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KUVVET

➜➜ Duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki cismi durduran, cismi doğ-
rultusunu, yönünü, şeklini ve hızını değiştirebilen her türlü etkiye kuvvet denir.



➜➜ Kuvvet “F” harfiyle gösterilir.

➜➜ Vektörel bir büyüklüktür.

➜➜ SI’ da birimi Newton dur.

➜➜ Kuvveti gözle göremeyiz, etkilerini gözlemleyip ölçebiliriz.

➜➜ Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

➜➜ Dinamometre de okunan değer cismen ağırlığı ile orantılıdır. Ağırlık arttıkça 
okunan değer artar.

➜➜ Kuvvet, temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler şeklinde sınıflandı-
rılabilir.



Örnek:



Örnek:



TEMAS GEREKTİREN KUVVETLER

➜➜ Kuvvet etki etmesi için temasın söz konusu oldugu durumları ifade eder.

➜➜ Kısaca aralarında kuvvet olusan cisimler birbirine temas ederler. Örnegin;

Cisimlerin taşınmasında Geminin yüzmesinde



Elektrik üreten Rüzgar türbünün 
pervanelerinin dönmesinde

Kapı açmak için kapı kolunun 
çevrilmesinde

➜➜ temas gerektiren kuvvetlerden bahsedebiliriz. 

➜➜ Günlük hayatımızda temas gerektiren kuvvetlerle sıkça karşılaşırız.



TEMAS GEREKTİRMEYEN KUVVETLER

➜➜ Aralarında kuvvet oluşurken birbirine temas etmeyen kuvvetlerdir. Örneğin,

Gezegenler arasındaki 
kuvvet

Çekirdek içindeki yüklerin 
arasındaki kuvvet

İki mıknatısın birbirini 
itmesindeki kuvvet

➜➜ Temas gerektirmeyen kuvvelerdir.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



DOĞADAKİ TEMEL KUVVETLER

➜➜ Evrende meydana gelen olaylar kuvvet etkisiyle oluşmaktadır.

➜➜ Olayların oluşumuna sebep olan kuvvet ister temas gerektiren ister temas ge-
rektirmeyen kuvvet olsun temelinde dört temel kuvvet vardır. Bu kuvvetler;

➜➜ Güçlü Nükleer Kuvvet

➜➜ Zayıf Nükleer Kuvvet

➜➜ Elektromanyetik Kuvvet

➜➜ Kütle Çekim Kuvveti



GÜÇLÜ NÜKLEER KUVVET

➜➜ Güçlü nükleer kuvvetler atomu oluşturan parçacıklar (kuark ve gluonlar) ara-
sında görülür.

➜➜ Kısa mesafelerde (atom çekirdeğinin içinde) etkilidir.

➜➜ Çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayan kuvvettir.

➜➜ Temel kuvvetlerden en güçlü olanıdır.



ZAYIF NÜKLEER KUVVET

➜➜ Atom çekirdeğindeki parçacıklar arasında görülür. Atomların kararsızlığından 
sorumludur.

➜➜ Bu kuvvetin etki ettiği parçacık bozunarak yeni çekirdekler oluşturur. 

➜➜ Kısa mesafelerde (atom çekirdeğin içinde) etkilidir.



ELEKTROMANYETİK KUVVET

➜➜ Elektrik kuvveti yüklü parçacıkların birbiriyle etkileşmesiyle oluşur. 

➜➜ Manyetik alan kuvveti ise bu yüklü parçacıkların hareket etmesiyle oluşur. 

➜➜ Menzili sonsuzdur. 

➜➜ Uzaklık arttıkça etkisi azalır.



KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ

➜➜ Kütlesi olan cisimlerin birbirini çekmesinden kaynaklanır.

➜➜ Doğadaki en zayıf kuvvettir.

➜➜ Etki mesafesi sonsuzdur.

➜➜ Kütle çekim kuvveti etkileşimde olan cisimlerin kütlesine, aralarındaki uzaklığa 
ve genel çekim sabitine bağlıdır.

➜➜ Cisimlerin kütlesi arttıkça kütle çekim kuvveti artar.

➜➜ Aralarındaki uzaklık arttıkça kütle çekim kuvveti azalır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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BİLEŞKE KUVVET

➜➜ İki veya daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke 
(net) kuvvet denir.

➜➜ Bileşke kuvvet “R” sembolüyle gösterilir.

➜➜ Aynı yöndeki kuvvetlerin bileşkesini bulmak için kuvvetler toplanır.

R = F1 + F2

F1
F2



➜➜ Zıt yöndeki kuvvetlerin bileşkesini bulmak için aynı yönlü olan kuvvetlerden zıt 
yönlü olan kuvvetler çıkarılır.

R = ǀF1 - F2ǀ

F1
F2

➜➜ Cisim büyük kuvvetin yönünde hareket eder.



Örnek:



DENGELENMİŞ KUVVETLER

➜➜ Bir cisim üzerine etki eden bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetle-
rin etkisindedir. Cisim bu durumda durur ya da sabit hızla hareket eder.

➜➜ Modelde görüldügü gibi halat çekme yarısmasında net kuvvet sıfır oldugu için 
sistem durmaktadır.



DENGELENMEMİŞ KUVVETLER

➜➜ Net kuvvet sıfırdan farklı ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Ci-
sim bu durumda ivmeli hareket eder yani hızlanır.

➜➜ Modelde görüldügü gibi halat çekme yarısmasında net kuvvet sıfırdan farklı 
olduğu için sistem net kuvvetin yönünde ivmeli hareket yapmaktadır.



Örnek:



Örnek:




