
 Yeryüzünde bulunan tüm cisimler 
(katı,sıvı, gaz) ağırlıklarından 
dolayı bulundukları bölgeye etki 
ederler.  Bu etkiye ‘’basınç’’ denir.

 Katılar bulundukları yüzeye, sıvılar 
içine konuldukları kaba ve gazlar 
temas ettiği tüm cisimlere basınç 
uygular.

BASINÇ



Katı Basıncı

 Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. 

 Basınç= Kuvvet /Yüzey Alanı 

Kuvvet

Yüzey Alanı

Basınç



Semboller

Basınç P

Kuvvet F

Yüzey Alanı S

•Aynı ifadeyi sembollerle ifade 
edecek olursak; 

P =F/S 

Birimler

Basınç N/m² (Pa)

Kuvvet N

Yüzey Alanı m²

•Basınç birimi ‘’Pascal’’dır. 



 Katı basıncı yüzey alanı 
ile ters orantılıdır. 

 Katı basıncı ağırlık 
(kuvvet) ile doğru 
orantılıdır.



 Katılar kuvveti aynen iletir, fakat basıncı aynen 
iletmez. 



Katı Basıncı ile ilgili günlük hayattan örnekler; 

 Bıçak, balta, kama gibi araç gereçlerin kesici 
uçlarında yüzey alanı küçük basınç  büyüktür.

 Kışın, araç tekerleklerine zincir takıldığında yüzey 
alanı küçülür basınç büyür.

 Kamyon, traktör ve iş aracı gibi makinelerde bulunan 
geniş lastik ve paletler ile yüzey alanı artırılıp basınç 
düşürülür.



 Fil ve deve gibi hayvanların ayakları geniş yüzeye 
sahiptir bu sayede yere uyguladıkları basınç azalır.

 Kar  ayakkabılarının yüzey alanları geniştir bu sayede 
yere uyguladığımız basınç azalır.

 Trende çok tekerlek olması yüzey alanını artırarak 
basıncı azaltır.



 Kramponların altı çivilidir bu sayede yüzey alanı 
küçültülerek yere uygulanan basıncı artırır.

 Ördek, kaz gibi çamurda yürüyen hayvanların ayak 
parmakları perdelidir bu sayede yüzey alanı artırılarak 
yere uyguladıkları basınç azalır.

 Çivi, raptiye, iğne gibi cisimlerin sivri uçlarının yüzey 
alanları küçük, yüzeye uyguladıkları basınç büyüktür.





Sıvı Basıncı
 Bir sıvı ağırlığından dolayı içerisinde bulunduğu kabın 

tabanına ve yan yüzeylerine bir kuvvet uygular. Bu 
kuvvete sıvı basıncı denir. 



 Kapalı kapta bulunan sıvılar herhangi bir noktasına 
basınç uygulandığında basınç kabın her noktasına eşit 
şekilde iletilir. Kabın şeklinin nasıl olduğunun önemi 
yoktur. Buna pascal prensibi denir. 

❖NOT: Sıvılar basıncı her yöne iletir.



Sıvı Basıncı
 Sıvı basıncı sıvının derinliği 

ile doğru orantılıdır.

 Sıvı basıncı sıvının 
yoğunluğu ile doğru 
orantılıdır.



 NOT: Kabın hacmine, şekline ve genişliğine bağlı 
DEĞİLDİR. 



Sıvı Basıncı- Vurgun Yemek
 Derinde dış basıncın yüksek olmasından dolayı tüpten 

solunan havanın içindeki oksijen, azot gibi gazlar, dokulara 
daha küçülmüş bir hacimle dağılırlar. 

 Eğer su yüzeyine süratle çıkılırsa, basıncın azalmasıyla bu 
gazlar da süratle genleşir. Oksijen dokularda 
kullanıldığından sorun yaratmaz, ama özellikle azot gazı 
damarlarda süratle genleşerek, damar  tıkanıklığı, akciğer 
yırtılması ve hatta felç gibi önemli vücut hasarlarına yol açar. 
Bu olaya vurgun yemek denir. 



Sıvı Basıncı- Su Pompası

 Köy gibi küçük yerlerde evlere  
motor kullanarak sürekli su 
pompalamak maliyetli bir iştir. 
Motor kullanımını azaltmak ve 
maliyeti düşürmek için su depoları 
yüksek yerlere yapılır.

 Bu sayede  sıvı basıncından 
yararlanılır ve pompa kullanılmadan 
evlere su ulaşmış olur.



 Sıvı basıncı ile ilgili günlük hayattan örnekler;

 Hidrolik liftler

 Arabaların fren sistemi 

 Su Cenderesi 

 İtfaiye arabası merdivenleri 

 Kepçe 

 Tulumbalar

 Vinçler

 Berber koltukları 

 Hidrolik direksiyon 





Gaz Basıncı

 Gazların uyguladığı bu basınca ‘’Açık Hava Basıncı‘’ 
denir.

 Açık hava basıncı yükseklik ile ters orantılıdır.



 Açık hava basıncının varlığını ilk kanıtlayan bilim insanı 
‘’Toriçelli’’dir. 

 Toriçelli

➢deniz seviyesinde  

➢0 °c ’de 

➢1m. uzunluğunda ki bir cam borunun içerisine 

cıva doldurmuş ve bu boruyu cıva çanağının içine 
batırmıştır. Cam boru içindeki cıva seviyesi bir süre 
düşmüş ve daha sonra durmuştur. Cıvanın durmasının 
sebebi cıvanın basıncı ile açık hava basıncının 
eşitlenmesidir.



 Bu deney sonucu açık hava basıncının 76 cm - Hg olduğu 
bulunmuş ve bu basınca 1 atmosfer (atm) basınç 
denmiştir.



Gaz Basıncı
 NOT: Toriçelli’nin açık hava basıncı 

deneyinde cıva kullanmasının sebebi 
cıva yoğunluğunun çok büyük olmasıdır. 

 Eğer daha küçük yoğunluklu bir sıvı 
olsaydı, çok uzun bir cam boru 
kullanmak zorunda kalırdı.(Örneğin su 
kullanmış olsaydı 10,33m. lik bir cam 
boru kullanmak zorunda kalırdı.)

 Toriçelli’nin yaptığı bu sistem basit bir 
Barometre sistemidir. Açık hava 
basıncını ölçen aletlere ‘’BAROMETRE’’ 
denir.



 Günlük hayatta açık hava 
basıncı örnekleri:

 Üzerine kâğıt konulan içi dolu su 
bardağının ters çevrildiğinde 
kâğıdın yere düşmemesi

 Meyve suyu kutularında pipetle 
çekilen meyve suyu bittikten 
sonra büzüşmesi



 Camlara yapışan vantuzlar

 Çay tabağının çay bardağına 
yapışması 



 Yağ tenekelerinde yağ dökülmesi 
için iki delik açılması 

 Magdeburg deneyi (içindeki hava 
boşaltılan iki kürenin birbirinden 
ayrılmaması) 



 Yükseklere çıkıldıkça kulak 
zarımızdaki basıncın değişmesi 

 Elektrik süpürgesinin tozları 
çekmesi. 



 Açık hava basıncı deneyleri;



 Açık hava basıncı deneyleri;

 Dış basınç iç basınçtan fazla olduğu için şişe büzülür.



 Açık hava basıncı deneyleri;

 Açık hava basıncının etkisi ile tabaktaki sıvı bardağın 
içine doğru girer.



Kapalı kaplardaki gazlar  da içinde bulundukları kaba bir 
basınç uygularlar. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen alete 
‘’MANOMETRE’’ denir. 

UYARI: Gazlarda içinde bulundukları kabın her 
yönüne ve eşit büyüklükte bir basınç uygular. 



Gaz Basıncı
Kapalı Kaplardaki Gaz Basıncı Örnekleri;

•Evlerimizdeki tüpler 

•Araba lastiklerimizdeki basınç 

•Parfümler 

•Düdüklü tencere 

•Yangın söndürme tüpü 



UNUTMA
 Kapalı kaplardaki gaz basıncı:

 Sıcaklık arttıkça artar

 Kabın hacmi arttıkça azalır

 Açık hava basıncı :

 Sıcaklık arttıkça azalır

 Deniz seviyesinden yükseklere gidildikçe 
azalır


