝑧.	soda	içermektedir.	Bunu	𝑚0cinsinden	ifade	ediniz.	
(1	𝑓𝑙.	𝑜𝑧 =	29.6	𝑚𝐿 ,1𝑚 =	𝑚70,	1𝑘𝐿 =	1𝑚0,	1𝑘 =	𝑚0).

12)	𝑉 =	113.4𝑐𝑚0 hacmindeki	bir	parfümun̈ kütlesi𝑚 =	4	𝑜𝑧 ise,	bu	parfümun̈ yoğunluğunu	SI	
birim	sisteminde	(?@FG)	olarak	ifade	ediniz. (1𝑐 =107#, 1𝑘 = 100, 1𝑜𝑧 = 28.35𝑔).


