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BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI



➜➜ Evrendeki olayları daha iyi anlayabilmek için kavramlar geliştirilmiştir.

➜➜ Kavramlar arasındaki ilişkiyi anlaşılır kılabilmek için kavramların büyüklüklerinin 
belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

➜➜ Fizik biliminin tarihsel gelişimi sürecinde farklı toplamlar tarafından aynı bü-
yüklükler farklı ölçüm araçlarıyla ifade edilmiş ve farklı birimler kullanılmıştır.

➜➜ Uluslararası beraberliği sağlamak birim kargaşasını önlemek için 1960 yılın-
da fiziksel büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler 
olarak gruplandırılmıştır.

➜➜ Fizikteki büyüklükler ayrıca skaler ve vektörel büyük-
lük olmak üzere de ikiye ayrılmıştır.

FİZİKSEL NİCELİKLERİN 
SINIFLANDIRILMASI



FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER

FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER

➜➜ Büyüklük = Nicelik = Değişken

➜➜ Sayılabilen, ölçülebilen herşey

TEMEL BÜYÜKLÜKLER TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER



TEMEL BÜYÜKLÜKLER

➜➜ Tek başına ifade edilebilen büyüklüklerdir.

➜➜ Ölçülebilmesi için başka büyüklüklere ihtiyaç duyulmaz.

➜➜ Uluslar arası birim sisteminde (SI) yedi temel büyüklük belirlenmiştir.



Kütle

➜➜ Cismin değişmeyen madde miktarıdır.

➜➜ “m” harfiyle gösterilir.

➜➜ SI birimi kilogram’dır.

➜➜ Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Işık Şiddeti

➜➜ Bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisidir.

➜➜ “I” harfiyle gösterilir.

➜➜ SI birimi candela’dır.

➜➜ Fotometre ile ölçülür.



Sıcaklık

➜➜ Madde taneciği başına düşen ortalama kinetik enerjinin ölçüsüdür.

➜➜ “T” harfiyle gösterilir.

➜➜ SI birimi Kelvin’ dir.

➜➜ Termometre ile ölçülür.

Madde miktarı

➜➜ “n” harfiyle gösterilir. 

➜➜ SI birimi mol’dür.



Uzunluk

➜➜ Bir cismin boyunu ifade eden büyüklüktür.

➜➜ “√” harfi ile gösterilir.

➜➜ SI birimi metre’dir.

➜➜ Cetvel, mezura, kumpas gibi aletler kullanılarak ölçülür.

Zaman

➜➜ “t” harfiyle gösterilir.

➜➜ Saat, kronometre gibi araçlar ile ölçülür.

➜➜ SI birim sisteminde birimi saniyedir.



K ütle (m) Kilogram (kg) Eşit kollu terazi

I şık Şiddeti (I) Kandela (cd) Fotometre

S ıcaklık (T) Kelvin (K) Termometre

A kım şiddeti (i) Amper (A) Akımölçer

M adde miktarı (n) mol (mol)

U zunluk (√) Metre (m) Cetvel, mezro

Z aman (t) Saniye (s) Saat, Kronometre



➜➜ Ölçülebilmesi için temel büyüklüklerin ölçülmesine gerek duyulan büyüklük-
lerdir.

➜➜ Hacim - Uzunluk

➜➜ Özkütle = Kütle
Hacim

   Özkütle = Kütle ve Uzunluk

➜➜ Sürat = Yol
Zaman

    Sürat = Uzunluk ve Zaman

TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER

BAZI TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER
➜➜ Alan

➜➜ Hacim

➜➜ Özkütle

➜➜ Hız

➜➜ Surat

➜➜ Kuvvet

➜➜ İvme

➜➜ Enerji



Örnek:



Örnek:



Örnek:



FİZİKSEL BÜYÜKLÜKLER

Skaler Büyüklükler

➜➜ Birim ve sayı ile ifade edildiğinde anlamlı olan büyüklüklerdir.

➜➜ Temel büyüklüklerin tamamı skaler büyüklüktür.

➜➜ Temel büyüklüklerin haricinde, sürat, hacim, iş, enerji, basınç, güç, özkütle 
gibi büyüklüklerde skalerdir.



Vektörel Büyüklükler

➜➜ Bu tür büyüklüklerin anlam kazanabilmesi için birim ve sayı yanında yönünde 
belirtilmesi gerekir.” A” şeklinde gösterilir.

  
K L

   K başlangıç noktası, 
          L bitiş noktası

➜➜ Vektörel büyüklüklere örnek olarak, konum, yer değiştirme, ağırlık, kuvvet, 
hız, ivme, elektrik alan, manyetik alan, tork gibi büyüklükler örnek olarak ve-
rilebilir.

➜➜ Vektörlerde toplama işlemi yapılırken iki vektör uç uca eklenerek sonuç bulu-
nur.
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Skaler Büyüklüler Vektörel Büyüklüler
Sayı ve birim ile ifade edi-
lebilen nicelikler

Sayı ve birimin yanında yön 
de belirtilmesi gerekli nice-
likler

Kütle
Işık şiddeti
Sıcaklık
Akım şiddeti
Madde miktarı
Uzunluk
Zaman
Sürat
Basınç
Enerji

Hız
Kuvvet
İvme
Elektrik alan
Manyetik alan



Örnek:



Örnek:



Örnek:



BİLİM VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

➜➜ Bilimsel bilgi zaman içerisinde değişim ve gelişime uğramaktadır. 

➜➜ Bilim merkezleri özellikle genç nüfusun bilime ilgisini arttırmak amacıyla açıl-
mış kurumlardır. 

➜➜ Bu kurumlarda özelikle genç neslin bilgi beceri ve üretkenliklerinden gelişim 
olması amaçlanmaktadır. 

➜➜ Bu amaca ulaşabilmek için deneysel ve uygulamalı eğitim - öğretim verilmekte-
dir.

➜➜ Türkiye’de bilimsel bilginin artması amacıyla bilişim merkezleri kurulmuştur. 

➜➜ Bunlar,



TÜBİTAK

➜➜ 17 Temmuz 1963’te Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma 
kurumu olarak kurulmuştur.

➜➜ Türkiyede bilim ve teknoloji teşvik etmek, insanları bilime 
yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

ASELSAN

➜➜ 1975 yılında Türk silahlı kuvvet-
leri haberleşme cihaz ihtiyacını 
karşılamak amacıyla kurulmuştur.

➜➜ Dünyadaki önemli bilim merkezleri arasında ise CERN ve NASA ve ESA vardır.



TAEK

➜➜ 1975 yılında Türk silahlı kuvvetleri haberleşme cihaz ihti-
yacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

➜➜ Dünyadaki önemli bilim merkezleri arasında ise CERN ve 
NASA ve ESA vardır.

NASA

➜➜ Ulusal havacılık ve Uzay dairesi anlamına gelen söz-
cüklerin kısaltılmasıdır.

➜➜ 29 Temmuz 1958 yılında kurulmuştur. Uzay programları ve uzun vadeli sivil ve 
askeri roket çalışmaları yapılmaktadır.



ESA

➜➜ Avrupa Uzay Ajansı 1975 yılında, uzayın keşfiini amaç-
layan hükümetler arası bir organizasyon olarak kurul-
muştur.

CERN

➜➜ Avrupa nükleer araştırma merkezi anlamına gelen sözcük-
lerin kısaltılmasıdır. 

➜➜ 1950 yılında 12 ülkenin katılımıyla kurulmuş dünyanın en 
büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. 

➜➜ İsviçre ve Fransa arasında yer alır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:




