
Gruba	katılmak	için	qr	kodu	
okutunuz.
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Tanımı    : B�r�m yüzeye etk� eden d�k kuvvett�r.
B�r�m�      : B�r�m� Pascal’dır. Kısaltması Pa ‘dır.
Sembolü : Basınç P harfiyle göster�l�r.
► Katılar, sıvılar ve gazlar basınç uygular.

KATI BASINCI
Katılar ağırlıkları sebeb�yle temas ett�kler� yüzeye basınç 
uygularlar.
Nelere bağlıdır ? C�sm�n ağırlığına ve temas ett�ğ� yüzey 
alanına bağlıdır.

B�r c�sm�n ağırlığı değ�şmeden temas ett�ğ� yüzey alanı artarsa 
basınç azalır.(Şek�l:3.1)

B�r c�sm�n ağırlığı arttıkça temas ett�ğ� yüzeye uyguladığı basınç 
artar.(Şek�l:3.2)

Katı maddeler kend�ler�ne uygulanan kuvvet� değ�şt�rmeden, 
uygulama doğrultusunda aynen �let�r.(Şek�l:3.3)

20N

20N

Katı maddeler�n her �k� yüzey� eş�t büyüklükte �se kuvvet etk�s� �le 
oluşan basıncı aynı büyüklük ve doğrultuda �let�r.(Şek�l:3.4)

20Pa

20Pa

Katı madden�n her �k� yüzey� farklı büyüklükte �se kuvvet etk�s� 
�le oluşan basıncı yüzey�n büyüklüğü �le ters orantılı olarak 
değ�şt�rerek aynı doğrultuda �let�r.(Şek�l:3.5)

20Pa

20Pa’dan az

F1 F2

P  1

basıncı
P  2

basıncı

Kuvvetler Basınçlar

Aynı ağırlıktak� tavuk ve ördekten, ördek yumuşak 
toprak b�r zem�ne daha az batar. Neden?

Tavuk Ördek
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...........................................................................

Örnekler

1. 1.Ağırlıkları ve yüzey alanları ver�len c�s�mlere göre 
aşağıdak� soruları cevaplayalım.

a) C�s�mler�n tabanlarına uyguladıkları basınçları 
karşılaştıralım.

b) İk� c�s�m kullanılarak hang� h�potez test ed�leb�l�r?

c) Bu c�s�mler kullanılarak yapılan etk�nl�ktek� değ�şkenler� 
bel�rleyel�m.
Bağımlı değ�şken:

Bağımsız değ�şken:

Kontrol ed�len değ�şken:

.............................................................................

.............................................................................

20N

24cm

Basınç Ağırlık(Kuvvet)

Yüzey alanı
= P F

S
=

► 2 1  N’luk  kuvvet�n  1m ’ye  uyguladığı  basınç  1  Pa’dır. 

BASINÇ

Şek�l:3.1

Şek�l:3.2

Şek�l:3.3

Şek�l:3.4

Şek�l:3.5

T
ah
si
n 
S
AR
I

Ç�v�n�n gen�ş kısmına uygulanan F kuvvet� s�vr� ucuna F  1 2

olarak �let�l�r. Ç�v�n�n gen�ş kısmında oluşan P  basıncı, 1

s�vr� ucuna P  basıncı olarak �let�l�r. Kuvvetler�n ve 2

basınçların büyüklükler�n� karşılaştıralım.

I

II
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Küresel c�s�m ok yönünde yuvarlandığında zem�ne 
uyguladığı basınç nasıl değ�ş�r?

Ağırlıkları ve yüzey alanları ver�len c�s�mlere göre aşağıdak� 
soruları cevaplayalım.

2.

3.

a) C�s�mler�n tabanlarına uyguladıkları basınçları karşılaştıralım.

b) İk� c�s�m kullanılarak hang� h�potez test ed�leb�l�r?

c) Bu c�s�mler kullanılarak yapılan etk�nl�ktek� değ�şkenler� 
bel�rleyel�m.

Bağımlı değ�şken:

Bağımsız değ�şken:

Kontrol ed�len değ�şken:

...................................................................................

..................................................................................

...................................................................................

215cm

210cm

2

6c
m

26cm

23cm

2

1c
m

4.Yanda ver�len c�s�m �şaretl� yer�nden kes�l�yor. C�sm�n yere 
uyguladığı basınç nasıl değ�ş�r?

......................................................................................

P1 P2

kes�l�yor

5. Yanda ver�len c�s�m �şaretl� yer�nden kes�l�yor. C�sm�n 
yere uyguladığı basınç nasıl değ�ş�r?

.............................................................................

P1 P2

kes�l�yor

Günlük Hayatta Katı Basıncı

Az olmasını �sted�ğ�m�z durumlar

Paletler�n gen�ş yüzey 
alanına sah�p olması

Kar ayakkabılarının taban 
kısımlarının gen�ş olması

Tırların çok sayıda 
tekerleğe sah�p olması

Çok olmasını �sted�ğ�m�z durumlar

Ç�v�n�n ucunun s�vr� olması 
çakarken kolaylık sağlar.

Futbolcu ayakkabılarının altının 
ç�v�l� olması

Ekmek keserken bıçak 
ucunun kesk�n olması

Buz paten� yapan 
sporcuların ayakkabıların alt 

kısmının bıçak g�b� s�vr� 

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra
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Sıvılar ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın her yer�ne ve 
�ç�ndek� c�s�mler�n her yer�ne kuvvet uygular. Uyguladıkları bu 
kuvvet etk�s� �le basınç oluşur.

Sıvı basıncı sıvının der�nl�ğ�ne ,yoğunluğuna ve yer çek�m� 
�vmes�ne bağlıdır.

Sıvı der�nl�ğ� arttıkça kap tabanındak� sıvı basıncı da artar.

K

L

M ............................................................
............................................................
............................................................

Sıvının yoğunluğu arttıkça kap tabanındak� sıvı basıncı da artar.

Sıvı basıncı kabın şekl�ne ve �ç�ndek� sıvı m�ktarına bağlı 
değ�ld�r.

Şek�ller� ve kalınlıkları farklı olan �k� ya da daha fazla kabın 
tabanlarının b�rleşt�r�lmes� �le elde ed�len düzeneğe b�leş�k 
kaplar den�r. B�leş�k kaplarda kabın tabanındak� basınçlar eş�t 
olmak zorundadır. Bu sebeple musluğu açtığımızdak� sıvı akışı 
d�ğer kaplardak� sıvı yüksekl�kler�(yan� basınçları) eş�t oluncaya 
kadar sürer.

........................................

........................................

........................................

Sıvılar sıkıştırılamadığı �ç�n üzerler�ne uygulanan basınç her 
yöne aynı şek�lde �let�l�r. Bu Pascal Prens�b� olarak b�l�n�r. 
Keşfeden Bla�se Pascal’dır.

Pascal Prens�b�

Günlük Hayatta Sıvı Basıncı

Berber koltukları

Farklı der�nl�klerde del�k 
açı lan sıvı  dolu kaptan 
f ışk ı ran s ıv ı lar ın  yerde 
ulaştıkları uzaklık b�rb�r�nden 
farklıdır. 
K,L ve  M nok ta la r ında 
basıncın karşılaştırılması
............>.............>............

K

L

M

Hun� su �çer�s�nde daha der�n bölgeye �n�nce kollarda sıvı 
farkının artması, der�nl�k arttıkça sıvı basıncının arttığını 
�spatlar.

İtfa�ye merd�venler�Damperl� kamyonlar

H�drol�k l�ftler
(Araç kaldırma)

H�drol�k fren
s�stemler�

Çöp sıkıştırma 
s�stemler�

►P=h.d.g        (P=Basınç h=der�nl�k g=yer çek�m� �vmes�)

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra
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GAZ BASINCI

Atmosfer

Dünya’yı saran atmosfer tabakasındak� 
gazların oluşturduğu basınca açık hava 
basıncı den�r.
Açık hava basıncını �lk ölçen Tor�çell�’d�r.

Açık Hava Basıncı Deney�

Den�z sev�yes�

A

B

C

Farklı yüksekl�klerde ver�len A,B ve C noktalarındak� açık 
hava basıncını karşılaştıralım.

.......................>............................>...................................

Yükseklere çıktığımızda kulaklarımızda h�ssett�ğ�m�z baskı 
v e  ç ı n l a m a n ı n  s e b e b �  a ç ı k  h a v a  b a s ı n c ı n ı n 
değ�şmes�ndend�r.
Vücut Denges� �ç�n;  İç Basınç= Açık Hava Basıncı 
olmalıdır.

Günlük Hayatta Açık Hava Basıncı

3.İç� su dolu bardağın ağzına kağıt 
kapatarak ters çev�rd�ğ�m�zde 
bardaktak� suyun dökülmemes�

1.Vantuzlu 
askılar

2.Meyve suyu 
kutusunun �ç�ne çökmes�

Günlük Hayatta Gaz Basıncı

Mutfak tüpü Oks�jen tüpü B�s�klet teker�

Pompa A�rbag
(Hava yastıkları)

Deodorant Yangın söndürme
tüpü

Elektr�kl�
süpürge

Tor�cell� 0°C’de kaba yukarıdak� g�b� 1 metre uzunluğunda �ç� 
cıva dolu b�r kaba den�z sev�yes�nde �ç� cıva dolu cam boruyu 
ters çev�r�p batırmıştır.
Cam  borudak�  cıvanın  76  cm’de  dengede  kaldığını  fark 
etm�şt�r. Bu deney� farklı şek�lde ve boydak� borularla da 
dened�ğ�nde aynı sonucu aldığını görmüştür. Böylece elde ett�ğ� 
ver�lerle açık hava basıncının 76 cm cıvanın yaptığı basınca eş�t 
olduğunu keşfetm�şt�r.

Tor�cell�’n�n deney�,
►Daha yüksekte yapılsaydı cıva sev�yes� 76cm’den daha az 
olurdu. 
► Sıcaklığı 0°C’den yüksek yerde yapılsaydı cıva sev�yes� 76 
cm’den daha az olurdu.
► Deneyde cıva yer�ne yoğunluğu az b�r sıvı kullansaydı 
yüksekl�k  azalırdı.  (Cıva  yer�ne  su  kullanılsaydı  açık hava  
basıncını  dengelemek  �ç�n  10,5  m  uzunluğunda boru 
kullanmak zorunda kalırdı.)

Açık hava basıncı;
► Rakım (Den�z sev�yes�nden yüksekl�k) arttıkça azalır.
► Havanın(gazın) yoğunluğu arttıkça artar.
► Açık havanın sıcaklığı arttıkça azalır.
► Havadak� su buharının m�ktarı arttıkça artar.

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra
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BASINÇ DENEYLERİ

Deney No: 1 Katılarda Basınç Nelere Bağlıdır?

Malzemeler: Strafor(2 adet), �nce topuklu ayakkabı ve 
günlük ayakkabı

Deney No: 2 Balonlar Neden Patlamaz ?

Deney No: 3 Hang� Basınç Daha Fazla ?

2.durum

1.durum

Çökme m�ktarı

Malzemeler: Özdeş sünger(2 adet), özdeş k�tap(4 adet) ve 
cetvel

Nasıl Yapalım ?
1.aşama
►Süngerler� masanın üzer�ne koyalım.
►Soldak� sünger�n üzer�ne k�tabı yatay, sağdak� sünger�n 
üzer�ne d�key b�r şek�lde koyalım.
►Süngerlerdek� çökme m�ktarını cetvelle ölçel�m.

Tartışma: Özdeş k�taplar, özdeş süngerlerde neden farklı 
m�ktarlarda çökme meydana get�rm�ş olab�l�r? 

2.aşama

►Süngerler� masanın üzer�ne koyalım.
►Soldak� sünger�n üzer�ne 1 tane k�tabı yatay, sağdak� 
sünger�n üzer�ne 3 tane k�tabı yatay olarak koyalım.
►Süngerlerdek� çökme m�ktarını cetvelle ölçel�m.

2.durum

1.durum

Çökme m�ktarı

Sonuç:
1...............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

2...............................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Nasıl Yapalım ?

►Straforu masanın üzer�ne koyalım.
►Staforun üzer�nde günlük ayakkabı �le gez�nel�m.
►Aynı k�ş� günlük ayakkabısını çıkarıp topuklu ayakkabısını 
g�y�p d�ğer straforun üzer�nde gez�ns�n.
►Straforlar üzer�nde oluşan gözenekler�n der�nl�kler�n� 
karşılaştıralım.

Sonuç:.................................................................................
.............................................................................................

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra
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Tartışma: Süngerler özdeş olmasına rağmen neden çökme 
m�ktarları farklı olmuş olab�l�r?
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BASINÇ DENEYLERİ

Deney No: 4 Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır ?

Deney No: 6 Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır?

Malzemeler: İk� adet 0.5 l�trel�k plast�k ş�şe,yarım l�tre ayç�çek 
yağı,ş�şey� delmek �ç�n kazak ş�ş� v.b

Nasıl Yapalım?
1.Bölüm
1.Ş�şeye ağzına kadar su dolduralım.
2.Ş�şen�n tabanından farklı yüksekl�klerde del�kler açalım.( Del�k 
açma �şlem�n� yaparken del�kler�n eş�t büyüklükte olmasına 
d�kkat edel�m ve ş�şen�n kapağı kapalı olsun)
3.Ş�şen�n kapağını açalım ve suyun fışkırdığı mesafeye d�kkat 
edel�m.
Soru:Kabın tabanına yakın del�kten fışkıran su mu yoksa kabın 
üst kısmına yakın del�kten fışkıran su mu daha çok mesafe kat 
ett� ?
...................................................................................................
..................................................................................................

2.Bölüm

1.Ş�şeler�n b�r�n� suyla d�ğer�n� yağla aynı yüksekl�ğe kadar 
dolduralım.
2.Ş�şeler�n �k�s�ne de aynı sev�yelerde �k� farklı del�k açalım.
3.Ş�şeler�n kapağını açalım ve suyun fışkırdığı mesafeye d�kkat 
edel�m.
Soru: Farklı sıvılar kullanıldığında sıvıların fışkırdıkları mesafe 
neden farklı olmuş olab�l�r?

Sonuç: Sıvı basıncı aşağıdak�lere bağlıdır.
1................................................................................................
2................................................................................................

Deney No: 7 Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır?

Sonuç:...............................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Nasıl Yapalım ?
Ucuna balon geç�r�lm�ş hun�y� 1 ve 2 yönünde hareket ett�r�p 
U borusundak� sıvı sev�yes�n� gözlemleyel�m.
Sonuç:...............................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Deney No:5 Kend� B�leş�k Kabımızı Yapalım

2 adet d�rsek boru

1 adet düz boru

Nasıl Yapalım? B�rb�r�ne geçeb�lecek şek�lde 1 adet düz boru 
�le 2 adet d�rsek borunun montajını yapalım. Boruların açık 
uçlarına farklı şek�llere sah�p pet ş�şeler� montajlayalım. 
Ş�şeler�n b�r ağzından su dolduralım ve ş�şelerdek� sıvı 
sev�yes�n� gözlemleyel�m.
Sonuç: Ş�şelerdek� sıvı sev�yes� aynı mı oldu ?
.................................................................................................
.................................................................................................

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra
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BASINÇ DENEYLERİ

Deney No:8 Kağıt Düşecek m�?

Malzemeler
1 adet su bardağı
1 adet kağıt
Su

Nasıl Yapalım ?
1.Bardağa su dolduralım
2.Bardağın ağzına kağıdı kapatalım.
3.Bardağı yavaşca ters çev�rel�m.
4.Bardaktan su dökülüp dökülmeyeceğ�n� gözlemleyel�m.

Sonuç:.......................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Deney No:9 Suya neler oluyor?

Malzemeler: 1 adet plast�k tabak, su, mürekkep, mum, 1 adet 
bardak

Nasıl Yapalım:
1.Tabağın ortasına mumu koyalım.
2.Mumu söndürmeyecek şek�lde 
tabağa su ekleyel�m.
3.Tabaktak� suyu mürekkep �le 
renklend�rel�m.

4.Mumu yakalım.
5.Bardağı ters çev�r�p gözlemleyel�m.

Sonuç:.......................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Deney No:10 Süpr�z Damacana Deney�

Sonuç:.......................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Deney No:11 Balon Ş�ş�rel�m.

Gerekl� Malzemeler:
1 adet plast�k gazoz ş�şes�, 1 
adet balon
Nasıl Yapalım: 
1 . B a l o n u  ş � ş e n � n  � ç � n e 
sarkıtalım.
2.Balonun ağzını  ş �şen�n 
ağzının dışına doğru gerd�r�p 
sab�tleyel�m.

3.Balonu ş�ş�rmeye çalışalım.
4.Balonu ş�ş�rmek �ç�n nasıl b�r yöntem uygulayab�l�r�z.

Sonuç:................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Deney No:12 Yumurtaya Ne Oluyor?

Gerekl� Malzemeler: 1 adet 
cam süt ş�şes�, çakmak, 
haşlanmış yumurta 
Nasıl Yapalım:
1.Rulo hal�ne get�r�lm�ş kağıt 
parçasını yakıp ş�şen�n �ç�ne 
atalım.
2.Ş�şen�n ağzına yumurta 
koyup gözlemleyel�m.

Sonuç:...............................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Deney No:13 İçecek Kutusuna Ne Olacak?

Gerekl� Malzemeler: 1 adet �çecek kutusu(330 ml �ce tea), 
mum, ahşap maşa, der�n plast�k leğen, su

Nasıl Yapalım:
1.İçecek kutusuna b�r m�ktar su koyalım.
2. Su bulunan �çecek kutusunu b�r m�ktar mum yardımıyla 
ısıtalım.
3.Isınmış durumdak� �çecek kutusunu su dolu(su oda 
sıcaklığında olmalı) leğene bırakalım ve değ�ş�mler� 
gözlemleyel�m.

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra
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Malzemeler: 5 galonluk sert plast�k damacana, et�l alkol, 
çakmak Sonuç:.................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................



Deney No:14 Suya Neler Olacak?

Cam ş�şe

P�pet

Hamur yapıştırıcı

Su

Gerekl� Malzemeler: Cam ş�şe, kaynar su, p�pet, hamur 
yapıştırıcı, su, cam veya plast�k kap

Nasıl Yapalım? 
1.Ş�şey� kaynar su �le çalkalayalım.
2.P�pet� ş�şen�n �ç�ne geç�rel�m.
3.Hamur yapıştırıcı �le p�pet�n b�r kısmı dışarıda kalacak şek�lde 
tutturalım.
4.Ş�şey� ters çev�r�p oda sıcaklığındak� suyla dolu kabın �çer�s�ne 
daldıralım.
5. Neler gözlemled�k?

Sonuç:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Tahsin Sari-Fenden ÖOnce Fenden Sonra 88
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