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SIVI BASINCI
Sıvılarda katılar gibi ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
Sıvılar akışkan olduklarından katılardan farklı olarak 
sadece kabın tabanına değil temas ettikleri tüm yüzeylere 
basınç uygularlar.

 ★ SIVI BASINCI NELERE BAĞLIDIR?

1. Sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncı artar.

h

B

2h

A

Özdeş A ve B kaplarına farklı derinikte aynı cins sıvı 
koyduğumuzda B kabındaki sıvının derinliği daha fazla 
olduğu için kaba etki eden basınç daha fazladır.

PB>PA
 ► Sonuç olarak sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncıda 

artar.

İçlerinde eşit derinlikte su ve yağ bulunan özdeş kaplarda-
yapılan incelemelerde suyun yaptığı basınç yağın yaptığı 
basınca göre daha büyüktür. Bunun nedeni suyun yoğun-
luğunun yağdan daha fazla olmasıdır.

 ► Sonuç olarak sıvıların temas ettikleri yüzeye uygula-
dıkları basınç,sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. 

2. Sıvı yoğunluğu arttıkça basınç artar.

h

Su

h

Yağ

Bağımlı Değişken Basınç

Bağımsız Değişken Sıvının Derinliği

Kontrol Değişkeni Sıvının Yoğunluğu

Bağımlı Değişken Basınç

Bağımsız Değişken Sıvının Yoğunluğu

Kontrol Değişkeni Sıvının Derinliği

3. Sıvı basıncı yer çekimi ivmesine de bağlıdır fakat 
kapların bulunduğu ortam aynı olduğu için yer çeki-
mi ivmesi hesaba katılmaz.

ÖRNEK -1

Şekilde gösterilen su dolu kap 
üzerindeki K-L-M-N nokta-
larına etki eden sıvı basınçla-
rını karşılaştırınız.
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Yandaki sıvı dolu vari-
lin üç farklı noktasın-
dan aynı büyüklükte
delik açıldığında açılan 
deliklerden su fışkırır 
ve fışkıran su yere
düşene kadar yatayda 
yol alır. 

Sıvının yatayda aldığı yol fışkırma hızına bağlıdır. Fışkıran 
suyun hızı bu noktadaki sıvı basıncı ile doğru orantılıdır.
Fışkıran suyun yatayda aldığı yol fazla ise o noktadaki sıvı
basıncı büyük, fışkıran suyun yatayda aldığı yol az ise o 
noktadaki sıvı basıncı küçüktür.
Bu bilgiler ışığında yukarıdaki varilde en alttaki delikten 
fışkıran suyun yatayda aldığı yol fazla olduğundan bu nok-
tadaki sıvı basıncı diğer deliklerin bulunduğu noktadaki 
sıvı basınçlarından daha büyüktür. Buna göre sıvı derinliği 
arttıkça sıvı basıncıda artar.

•NOT
Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değil-
dir.

h h h

A B C

Şekildeki A,B,C kaplarında kap tabanlarına etki eden 
sıvı basıncı derinlik aynı olduğu için birbirine eşittir.

ÖRNEK-2

K-L-M şekillerine etki eden sıvı basınçlarını karşılaştırı-
nız?

Bileşik Kaplar

Bileşik kaplarda kabın kollarından birine sıvı doldurmaya 
başladığımızda sıvı seviyesi tüm kollarda aynı olur. Bu 
yüzden aynı derinlikte kabın her yerine yapılan basınçlar 
eşittir.

 ★ Köylerde su basıncının belirli bir seviyede olması için 
su depoları kullanılır.

 ★ Su deposunun yüksekliğinden az bütün evlere su gele-
cektir. Bu bir bileşik kap örneğidir.

Pascal Prensibi
 ► Bir kaptaki sıvının serbest yüzüne uygulanan basınç, 

sıvı tarafından, sıvının temas ettiği tüm noktalara aynen ve 
dik olarak iletilir.

 ► Bu olay ilk kez Blaise Pascal tarafından ifade edildiği 
için Pascal Prensibi olarak adlandırılır.

 ► Sıvıların basıncı iletme özelliklerinin günlük hayatta 
çeşitli kullanım alanları vardır. 

 ► Hidrolik fren sistemleri, vinçler, berber koltukları bun-
lardan bazılarıdır.

 ► Bileşik kaplarda basınç değişmez, fakat basınç kuvveti 
alanın büyüklüğüne göre değişir.
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İçi su dolu balonuna eşit büyüklükte delik açılıp üzerine 
bastırıldığında, deliklerden fışkıran suların aynı uzaklığa 
gittiği görülür. Bunun sebebi Paskal prensibine göre sıvı 
basıncı her noktaya aynen iletilmesidir.
Pascal prensibinin uygulama alanları
1. Su cenderesi
Kesitleri farklı 2 silindirin tabanından birleşmesiyle olu-
şan bir bileşik kaptır. Küçük piston üzerine uygulanan az 
kuvvet, büyük silindirde fazla olarak elde edilir. (F < G) 
Sıvı basıncı her tarafta aynıdır.

2. Otomobil fren sistemleri
Otomobiller fren sistemleri Pascal prensibi ile çalışır.

3. Hidrolik kaldırma sistemleri (Hidrolik lift)
Traktör, itfaiye merdiveni, kepçe, damperli kamyon gibi 
araçlarda kullanılır.

4. Su Tulumbası 
Su kuyularından, su çekmek için geliştirilmiştir.

5. Berber koltuğu 
Az bir kuvvet uygulanarak koltuk kaldırılabilir.
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Ayrıca hidrolik direksiyon, ilaç pompaları, hidrolik pres, 
su depoları, yağdanlık ve parfüm şişelerinde pascal prensi-
bi kullanılır.

ÖRNEK-3

Bileşik kabın K ve L kollarındaki sıvı miktarları yukarı-
da gösterilmiştir.
Bileşik kabın bölmelerini ayıran X vanası açılırsa K ve L 
kollarının tabanlarına etki eden sıvı
basınçları nasıl değişir?

K L
A) Artar Azalır
B) Azalır Artar
C) Değişmez Değişmez
D) Azalır Azalır

ÖRNEK-4

ÖRNEK-5
Sıvıların basıncı sıvının derinliğine ve sıvının yogunluğu-
na bağlıdır.
Aşağıdaki kaplarda belirtilen yoğunluk ve derinlikte sıvı-
lar vardır.

2d

2h

h

3d

5h
d

Buna göre K, L ve M noktalarına etki eden sıvı basınçları 
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru belir-
tilmiştir? 
(h: Derinlik, d: yoğunluk)
A) L>K>M    B) M>L>K      C) M>K>L    D) K>L>M

K L M

ÖRNEK-6
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GAZ BASINCI
 ► Gazlarda ağırlıklarından dolayı bir basınç oluştururlar. 
 ► Aynı zamanda kapalı kaplarda da hareket ederken kap 

duvarlarına çarparak basınç oluşturur. 
 ► Gaz basıncı kapalı kabın her noktasına eşit yönde basınç 

uygular. 
 ► Bundan dolayı gazların basıncı kabın her noktasında 

eşittir. 
 ► Gaz basıncı göstermek için kullanılan birimler şunlar-

dır: pascal, cmHg, mmHg, torr, atm, bar.

Açık Hava Basıncı
Atmosferde bulunan gaz moleküllerinin ağırlıkları ve ha-
reketleri nedeniyle hem kendi içinde hem de yeryüzünde 
bulunan cisimlerin birim yüzeye uyguladıkları dik kuvve-
te açık hava (atmosfer) basıncı denir.

 ► Açık hava basıncı yeryüzüne  yaklaştıkça artar, yer-
yüzünden uzaklaşıldıkça azalır.

 ► Açık hava basıncının atmosferde yukarılara çıktıkça 
azalmasının sebebi, yukarılara çıktıkça havanın yoğunluğu-
nun azalması ve üzerimizdeki hava miktarının azalmasıdır.

 ► Açık hava basıncını ölçen alete barometre denir.
 ► Açık hava basıncını ilk ölçen Toricelli’dir.
 ► Açık hava basıncı P0 ile gösterilir.
 ► Açık Hava Basıncı = Atmosfer Basıncı = 1 atm (76 

cmHg)
Toriçelli Deneyi:
Toriçelli deniz kenarında 0 0C’de 1m uzunluğundaki bir 
ucu açık borunun içerisine cıva ile doldurur ve cıva dolu 
boruyu bir kabın içerisine daldırır. Belirli bir süre bekler
cıva seviyesinin 76 cm-Hg olarak ölçüm yapar. Bu dene-
yi, deniz seviyesinden daha yukarılarda yapar ve 76cm-
Hg seviyesinden daha aşağı bir sonuç elde eder.. Sonuç
olarak deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça açık hava 
basıncının azaldığını tespit etmiştir.

Toriçelli Deneyinde Civa Seviyesine Etki 
Eden Faktörler

 ► Kullanılan sıvının cinsi 
 ► Ortamın sıcaklığı
 ► Deneyin yapıldığı yerin yüksekliği 
 ► Borunun üst kısmında gaz olup olmaması

Toriçelli deneyinde ortamın sıcaklığı, borunun üst 
kısmında gaz bulunması ve deneyin deniz seviyesinden 
daha yüksekte  yapılması cıva seviyesini azaltırken cam 
boruda yoğunluğu  cıvadan daha küçök sıvı kullanılması 
bu sıvının derinliğini arttırır.
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UYARI!!! 
Açık hava basıncında kullanılan barometrenin; 
şekli, kesit alanı ve daldırılış biçimi açık hava 
basıncının sonucunu değiştirmez.

Günlük Hayattan Açık Hava Basıncı Ol-
duğunun İspatı:

 ► Büyük damacanaların içindeki hava yakılarak iç 
basınç azaltılır ve dış basıncın etkisiyle sert damacana 
içe doğru bükülür.

 ► Çay bardağının ile çay tabağının arasında biraz
sıvı olmasıyla iç basınç azalır ve açık hava basıncı
etkisiyle tabak bardağa yapışır.

 ► Bardağın ağzına kadar su ile doldurulup üzerine
kağıt ile kapatırsak ters çevirdiğimizde bardaktaki
suyun ağırlığı ile açık hava basıncının etkisi birbirine 
eşit ya da açık hava basıncın etkisi daha fazla olur ve su 
dökülmez.

 ► İçecek kutularını ısıtırsak iç basıncı ısının etkisiyle
azaltılırsa ağzını kapatırsak içecek kutusu içe doğru bü-
külür.

 ► Yumurta şişe deneyinde; şişenin içindeki gaz yakılarak 
iç basıncı azaltılır ve üzerine kabuğu soyulmuş haşlanmış 
yumurta konunca yumurta parçalanmadan şişenin içine 
girer.
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 ► İki bardağı birleştirip içindeki havayı yakarak peçe-
tenin yardımı sayesinde içteki hava vakumlanır iç basınç 
azaltılır ve açık hava basıncının etkisiyle bardaklar birbi-
rine yapışır.

 ► Yağ bidonlarının içindeki yağı boşaltırken üst kıs-
mındaki delik açılarak açık basıncı sayesinde boşaltma
işlemi kolaylaşır.

 ► Alternatif tıp tekniklerinden insanlara kupa vurma 
işlemi yapılması açık hava basıncının etkisiyle olur.

 ► Elektrik süpürgesi tozları açık hava basıncının etki-
siyle içeri doğru çeker.

 ► Meyve sularını pipet yardımıyla içerken açık hava 
basıncının etkisinden yararlanırız.

Magdeburg Deneyi 
Magdeburg yarım küreleri hava olmayacak şekilde 
birleştirilir. Kürenin içerisindeki hava boşaltıldığında 
küreler birbirinden ayrılmaz.
Çok güçlü atlar çektiklerinde birbirinden zorlukla ayı-
rabilmiştir. Bu deney açık hava basıncının büyüklüğünü 
göstermektedir.

Ayrıca;
 ► İnsanlar deniz seviyesinden yukarılara çıkdıkça at-

mosferin açık hava basıncı azalır daha önce iç basınç
dış basınca eşit iken açık hava basıncı azaldığından iç 
basınç fazla olur ve burun kanamaları olabilir.

 ► Lavabo açmak için kullanılan vantuz (lavabo pompa-
sı) açık hava basıncı etkisiyle lavaboya yapışır.

Kapalı Kaplardaki Gazların Basıncı
Kapalı kaplardaki gazın basıncının temel nedeni bir-
birinden bağımsız, gelişigüzel hareket eden gaz tane-
ciklerinin birbirleriyle ve kabın iç yüzeyleri ile yaptığı 
çarpışmalardır.
Bir balonun, araba lastiğinin veya plastik topun şişiril-
dikten sonra şişmiş halde kalması bu basınç sayesinde 
olur.
Kapalı kaplardaki gazın basıncı “Manometre” ile ölçü-
lür.
Gazların basıncından birçok alanda yararlanılır.

 ► Gazlar yüksek basınca dayanıklı çelik kaplar içeri-
sinde sıvılaştırılmış olarak depolanır. 

 ► İhtiyaç halinde bu kapların vanaları açılarak yüksek 
basınçtan kurtulan sıvı gaz haline geçer.

 ► Yangın söndürme tüpleri, dalgıçların kullandıkları 
ve hastanelerde kullanılan oksijen tüpleri, mutfaklarda 
kullanılan tüpler ve deodorantlar buna örnektir.

 ► Pipetle bir içeceğin içilmesi ve tulumba ile su çekil-
mesinde de açık hava basıncından yararlanırız.
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Kapalı Kaptaki Gaz Basıncının Etkilerine 
ve Kullanım Alanlarına Örnekler

 ► Elektrik süpürgesinin içindeki hava, motor sayesinde 
emilir ve süpürgenin içinde düşük ba sınçlı ortam oluştu-
rulur. Dış ortamdaki toz ve kir düşük basınçlı bu bölgeye 
emlllr ve ev temızlenmiş olur. 

 ► LPG tüpleri, yangın söndürme tüpleri, oksijen tüpleri 
içindeki gazlar yüksek basınç altında sıvılaştırılmıştır ve 
gaz vanası açıldığında sıvılaştırılmış olan bu gazlar dışarı 
çıkar. 

 ► Kullanılan tüpterln içindeki gazın dışarı çıkması için 
tüpün içindeki gaz basıncının açık hava basıncından bü-
yük olması gerekir. Tüplerdeki gazların dışarı çıkamama-
sı, tüpün içindeki gazın bitmesinden değil içindeki gazın 
basıncı ile açık hava basıncının birbirine eşitlenme sinden 
kaynaklanır. 

 ► Uçan balonların yükseklere çıktıktan sonra patlaması-
nın nedeni açık hava basıncının azalmasıdır.

KATI-SIVI-GAZ BASINCININ 
GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ
•Katı basıncı

 ► Bıçağın meyveyi kesmesi için ağzı keskinleştirilir. 
Bu sayede basınç artırılmış olur.

 ► Kışın karda ayağımızın batmaması için geniş tabanlı 
kar ayakkabıları giyeriz.

 ► Baltanın ağzının bilenmesi katı basıncını artırır.
 ► Ağır yük taşıyan kamyon, tır ve trenler çok tekerlek-

li yapılır. Çok tekerlek kullanımı basıncı azaltır.
• Sıvı Basıncı

 ► Otomobilin firen sistemini çalıştırmak için sıvı ba-
sıncından yararlanılır. 

 ► Hidrolik liftlerle çok büyük ağırlıklar kaldırılabil-
mektedir. Liftler sıvı basıncından yaralanılarak yapıl-
mıştır. 

 ► İtfaiye, kamyon, vinç gibi araçlarda kaldırmak işi 
için sıvı basıncından yararlanılır. 

 ► Bahçe hortumun ucu sıkıştırıldığında su daha ileri 
gider. Sıvı basıncı artırılmış olur. 

 ► Şırınganın içerisine sıvı çekmek için sıvı basıncı 
kullanılır.

• Gaz Basıncı
 ► Pipet ile meyve suyunu içmek için açık hava basıncın-

dan yararlanırız.
 ► Boya makinelerinde gaz basıncından yararlanılır.
 ► Emme basma tulumbalarda açık hava basıncından 

yararlanılır.
 ► Yangın tüpü, mutfak tüpü ve oksijen tüpünde gaz 

basıncından yararlanılır.
 ► Parfümlerde gaz basıncından yararlanılır.
 ► Otomobil hava yastıklarında gaz basıncından yararla-

nılır.
 ► Elektrikli süpürgenin tozu çekmesi hava basıncı ile 

gerçekleşir.
 ►  Vantuzların cama yapışması hava basıncı sayesinde 

olur. 
 ► Vakumlu poşetler içerisinde hava basıncı alınmıştır. 
 ► Tıkanan lavaboları açmakta kullanılan lavabo açıcılar 

açık hava basıncından yararlanılır. 
 ► Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava 

basıncının azalmasından dolayı kulaklarımız tıkanır, 
burnumuz kanar. (Kulak tıkanıklığı basınç artmasından da 
kaynaklanabilir.)

 ► Zeytinyağ tenekesinden yağ boşaltılırken yağın düz-
gün akabilmesi için tenekeye ikinci bir delik daha açılır.

 ► Çay demliğinden çayın daha fazla akması için kapağın 
açılması gerekir.

ÖRNEK-7
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