
Uluslararas› Birim Sistemi (SI),
1960'taki "A¤›rl›klar ve Ölçümler" ge-
nel konferans›nda tan›mland› ve buna
resmi bir statü verildi. Bilimde ve tek-
nolojide kullanmak üzere önerilmifl
olan bu sistemin genel kabulü, teknik
iletiflimi kolaylaflt›rmaya yöneliktir.
Bu, karmafl›k bir ödevdir. Çünkü, bi-
lim adamlar›n›n kendi aralar›nda ve
mühendislerle, mühendislerin kendi
aralar›nda ve teknik malzemeleri ha-
z›rlamakla görevli elemanlarla anlafl-
malar› için bunlar›n dikkate al›nmas›
gerekir. Anlafl›lman›n evrenselli¤i, bir
tek uluslararas› sistemin evrensel kul-
lan›m›yla desteklenmelidir. Uzmanlar
aras›ndaki h›zl› ve kolay iletiflim, özel-
lefltirilmifl dillerin kullan›l-
mas›yla desteklenir. Özellefl-
tirilmifl dilin bilimde daima
bir yeri oldu¤undan, tüm bi-
lim adamlar›, çal›flmalar›n›
alanlar› d›fl›ndakiler için de
etkili k›lmak zorundad›rlar.
Bu nedenle, tüm çal›flmalar›-
m›zda SI birimlerini kullan-
makta büyük yarar vard›r.
40 y›l sonra bile, di¤er birim
sistemlerinin terkedilmemifl
olmas›, SI birimlerine geçi-
flin yavafl oldu¤unu gösterir.
Bunun nedeniyse, genelde,
olas› kar›fl›kl›klar› engelleme
düflüncesi. Ancak tüm kitap-

lar›n SI birimleri kullan›larak yeniden
ele al›nmas› gerekebilir. Ya da öncelik-
le bilimsel yay›nlarda sonra da ö¤re-
timde s›k› bir disiplinle SI birimleri ye-
rine oturabilir.

Her ne kadar ABD'de ticarette ve
pratik mühendislikte "‹ngiliz" birim
sistemi hâlâ kullan›lmaktaysa da, ISO,
tüm standartlar›nda SI birimlerini kul-
lanmay› önermekte. ASTM ve di¤er
ABD standartlar›nda hem al›fl›lm›fl
hem de SI birimleri kullan›lmakta. An-
cak amaç, bilimde ve tüm mühendislik
dallar›nda SI birimlerini kullanmay›
yayg›nlaflt›rmak. Hiçbir birim sistemi
statik olamaz; ölçüm teknikleri ve fi-
ziksel olaylar›n anlafl›lmas›na yönelik

fikirler gelifltikçe SI birimlerinde de
de¤ifliklikler olacakt›r. Bilimin baz› ile-
ri alanlar›nda SI birimleri uygun olma-
yabilir. Böyle durumlarda, ilgili bilim
alan›nda uygun birim sistemi kullan›-
labilir. Bununla birlikte, belli bafll› bul-
gular, yazar›n tercih etti¤i sistemle
birlikte, SI birimleriyle de verilmelidir.

SI, ba¤›ms›z nicelikler için al›nm›fl
yedi temel birimin yan›s›ra iki ek bi-
rimden oluflmufltur. Bunlar›n kombi-
nasyonu olanlara da türeme birimler
denir.

Özel Kabuller:
1. Yukar›daki tart›flma, bir deneyin

koflullar›n› ya da sonuçlar›n› nicel ola-
rak ifade eden say›sal verilere dayan›r.

Sonuçlar›n hesaplar›na ya
da ifadelerine girmeyen ge-
nel tan›sal bilginin kullan›m›
için herhangi bir zorlama
yoktur. Buna göre bunlar
"200 inch'lik bir teleskop",
"1 ila 10 atmosfer aras›nda-
ki bas›nçlar" ya da "yaklafl›k
1 mmHg bas›nc›nda" gibi
ifadelerde yer alabilirler.
Benzer flekilde, ticari amaç-
la ölçeklemede, matkap ça-
p›n› verirken ve di¤er ben-
zer durumlarda tan›sal
amaçl› kullan›labilirler.

2. SI birimlerinin tüm po-
zitif ya da negatif tam kuv-
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ULUSLARARASI B‹R‹M S‹STEM‹N‹N (SI) 

KULLANIMI ‹Ç‹N B‹L‹M POL‹T‹KASI

B‹R‹M 

S‹STEMLER‹
A y t a ç  Y a l ç › n e r *

Metre standard› olarak kullan›lan platin ve iridyum alafl›m› çubu¤un dökümü.



vetleri (öneklerin SI birimleri
ile kombinasyonlar› dahil), is-
ter yal›n, isterse di¤er birim-
lerle birlikte olsun, kabul edi-
lebilir. Üslü ifadeler önekler-
de de kullan›labilir; yani cm2

ya da mm3, 10-4 m2 ve 10-9 m3

olarak gösterilebilir. Metre-
kelvin gibi kombinasyonlarda
milikelvin (mK) ile kar›flt›rma-
mak için (m·K) deki gibi çarp-
may› gösteren bir nokta kul-
lan›lmal›d›r. Baz› birim sem-
bolleri birden fazla harf içer-
dikleri için tüm birim çarp›m-
lar›nda çarpma noktas› kulla-
n›lmal›d›r: örne¤in weber için
Wb, watt-barn için W·b gibi.
E¤er bileflik bir birim, bir biri-
min di¤er bir birime bölün-
mesiyle elde edilmiflse ya ke-
sir çizgisi ya da negatif üs
kullan›l›r; örne¤in saniyede
metre için m/s ya da m·s-1'de
oldu¤u gibi. Ancak ikiden fazla biri-
min kombinasyonunda birden fazla
kesir bulunuyorsa, kar›fl›kl›¤a meydan
vermemek için ard›fl›k negatif üsler

kullan›l›r; örne¤in kg·m-2·s-1.
3. Celsius s›cakl›¤›n› (sembolü t), t

= T-T0 eflitli¤i ile tan›mlanm›fl olarak
kullanmak kabul edilebilir. Burada T,

kelvin cinsinden termodina-
mik s›cakl›k ve tan›m olarak
T0=273,15 K'dir. Celsius s›cak-
l›¤› genellikle Celsius derecesi
(sembolü °C) olarak ifade edi-
lir. "Celsius derecesi" birimi,
"kelvin" birimine eflittir ve bir
Celsius s›cakl›k aral›¤› Celsius
derecesi cinsinden ifade edile-
bilir.

4. Termodinamik s›cakl›k
için kullan›lan K sembolü di-
¤er sembollerle kar›flacaksa,
bunun yerine °K kullan›labilir.

5. Baz› logaritmik ölçekler,
örne¤in pH, dB ve Np kullan›-
labilir.

6. Kilogram'›n katlar› ve as-
katlar›, öneklerle birlikte
gram kullan›larak ifade edilir.

7. Yaz›m s›ras›nda, örne¤in
s›cakl›¤›n eV ve enerjinin cm-1

fleklinde kullan›lmas›ndan ka-
ç›n›lmal›d›r. Tablolarda ve gra-

fiklerde birimler daima ifade edilmek
istenen fiziksel özelliklerle uyuflmal›-
d›r. Örne¤in, atomik terim de¤erleri
cm-1 birimleriyle verilmiflse, tablodaki

73Temmuz 2001 B‹L‹M veTEKN‹K

Fiziksel Nicelik Birimin Ad› Birim için Sembol Birimin Tan›m› (Tam)
Kuvvet kilogram-kuvvet kgf 9,80665 N
Bas›nç atmosfer atm 101325 N·m-2

Bas›nç torr Torr (101325/760) N·m-2

Bas›nç milimetre c›va mmHg 13,5951·980,665·10-2 N·m-2

Enerji kilowatt-saat kWh 3,6·106 J
Enerji I.T. kalori calIT 4,1868 J
Aktiflik (radyoaktif 
nüklidler) curie Ci 3,7·1010 s-1

Poz(X ya da g ›fl›nlar›) röntgen R 2,58·10-4 C·kg-1

Birim Sembol
Dakika (zaman için) min(dak)
Saat h
Gün d
Derece (aç› için) °
Dakika (aç› için) '
Saniye (aç› için) "
Litre (10-3 m3 olarak 
tan›mlanm›flt›r) l

‹kinci Grup Birimler
Bugün art›k SI birimleri cinsinden tam olarak tan›mlanm›fl di¤er birimler. Bu birimler, 

Uluslararas› Birim Sistemine dahil de¤ildir. Bunlar›n kullan›m› aflamal› olarak zorlaflt›r›lacak ve
bu birimler eninde sonunda terkedilecektir.

Uluslararas› Sistem ‹le Kullan›lan
Birimler

SI'nin bir parças› olmayan baz› birimler o
kadar yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r ki
bunlar› terketmek pratik olmaz. Bu nedenle
afla¤›daki birimlerin SI ile birlikte kullan›lma-

ya devam etmeleri kabul edilmifltir.

Fiziksel Nicelik Birimin Ad› Birimin Sembolü Çevirme Çarpan›
enerji elektron volt eV ≈1,6021·10-19 J
kütle birleflik atomik kütle u ≈1,66041·10-27 kg

birimi
elektriksel dipol 
momenti debye D ≈3,33564·10-30 A·m·s
uzunluk (astronomik) parsek pc ≈3,08568·1016 m
mol bafl›na yük Faraday F ≈9,648·104 C/mol

Fiziksel Nicelik Birimin Ad› Sembol
Uzunluk metre m
Kütle kilogram kg
Zaman saniye s
Elektrik Ak›m› amper A
Termodinamik 
S›cakl›k kelvin K
Ayd›nlanma fiiddeti kandela cd
Madde Miktar› mol mol

Dördüncü Grup Birimler
Baz› fiziksel sabitlerin en iyi elde edilebilen deneysel de¤erleri cinsinden tan›mlanm›fl birimler.

Bu birimler uluslararas› birim sistemine dahil de¤ildir. Bununla birlikte, uygunluklar› ve
kullan›mlar›yla ilgili kavramsal avantajlar› nedeniyle evrensel olarak kabul görürler. Bu birimlerin SI
birimlerine çevirme çarpanlar›, bunlar› içeren sabitlerin yeni deneysel ölçümlerinin ›fl›¤›nda de¤iflime
u¤rarlar. Bu birimler anlat›ma aç›kl›k getiriyorsa kullan›labilir, ancak bulgular›n SI birimleriyle ya da

her ikisiyle birlikte verilmesi önerilir. Afla¤›daki liste fazla ayr›nt›l› olmamakla birlikte, dördüncü
grup birimler hakk›nda bir fikir verebilir. 

SI Temel Birimleri

Platin ve iridyum
alafl›m›ndan
yap›lan standart
kilogram



kolonun bafll›¤› E/hc olmal›, basitçe E
yaz›lmamal›d›r.

8. Sözcükler ve semboller kar›flt›r›l-
mamal›d›r. Matematiksel ifllemlerde
yaln›zca semboller kullan›lmal›d›r. Ör-
ne¤in, "mol bafl›na joule", "J/mol"ve
"J·mol-1" yaz›lmal›; "joule/mol" ya da
"joule mol-1" yaz›lmamal›d›r.

Sonsöz
De¤erli bilim adamlar›, mühendisler,

teknik elemanlar ve ö¤renciler... Baz›
al›flkanl›klar›n terkedilmesi hepimize
mutlaka zor gelir. Ancak yaz›m›n bafl›n-
da da belirtti¤im gibi ortak bir dil kul-
lanmak, her zaman anlafl›l›r olmak ve
baflkalar›n›n ne ifade etti¤ini anlamak o
denli önemlidir ki, s›k› bir disiplin ile SI
birimlerinin özümlenmesi ve yukar›da
belirtilen çerçevede kullan›lmas› bizlere
çok fleyler kazand›racakt›r.

Art›k günlük hayatta sat›n ald›¤›m›z
ya da laboratuvarda kulland›¤›m›z bir
cihaz›n teknik özelliklerini yaln›zca SI
birimleri cinsinden görmeye al›flmal›-
y›z. 

Teknik ve bilimsel kitaplar› yazar-
ken, yapm›fl oldu¤umuz bilimsel bir
çal›flmay› yay›nlarken SI birimlerini
yukar›daki çerçevede kullanmak için
gayret göstermeliyiz.

Gerek yurtiçi, gerekse uluslararas›
etkinlikler için SI birimlerinin bir or-
tak dil gibi kullan›lmas› say›s›z yarar-
lar içermektedir.

*Prof. Dr., Uluda¤ Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
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Fiziksel Nicelik SI Biriminin Ad› SI Birimi ‹çin Sembol SI Biriminin Tan›m›
Kuvvet newton N kg·m·s-2

Bas›nç pascal Pa kg·m-1·s-2(=N·m-2)
Enerji joule J kg·m2·s-2

Güç watt W kg·m2·s-3(=J·s-1)
Elektriksel Yük coulomb C A·s
Elektriksel Potansiyel 
Fark› volt V kg·m2·s-3·A-1(=J·A-1·s-1)
Elektriksel Direnç ohm Ω kg·m2·s-3·A-2(=V·A-1)
Elektriksel ‹letkenlik siemens S kg-1·m-2·s3·A2(=A·V-1=W-1)
Elektriksel S›¤a farad F A2·s4·kg-1·m-2(=A·s·V-1)
Manyetik Ak› weber Wb kg·m2·s-2·A-1(=V·s)
‹ndüktans henry H kg·m2·s-2·A-2(=V·A-1·s)
Manyetik Ak› Yo¤unlu¤u tesla T kg· s-2·A-1(=V·s·m-2)
Ayd›nlanma Ak›s› lümen lm cd·sr
Ayd›nlanma lüks lx cd·sr·m-2

Frekans hertz Hz s-1(saniyede sal›n›m)

Kesir Önek Sembol Kat› Önek Sembol
10-1 desi d 10 deka da
10-2 santi c 102 hekto h
10-3 mili m 103 kilo k
10-6 mikro µ 106 mega M
10-9 nano n 109 giga G
10-12 piko p 1012 tera T
10-15 femto f
10-18 atto a
Çoklu önekler, örne¤in pF yerine µµF kullan›lmamal›d›r.

Fiziksel Nicelik Birimin Ad› Birim için Sembol Birimin Tan›m›
Uzunluk Ångström Å 10-10 m
Uzunluk mikron (µ)* µ 10-6 m = µm
Alan barn b 10-28 m2

Kuvvet din din 10-5 N
Bas›nç bar bar 105 N·m-2

Enerji erg erg 10-7 J
Kinematik viskozluk stokes St 10-4 m2·s-1

Viskozluk poise P 10-1 kg·m-1·s-1

Manyetik ak›** maxwell Mx 10-8 Wb
Manyetik ak› yo¤unlu¤u** gauss G 10-4 T
(manyetik indüksiyon)

So¤urulan doz rad rd 10-2 J·kg-1

(iyonlaflt›r›c› radyasyon)
* Mikron sözcü¤ü ve µm için µ sembolünün kullan›lmas› derhal terkedilmelidir. 
** Bu niceliklerin birimlerinin, cgs ve SI sistemlerinde özdefl olmad›¤›na dikkat ediniz.

Birim Sembol
elektronun yükü e
elektronun kütlesi me

protonun kütlesi mp

Bohr yar›çap› ao

elektronun yar›çap› re

elektronun Compton dalga boyu λC

Bohr manyetonu µB

nükleer manyeton µN

›fl›k h›z› c
Planck sabiti h ya da h
v.b.

Ek Birimler
1971'de yukar›daki temel birimlere iki birim eklendi. Bunlar, düzlem aç› radyan (rad) ve kat› aç›

steradyan (sr) olup SI'de temel birimler kadar etkindirler. 
Baz› SI Türeme Birimleri ‹çin Özel ‹simler ve Semboller:

SI Birimleri D›fl›nda Kalan Birimlerin Kullan›lmas›
Bu birimler, özel isimleri olan SI birimlerinin ondal›k kesirleri ve katlar› olup SI birimleri

cinsinden tam olarak tan›mlanm›fllard›r. Öte yandan hemen hemen terkedilmifl birimler de hâlâ baz›
yay›nlarda yer almaktad›r. Do¤al birimleri de bu çerçevede ele alabiliriz. Öte yandan, baz› fiziksel
sabitlerin en iyi flekilde elde edildikleri deneysel de¤erler cinsinden tan›mlanm›fl birimler de var. 

SI Birimlerinin Kesirleri ve Katlar› ‹çin Önekler

Birinci Grup Birimler
Bu birimler, Uluslararas› Birim Sistemine dahil de¤ildir. Bunlar›n kullan›m› 

zamanla terkedilecektir. "Zamanla" ifadesi, bu birimlerin her biri için 
ayn› süreyi göstermedi¤i gibi, her bilim dal› için de ayn› olmayacakt›r. 

Burada e¤ilim, zorlama olmaks›z›n bu birimlerin kullan›m›n› azaltmakt›r. 
Afla¤›daki liste çok ayr›nt›l› de¤ildir.

Özel ‹smi Olan SI Birimlerinin Desimal Kesirleri ve Katlar›

Üçüncü Grup Birimler
Do¤al birimler, maddenin mikroskopik yap›-

s›n›n özeliklerine do¤rudan ba¤l› birimlerdir ya
da do¤an›n temel Lorentz invariyantlar›n›n sa-

bitleridir. Do¤al birimlerin kullan›m› kabul edile-
bilir. Bununla birlikte, hangi do¤al birimlerin

kullan›laca¤› belirtilmelidir. E¤er kar›fl›kl›k ola-
caksa, "atomik birimler" gibi genifl ifadelerden

kaç›n›lmal›d›r.
Do¤al birimlere tipik örnekler flunlard›r:


