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HAREKET GÖRECELİĞİ

➜➜ Sabit kabul edilen bir noktaya (referans noktasına) göre 
cismin konumunun değişmesine hareket denir. 
➜➜ Referans noktası cismin hareketini belirlemek için seçilen 
bir noktadır.
➜➜ Cisimlerin hareket durumu onu gözleyenin hareketli olup 
olmamasına göre farklı tanımlanabilir.
➜➜ Cismin konumu seçilen referans noktasına göre değişmi-
yorsa cisim hareketsiz, konumu değişiyorsa cismin hare-
ketli olduğunu söyleriz.
➜➜ Otobüsteki yolcuların biribirine göre konumları değişme-
mektedir. Bu sebeple birbirlerini göre hareketsizdir.
➜➜ Otobüsteki yolcuların durakta bekleyen yolcuya göre ko-
numları değişmektedir. Bu sebeple birbirlerini hareketli gö-
rürler.



Örnek:



Hareket

Öteleme TitreşimDönme

HAREKET ÇEŞİTLERİ



ÖTELEME HAREKETİ
➜➜ Bir cismin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağa, sola, 
yukarı, aşağı) yaptığı harekettir. 
➜➜ Öteleme hareketi cisimlerin doğrusal bir yolda dönmeden ilerlemesi olarakta 
söylenebilir. 
➜➜ Örnek olarak,

 

➜➜ Yükü çeken isçi, yük birlikte öteleme hareketi yapmaktadır.



DÖNME HAREKETİ
➜➜ Bir cismin çembersel yörüngede yaptığı harekettir. 
➜➜ Örnek olarak,

 
➜➜ Vanayı açmak için döndürme hareketi yapılması gerekir.



TİTREŞİM HAREKETİ
➜➜ Bir cismin denge noktası etrafındaki gidip gelme hareketidir. 
➜➜ Örnek olarak,

 
➜➜ Diyapozon tokmakla vuruldugunda titresim hareketi sonucu ses dalgaları yayı-
lır.



Örnek:



Örnek:



ALINAN YOL (x):
➜➜ Hareket eden cismin hareketi boyunca izlediği yörüngenin tamamıdır.

 
➜➜ Parkta yürüyen ya da kosan insanların harketi boyuca izledikleri yörüngenin 
uzunluk degeri aldıkları yola esittir.
➜➜ Skaler bir büyüklüktür.
➜➜ x ile gösterilir.



Örnek:



Konum (X):

XK = –10 m

Vektörel bir büyüklüktür.

XL = +20 m
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➜➜ Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığına denir.

x ile gösterilir.→

→ →



Örnek:



Örnek:



Xilk = +10 m        Xson = +30
Yerdeğiştirme = Son konum – İlk konum
   ∆x = Xson – Xilk
   ∆x = 30 – 10 = +20 m

Yerdeğiştirme (∆x):
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∆x = Xson – Xilk
   ∆x = +10 – (–20)

               ∆x = +30 m
Yerdeğiştirme vektörel büyüklüktür.
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Örnek:



Örnek:



Sürat:

➜➜ Bir hareketlinin birim zamanda aldığı yoldur. 
 
 
Bir araç 2 saatte 80 km yol alırsa sürati 
 
 
 
2 saatte 80 km yol 
1 saatte ? 
 

     ? = 
80
2

 = 40 km/h Sürat = 
Alınan yol
Zaman



Hız (v):

Bir hareketlinin birim zamanda yaptığı 
yerdeğiştirmedir. 
 
 
 
Bir araç 2 saatte 40 km yerdeğiştirirse

2 saatte   40 km 
1 saatte   v 
 
 
      v = 

40
2

 = 20 km/h 
Hız = 

Yerdeğiştirme
Zaman



   Sürat           Hız    
Türetilmiş   Türetilmiş
Skaler     Vektörel



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:




