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KALDIRAÇLAR 

 Bir çubuk ve Destek noktasından oluşan, destek 

noktası etrafında hareket edebilen, basit 

makinedir. 
 

Kaldıraçların Özellikleri: 

 
 Kaldıraçta en önemli parça destektir. 
 Bir tarafta YÜK, diğer bir tarafında KUVVET 

bulunur. 
 Yük ile destek noktası uzaklığına yük kolu denir. 
 Kuvvetin ile destek noktası uzaklığına kuvvet kolu 

denir. 
 Giriş Kuvveti:  Basit makineye uygulanan 

kuvvettir.(kuvvet tarafındaki kuvvet) 
 Çıkış Kuvveti:  Çıkış kuvveti genellikle yük 

tarafında oluşur. Uygulanan kuvvetin etkisiyle basit 

makine üzerinde oluşan kuvvettir.  

 

 Kaldıraçlar; Destek, Yük ve Kuvvetin 

bulunduğu konumlara göre 3 çeşidi vardır. 
 

 

1) Desteğin arada Olduğu Kaldıraçlar 
(Çift Taraflı Kaldıraçlar) 

 Destek noktası arada bulunur. 
 

 
Kuvvet x Kuvvet kolu = Yük x Yük kolu 

 

 Kuvvetin yönünü değiştirir. 
 

 Kuvvet ve Yük kolları Duruma göre kuvvetten 

veya yoldan kazanç sağlanabilir. 
 

 Kuvvet kolu > yük kolu: ise kuvvet kazancı 

var. 

 

 

 Kuvvet kolu = yük kolu: ise Kazanç veya kayıp 

yok 

 
 

 Kuvvet kolu < yük kolu: ise kuvvetten kayıp, 

yoldan kazanç var. 

 
 

Destek Ortada Olan Kaldıraçlara örnekler: 
Tahterevalli, Makas, pense, kerpeten, keser, 
Eşit kollu terazi, Kayık küreği, levye, mandal, kriko 

 
 

2) Yükün Arada olduğu Kaldıraçlar: 
(Tek Taraflı Kaldıraç olarakta bilinir.) 

 

 Yük Ortada, destek uçta bulunur. 

 
 
 Kuvvet kolu  > Yük kolu olduğundan her zaman 
kuvvetten kazanç vardır. 
 
 Her zaman Yoldan kayıp var 
 Kuvvetin yönünü değiştirmez. 
 

Ör; El arabası, Ceviz kıracağı, Delgeç, Menteşeli kapılar, 
gazoz açacağı (kapağı yukarı doğru açan şekliyle)… 
 

 
 

Bir Örnek: Yükün Arada olduğu Kaldıraçlarda Kazanç ve kayıp 

durumu:**

 

>> Ortada bulunan 200N luk yük, kuvvet kolu daha uzun olduğu için 

daha az bir kuvvetle (100N) kaldırılırmıştır. Burada Kuvvetten 2 kat 

Kazanç vardır. 

>> Kuvvetten kazanç varsa yoldan aynı oranda kayıp olur. Bundan 

dolayı yükü 5cm kaldırmak için kuvvet tarafında 10cm yukarı 

kaldırmamız gerekir. 
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 NOT: Tırnak makasında birden fazla kaldıraç var. 
> Destek ortada olan kaldıraç tipi (üst taraf) 

> Kuvvet ortada olan kaldıraç tipi (alt taraf) -cımbız gibi - 

 
 

 
 

3) Kuvvetin Arada Olduğu Kaldıraçlar: 

(Tek Taraflı Kaldıraç olarakta bilinir.) 
 

 Kuvvet Ortada, destek uçta bulunur. 

 
  

 Yük kolu > Kuvvet kolu olduğundan yoldan kazanç, 
kuvvetten her zaman kayıp vardır.  

 

 Her zaman Kuvvetten kayıp var. Yoldan kazanç var. 
 

 Kuvvetin yönünü değiştirmez. 

 

Kuvvetin arada olduğu kaldıraçlara örnekler; 
Tenis raketi, Maşa, Cımbız, Tel zımba, Olta, kol kası, çene, 
insan kolu, bahçe küreği  

 

 
 
 

Bir Örnek: *Kuvvetin Arada Olduğu Kaldıraçta Kazanç–

kayıp durumu* 

 

 
 
>> Uçta bulunan 100N luk yük, YÜK KOLU daha uzun 
olduğu için daha fazla bir kuvvetle (200N) kaldırılırmıştır. 
Burada Kuvvetten 2 kat KAYIP vardır.  
 

>> Kuvvetten kayıp varsa yoldan aynı oranda kazanç 
olur. Bundan dolayı uçtaki yükü 10cm kaldırmak 
istersek ortada bulunan kuvvet tarafında 5cm yukarı 
kaldırmamız gerekir. 

 
 

 

 

Kaldıraçlarda Kuvvet kazancı Nasıl hesaplanır? 
Kuvvet kazancı iki şekilde hesaplanabilir. 

 

1 > Kuvvet Kolu, yük koluna bölünerek bulunur. 

 Kuvvet Kolu, yük kolundan büyükse ve çıkan sonuç 1 den 

büyükse Kuvvet kazancı vardır. 

 

2 > Yük, Kuvvete bölünerek bulunabilir. 

Yük, Kuvvetten büyük ise ve Bölündüğünde oran 1 den büyük 

bir değer çıkarsa Kuvvetten kazanç var demektir. 

 

 
 
 

ÖRNEKLER: 
 
1. 

 
 
2. 

 
 


