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BASİT MAKİNELER
 ► Uygulanan kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve şiddetini 

değiştirerek iş kolaylığı sağlayan araçlara basit makineler 
denir.

 ► Basit makineler; kuvvetten veya yoldan kazanç
sağlamak, uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmek, bir işin 
yapılma hızını değiştirmek ya da bir enerji türünü başka bir 
enerji türüne dönüştürmek amacıyla binlerce yıldan beri 
kullanılmakta olan araçlardır.

 ► Basit makinelerde kuvvetten, yoldan, zamandan kazanç 
labilir ama hiçbir zaman işten ve enerjiden kazanç sağlan-
maz.

 ► Örneğin bir yerde çakılı olan çiviyi elle, penseyle veya 
keserle çıkarsanız da aslında yaptığınız işçiviyi çıkarmak-
tır. Yani çiviyi ne ile çıkarırsanız çıkarın aynı işi yapmış 
olacaksınız.

Basit Makinelerin Özellikleri
 ◆ Basit makineler tek bir kuvvet çeşidini kullanır. Ma-

kineye giriş kuvveti uygulandığında makineden çıkış 
kuvveti elde edilir. Basit makineye uygulanan kuvvete 
giriş kuvveti, basit makineden elde edilen kuvvete çıkış 
kuvveti denir.

 ◆ İş kolaylığı sağlar. Fakat iş ve enerjiden kazanç sağla-
maz.

 ◆ Basit makineler, üzerine uygulanan kuvvetin doğrul-
tusunu, yönünü, büyüklüğünü (şiddetini) ve uygulama 
(etki)noktasını değiştirebilir.

 ◆ Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlayabilir. Ancak aynı 
anda hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlanmaz.

 ◆ Yapılan işi farklı enerjilere çevirebilir. (Enerji dönüşümü 
olabilir.)

 ◆ Basit makineler enerji tasarrufu sağlamaz.
 ◆ Bir işin yapılma süratini değiştirebilir.
 ◆ Basit makineler kendi kendine enerji üretmez, aksine 

sürtünmeden dolayı enerji kaybettirir.
 ★ Basit Makine Çeşitleri

• Makaralar
• Kaldıraçlar
• Eğik Düzlem
• Kama 
• Vida 

• Dişliler
• Kasnaklar
• Çıkrık
• Tekerlek
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Kuvvetin Büyüklüğünü Değiştiren MakinelerKuvvetin Büyüklüğünü Değiştiren Makineler

Kuvvetin Yönünü Değiştiren MakinelerKuvvetin Yönünü Değiştiren Makineler

Sürat Değiştiren MakinelerSürat Değiştiren Makineler

UNUTMAYALIM!!!UNUTMAYALIM!!!

Cımbız, pense, tornavida, gazoz açacağı

Tahteravalli, sabit makara, kapı kolu

Tahteravalli, sabit makara, kapı kolu

 ► Kuvvetten kazanç olursa yoldan kayıp, 
yoldan kazanç olursa kuvvetten kayıp olur.

 ► Hem kuvvetten hem de yoldan aynı anda 
kazanç olmaz.

 ► Asla işten kazanç sağlanmaz. Yapılan iş 
aynıdır.

Kuvvet Kazancı Nedir?

• Giriş kuvveti, çıkış kuvvetinden küçük ise kuvvet ka-
zancı vardır. 

• Uygulanan kuvvet, yükten küçük ise kuvvet kazancı 
vardır.

• Kuvvet kazancı 1’den büyük ise kuvvet kazancı vardır, 
küçükse kuvvetten kayıp vardır. 

• Aynı yükü kaldırmak için uygulanan kuvvet azaldıkça 
elde edilen kuvvet kazancı artar

• 100 Newton ağırlığındaki cismi 50 Newton kuvvet uy-
gulayarak kaldırdığımızda kuvvet kazancı elde ederiz.

A. MAKARALAR
Çevresinden bir ip geçirilen, bir 
eksen etrafında dönebilen ve 
cisimleri yükseğe kaldırmak için 
kullanılan basit makinelere maka-
ra denir. Makaralar; sabit makara, 
hareketli makaralar ve palangalar 
olmak üzere 3 gruba ayrılabilir.

F
Kuvveti

G (P)
Yük

1. Sabit Makaralar
 ► Sabit bir eksen etrafında dönebilen yük ile hareket 

etmeyen makaraya sabit makara denir.
 ► Sabit makaralar kuvvetten ve yoldan kazanç sağlamaz.
 ► Kuvvetin yönünü değiştirdiği için iş kolaylığı sağlar.

• Bir basit makinede kuvvet kazancının olması , giriş 
kuvvetinin çıkış kuvvetinden küçük olmasıyla gerçek-
leşir. Yani büyük kuvvet gerektiren işler küçük kuvvetle 
yapılır.

Doğan kuvvetin
yönü

Uygulanan kuv-
vetin yönü
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F

F

G=6 N

G=45 N

F1

F2

F3

G (P)
Yük

ÖRNEK

ÖRNEK

 ► Uygulan kuvvet, yükün ağırlığına eşittir. (Yük = Kuv-
vet) 

 ► Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirir.(Kuvvet 
aşağı yük yukarı hareket etmektedir.) 

 ► Kuvvetten ve yoldan kazanç sağlanamaz. (Kuvvet 
kazancı = 1) 

 ► Sabit makaralar, sadece kuvvetin yönünü ve doğrultu-
sunu değiştirdikleri için iş yapma kolaylığı sağlar.  

 ► Makaranın ağırlığı kuvveti ve yükü değiştirmez. 
 ►  Makara çapı kuvvete etki etmez. 
 ► Makaradan çekilen ipin yönü kuvveti etkilemez.
 ► Sabit makaralı bir sistemde ipi 1 metre çekersek ci-

simde 1 metre yükselir. Çünkü sabit makaralarda yoldan 
kazanç ya da kayıp yoktur.

F1=F2=F3=P

Sabit Makara Kullanım Alanları Sabit Makara Kullanım Alanları 
1. Bayrak direğinde 
2. İnşaatta 
3. Gemide 
4. Kuyuda 
5. Dağcılar 
6. Stor perde de sabit makara kullanılmaktadır.

Sabit Makara

 ★ 9 N ‘luk bir cismi kaldırmak için 9 N’luk bir kuvvet 
uygulanmalıdır

Şekildeki sabit makara ile ilgili 
soruları cevaplayalım.
1.Yükü dengeleyen F kuvveti 
kaç N’dur?

2. Kuvvetin Yönü değişir mi?

3. Yükü 2 m yükseltmek için ip ne kadar çekilmelidir?
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2. Hareketli Makaralar
 ► Hem kendi ekseni etrafında hem de yukarı - aşağı hare-

ket edebilen makara türüdür.
 ► Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlarken yoldan 

kaybettirir.

F
Kuvveti

F
Kuvveti

G (P)
Yük

G (P)= 80 NUygulanan kuv-
vetin yönü

Doğan kuvvetin
yönü

 ► Yük, ağırlığının yarısı kadar bir kuvvetle çekilir.
 ► Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp oluşturan araçlardır.
 ► Yük ile birlikte hareket eder.
 ► Kuvvetten iki kat kazanç yoldan iki kat kayıp vardır.  
 ► Yükü 2 metre yukarı çıkarmak için, ip 4 metre çekilme-

lidir. 
 ► Hareketli makarada kuvvetin yönü değişmez. (Yük ile 

kuvvet aynı yönlüdür.)
 ► Hareketli makaralarda makara ağırlığı kuvvet kazancını 

etkiler. Makaranın ağırlığı yükün ağırlığına eklenir.
 ► Hareketli makaralarda yükü ne kadar yukarı çıkarmak 

istiyorsak yüksekliğin iki katı uzunluğunda ip çekilmesi 
gerekir.

Hareketli Makaraların Kullanıldığı Yerler
• Vinçler • İnşaatlar • Yelkenli Gemiler

ÖRNEK

ÖRNEK

Yanda verilen hareketli ma-
kara ile ilgili verilen soruları 
cevaplayalım.

1. Yükü dengeleyen F kuvveti kaç N’dur?

2. Kuvvetin yönü değişir mi?

3. Yükü 4 m yükseltmek için ip kaç metre çekilme-
lidir?

4. Kuvvetten kaç kat kazanç sağlanır?
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3. Palangalar
 ► Hareketli ve sabit makaralardan kurulmuş makara sis-

temlerine palanga (bileşik makara sistemleri) adı verilir.
 ► Bu tür sistemlerde kullanılan makara türlerine göre 

kuvvetin yönü ve büyüklüğü değiştirilebilir.
 ► Palangalarda yükü taşıyan ip sayısı arttıkça, yükü den-

gelemek için uygulanan kuvvet miktarı azalır. 
 ► Böylece, küçük bir kuvvetle büyük bir yük taşıyarak 

kuvvetten kazanç sağlanır. Diğer yandan yoldan kayıp 
yaşanabilir.

UNUTMAYALIM!!!UNUTMAYALIM!!!
 ► Hareketli makaralarda makaranın ağırlıklı olması yükü 

dengede tutacak kuvvetin büyüklüğünü etkiler.
 ► Makaranın ağırlıklı olması uygulanacak kuvveti artırır.

Palanga Kullanım Alanları 
1. Vinç 
2. Asansör gibi araçlarda kullanılır.

Aşağıda bazı palanga sistemlerinde yük ve kuvvet arasın-
daki ilişki gösterilmiştir.

Yükü çeken ip sa-
yısı arttıkça kuvve-

tin büyüklüğü azalır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

4.

5.

6.

2.

3.

A

B C

D

Şekilde verilen düzenekte yer alan makaralardan hangileri 
sabit makaradır?

A) B-D B) A-C C) B-C D) A-D

A) Yalnız I B) Yalnız II. C) I ve III D) II ve III.

I. Basit makineler, cisme uygulanan kuvvetin yönünü 
değiştirebilirler.
II. Basit makineler, enerji üreterek kendi kendilerine hare-
ket edebilirler.
III. Basit makineler, bir işin yapılma hızını değiştirebilirler.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlış-
tır?


