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ONLUK SİSTEM ÜST VE ALT KATLARI 



TEMEL BİRİMLER 



TÜRETİLMİŞ BİRİMLER 



Uzunluk Ölçme 

Uzunluk, belirli iki nokta arasındaki mesafe ya da fark olarak 

tanımlanır. Birimi metre (m) dir.  



Uzunluk Ölçme 



Kumpas 



Kumpas 



Kumpas 



Kumpas 



Kumpas 



Mikrometre 



Mikrometre 



Mikrometre 



Mikrometre 



Mikrometre 



Ağırlık Ölçme 

Ağırlık, bir cisim üzerinde yerçekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. 

Ağırlığınız sizi yere doğru çeken kuvvettir. Kuvvetin birimi 

newton (N) dir. Kütle, bir cisimdeki madde miktarıdır. Kütle 

yerçekimine bağlı değildir. Kilogram (kg) kütle birimidir. 



Alan Ölçme  

Alan, bir yüzeyin uzayda kapladığı yer miktarını ölçen bir 

büyüklüktür. SI birim sisteminde temel alan birimi m²: metrekare‘ 

dir. Diğer alan birimleri bundan türetilebilir. 



Karenin Alanı 



Dikdörtgenin Alanı 



Üçgenin Alanı 



Yamuğun Alanı 



Dairenin Alanı 



Kürenin Alanı 



Küpün Alanı 



Silindir Alanı 



Hacim Ölçümü 

Bir maddenin uzayda kapladığı yere onun hacmi denir. Hacim, 

ölçülebilen bir büyüklüktür. Cisimlerin hacimleri ölçülüp birbirleri 

ile karşılaştırılabilir. Hacim birimlerinin geometrik biçimi ‘küp’ tür. 



Kürenin Hacmi 



Küpün Hacmi 



Prizmanın Hacmi 



Silindirin Hacmi 



Sıvı(Akışkan) Ölçümü 
• Bütün maddeler gibi sıvılar da yer çekimine maruz kaldıkları için 

ağırlıkları vardır. Bu yüzden bulundukları kaba bir kuvvet uygularlar. 

• Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunluğun 

diğer adı özkütledir. Kütle, yer çekiminden bağımsız olduğundan 

özkütle de yer çekiminden bağımsızdır. Yoğunluk, maddelerin ayırt 

edici bir özelliğidir. Örneğin, suyun yoğunluğu 1g/cm3, demirin 

yoğunluğu 7,8 g/cm3’ tür. 



Özgül Ağırlık 



Basınç 

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Cismin 

bütün yüzeyi ile birden uyguladığı kuvvete ise basınç kuvveti 

denir. Basınç P ile gösterilir. Birimi Pascal (Pa) veya Bar’dır. Bir 

S yüzeyine dik olarak bir F kuvveti etki ediyorsa P basıncı: 



Basınç 



Basınç Ölçümü (Manometre) 



Basınç Ölçümü (İbreli Manometre) 



Basınç Ölçümü (Elektronik) 



Sıcaklık Ölçme 

Santigrad derecesini 1742 yılında İsveçli fizikçi Celcius, 1 atm 

basınç altında suyun donma sıcaklığını 0, kaynama sıcaklığını 

100 kabul ederek ve 100 eşit parçaya bölerek elde etmiştir. 



Sıcaklık Ölçme 



Eğim Ölçme 

İki nokta arasındaki yükselti farkının, yatay uzaklığa oranına 

“eğim” denir. Yada,  herhangi bir cismin yatay düzlemle yaptığı 

açı eğim olarak tanımlanır. 



Eğim Ölçme 

ÖRNEK: A – B arasındaki uzaklık 1 / 600000 ölçekli haritada 4 

cm gösterilmiştir. Aralarındaki yükseklik farkı 1200 m olduğuna 

göre, A – B arasındaki eğim binde kaçtır? 

ÖRNEK: Deniz seviyesinden hareket eden bir araç 2200 metre 

yüksekteki bir yerde mola vermiştir. Araba bu yolda 20 km yol 

aldığına göre eğim %’de kaçtır? 

ÖRNEK: 1 / 800 000 ölçekli bir haritada iki merkez arasındaki 

uzaklık 5 cm olarak gösterilmiştir. Bu iki merkez arasındaki eğim 

% 10 olduğuna göre yükselti farkı kaç metredir? 


