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BASİT MAKİNELER 
Konu / Kavramlar: Sabit makara, hareketli 

makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem, çıkrık, 

basit makinelerin kullanım alanları 

 

 Basit makinelerin sağladığı avantajları 

örnekler üzerinden açıklar. 

 Basit makinelerin sağladığı avantajları 

örnekler üzerinden açıklar. 

 Basit makinelerden yararlanarak günlük 

yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir 

düzenek tasarlar.  

 
Bir kuvveti harekete, hareketi de tekrar kuvvete 

dönüştürebilen, bir işin daha az kuvvet 

ile yapılabilmesini sağlayan ya da kuvvet 

uygulamayı kolaylaştırabilen ,bizlere iş yapma 

kolaylığı sağlayan araçlara ‘’Basit Makineler’’ 

diyoruz. 

 

BASİT MAKİNELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 İş kolaylığı sağlarlar. 

 Kuvvetten kazanç sağlayabilir, ancak aynı 

oranda yoldan kayıp gerçekleşir. 

 Yoldan kazanç sağlayabilir, ancak aynı 

oranda kuvvetten kayıp gerçekleşir. 

 Hiç bir basit makinede işten veya 

enerjiden kazanç sağlanmaz çünkü aynı 

anda yoldan ve kuvvetten kazanç yoktur. 

 Basit makineler kuvvetin yönünü, 

doğrultusunu değiştirebilirler. 

 Basit makineler hızı değiştirebilir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.MAKARALAR 

 
 Makaralar, sabit bir eksen etrafında 

serbestçe dönebilen, ipin geçebilmesi için 

çevresinde oluğu olan araçlardır. 

 

 

A) Sabit Makara 

 
Sabit bir yere asılan, çevresine dolanan ip 

çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen, 

cisimlerin çeşitli yönlere hareket etmesinde 

kolaylık sağlayan makaralara sabit makaralar 

denir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabit makarada uygulanacak kuvvetin 

büyüklüğü yükün ağırlığına eşittir. 

           G=F 
 Kuvvetten kazanç yada kayıp yoktur. 

Çünkü yükün ve kuvvetin değeri birbirine 

eşittir. 

 Yoldan kazanç yada kayıp sağlamaz,yükü 

ne kadar yükseğe çıkarmak istiyorsanız ip 

aynı miktarda çekilir. 

                                              

Sabit makaralar uygulanan kuvvetin 

yönünü değiştirir.(kuvvet aşağı doğru 

uygulanırken ,yük yukarı doğru hareket 

eder.) 

 Makaranın ağırlığı kuvvet kazancını 

etkilemez. 

 

 

Kuvvet kazancı nedir ? 

Bir basit makinede uygulanan kuvvet 

yükün ağırlığından küçük ise ‘’kuvvet 

kazancı’’ sağlar. 

 

Kuvvet kazancı=           

 

Bulunan değer 1den büyük ise kuvvet 

kazancı vardır;1den küçük ise 

kuvvetten kayıp ortaya çıkar. 

Yük 

Kuvvet  

 

 

30N 

30N 



 

 Mehmet Emin Tuna Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ömer FİDAN / @fenomerf 

A) MAKARALAR BASİT MAKİNELER LGS 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabit makaraların günlük hayattaki kullanım 

alanları; 

 İnşaatlarda, inşaat malzemelerinin 

taşınmasında 

  Gemilerin yelken açma ve çapa çıkarma 

sistemlerinde, 

 Bayrak direklerinde 

 Yangın söndürme hortumlarının sarıldığı 

yerlerde  

 Bazı perde sistemlerinde sabit 

makaralardan yararlanılabilmektedir. 

 

B) Hareketli Makaralar 
 

Kendi çevresinde dönerken aynı zamanda yük ile 

beraber aşağı veya yukarı hareket eden 

makaralar hareketli makara olarak adlandırılır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareketli makaralarda kuvvetin 

yönü değişmez. Yük ve kuvvet aynı 

yöndedir. 

 Sistem dengede iken makara ağırlığı ihmal 

edilirse kuvvet yükün yarısı kadardır. Yani 

kuvvetten kazanç vardır. 

Örneğin şekildeki yük 80 N kabul edilirse 

F 40 N dur. Yükü taşıyan her bir ipteki 

gerilme birbirine eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hareketli makarada kuvvetten 2 kat 

kazanç vardır. 

 

Not: Hareketli makarada makara ağırlığı ihmal 

edilmemişse , makaranın ağırlığı yükün ağırlığına 

eklenir. Sonuç olarak makara ağırlığı uygulanacak 

kuvvetin büyüklüğüne etki eder. 

 

 

3m 

3m 
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Örneğin yukarıdaki ‘’a ‘’şeklinde makara ağırlığı 

ihmal edilmiş durumda uygulanan kuvvet 40 N 

dur. Fakat ’’ b’’ şeklinde makara ağırlığı 20 N 

verilmiş,yük ile beraber 100 N ağırlık oluşur ve 

uygulanması gereken kuvvet 50 N olur. 

 

 Hareketli makarada kuvvetten kazanç ile 

aynı oranda yoldan kayıp vardır. 

 

 

Örneğin yükü olduğu yerden 3m yukarı 

çekebilmeniz için ipi 6m yukarı çekmeniz 

gerekecektir. 

 Burada yoldan kayıp 2 dir,bu kuvvetten 

kazancında 2 olduğu anlamına gelir. 

 

 Hareketli makaralar günlük hayat 

içerisinde ; hurdalıklarda, inşaatlarda ve 

fabrikalarda ağır yüklerin taşınmasında 

kullanılan vinçlerin yapısında bulunur. 

Çünkü bu makaralarla kuvvetten kazanç 

sağlanır. 

 Hareketli makaralar işten yada enerjiden 

kazanç sağlamaz. 

 Hareketli makaralarda makara sayısının 

artması kuvvet kazancını artırır. Makara 

ağırlıklarının ihmal edildiği aşağıdaki 

şekilde bir makara ile dengelenen 

düzenekte kuvvet kazancı 2 dir, İki 

makara ile kurulan düzenekte ise kuvvet 

kazancı 4 tür. Makara sayısının artması 

kuvvetten kazanc ile aynı oranda yoldan 

kaybettirir. Örneğin bir makaralı 

düzenekte yükü 1 m yukarı çıkarmak için 

ip 2 m çekilmelidir. Ancak iki 

makaralı düzenekte yük 1 m yukarı 

çıkarılmak isteniliyorsa ip 4m 

çekilmelidir. 

 

 
: Düzenekteki sabit makara sayısının 

artmasının kuvvet kazancına etkisi yoktur. 
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C) Palangalar 

 
Sabit ve hareketli makaralardan oluşan 

sistemlere palanga adı verilir. Palangalarda 

makara sayısı ve ipin bağlanış şekline göre kuvvet 

kazancı değişebilir. 

 

 Palangalarda, hareketli makaralarla 

kuvvetten kazanç sağlanırken sabit 

makaralarla uygulanan kuvvetin yönü 

değiştirilebilmektedir. 

 Palangalar çok ağır yüklerin daha az 

kuvvet ile hareket ettirilmesini sağlamak 

amacı ile tasarlanan sistemlerdir. Bu 

yüzden palangalar çok büyük kuvvet 

kazancı sağlayabilmektedirler. 

Buna karşın yoldan kayıba neden olurlar.  

 Palanga sistemlerinde kuvvet kazancını 

kullanılan hareketli makara sayısı 

etkilediği gibi kuvvetin uygulandığı ipin 

çekilme yönü de kuvvet kazancını 

etkilemektedir. 

 
 

 Palangalarda kuvvet kazancı yükü çeken ip 

sayısına eşittir. (soldaki şekilde kuvvet 

kazancı 2 ; sağdaki şekilde ise 3 tür.) 

 

 Palangalarda kuvvetin bağlı olduğu ip son 

olarak sabit makaradan geçiyor ise kuvvet 

ve yükün hareket yönleri farklı olur ;       

ip son olarak hareketli makaradan geçiyor 

ise kuvvetin ve yükün hareket yönü aynı 

olur . 

 

 

 

 


