
BASİT MAKİNELER 



Günlük hayatta basit makineler 
nelermiş???(açılmazsa dosya 
içindeki videoyu açabilirsiniz)



➢Günlük yaşantımızda işlerimizi kolaylaştırmak için 
kullandığımız, bir ya da iki parçadan oluşan araçlara 
basit makineler denir. 

➢Basit makineleri kullanırken uygulanan kuvvete giriş 
kuvveti mekanizmanın çalışmasından dolayı açığa çıkan 
kuvvete ise çıkış kuvveti denir 





1. Kuvvetten kazanç varsa ayni 
oranda yoldan kayıp olur.

2. Yoldan kazanç varsa, ayni 
oranda kuvvetten kayıp olur.

3. Basit makineler iş veya 
enerjiden asla kazanç sağlamaz.



✓ Kuvvetin doğrultusunu, 
✓ Yönünü ya da 
✓ Büyüklüğünü değiştirmek 

için kullanılır



a-)Kuvvetin Büyüklüğünü arttıran makineler:
Cımbız, pense, tornavida, gazoz açacağı

b-)Kuvvetin yönünü değiştiren basit 
makineler:
Tahterevalli, sabit makara, kapı kolu

c-)Sürat değiştiren makineler
El mikseri, El matkabı



BAŞLICA BASİT MAKİNELER ŞUNLARDIR;

Sabit makara

Hareketli  makara



➢BASİT MAKİNELERDE
•Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü arttırıp 
azaltılabilir 
•Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir
•Yapılan işlerde kolaylık sağlar
•İşin yapılma hızını değiştirir
•Bir enerji türünü başka bir enerji türüne 
dönüştürebilir 
•! İŞTEN VEYA ENERJİDEN KAZANÇ 
SAGLAMAZ 
•Basit makinelerde kuvvetten kazanç olduğu 
oranda yoldan kayıp, yoldan kazanç olduğu 
oranda kuvvetten kayıp olur



MAKARARLAR

SABİT 
MAKARA

HAREKETLİ 
MAKARA 

PALANGALAR 



SABİT MAKARA

Yük ile birlikte hareket etmeyen, bir 
yere sabitlenmiş makaralardır 
✓Kuvvetten ve yoldan kazanç yada 
kayıp yoktur
✓Uygulanan kuvvetin yönünü 
değiştirir
✓Kuvvet = Yük
✓Yoldan kazanç yada kayıp olmadığı 
için  yükü 1 metre yukarı çekmek 
için ipi 1 metre yukarı çekmek 
gerekir 
✓Bayrak direklerinde ve inşaatlarda 
yük taşıma da kullanılır 





F( kuvvet)= P(yük)
F=30 N



F( kuvvet)= P(yük)
F=30 N

F( kuvvet)= P(yük)
18N = P







HAREKETLİ MAKARA 

Yük ile birlikte hareket eden 
makaralardır
✓Yükün hareket yönü ile 
uygulanan kuvvetin yönü aynıdır  
✓Kuvvetten kazanç vardır
✓Yoldan kayıp vardır
✓Kuvvet = Yük/ 2
✓10 N luk bir yük 5 N luk bir 
kuvvet ile dengelenir
✓Kuvvetten kazanç her hareketli 
makarada 2 kattır 
✓Yükü 1 metre yukarı çekebilmek 
için ipi 2 metre çekilmelidir
✓Yoldan 2 kat kayıp vardır 









PALANGALAR 

•Palangalar sabit ve hareketli makaralardan oluşan bir 
sistemdir. Uygulanan kuvvetin yönü  değiştirilebilirken yükü 
kaldırmak için gereken kuvvet azaltılabilmektedir.



✓Kuvvet ile yük arasındaki ilişkiyi hesaplayabilmek için  “aynı 
ipte aynı gerilme kuvveti vardır.” kuralını uyguladıktan sonra 
hangi iplerin yükü dengelediğinin bularak  formül uygulanır 





P( yük) = 32+32
P = 64 N 





1. Makara : Sabit makara
2. Makara: Hareketli makara
3. Makara: Sabit makara
4. Makara: Hareketli makara 





ÇIKMIŞ SORULAR VE
MEBİN ÖRNEK SORULARI 



A)1. işçi daha fazla kuvvet 
uyguladığından daha fazla iş 
yapmıştır 
B)2. işçi kuvvetten kazanç 
sağladığından daha fazla iş 
yapmıştır
C)2. işçi ipi daha çok 
çektiğinden daha fazla iş 
yapmıştır
D) Her iki işçi de tuğlaları 
aynı yüksekliğe çıkardığından 
eşit iş yapmıştır.



A)1. işçi daha fazla kuvvet 
uyguladığından daha fazla iş 
yapmıştır 
B)2. işçi kuvvetten kazanç 
sağladığından daha fazla iş 
yapmıştır
C)2. işçi ipi daha çok 
çektiğinden daha fazla iş 
yapmıştır
D) Her iki işçi de tuğlaları 
aynı yüksekliğe çıkardığından 
eşit iş yapmıştır.















BASİT MAKİNELER 



KALDIRAÇLAR 

DESTEĞİN 
ORTADA OLDUĞU 

KUVVETİN 
ARADA OLDUĞU

YÜKÜN ARADA 
OLDUĞU



KALDIRAÇLAR 

Kaldıraçlar bir destek üzerinde 
serbestçe dönebilen çubuktan 
oluşur. 

! Kaldıraçlarda bizim 
uyguladığımız kuvvete giriş 
kuvveti, uygulanan kuvvetin yüke 
olan etkisine çıkış kuvveti denir 

✓Kaldıraçlarda kuvvetin etki 
ettiği noktanın destek noktasına 
olan uzaklığına kuvvet kolu ( etki 
yolu), yükün destek noktasına olan 
uzaklığına da yük kolu denir 



DESTEĞİN ORTADA OLDUĞU 

Desteğin kuvvet ile yükün arasında olduğu kaldıraçlardır 

✓Kuvvetin yönü değiştirilebilir böylece iş yapma kolaylığı sağlar





✓Kuvvet kolu ile yük kolunun birbirine 
göre durumlarına göre kuvvetten kazanç 
yada kuvvetten kayıp olabilir 





Kuvvet * kuvvet yolu= yük * yük yolu
F * 2= 30 *4
F*2=120
F=60 N 
Kuvvetten kayıp vardır. 30 N luk yükü 
60 N luk bir kuvvet ile kaldırabiliyor 



30 N 



30 N 

Kuvvet* kuvvet yolu = yük * yük yolu
F * 4 = 30 * 2
4 F = 60
F= 15 N
Kuvvetten kazanç vardır 30 N luk yükü 
15 N luk kuvvet ile kaldırabiliyor 



KUVVETİN ARADA OLDUĞU

Kuvvetin yük ile destek arasında olduğu kaldıraç tipidir
✓Bu tür kaldıraçlarda kuvvet kolu yük kolundan daha kısa 
olduğu için yoldan kazanç kuvvetten kayıp vardır.  Yani 
uygulanacak kuvvet yük den daha fazladır 





Kuvvet ortada olduğu için kuvvetten kayıp vardır. Yani ;
F > P
Kuvvet * kuvvet yolu = yük * yük yolu
80* 3 =P* 8
240=8 P
P= 30 N





Kuvvet * kuvvet yolu = yük * yük yolu 
7 * 15= 5 *a
105 = 5 a
a =23 cm  



YÜKÜN ARADA OLDUĞU

Yükün kuvvet ile desteğin arasında olduğu kaldıraçtır 
✓Kuvvet yolu yük yolundan daha büyük olduğu için yoldan 
kayıp kuvvetten kazanç vardır 



Kuvvet kazancı yükün kuvvete bölünmesi ile 
bulunur  
Kuvvet kazancı = Yük / Kuvvet = P / F

Kuvvet kazancı = kuvvet yolu / yük yolu 







ÇIKMIŞ SORULAR VE
MEBİN ÖRNEK SORULARI 









ÇÖZÜM: 
Kuvvet * kuvvet yolu = yük * yük yolu 
Dengesinin bozulmaması lazım ilk 
duruma göre yük daha fazla 
taşınması için yük yolunun  azalması 
gerekir ki eşitliğin diğer tarafı ile 
denge sağlansın 





✓ÇÖZÜM:
✓Kerpeten desteğin ortada olduğu ve kuvvet yolunun daha büyük olduğu bir araç 
olduğu için yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır 
✓Delgeç yükün ortada olduğu ve kuvvet yolunun yük yolundan daha büyük olduğu 
bir araçtır. Bu yüzden delgeçte yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır 
✓Maşa kuvvetin ortada olduğu ve kuvvet yolunun yük yolundan küçük olduğu bir 
araçtır. Bu yüzden maşa da yoldan kazanç kuvvetten kayıp vardır 





ÇÖZÜM: Grafikte 
kuvvet yolu azaldıkça 
uygulayacağı kuvvet git 
gide azalmış. O yüzden 
kuvvet yolunu arttırmak 
için desteği hareket 
ettirmemiz yeterli olur  





ÇÖZÜM: kuvvet kazancını kuvvet yolu / yük 
yolu formülüne bakarak yorum yapabiliriz
K da yük desteğe daha yakın o yüzden 
kuvvet yolu yük yolundan daha büyük olduğu 
için kuvvet kazancı daha fazladır diyebiliriz
L de ise yük yolun kuvvet yolu değerine 
yakın olduğu için kuvvet kazancı daha az 
olur 
İşten ve enerjiden kazanç hiçbir zaman 
olmaz 





ÇÖZÜM: Daha rahat 
kaldırabilmek için 
kuvvetten kazancın daha 
fazla olması lazım 
Bunun için de kuvvet 
yolunun yük yolundan 
olabildiğince büyük 
olması bizim için ideal 
Bunun için desteğe yükü 
ne kadar yaklaştırırsa 
yük yolu azalacağı için 
kuvvetten kazanç artar 



EĞİK DÜZLEM 

Yer düzlemi ile yükleme noktası arasında dar 
bir açı oluşturacak şekilde yerleştirilen  ve 
cisimleri belirli yüksekliğe çıkarmak için 
kullanılan düzeneklere eğik düzlem denir 
❖! Her zaman eğik düzlem de yoldan kayıp 
kuvvetten kazanç vardır 





PÜF NOKTALAR 
Eğik düzlemde ;
Alınan yol azaldıkça eğim artar
Eğim arttıkça kuvvet kazancı azalır
Alınan yol arttıkça kuvvet kazancı artar
Kuvvetten kazanç var ise yoldan kayıp vardır 





ÇIKMIŞ SORULAR VE
MEBİN ÖRNEK SORULARI 





ÇÖZÜM: Eğim 
arttığı için 
kuvvetten 
kazanç azalacak 
ve uygulanan 
kuvvet artar 





ÇÖZÜM: 
Dinamometredeki 
değerin azalması 
kuvvetten kazancın 
artması demek 
oluyor. Kuvvetten 
kazancı arttırmak 
için:
✓ Eğimin azalması 
✓ Yol artması 
✓ Yüksekliğin 

azalması eğimi 
azaltır 





ÇÖZÜM: Eğik 
düzlem de
Kuvvetten kazanç 
yoldan kayıp 
vardır 
Her basit makine 
iş kolaylığı sağlar 





ÇÖZÜM: en az 
kuvvetle 
çıkartabilmesi için 
kuvvet kazancının en 
fazla olması lazım.
Kuvvet kazancının 
artması için;
Eğim az
Alınan yol uzun 
olmalı 





ÇÖZÜM: uzunluğun kutuya 
etkisini araştırıyorsak. 
Deney düzeneğinde sadece 
uzunluklar farklı olmalı diğer 
değişkenlerin aynı olması 
gerekir iki düzenekte de 





ÇÖZÜM: en küçük kuvveti 
istediği için kuvvet kazancının 
en fazla olduğu düzeneği 
bulmalıyız 
▪Yavuzun düzeneğinde yük 
yolu kuvvet yoluna eşit olduğu 
için kuvvet kazancı yoktur
▪Fatma eğik düzlem olduğu 
için her zaman kuvvetten 
kazanç vardır
▪Hatice'nin düzeneğinde 
kuvvet yolu yük yolundan daha 
kısa yoldan kazanç olmuş. Bu 
yüzden kuvvetten kayıp vardır
▪Mert’in düzeneğinde sabit 
makara da kuvvetten kazanç 
yada kayıp yoktur





ÇÖZÜM: Aynı işi daha küçük 
kuvvetle yapmak istediği için 
kuvvet kazancını arttırmak 
gerekir.
Düzenekte eğik sistem, sabit 
makara ve desteği ortada 
olan kaldıraç olduğu için ayrı 
ayrı bakmalıyız.
Sabit makara da kuvvetten 
kazanç yoktur. Bu düzeneğe 
iş kolaylığında etki eder.
Eğik düzlem için ; 
•Eğimi azaltırsak
•Yolu arttırırsak 
Kaldıraç için;
•Kuvvet yolunun yük yolundan 
daha büyük olması için 
desteği yüke yaklaştırırsak 
kuvvetten kazancı arttırmış 
oluruz.  



ÇIKRIK

Çıkrık, dönme eksenleri çakışık iki veya daha fazla silindirden meydana 
gelir. 
Çıkrıkta  çapı küçük olan silindire yük, çapı büyük olan silindire uygulanan 
kuvvetin oluşturduğu dönme hareketi sonucu asılı olduğu ipin silindire 
dolanması sonucu yukarı yük çıkar. 



Kuvvetin uygulandığı silindirin çapının 
büyük olması yükün ağırlığından daha 
küçük bir kuvvetle yukarı çıkarılmasını 
sağlar.
Kuvvetten kazanç sağlanabilmesi 
için kuvvetin uygulandığı silindirin 
çapının büyük olması gerekir 







DİŞLİ ÇARK 

Dişli çarklar, kuvvetin iletim ve yön değişikliğini sağladığından 
bazen hızdan bazen de kuvvetten kazanç sağlamak için kullanılır 



❖Dişli çarkların bağlanış biçimleri ve çapları değiştirerek 
çarkları değişik hızlarda ve yönlerde döndürebiliriz .

Dişli çarklar birbirine temas edecek  şekilde bağlanmışlarsa    
( ardışık) zıt yönde dönerler

Aynı eksenli dişliler aynı yönde dönerler 







KASNAK 

Kasnaklar birbirine kayışla bağlı olan 
makaralardan oluşmuş basit makinelerdir.
Kasnakların kullanım amacı dönme 
hareketi yönünü ve hızını değiştirmektir.
Makaraların bağlanış şekillerine göre 
hareket yönü değişebilir



KAMA – VİDA 

Balta satır bıçak iğne ve jilet gibi delmek ve 
kesmek için kullandığımız aletler kama 
örnekleridir 

Vida: bir silindir etrafına sarılmış eğik 
düzlemden oluşur .
Vida da kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır 



BİLEŞİK MAKİNELER 





ÇIKMIŞ SORULAR VE
MEBİN ÖRNEK SORULARI 





ÇÖZÜM: 1. sabit makara; kuvvetten yoldan 
kazanç kayıp yok 
2. Vida; kuvvetten kazanç yoldan kayıp var
3. Çıkrık; kuvvetten kazanç yoldan kayıp var
4. Kuvvet arada kaldıraç; yoldan kazanç 
kuvvetten kayıp var 
5. Hareketli makara; kuvvetten kazanç 
yoldan kayıp var.
6. Dişli ; hızını ve yönünü değiştirir 





ÇÖZÜM: R kolunun boyu uzatılırsa çıkrıkta kuvvetten kazanç artar F 
küçülür 
Destek M noktasına kaydırıldığında yük yolu azaldığı için kuvvetten 
kazanç artar F küçülür 
Eğik düzlemin eğimi küçülürse kuvvetten kazanç artar F azalır


























