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Hareket Nedir?
Bir cismin bulunduğu noktadan başka bir noktaya gitme-
sine hareket denir.

Sürat:
Birim zamanda alınan yol sürat olarak ifade edilir. Bir 
cismin süratini hesaplayabilmek için aldığı yolu ve geçen 
zamanı bilmemiz gerekir.

 ► Bir cismin süratini hesaplarken alınan yolu zamana 
böleriz.

Yol

Sürat    x      Zaman
   

Sürat=

Sürat
Sürat Birimi=

Alınan yol

Alınan yol Alınan yol birimi

Zaman

Zaman=
Zaman birimi

Yol = Sürat x zaman

Yol Birimleri Zaman birimleri Sürat Birimleri

 kilometre (km)
 metre (m)
 santimetre (cm)

 Saat(h)
Dakika (dk)
Saniye (s)

km/h
m/dk
m/s
cm/s

 ★ Hareketli varlıklar için süratten bahsedilebilir.
 ★ Duran cisimlerin ise sürati yoktur.
 ★ Sürati fazla olan haraketli, bilinen bir mesafeyi daha 

kısa sürede alır.
 ★ Sürat, hareketli bir cismin belirli bir yolu ne kadar 

zamanda aldığını gösteren büyüklüktür.

ÖRNEK

Hareketli bir cismin süratini hesaplayabilmek için;
I. Aldığı yol 
II. Zaman
III. Ağırlık
Yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi gerekir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I,II ve III

Cisimlerin Süratlerinin Karşılaştırılması

 ► Eşit yolları alan hareketlilerden daha kısa sürede 
bitiş noktasına ulaşan daha süratlidir.

100 m

100 m

20 s

30 s

B B

► Aynı mesafeyi A aracı daha kısa sürede 
aldığı için B aracına göre daha süratlidir.
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 ► Eşit süre yol alan hareketlilerden daha fazla yol alan 
daha süratlidir.

100 m

20 s

150 m

20 s

B B

► Aynı zaman aralığında B aracı daha 
fazla yol aldığı için B aracının sürati daha 
fazladır.

SABİT SÜRATLİ HAREKET
Bir hareketlinin eşit zaman aralıklarında eşit yol alma-
sına ve hareketini bir doğru boyunca yapmasına sabit 
süratli hareket denir. Hareket boyunca süratinde bir 
değişiklik olmaz.

 ► Saatin akrep, yelkovan ve saniyesinin hareketi, 
yürüyen merdivenlerin hareketi sabit süratlidir.

 ► Sabit süratli cisimlerin sürati, hareketi boyunca 
değişmez.

 ► Hareketli bir cismin belirli zaman aralıklarında aldığı 
yol bir tablo ile gösterilebilir.

Alınan Yol (m) 0 10 20 30 40

Geçen zaman (s) 0 2 4 6 8

Bir hareketliye ait alınan yol, zaman tablosu tek başı-
na hareketi yorumlamaya yetmez. Birbiri ile ilişkili iki 
değişkene ait verilerle grafik çizilebilir.
Grafik çizilirken nasıl bir yol izlenir:
• Öncelikle biri yatay diğeri düşey olan iki eksen (doğ-
ru)birbirini kesecek şekilde çizilir.

yatay eksen

dü
şe

y 
ek

se
n

• Eksenler veri tablosuna göre adlandırılır. Genellikle 
yatay eksen “zaman”, düşey eksen “alınan yol” olarak 
adlandırılır.Birimleri parantez içinde yanına yazılır.

zaman(s)

al
ın

an
 y

ol
(m

)
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• Veri tablosundaki en büyük ve en küçük değerler göz 
önüne alınarak eksenler orantılı bir şekilde ölçeklendirilir.
• Tablodaki değerlerin grafikteki yerleri bulunur. Bu işlem 
yapılırken zaman ekseninde ve alınan yol ekseninde kar-
şılıklı değerler için dik olacak şekilde noktalarla çıkılır ve 
kesiştikleri yerler işaretlenir.
•Son olarak bu noktalar doğru ile birleştirilerek grafik 
çizilir.

Zaman(s)

Alınan yol(m)

2

10

20

30

40

4 86

 ★ Yol-zaman grafiği incelendiğinde;
 ► Zamanla alınan yolun düzgün olarak arttığı
 ► Zamanla yoldaki bu düzgün artış, hareketin sabit 

süratli hareket olduğunu gösterir.

•••Şimdi aynı hareketlinin her bir zaman aralığı 
için süratlerini bulup, elde ettiğimiz verilerle sürat-za-
man tablosu oluşturalım.

 ★ 0-2 zaman aralığında

Sürat=
Alınan yol

Zaman

10
2

= = 5 m/s

 ★ 0-4 zaman aralığında

Sürat=
Alınan yol

Zaman

20
4

= = 5 m/s

 ★ 0-6 zaman aralığında

Sürat=
Alınan yol

Zaman

30
6

= = 5 m/s

 ★ 0-8 zaman aralığında

Sürat=
Alınan yol

Zaman

40
8

= = 5 m/s

 ► Bisikletlinin bütün zaman dilimlerinde hep aynı sürate 
sahip olduğu bulunur. ( 5 m/s)

zaman(s)

sürat ( m/s)

5

2 4 86

 ★ Çizilen grafik incelendiğinde hareketlinin süratinin 
değişmediği yani sabit süratli hareket ettiği görülür.

 ★ Sürat-zaman grafiklerinden yararlanarak hareket-
linin aldığı yol hesaplanabilir. Grafik çizgisi ile zaman 
ekseni arasında kalan şeklin alanı, bize alınan yolu verir.

6. saniye sonunda aldığı yol 
6x5= 30 m’ dir.
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ÖRNEKÖRNEKÖRNEK ÖRNEK

Alınan Yol (m) 0 50 100 150 200

Geçen zaman (s) 0 5 10 15 20

Düz bir yolda yürüyen Defne’nin zamanla aldığı yol tab-
losu yukarıdaki gibidir.
Buna göre Defne’nin alınan yol-zaman ve sürat-zaman 
grafiğini çiziniz.

10 saniyede 180 m yol alan bir motosikletlinin sürati kaç 
m/s’dir?

ÖRNEK

Yanda verilen 
grafiğe göre K 
aracının sürati kaç 
m/s’dir?

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcük-
lerle doldurunuz.
1. Birim zamanda alınan yola .....................................denir.
2. Sürati hesaplamak için bilinmesi gereken veriler ...........

............................ ....................................... dır.
3. “s” ile gösterilen zaman birimi .................................. dir.
4. Sürat, zaman grafiğinin altında kalan alan .....................

.................. verir.
5. Bir hareketlinin sürati ile geçen süre çarpıldığında ha-

reketlinin ....................................... ...................... bulunur.


