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SORU-1) Mekanik (ve Statik, Dinamik ve/veya Mukavemet) ve Malzeme 
konularındaki kullanımları açısından bir cismin (malzemenin) kimyasal, fiziksel ve 

mekanik özelliklerini ne belirler?  

SORU-2) Mekanik (ve Statik, Dinamik ve/veya Mukavemet) biliminin 

incelediği/kullandığı cisimleri (malzemeleri) sıralayınız. 

SORU-3) Aşağıda ( a ), ( b ) ve ( c ) şıklarında yazılı olan kavramları malzeme ve 

mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız. 

a) Rijit cisim,    b) Homojen (ideal) cisim/malzeme,    c) izotrop (izotropik) cisim/malzeme, 

SORU-4) Mekanik (ve Statik, Dinamik ve/veya Mukavemet) konularındaki 

kullanımları açısından mühendislik yapılarında (tasarım(lar)da ve/veya 

konstrüksiyon(lar)da kullanılan yapı eleman(lar)ı hangi özelliklerine göre sınıflandırılır ? 

SORU-5) Mekanik (ve Statik, Dinamik ve/veya Mukavemet) konularındaki 
kullanımları açısından mühendislik yapılarında (tasarım(lar)da ve/veya 

konstrüksiyon(lar)da) kullanılan yapı eleman(lar)ının isimlerini yazınız ve özelliklerini 

açıklayınız. 

SORU-6) Mühendislik yapılarında kullanılan yapı eleman(lar)ı için “EKSEN (tarafsız 

eksen)” kavramını, yapı eleman(lar)ının geometrik (noktasını) merkez(ler)ini referans 

alarak, statik ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız ve bir 

kroki şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz. 

SORU-7) Mühendislik yapılarında kullanılan yapı eleman(lar)ı için  “KESİT” kavramını, 

yapı eleman(lar)ının geometrik (noktasını) merkez(ler)ini referans alarak, statik ve 

mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız ve bir kroki şekil çizerek 

fiziksel olarakta gösteriniz. 

SORU-8) Mühendislik yapılarında kullanılan yapı eleman(lar)ı için “NORMAL KUVVET” 

kavramını, yapı eleman(lar)ının geometrik (noktasını) merkez(ler)ini referans alarak, 
statik ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız ve bir kroki 

şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz. 

SORU-9) Mühendislik yapılarında kullanılan yapı eleman(lar)ı için “KESME KUVVETİ” 

kavramını, yapı eleman(lar)ının geometrik (noktasını) merkez(ler)ini referans alarak, 

statik ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız ve bir kroki 

şekil çizerek fiziksel olarakta gösteriniz. 

SORU-10) Mühendislik yapılarında kullanılan yapı elemanında/elemanlarında 

meydana gelen (oluşan) temas çeşitlerini ve/veya temas etkilerini, kroki şekillerle 

beraber sıralayınız ve tanımlayınız. 
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SORU-11) Şekildeki sistemde 

verilenleri dikkate alarak; 
F1 = 20 N , F2 = 25 N , F3 = 10 N , 
F4 = 20 N , F5 = 25 N , F6 = 30 N ,  
|OA| = 20 mm , |OE| = 35 mm ,  
|OG| = 25 mm 

a- Sistemin bileşke kuvvet 

vektörünü ve şiddetini, 

b- Sistemin “ O “ noktasına göre 

moment vektörünü ve şiddetini, 

c- F⃗ 3 ile F⃗ 6 kuvvet vektörleri 

arasındaki açının sayısal değerini, 

d- Sistemi en son 

indirgeyebileceğiniz eksenin 

koordinatlarının sayısal değerlerini 

doğru birimleriyle beraber sistematik 

bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-12) Şekildeki sistemde verilenleri 

dikkate alarak; 
F1 = 120 N , F2 = 200 N , F3 = 140 N , 
F4 = 200 N , F5 = 300 N ,M1 = 1300 Nm ,  
|OG| = 3 m , |OE| = 4 m , |OA| = 2 m 

a- Sistemin bileşke kuvvet vektörünü ve 
şiddetini, 

b- Sistemin “ O “ noktasına göre moment 

vektörünü ve şiddetini doğru birimleriyle 

beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 

 

 

  

 

 

 

SORU-13) Şekildeki sistemde verilenleri 

dikkate alarak; 
F1 = 100 N , F2 = 300 N , F3 = 200 N  , 
M1 = 500 Nm ,M2 = 200 Nm ,  
|OG| = 5 m , |OE| = 5 m , |OA| = 2 m 

a- Sistemin bileşke kuvvet vektörünü ve 

şiddetini, 

b- Sistemin koordinat merkezine göre 

moment vektörünü ve şiddetini doğru 

birimleriyle beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-14) Şekildeki sistemde 

verilenleri dikkate alarak; 
F1 = 10 N , F2 = 10 N , F3 = 5 N  , F4 = 20 N ,  
M1 = 100 Nm ,M2 = 150 Nm  
|OG| = 3 m , |OE| = 5 m , |OA| = 4 m 

a- Sistemin bileşke kuvvet vektörünü 

ve şiddetini, 

b- Sistemin koordinat merkezine göre 

moment vektörünü ve şiddetini doğru 

birimleriyle beraber sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-15) Rijit FED elemanı, düşey y-z 

düzleminde F noktasında bir küresel 

mafsalla mesnetlenmiş olup ayrıca EB ve 

DC kablolarıyla bağlanmıştır. Bu eleman A 

noktasında  100 kN’luk düşey yükü 

taşımaktadır ve kendi ağırlığı taşıdığı bu 

yüke oranla ihmal edilebilir büyüklüktedir. 

Rijit elemanı şekilde gösterilen konumda 

tutmak üzere, içinden kablonun geçmesi 

gereken yatay yarık boyunca C ‘nin bir tek 

konumu mevcut olup, noktaların 

koordinatları F(0 m. ; 0 m. ; 0 m.), E(20 

m. ; 0 m. ; 0 m.), D(20 m. ; 12 m. ; 0 m.), 

C(0 m. ; 7.5 m. ; 12 m.),  B(0 m. ; -10 m. ; 16 m.) ve A(20 m. ; 6 m. ; 0 m.) 

olduğuna göre; kablolardaki germe kuvvetlerinin doğru birimleriyle beraber sayısal 

değerlerini sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

SORU-16) Şekilde verilen sistemde ölçüleri dikkate alarak ve B 

ile C mafsalları arasındaki mesafeyi L=300 mm. kabul ederek, 

sistemde A noktasından etki eden P=200 N değerindeki 

kuvvetin etkisini sistematik bir şekilde hesaplayarak ve şekil 

üzerinde göstererek C noktasına indirgeyiniz. 
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SORU-17) Şekildekı rijit çerçeveye etkiyen 

400 N. ve 450 N. şiddetlerındeki iki kuvveti A 

noktasına sistematik bır şekilde indirgedikten 

sonra x mesafesini ve A noktasında oluşan 

etkilerın doğrultularını, yönlerini ve şiddetlerini 

sistematik bir şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU-18) Şekildeki sistemde,  toplam kütlesi m 

olan balık dolu balıkçı ağı iki balıkçı tarafından 

tutulmaktadır. Yapılabilen deneysel ölçüm sonucu 
( F2 ) ip kuvvetinin düşeyle yaptığı açının β=30o  

ve şiddetinin ise  0.4 kN olduğu ölçülebilmiştir. 

Buna göre, ( F1 ) ip kuvvetinin düşeyle yaptığı 

açının α= 25o  olduğu durumda (anda); 

a-) ( F1 ) ip kuvvetinin (Newton cinsinden) ve 

b-) m kütlesinin (kilogram cinsinden), 

sayısal değerlerini statik denge denklemlerini 

kullanarak sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 

Açıklama : İhtiyaç duyulması halinde ; yerçekimi 

ivmesi (g ) ve radyan (rad) olmak üzere;  g = 9.81 m/s2 olarak ve  

cos65o = sin25o = 0.42262 rad ve sin65o = cos25o = 0.90631 rad ve 
cos30o = sin60o = 0.86603 rad ve sin30o = cos60o = 0.5 rad olarak kullanılması 

zorunludur. 
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SORU-19) Şekilde P ve Q kuvvetlerinin 

şiddetleri P=5 kN. ve Q=6 kN. olarak 

ölçülmüştür. Sistemin dengede kalabilmesi için 

T1 ve T2 kuvvetlerinin şiddetlerini, doğru 

birimleri ile beraber sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz.  

 

 

 

 

 

SORU-20) Çekme Kuvveti değerleri şekilde 

görülen iki kablo görülen konumda radyo 

vericisinin tepesinde birleştirilmiştir. AC kablosu 

ise dengeleyici olarak kullanılacaktır. Üç kablo 

kuvvetinin bileşkesi AB vericisinin düşey 

ekseninden geçmesi gerektiğine göre AC Çekme 

Kuvvetinin doğru birimiyle beraber sayısal 

değerini sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz. 

 

SORU-21) AB iletim kablosu A noktasında 

kabloya teğet doğrultuda 2500 N 'luk bir kuvvet 

uygulamaktadır. Eğer A 'daki kuvvetlerin bileşkesi 

olan R düşey doğrultuda ise AC kablosundaki 

çekme kuvvetinin doğru birimiyle beraber 

sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 
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SORU-22) Şekildeki gibi tasarlanan dirsekli 

krank denge konumundadır.  Verilen boyut 

ölçülerini dikkate alarak D noktasındaki 

mafsalda kullanılan pimde oluşan kesme 

kuvvetinin bileşenlerinin sayısal değerlerini 

doğru birimleriyle beraber statik denge 

denklemlerini kullanarak sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

SORU-23) O noktasındaki şaft eksenine göre 

200 N 'luk kuvvetin Mo momentinin sayısal 

değerini en büyük (maksimum) yapacak  açısının 

derece cinsinden sayısal değerini sistematik bir 

şekilde hesaplayarak bulunuz. 

 

 

 

 

SORU-24) 250 N 'luk kuvvet etkisi 

altındaki İngiliz anahtarının civata 

merkezinde oluşturduğu momentin doğru 

birimiyle beraber sayısal değerini ve 

yönünü sistematik bir şekilde hesaplayarak 

bulunuz ve belirtiniz. 

 

SORU-25) Şekilde gösterilen cıvata kesiciyi 

kullan ırken bir işçi, saplarına 340 N'Iuk 

kuvvet uyguluyor. Cıvata üzerine kesici 

tarafından uygulan kuvvetin doğru birimiyle 

beraber sayısal değerini sistematik bir şekilde 

hesaplayarak bulunuz. 

 

Açıklamalar: 

Statik Dersi için 20 Şubat 2019 tarihinde verilen 1. Çalışma Soruları 25 adet sorudan 

oluşmaktadır. 
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