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1. TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Madde
1.2. Maddenin Halleri
1.3. Maddenin Bileşimine Göre Sınıflandırılması
1.3.1. Saf Madde
1.3.2. Karışım
1.3.2.1. Homojen Karışımların Ayrılması
1.3.2.1.1. Destilasyon Yöntemi
1.3.2.1.2. Kondenzasyon Yöntemi
1.3.2.1.3. Ekstraksiyon Yöntemi
1.3.2.1.4. Kromatografi Yöntemi
1.3.2.2. Heterojen Karışımların Ayrılması
1.3.2.2.1. Boyut Eleme Yöntemi
1.3.2.2.2. Manyetik Ayırma Yöntemi
1.3.2.2.3. Süzme Yöntemi
1.3.2.2.4. Aktarma (Dekantasyon) Yöntemi
1.3.2.2.5. Ayırma Hunisi ile Ayırma Yöntemi
1.4. Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
1.5. Ölçme
1.5.1. Hacim (V)
1.5.2. Yoğunluk (d)
1.5.3. Sıcaklık (T)
1.5.4. Bir Ölçümün Güvenilirliği
1.5.5. Anlamlı Rakamlar
1.5.6. Kesinlik ve Doğruluk
2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Madde nedir en basit haliyle nasıl açıklanabilir?
 Maddenin temel fiziksel halleri nelerdir? Fiziksel haller arasında değişim nasıl olur? Bu
fiziksel hallerde madde nasıl özellikler gösterir?
 Maddenin bileşimine göre saf madde mi, karışım mı olduğunu nasıl anlarsınız?
 Homojen ve heterojen karışım arasında ne gibi farklılıklar vardır?
 Karışımlar bileşenlerine nasıl ayrılır?
 Fiziksel ve kimyasal değişimler nelerdir? Birer örnek veriniz.
 Ölçme neden önemlidir? Temel birimler nelerdir?
 Ölçüm sonuçları nasıl rapor edilmelidir? Anlamlı rakam nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Madde

Maddenin tanımını öğrenir.

Maddenin tanımı hakkında bilgi
verilir.

Maddenin Halleri

Maddenin hangi hallerde Maddenin temel fiziksel halleri
bulunabileceğini öğrenir.
hakkında bilgi verilir. Maddenin
ısı enerjisi ile nasıl hal
değişimine uğrayacağı irdelenir.
Günlük
hayattan
örnekler
incelenir.

Maddenin Bileşimine Maddenin bileşimine göre Maddenin
temel
olarak
Göre Sınıflandırılması
nasıl
sınıflandırılacağını bileşimine
göre
nasıl
öğrenir.
sınıflandırılacağı hakkında bilgi
verilir. Saf madde ve karışımın
nasıl ayırt edileceği açıklanır.
Karışımların bileşenlerine nasıl
ayrılabileceği öğrenilir. Günlük
hayattan örnekler ele alınarak
sınıflandırma yapılır.
Maddenin Fiziksel ve Maddenin
fiziksel
ve Maddenin fiziksel ve kimyasal
Kimyasal Özellikleri
kimyasal özelliklerini öğrenir. özellikleri hakkında bilgiler
verilir. Fiziksel ve kimyasal
değişimler irdelenir. Günlük
hayattan örnekler verilerek
fiziksel
veya
kimyasal
değişimden
hangisinin
gerçekleştiği ortaya koyulur.
Ölçme

Ölçmenin tanımı öğrenilir.

Ölçme için sıklıkla kullanılan
birimler
irdelenir.
Ölçüm
güvenilirliğinin
önemi
vurgulanır. Ölçüm sonuçlarının
anlamlı rakamlarla nasıl ifade
edileceği
ortaya
konulur.
Kesinlik
ve
doğruluk
parametrelerinin
değerlendirilmesi yapılır.
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Anahtar Kavramlar

















Madde
Katı
Sıvı
Gaz
Element
Bileşik
Karışım
Homojen Karışım
Heterjen Karışım
Fiziksel Değişim
Kimyasal Değişim
Ölçme
Anlamlı Rakam
Kesinlik
Doğruluk
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Giriş
Kimya bilim dalı, maddenin yapısını, özelliklerini ve reaksiyonlarını konu almaktadır.
Teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte kimya alanına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
Çevremizdeki gerçekleşen tüm olaylar kimyasal ve fiziksel değişimleri içermektedir. Gıdaların
pişirilmesi ve sindirilmesi, giydiğimiz tekstil ürünlerinin imalatı, oturduğumuz evlerin inşası,
kullandığımız taşıtlar ve yakıtlar gibi sayısız örnek kimya bilim dalının öneminin ortaya
konulmasını sağlamaktadır. Bu ünitede, kimyanın temel kavramları hakkında genel bir bilgi
edinilmesi ve edinilen bu bilgiler kullanılarak diğer ünitelerde işlenecek konulara temel bir
bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
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1.1. Madde
Uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan her şeye madde denir. Kimya maddeyi ve
maddenin değişimlerini incelemektedir yani insan yaşamının her anında ve detayında kimya
bilimi var olmaktadır. Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür. Kütle ve ağırlık terimleri
birbirleri yerine kullanılmasına karşın bu iki terim arasında temel bir fark bulunmaktadır. Bir
cismin kütlesi sabittir ancak ağırlığı değişim gösterebilmektedir. Ağırlık temel olarak bir cismin
üzerine etkiyen yer çekimi kuvvetidir. Örneğin, bir cismin kütlesi dünyada ve ayda bulunması
durumunda değişmemesine karşın ağırlığı dünya ya oranla, ay yüzeyinde yer çekimi kuvvetinin
düşük olmasından dolayı ciddi oranda düşmektedir. Bu nedenle, bir cisimdeki madde
miktarının kütle ile belirtilmesi gerekmektedir.

1.2. Maddenin Halleri
Maddeler atom ya da moleküllerden oluşur ve bu taneciklerin istiflenme şekillerine göre
katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç temel halde bulunabilirler.

Şekil 1.1. Maddenin temel halleri
Katı halde bulunan tanecikler arasında boşluk yoktur. Maddenin en düzenli hali olan
katıların belirli bir şekli olmasına karşın sıvıların ve gazların yoktur. Sıvılarda tanecikler arası
boşluk katılara göre daha fazladır. Sıvılar akışkandır ve bulundukları kabın şeklini alabilirler.
Gazlarda sıvılar gibi akışkan olmalarına karşın en önemli farkları sınırsız genleşebilme
özellikleridir. Gazlarda tanecikler arası boşluk en fazladır ve kolaylıkla sıkıştırılabilirler.
Bir madde ısı alarak veya ısı vererek hal değiştirebilir. Bir katı ısıtılarak sıvı hale
dönüştürülebilir ve bu olaya erime olayı denmektedir. Erimenin gerçekleştiği sıcaklık ise erime
noktası olarak adlandırılır. Sıvı haldeki madde ise ısıtılması durumunda gaz haline
geçmektedir. Buharlaşma olarak adlandırılan bu durumun gerçekleştiği sıcaklığa ise kaynama
noktası denir. Diğer taraftan, bir gazın soğutulması ile yani ısı kaybı sonucunda sıvı hale
7

dönüşmesi olayına yoğunlaşma ve sıvı halden ısı kaybederek katı hale dönüşmesine ise donma
olayı denir. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmeden direk gaz haline geçmesine
süblimleşme denilmektedir. Diğer taraftan, gaz halindeki bir maddenin ısı vererek doğrudan
katılaşması olayına kırağılaşma denilmektedir. Şekil 1.2’de suyun üç hali gösterilmektedir.

Şekil 1.2. Maddenin temel halleri arasındaki değişimler

1.3. Maddenin Bileşimine Göre Sınıflandırılması
Maddeler bileşimlerine göre saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Şekil 1.3. Maddenin bileşimine göre sınıflandırılması
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1.3.1. Saf Madde
Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan saf maddelerin kendilerine özgü fiziksel ve
kimyasal özellikleri bulunmaktadır. Saf maddelere örnek olarak su, altın, etil alkol, sofra tuzu
verilebilir. Saf maddelerin kendilerine has kokuları, tatları, reaksiyon yetenekleri gibi ayırt edici
özellikleri bulunmaktadır. Saf madde, elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye
ayrılmaktadırlar. Elementler basit kimyasal işlemler sonucu başka maddelere ayrılmaz iken
bileşikler kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrılabilirler. Bileşikler
kendilerini oluşturan elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden tamamen bağımsız
özelliklere sahiptirler. Örneğin, su kendisini oluşturan hidrojen ve oksijenden tamamen
bağımsız fiziksel ve kimyasal özellikler göstermektedir. Oksijen yakıcı, hidrojen ise yanıcı
özellik göstermesine karşın, iki hidrojen ve bir oksijen ihtiva eden su molekülleri ise ne yanıcı
nede yakıcı özellik göstermektedir.

1.3.2. Karışım
Karışımlar iki veya daha fazla saf maddenin bir araya gelmesi sonucu oluşurlar ve
karışımda bulunan her bir saf madde kendi özelliğini göstermeye devam etmektedir. Karışımlar
homojen veya heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Karışımın bileşenleri
çözeltinin her yerinde aynı oranda dağılmışlar ise bu tür karışımlara homojen karışımlar denir.
Homojen karışımlar dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmektedirler.
Homojen karışımlara örnekler;
 Şekerli su
 Tuzlu su
 Hava
 Çay
 Kola
Heterojen karışımlarda ise bileşenler görünür bir şekilde ortamda dağılım
göstermektedir.
Heterojen karışımlara örnekler;
Yağ-su karışımı
Kum-demir tozu karışımı
Süt
Ayran
Kum-çakıl taşı karışımı
Homojen ve heterojen karışımlar fiziksel işlemler kullanılarak bileşenlerine
ayrılabilmektedirler.
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1.3.2.1. Homojen Karışımların Ayrılması
1.3.2.1.1. Destilasyon Yöntemi
Sıvı-sıvı homojen karışımların kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılması
işlemine destilasyon denir. Bu yöntemdeki en önemli nokta bileşenlerin kaynama noktaları
arasında belirgin farklılık bulunması gerekliliğidir. Örneğin etil alkol-su karışımını düşünecek
olursak, etil alkol normal atmosfer basıncında 78 oC sıcaklıkta kaynarken su 100 oC sıcaklıkta
kaynamaktadır. Dolayısıyla etil alkol-su karışımı ısıtıldığında düşük kaynama noktasına sahip
olan etil alkol sistemden buharlaştırılarak uzaklaştırılabilir. Sisteme bağlanan bir soğutucu
vasıtası ile buharlaşan etil alkol tekrardan yoğunlaştırılarak ayrı bir kapta toplanarak karışımı
oluşturan bileşenler birbirlerinden ayrılabilmektedirler.

1.3.2.1.2. Kondenzasyon Yöntemi
Destilasyon işleminin tam tersi olarak tanımlanabilen kondenzasyon işleminde gaz
karışımında bulunan bileşenler kaynama noktalarına göre kademeli olarak yoğunlaştırılarak
birbirlerinden ayrılabilirler.

1.3.2.1.3. Ekstraksiyon Yöntemi
Homojen karışımlarda bulunan bir bileşenin uygun bir çözücü kullanılarak sistemden
ayrılması olayına ekstraksiyon denir. Örneğin, sulu iyod çözeltisine kloroform eklendiğinde
iyod kloroform içerisinde daha çok çözündüğü için su fazından kloroform fazına geçerek
ortamdan alınabilir. Aynı şekilde bir katı karışım içerisinden uygun bileşen ekstraksiyonu
işlemi uygulanarak ekstrakte edilebilmektedir. Örneğin, evlerde yapılan çay demleme olayı
ekstraksiyon işlemine bir örnektir. Çay içerisinde bulunan suda çözünür bileşenler katı faz
içerisinden sulu faza geçmektedir.

1.3.2.1.4. Kromatografi Yöntemi
Homojen karışımda bulunan bileşenlerin biri sabit diğeri hareketli faz kullanılarak
yapılan ayırma işlemine kromatografi yöntemi denir. Burada bileşenler sabit faza gösterdikleri
afinite farklılıklarına dayalı olarak birbirlerinden ayrılmaktadır.

1.3.2.2. Heterojen Karışımların Ayrılması
1.3.2.2.1. Boyut Eleme Yöntemi
Bu ayırma yönteminde birbirinden farklı boyutlarda bulunan bileşenlerin uygun bir elek
vasıtasıyla birbirinden ayrılması sağlanmaktadır. Örneğin, kum ve çakıl taşı karışımı bu yöntem
kullanılarak ayrılmaktadır.
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1.3.2.2.2. Manyetik Ayırma Yöntemi
Heterojen karışımları oluşturan bileşenlerin farklı manyetik özelliklerinden
yararlanılarak yapılan ayırma yöntemidir. Bu ayırma yöntemine en güzel örnek deniz kumu ile
demir tozu karışımıdır. Bu karışımdan demir tozu mıknatıs kullanılarak ortamdan çekilerek
ayrılabilmektedir.

1.3.2.2.3. Süzme Yöntemi
Katı-sıvı heterojen karışımlar içerisinde bulunan katı bileşenler çeşitli filtreler
kullanılarak ortamdan ayrılabilmektedir. Sıvı faz filtreden geçerken katı bileşeler filtre üzerinde
kalarak sıvı fazdan ayrılabilmektedir.

1.3.2.2.4. Aktarma (Dekantasyon) Yöntemi
Katı-sıvı heterojen karışımlarda katı fazın yoğunluğu daha büyük ise kabın dibinde
toplanmaktadır ve sıvı kısmın ayrı bir kaba taşınmasıyla ayrım gerçekleştirilmektedir.

1.3.2.2.5. Ayırma Hunisi ile Ayırma Yöntemi
Ayırma hunisi kullanılarak yapılan ayırma işleminde karışımda bulunan bileşenlerin
yoğunluk farklarından yararlanılmaktadır. Örneğin, zeytinyağı-su karışımı bu şekilde
ayrılabilmektedir. Zeytinyağı suya oranla yüksek yoğunlukta olduğundan ayırma hunisinde alt
kısımda kalmaktadır ve musluk vasıtasıyla ortamdan kolaylıkla alınabilmektedir.

1.4. Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Bir maddenin başka bir maddeye dönüşmeksizin ölçülebilen, izlenebilen veya
hissedilebilen özelliklerine fiziksel özellikler denir. Fiziksel özelliklere örnek olarak renk, tat,
koku ve öz kütle verilebilir. Bir maddenin kimyasal yapısı değişmeden yalnızca fiziksel
özelliklerinde meydana gelen değişmelere fiziksel değişimler denir. Tüm hal değişimleri
fiziksel değişime örnektir. Örneğin bir buz kütlesi ısıtıldığında suya dönüşür ancak bileşiminde
bir değişiklik meydana gelmez.
Fiziksel değişimlere örnekler;







Diğer
gösterdikleri

Kâğıdın yırtılması
Kahve çekirdeklerinin toz hale getirilmesi
Şekerin suda çözünmesi
Tuzun suda çözünmesi
Meyvelerden meyve suyu oluşturulması
Yoğurttan ayran yapılması
Ağaçtan masa veya sandalye yapılması.
taraftan maddenin başka madde ve maddeler ile olan etkileşimleri sonucu
özelliklere kimyasal özellik denir. Bir maddenin kimyasal özelliklerinin
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gözlemlenebilmesi için kimyasal bir değişim gerekmektedir. Bir maddenin yanıcı olup
olmaması, asidik veya bazik olması onun kimyasal özelliklerine örnektir. Maddelerin kimyasal
değişimleri sonucunda ortaya çıkan madde ve maddelerin kimyasal özellikleri tamamen
farklılık göstermektedir. Kimyasal dönüşüme en önemli örnek hidrojen gazının oksijen gazı ile
yanarak su oluşturmasıdır. Burada meydana gelen su molekülleri hidrojen ve oksijenden
bağımsız kimyasal özellikler göstermektedir.
Kimyasal değişmelere örnekler;







Yumurtanın pişmesi
Demirin paslanması
Kâğıdın yanması
Kömürün yanması
Sütten peynir yapılması
Bitkilerin çürümesi.

1.5. Ölçme
Kimya çalışmalarında ölçme işlemleri çok önemlidir. Maddelerin fiziksel özelliklerini
anlamak ve deneysel bir çalışma sonucunda sonuçları değerlendirmek adına ölçüm sonuçları
büyük önem arz etmektedir. Maddelerin uzunluğu, kütlesi, hacmi gibi makroskopik
özelliklerinin doğrudan ölçülmesi yanında atom ya da molekül düzeydeki özellikler olan
mikroskobik özellikler dolaylı yöntemler ile ölçülebilmektedir. Deneysel veriler sonucunda
ölçülen değerler rakamlar ve uygun birimlerle ifade edilmektedir. Verilerin sağlıklı ve basit bir
şekilde değerlendirilebilmesi ve karşılaştırılabilmesi için büyüklüklerin bir disiplin içerisinde
verilmesi büyük önem arz etmektedir.
Araştırmacılar uzun yıllar boyunca bilimsel çalışmalardan elde ettikleri sonuçları metrik
birimlerle, 10’ un kuvvetleri olan ondalık sayılarla rapor etmişlerdir. Modern bilimin gelişmesi
ile birlikte C.G.S, M.K.S.A. ve EES birimleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1960
yılında toplanan ağırlık ve ölçü genel konferansında bir araya gelen bilim adamları tarafından
SI (Uluslararası birim sistemi) adı ile bilinen yeni birim sistemi önerilmiştir ve yaygınlaşması
için tavsiye kararı alınmıştır. Tablo 1.1’bde SI temel birimleri gösterilmektedir. Diğer tüm SI
birimleri bu temel birimler esas alınarak çoğaltılmıştır. SI birimleri de metrik birimlerde olduğu
gibi 10’ un kuvvetleri ile ifade edilir. Bir ölçümün sonucu rapor edilirken ölçülen büyüklüğe
uygun bir ön ek çarpanı seçilir.
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Tablo 1.1. SI temel birimleri ve sembolleri
Büyüklük
Kütle
Uzunluk
Sıcaklık
Zaman
Elektrik Akımı
Madde Miktarı
Işık Şiddeti

Birim Adı
Kilogram
Metre
Kelvin
Saniye
Amper
Mol
Kandil

Sembol
kg
m
K
s
A
mol
cd

Tablo 1.2. SI Birimlerinde kullanılan ön ekler
Önek
Tera
Ciga
Mega
Kilo
Desi
Santi
Mili
Mikro
Nano
Piko

Simge
T
G
M
k
d
c
m
µ
n
p

Çarpan
1012
109
106
103
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12

Kimya alanında yapılan çalışmalarda kütle, hacim, yoğunluk, sıcaklık gibi ölçüm birimleri
sıklıkla kullanılmaktadır.

1.5.1. Hacim (V)
Hacim, uzunluğun küpü olduğundan türetilmiş bir niceliktir. SI birim siteminden
türetme olan hacmin birimi metreküptür (m3). Kimya araştırmalarında daha çok küçük
hacimlerde çalışıldığından santimetreküp (cm3) ve desimetreküp (dm3) daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Sıvıların hacmini ölçerken kullanılan litre (L) hacim birimi ise SI birim
sisteminde olmamasına karşın yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir desimetreküp, bir litrelik
hacim birimine denk gelmektedir. Bir litre ise bin santimetreküp ya da bin mililitreye (mL)
eşittir.
1 L = 1 dm3 = 1000 mL = 1000 cm3
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1.5.2. Yoğunluk (d)
Yoğunluk, bir cismin birim hacminde bulunan madde miktarı olarak tanımlanır ve
cismin kütlesinin hacmine bölünmesi ile bulunur. Katı ve sıvı maddelerin yoğunlukları için
birim santimetreküp başına gram (cm3) veya mililitre başına gram (g/mL) kullanılmaktadır.
Yoğunluk, bir maddenin kütle miktarına bağlı olmayıp hacim arttığı zaman kütlede
artacağından maddenin yoğunluğu sabit kalmaktadır.
𝐘𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮𝐤 (𝐝) =

𝒎
𝑽

Örneğin kütlesi 68,4 g ve hacmi 4,76 cm3 olan gümüş olduğundan şüphelenilen küçük
bir parça metali düşünelim. Yoğunluğunu belirlemek için örneğin kütlesini hacmine böleriz.
𝒎
𝟔𝟖, 𝟒 𝒈
𝐘𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮𝐤 (𝐝) = =
= 𝟏𝟒, 𝟑𝟕𝒈/𝒄𝒎𝟑
𝑽 𝟒, 𝟕𝟔 𝐜𝐦𝟑

Bu durumda bulunan metal parçasının yoğunluğu 10.49 g/cm3 olan saf gümüş olmadığı
anlaşılmaktadır.

1.5.3. Sıcaklık (T)
Sıcaklık için üç ayrı derecelendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu birimler sırasıyla
Fahrenheit (oF), Celsius (oC) ve Kelvindir (K). SI birim sisteminde sıcaklık birimi K olup 0 K
mutlak sıcaklık olarak tanımlanmıştır. Mutlak sıcaklık kuramsal olarak ulaşılabilen en düşük
sıcaklıktır. Celsius derecelendirme sisteminde suyun donma noktası (0 oC) ve kaynama noktası
(100 oC) aralığını 100’ e bölerek bir derecelendirme yapılmıştır. Fahrenheit derecelendirme
sisteminde ise 32 oF suyun donma noktasını, 212 oF ise suyun kaynama noktasını
göstermektedir.
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Şekil 1.4. Sıcaklık için kullanılan derecelendirme birimleri
Anlatılan bu üç farklı sıcaklık ölçeği arasında çevirme yapabilmek için aşağıdaki
formüller kullanılabilmektedir:
℃=

(℉ − 𝟑𝟐)
𝟏, 𝟖

𝑲 = ℃ + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓

1.5.4. Bir Ölçümün Güvenilirliği

Bir ölçümün sonuçlarının değerlendirilmesinde rapor edilen verilerin sayısı ölçümün
kesinliği ile ilgilidir. Örneğin, hava kalitesini gösteren parametrelerden biri olan kirlilik
parametresi kükürt dioksit (SO2) miktarı şehir yaşamının kurulu olduğu bir alanda 5 gün
boyunca ölçülmüştür ve tüm ölçümler tablolarda özetlenmiştir.
Gün
1
2
3
4
5

SO2 derişimi (µg/m3)
10,8
10,5
9,6
9,1
8,5
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Bu değerleri incelediğimizde gün geçtikçe SO2 derişiminin azaldığı ve hava kalitesinin
arttığı görülmektedir. Bu sonuçlar ışığında 5 günlük süreç sonunda hava kalitesinde günlük
aralıklar ile pozitif bir iyileşmenin olduğu kolaylıkla rapor edilebilmektedir. Bir ölçümde
rakamların sayısı ölçümün kesinliğini ortaya koymaktadır. Örneğin, aynı ölçümlerin rapor
ediliş şekli daha az kesinlik ile tabloda rapor edilebilirdi.
Gün
1
2
3
4
5

SO2 derişimi (µg/m3)
10
10
9
9
8

İlk ölçüm seti 0,1 µg/m3 hassasiyet ile verilirken ikinci ölçüm seti 1 µg/m3 hassasiyet
ile rapor edilmiştir. Rapor edilen verilerdeki basamaklar ölçümün kesinliğini yansıttığından
dolayı bilimsel araştırmacılar ölçülen değerlerin standart bir şekilde rapor edilmesi konusunda
karar vermişlerdir. Genel olarak bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen ölçümlerde son
basamak dışında rapor edilen her basamak kesindir. Örneğin rapor edilen 4,153 sayısı ele
alındığında; ilk üç hane kesin, son hane ise tahminidir. Aksi belirtilmedikçe son hanedeki
belirsizlik ±1 olarak kabul edilir. Örneğin ilk ölçüm setinde 10,8 µg/m3 olarak rapor edilen SO2
konsantrasyonu 10,8 ± 0,1 anlamına gelmektedir. Yani rapor dilen SO2 konsantrasyonu 10,7 ve
10,9 µg/m3 arasındadır.

1.5.5. Anlamlı Rakamlar
Analizin yapıldığı cihaza bağlı olarak yapılan ölçümün kesinliği, yalnızca ölçümü
kaydederken değil bu ölçümü kullanarak yapılan hesaplamalarda da önem arz etmektedir. Bu
kesinliğin devamlılığı anlamlı sayıların kullanımı ile sağlanmaktadır. Rapor edilen bir ölçümün
ondalık işaretlemeye sahip olmayan tüm rakamları anlamlı rakamlar olarak
adlandırılmaktadır. Anlamlı rakamların sayısı ne kadar fazla ise ölçüm o kadar kesindir. 28,24
sayısı dört anlamlı rakam içerirken 28,245 beş anlamlı rakam içerir ve daha kesindir. Sıfır içeren
sayılardaki anlamlı rakam sayısı belirlenirken anlamlı olan sıfırları ayırt etmemiz
gerekmektedir. Örnek olarak, 0,007 sayısındaki 7 den önce bulunan sıfırlar ondalık yeri ifade
etmek için kullanıldıkları için anlamlı rakam olarak sayılmazlar ve bu sayıda sadece bir anlamlı
rakam bulunmaktadır. Diğer yandan, 0,007000 sayısında 7 den sonra kullanılan sıfırlar
ölçümün kesinliğini etkiledikleri için anlamlı olarak sayılırlar, bu sayı dört anlamlı rakam
içermektedir.
Verilen bir sayıdaki anlamlı rakam sayısını belirlemek için aşağıdaki kurallar takip
edilebilir;
1. Sıfır olmayan tüm rakamlar anlamlıdır.
2. İki rakam arasında bulunan sıfırlar anlamlıdır.
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Örnek: 709 daki sıfır ve 4,0704 daki sıfırlar anlamlıdır.
3. İlk sıfır olmayan rakamın önünde bulunan sıfırlar anlamlı değildir.
Örnek: 0,0032 deki sıfırlar anlamlı değildir.
4. Rakamların sağındaki sıfırları değerlendirmek için izlenecek yollar;

Ondalık noktadan sonra gelen sıfırlar anlamlı rakamlardır.
Örnek: 38,000 ve 2,7800 sayılarında bulunan sıfırlar anlamlıdır.

Ondalık noktadan önce ve sıfır olmayan bir rakamdan sonra gelen sıfırlar
anlamlıdır.
Örnek: 740,00 ve 12,070906 sayılarında bulunan sıfırlar anlamlıdır.

Ondalık nokta olmadan sonda bulunan sıfırlar şüphelidir. Ancak bilimsel
gösterim kullanılarak bu durumdan kaçınmak gereklidir.
Örnek: 8700 sayısında bulunan sıfırlar şüphelidir ve bu sayıda anlamsız rakam sayısı
belirsizdir.
Örnek: 87 x 102 sayısında anlamlı rakam sayısı iki iken 870 x 102 sayısında anlamlı
rakam sayısı üçtür.

1.5.6. Kesinlik ve Doğruluk
Bilimsel araştırmalarda ölçümler genellikle birden fazla kez tekrarlanarak rapor edilen
sonucun güvenilirliği arttırılmaktadır. Birden fazla kez yapılan ölçümlerde doğruluk ve kesinlik
olarak adlandırılan iki ifade bulunmaktadır ve bir ölçümün değerlendirilmesinde bu ifadeler
büyük önem arz etmektedir. Doğruluk ölçülen değerin gerçek değere yakınlığını ifade eder.
Kesinlik yapılan ölçüm sonuçlarının bir biri ile olan yakınlığını ifade eder ve aynı zamanda
tekrarlanabilirliği gösterir. Yapılan bir dizi ölçüm kesin ya da tekrarlanabilir olabilir ancak
gerçek değerden uzak yani doğru olmayabilir. Şekil 1.5 incelendiğinde A ölçümlerindeki veriler
hem doğru hem de kesindir. B ölçümlerinde elde edilen veriler kesin iken doğru değildir. C
ölçümünde elde edilen veriler ise ne kesin ne de doğrudur.

Şekil 1.5. Ölçümlerde doğruluk ve kesinlik
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde maddenin tanımını, hangi hallerde bulunabileceğini ve bu haller arasında
ne tür farklılıklar olduğu öğrendik. Aynı zamanda katı, sıvı ve gaz hallerinde nasıl ve hangi
şartlarda dönüşümler yaşanabileceğini irdeledik. Maddenin bileşimine göre nasıl
sınıflandırılacağını açıklayarak karışımların bileşenlerine hangi yollarla ayrılabileceğini
inceledik. Maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımladık. Fiziksel ve kimyasal
değişmeleri günlük hayatta gözlemlediğimiz örneklerle açıkladık. Ölçmenin ne anlama geldiği
ve ölçüm sonuçlarında birimlerin önemi üzerinde durduk. Ölçüm güvenilirliği hakkında bilgiler
vererek bir ölçümün rapor edilmesinde kullanılacak anlamlı rakamların önemini ve bu anlamlı
rakamların nasıl kullanılacağını anlattık. Kesinlik ve doğruluk hakkında bilgiler vererek ikisi
arasındaki farklılıkları inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan her şeye ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacim

B) Ağırlık

C) Yoğunluk

D) Madde

E) Eşya

2) Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek doğrudan katılaşması olayına -----denilmektedir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erime

B) Kaynama

C) Donma

D) Süblimleşme

E) Kırağılaşma

3) Katı haldeki bir maddenin ısı alarak direk gaz haline geçmesine ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erime

B) Kaynama

C) Donma

D) Süblimleşme

E) Kırağılaşma

4) Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?
A) Ayran

B) Süt

C) Tuzlu su

D) Helyum gazı

E) Yağ-su karışımı

5) Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?
A) Hava

B) Madeni para

C) Kola

D) Kan

E) Azot gazı

6) I-Ekstraksiyon
II-Boyut eleme
III-Kromatografi
Yukarıdakilerden
yöntemlerdendir?
A) Yalnız I

hangileri

B) Yalnız II

homojen
C) Yalnız III

karışımların
D) I ve III

ayrılması

için

kullanılan

E) I, II ve III

7) I-Şekerin suda çözünmesi
II-Suyun kaynaması
III-Kağıdın yanması
Yukarıdakilerden hangileri kimyasal değişmedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III
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8) I-Yumurtanın pişmesi
II-Alüminyumdan levha yapmak
III-Kömürün yanması
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel değişmedir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I, II ve III

9) 80 oC kaç Kelvin (K) dir?
A) 273,15 K

B) 353,15 K

C) 193,15 K

D) 180 K

E) 0 K

10) 0,007000 sayısı ------ anlamlı rakam içerir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1

B) 3

C)4

D) 6

E) 7

Cevaplar
1) D
2) E
3) D
4) C
5) D
6) D
7) C
8) B
9) B
10) C
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2. ATOMUN YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Dalton Atom Modeli
2.2. Thomson Atom Modeli
2.3. Rutherford Atom Modeli
2.3.1. Proton, Nötron ve Elektron sayılarının ilişkisi
2.4. Bohr Atom Modeli
2.4.1. Elektromagnetik Işıma Teorisi
2.4.2. Kuantum Hipotezi
2.4.3. Bohr Atom Modelinin Varsayımları
2.5. Modern Atom Modeli
2.5.1. Dalga-Tanecik İkiliği
2.5.2. Heisenberg Belirsizlik İlkesi
2.5.3. Schrödinger Dalga Denklemi
2.6. Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri
2.6.1. Elektron Dağılımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Atom nedir? Atom kavramının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
 Dalton atom modeli’nin önerilmesinde kullanılan kimyadaki ilk buluşlar nelerdir?
 Atom altı parçacıklar nelerdir?
 Elektron nedir?
 Bohr atom model’inde elektronların hareketini gerçekleştirdiği varsayılan yörüngeler
fiziksel olarak gerçekten var mıdır?
 Dalga, dalga boyu ve frekans nedir? Bu kavramların birbirleriyle bağıntısında hangi
eşitlikler kullanılır?
 Kuantum sayıları nelerdir?
 Bir atomda dört kuantum sayısını da aynı olduğu iki elektron bulunabilir mi?
 Orbital nedir? Elektronların orbitallere yerleştirilmesinde hangi kurallar uygulanır?
 Tam dolu ve yarı dolu orbital kararlılığı ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dalton Atom Modeli

Atom kavramının ilk bilimsel Kimyada ilk buluşlar olan
tanımlaması öğrenilir.
Kütlenin Korunumu Yasası
ve Sabit Oranlar Yasasına
bağlı olarak açıklanan atom
modeli tanımlanır.

Thomson Atom Modeli

Elektron kavramı öğrenilir.

Rutherford Atom Modeli

Atom çekirdeği
öğrenilir.

Bohr Atom Modeli

Elektromagnetik ışıma ve Işımanın enerjisi, dalga boyu
kuantum hipotezi öğrenilir.
ve frekansını hesaplamak
için örnekler yapılır.

Modern Atom Modeli

Hidrojen
atomu
için Bu çözümün sonucu olarak
Schrödinger
denkleminin ortaya çıkan kuantum sayıları
tam
olarak
çözüldüğü ve orbital kavramı açıklanır.
öğrenilir.

Kuantum
Sayıları
Elektron Orbitalleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Katot tüpü denemesi ile
varlığı saptanan katot ışınları
tanımlanır. Bu deneme ile
nesnelerin yük/kütle (e/m)
oranlarının
hesaplandığı
açıklanır.

kavramı α tanecikleri denemesi ile ilk
kez çekirdek kavramının
ortaya çıktığı açıklanır.
Proton, nötron ve elektron
sayıları arasındaki ilişkiyle
ilgili örnek yapılır.

ve Bir elektronun davranışını
veren
kuantum
sayıları
öğrenilir. Orbital kavramı
açıklanır.

Bir atomdaki bir elektron için
kuantum sayılarının nasıl
bulunduğu ve elektronların
orbitallere nasıl dağıldığıyla
ilgili örnekler verilir.
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Anahtar Kavramlar

 Kütlenin korunumu yasası
 Sabit oranlar yasası
 Atom
 Proton
 Nötron
 Elektron
 Çekirdek
 Kütle numarası
 Kuantum hipotezi
 Belirsizlik ilkesi
 Elektromanyetik ışıma
 Dalga boyu
 Frekans
 Kuantum sayıları
 Orbital
 Hund Kuralı
 Pauli ilkesi
 Elektron dağılımı
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Giriş
Antik yunan çağlarından beri insanlar maddenin yapısını düşünmüşlerdir. Maddelerin
çok küçük partiküllerden meydana geldiği fikri, ilk olarak M.Ö. beşinci yüzyılda yunanlı filozof
Democritus tarafından belirtilmiştir. Democritus bu partiküllere Yunancada parçalanamayan
veya görülemeyen anlamı taşıyan atom (atomus) adını vermiştir. Maddenin atom adı verilen
yapı taşlarından oluştuğunun kabulunden sonra bilim adamları atomun yapısını araştırmaya
başlamışlardır. Bu yönde atılan ilk adım, maddenin yapısal özelliği olan elektrik niteliğinin
bulunmasıdır. Daha sonra çeşitli atom modelleri geliştirilmiştir. Başlarda küre gibi düşünülen
atomun zaman içerisinde çevresinde elektronlar bulunan çekirdekler içerdiği ortaya konmuş ve
bu elektron davranışlarının temel ilkeleri belirlenmiştir.
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2.1 Dalton Atom Modeli
Maddelerin atom adı verilen çok küçük partiküllerden oluştuğu fikri
ile ilgili ilk bilimsel tanımlama 1808 yılında İngiliz bilim insanı
John Dalton tarafından yapılmıştır. Dalton, atomları içi dolu küreler
olarak tanımlamıştır. Kimyasal birleşmenin iki kanunu olan
Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunundan
yararlanarak üç varsayıma dayanan atom kuramını önermiştir. Bu
varsayımlar şöyle özetlenebilir:





Elementler, atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen parçacıklardan oluşur.
Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünmezler.
Belirli bir elementin bütün atomları özdeştir. Aynı büyüklüğe, kütleye ve
kimyasal özelliklere sahiptir. Ayrıca; diğer bütün elementlerin atomlarından
farklıdır.
Bileşikler birden fazla elementin basit sayısal bir oranda birleşmesi ile oluşur.
Dalton’un birinci varsayımı, maddenin ne var edilebildiği ne
de yok edilebildiğini belirten kütlenin korunumu kanunu
(Antoine Lavoisier, 1774) ifadesinin değişik bir şeklidir. Bu
kanuna göre; bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri
toplamı ile tepkimeden çıkan ürünlerin kütleleri toplamı
eşittir. Eğer bir elementin atomları kimyasal tepkimelerde
oluşamıyor ve bölünemiyorsa, tepkime öncesi var olan
atomların aynısı tepkime sonrasında da var olmalıdır. Bu aynı
zamanda kütlenin korunumunu da gerektirir.

Dalton’un üçüncü varsayımı ise Sabit Oranlar
Kanunu’nu (Joseph Proust, 1799) anlamamızı sağlar. Bu
kanuna göre kimyasal bir bileşikte bileşenler kütlece sabit
bir oranda birleşirler. Dalton’da üçüncü varsayımında bir
bileşiği oluşturmak için atomların belirli sayıda olmasının
gerektiğini söylemiştir.

Dalton’un bu kuramı, atomun yapısına dair ilk bilimsel açıklama olmakla birlikte çok
fazla eksiklikleri vardır. Bir elementin tüm atomları tıpatıp aynı özellikte değildir. Tüm
kimyasal özellikleri aynı olsa dahi kütleleri farklıdır. Buna sebep olan nötronlardır. Ancak;
Dalton atom teorisi ortaya çıktığında nötron bilinmediği için izotop kavramı da bilinmiyordu.
Atomlar bilinen en küçük parçaçıklar olmadığı gibi bölünmez de değildir. Günümüzde atom
çekirdeğini oluşturan yaklaşık yetmiş çeşit parçacığın olduğu ve bunların elli civarında farklı
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hareketi olduğu bilinmektedir. Ayrıca atomların içi dolu küreler değil, aksine boşluklardan
oluşmuş olduğu da günümüzde bilinmektedir.

2.2. Thomson Atom Modeli
Bilim adamları M.Ö. 7. yüzyıldan beri çeşitli deneyler yaparak madde ile elektrik akımı
arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmışlardır. Ancak bu ikili arasındaki bağlantıyı net bir şekilde
ortaya koyan 1833 yılında Faraday olmuştur. Faraday yaptığı elektroliz deneyleri sonucunda
maddenin elektrik niteliğine sahip olduğunu ortaya koymuştur. 1874 yılında Stoney bu elektrik
taneciklerine elektron adını vermiştir. 1890 yıllarında bilim adamları elektronların varlığını ve
özelliklerini anlamak için, havası boşaltılmış cam tüplerden elektrik akımı geçirerek, negatif uç
veya katot tarafından yayılan katot ışınlarını keşfetmiştir.

Şekil 2.1. Katot ışınları tüpü
Thomson 1897 yılında katot ışınları ile yaptığı deneylerde bu ışınların negatif yüklü
elektronlardan kaynaklandığını ortaya koymuş ve iki ayrı yöntem kullanarak katot ışınlarını
oluşturan nesnelerin yük/kütle (e/m) değerlerini tespit etmiştir. Thomson, iyonlar ve elektronun
e/m oranlarını karşılaştırarak, elektronun atomun çok küçük bir parçasını oluşturduğunu
ispatlamış ve üzümlü kek diye anılan aşağıda maddeler halinde özetlenebilen atom modelini
önermiştir.
 Atomlar yaklaşık çapı 10-8 cm olan kürelerdir.
 Atomdaki negatif yüklü tanecikler çok küçüktür. Bu
nedenle atomun ağırlığının büyük bir kısmını pozitif yükler
oluşturur.
 Atomda çok büyük pozitif yük içerisinde negatif yükler
homojen olarak dağılmıştır.

Thomson’un bu modeli atomun pozitif ve negatif yüklerden oluştuğunun ilk defa
keşfedilmesi yönünden önemlidir. Ancak, günümüz bilimsel verilerine göre hatalı ve eksik
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yönleri vardır. Atomdaki negatif yükler pozitif yüklü bir küre üzerinde dağılmamıştır. Protonlar
çekirdekteki küçük bir hacimde bulunurken, elektronlar çekirdek etrafındaki büyük hacimlere
yayılmıştır. Atomun yapısında proton ve elektronlardan başka, yüksüz bir tanecik olan ve
kütlesi proton kütlesine yaklaşık olarak eşit olan nötronlar da vardır. Bu nedenle atom kütlesinin
çok büyük bir kısmını protonlar oluşturmaz.

2.3. Rutherford Atom Modeli
1911 yılında Ernest Rutherford α tanecikleri ile
yaptığı deneylerin neticesinde yeni bir atom modeli teklif
ederek Thomson’un atom modelini geçersiz kılmıştır.
Yaptığı radyoaktivite araştırmaları ile tanınan Ernest
Rutherford 1908 yılında Kimya Nobel ödülünü almıştır.

Şekil 2.2. α tanecikleri deney düzeneği
Rutherford kurduğu deney düzeneğinde hızları ve kütlesi bilinen α taneciklerini çok ince
altın bir levhaya göndermiş ve levhaya çarpan taneciklerin saçılmalarını çinko sülfür kaplanmış
ekrandaki ışıldamalar ile izlemiştir. Deneylerde, α taneciklerinin büyük çoğunluğu sapmaya
uğramadan geçmiş. Bazı α tanecikleri çok küçük açılarla sapmış. Yaklaşık 20000 de biri büyük
açılarla sapmış ve birkaç tanesi yaprağı geçemeyerek geriye dönmüştür. Rutherford pozitif
yüklü α taneciklerinin küçük açılı sapmalarla geçebilmesi için altın levhayı meydana getiren
atomlarda büyük boşluklar olması gerektiği düşünmüş ve bu durumun atom çekirdeğinin küçük
hacimli olması ile mümkün olabileceğini söylemiştir. 1911 yılında deney sonuçlarına bir
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açıklama getiren Rutherford “atom çekirdeği” kavramını içeren aşağıda özetlenen yeni
modelini sunmuştur.






Bir atomun kütlesinin çok büyük bir kısmı merkezde hacimce çok küçük bir
bölgede, çekirdekte yoğunlaşmıştır.
Atomun büyük bir kısmı boşluktur.
Atom pozitif yüklü çekirdek ile çekirdek etrafında uzak mesafelerde bulunan
elektronlardan oluşur.
Elektronların sayısı çekirdek yüküne eşittir.
Atomun kendisi elektrik yükü bakımından nötrdür.

Şekil 2.3. Rutherford atom modelinin şematik gösterimi
Rutherford tarafından sunulan bu model çekirdek kavramının ilk kez önerilmesi
açısından önemlidir. Ancak, o güne kadar bilinen fizik yasaları ile açıklanamaz bir düzeni tarif
etmektedir. Klasik fiziğe göre hareketsiz eksi yüklü elektronların, ne kadar uzakta olursa olsun
Coulomb Kuvveti nedeniyle artı yüklü çekirdek tarafından merkeze çekilmesi gerekir.
Elektronların çekirdek etrafında döndükleri ve sahip oldukları merkezkaç kuvvetin Coulomb
Kuvvetini dengelediği düşüncesi ise yine klasik fiziğe aykırıdır. Çünkü yörüngede hareket eden
elektronlar hızlanarak enerji yaymalıdır. Bu enerji kaybı nedeniyle elektronlar çekirdeğe her
turda biraz daha yaklaşarak sonunda çekirdeğe düşmelidir. Ancak gerçeğin böyle olması
mümkün değildir. Rutherford 1919 yılında, atomların çekirdeklerinde bulunan pozitif yüklü
taneciklere proton adını vermiştir. Çekirdek içinde elektrik bakımından yüksüz temel
taneciklere ise 1932 yılında nötron adı verilmiştir.

2.3.1. Proton, Nötron ve Elektron sayılarının ilişkisi
Proton ve nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Yüksüz bir atomda ise
elektron sayısı proton sayısına eşittir.
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E: Elementin simgesi
Z: Atom numarası: proton sayısı
A: kütle numarası: proton sayısı + nötron sayısı
Yük: Proton sayısı – elektron sayısı
Örnek
Atom numarası 34, nötron sayısı 46, elektron sayısı 36 olan X elementinin simgesini
yazalım.
Atom numarası= proton sayısı= Z= 34
Kütle numarası=A= proton sayısı + nötron sayısı= 34 + 46 = 80
Yük=proton sayısı – elektron sayısı = 34-36= -2
İyonun simgesi yanda verilmiştir.

2.4. Bohr Atom Modeli

1913 yılında Danimarkalı fizikçi Bohr Rutherford atom
modelinin klasik fizik yasalarına aykırılığına gidermek için,
Max Planck’ın Kuantum Hipotezini kullanarak yeni bir model
ileri sürmüştür. Bohr atom modelini anlayabilmek için
öncelikle “Elektromagnetik Işıma” ve “Kuantum Hipotezi”
‘ne değinilmelidir.

2.4.1. Elektromagnetik Işıma Teorisi
Bilim insanlarının 1800 lü yılların başından beri yapmış oldukları deneyler sonucunda
ışık ve enerji hakkındaki düşünceler bir dalga modeli etrafında şekillenmeye başlamıştır.
Elektrik ve manyetik alan değişimlerinin uzayda sadece elektromagnetik dalgalar halinde
yayılabileceği matematiksel olarak James Clerk Maxwell (1831-1879) tarafından, deneysel
olarak ise Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) tarafından ispatlanmıştır.
Elektromagnetik ışıma manyetik ve elektrik alanların dalgalar şeklinde yayıldığı bir
ortamda ya da boşlukta taşınan enerji şeklidir. Hareket eden bir elektrik yükü etrafında hem
elektrik hem de manyetik alan oluşturur. Bu alanlar birbirlerine dik olarak salınarak
elektromagnetik ışımayı oluştururlar.
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Şekil 2.4. Elektromagnetik ışımanın elektrik ve magnetik alan bileşenleri
Bir elektromagnetik ışımanın sadece magnetik alan bileşeni ele alındığında bu bileşeni
üç özelliği ile tanımlamak mümkündür.
1) Dalgaboyu (λ): Art arda gelen dalganın iki tepe noktası arasındaki uzaklıktır.
2) Genlik (H): Elektromanyetik dalganın en yüksek değeridir.
3) Frekansı (): Belli bir noktadan, birim zamanda geçen dalga sayısıdır. Birimi s-1 ya
da Hertz olarak tanımlanmıştır.
Elektromagnetik ışımanın en belirgin özelliklerinden biri vakum altında yaklaşık 3x108
m/s lik sabit bir hızla yayılmasıdır. Bu değere ışık hızı denir ve c harfi ile gösterilir.
Elektromagnetik ışımanın ışık hızı, frekans ve dalga boyu arasındaki bağıntı aşağıda verilmiştir.

Şekil 2.5 Elektromagnetik ışımanın şematik olarak gösterilmesi.
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2.4.2. Kuantum Hipotezi
Isıtılan cisimler farklı renkte ışık yayarlar. Bir demir parçası ısıtıldığında önce kızarır
sonra akkor hale gelir. Bu esnada cismin yaydığı ışımanın maksimum dalga boyları mor ışık
bölgesine kayar. Bu olay Elektromagnetik Işıma Teorisi ile açıklanamaz.

Şekil 2.6. Isıtılmış bir cisim tarafından yayınlanan ışımanın spektrumu
Yukarıdaki grafikte (a), (b), (c) eğrileri ile ısıtılmış bir cismin yaptığı ışımadaki dalga
boylarının şiddete göre değişimi gösterilmiştir. Deneysel hesaplarla çizdirilen bu eğriler ışığın
dalga modeline göre açıklanamaz. Çünkü ışınların birer sürekli dalga hareketi olduğu
varsayılarak ısıtılan cismin yaydığı ışımanın her birinin dalga boyunun şiddeti teorik olarak
hesaplanırsa (d) eğrisi elde edilir.

Alman bilim adamı Max Planck’a göre bu durumun
açıklaması ışımanın sürekli değil aralıklı, küçük enerji
paketleri gibi parça parça olması ile mümkündü. Planck
önerdiği bu yeni teorideki dalga paketlerine “miktar parça”
anlamına gelen “kuantum” adını verdi.

Planck’ın kabulüne göre; ısıtılan cismin yüzeyindeki atomlar aynı frekansta titreşim
yaparlar. Titreşim yapan atom grubu bir tür osilatördür ve bir enerjiye sahip olmalıdır. Ayrıca
bir elektromagnetik ışıma kuantumunun enerjisi, ışımanın frekansı ile orantılıdır. Bu tanım
Planck denklemi olarak bilinir.
E= h ʋ
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Yukarıda verilen Planck denkleminde E enerji, ʋ frekans, h ise bir sabittir. Planck
yaptığı deneylerden elde ettiği verileri ve kendi kuramını kullanarak h sabiti için “Planck sabiti”
olarak bilinen aşağıdaki değeri bulmuştur.
h = 6,62x10-34 J s
1888 yılında Heinrich Hertz, bazı metallerin yüzeyine ışık çarptığında yüzeyden
elektron boşalımı olduğunu keşfetti. Bu olaya “Fotoelektrik olay” denir. 1905 yılında Einstein
ışığın ayrı ayrı taneciklerden veya hʋ enerjili fotonlardan ibaret olduğu kabul edildiğinde
fotoelektrik olayın açıklanabileceğini göstermiştir. ʋ frekanslı ve hʋ enerjili elektronun
enerjisinin bir kısmı metal yüzeyinden elektron koparmak için kullanılır (E0), kalan kısmı ise
koparılan elektronun kinetik enerjisidir (Ek). Toplam enerji korunacağı için denklemin son
halini aşağıdaki şekilde yazmak mümkündür.
E= E0 + Ek
Örnek
500 nm dalga boyundaki bir fotonun enerjisini hesaplayınız.
λ =500 nm = 5x10-7 m
ʋ = c / λ olduğu için frekans değeri;

ʋ = 6x1014 s-1 olarak bulunur.
Bulunan bu frekans değeri enerji denkleminde yerine koyulursa;
E= h ʋ olduğu için; E = (6,60x10-34 j.s ) x (6x1014 s-1) = 4x10-19 joule olarak bulunur.

Örnek
1,76x1016 s-1 frekanslı ışınlar bir metal üzerine düşürüldüğünde kinetik enerjisi 2,85x1018
joule olan elektronlar yüzeyden fırlıyor.
a) Metal üzerine düşen ışımanın dalga boyunu hesaplayınız. Bu ışımayı görebilir miyiz
açıklayınız.
ʋ = c / λ olduğu için;
1,76x1016 = 3,108 / λ ;
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λ = 1,70x10-8 m = 17,0 nm
Bulunan dalga boyu değeri görünür alan bölgesi olan 400-700 nm arasında olmadığı
için ışımayı göremeyiz.
b) Metalden elektron koparmak için gerekli olan enerji miktarı nedir?
E= h ʋ olduğu için;
E = (6,62x10-34) x (1,76x1016) = 1,16x10-17
E= E0 + Ek formülünden,
1,16x10-17 = E0 + 2,85x10-18
E0 = 8,80x10-18 joule olarak bulunur.

2.4.3. Bohr Atom Modelinin Varsayımları
Bohr klasik fizik ve kuantum hipotezini sentezleyerek hidrojen atomu için aşağıdaki
varsayımları ileri sürmüştür.





Elektron çekirdeğin çevresindeki dairesel yörüngelerde hareket ederken klasik
fizik yasalarına aykırı bir ışımada bulunamaz.
Elektron izin verilen bir yörüngede bulunabilir ve bu yörüngede ne kadar kalırsa
kalsın enerji yayınlamaz. Yani enerjisi sabit kalır. Atomdaki elektronların
hareketinden kaynaklanan momentumun alabileceği değerler
m rn υ= n h/2π
denklemi ile ifade edilir. Denklemdeki h ve π sabit olduğundan momentum
sadece n tam sayısına bağlıdır. Birinci yörünge için n=1, ikinci yörünge için n=2
değerini alır ve bu şekilde devam eder.
Elektron sadece izin verilen bir yörüngeden, izin verilen başka bir yörüngeye
geçiş yapabilir. Bu geçiş esnasında iki yörünge arasındaki enerji farkına eşit bir
foton yayınlanır. E2-E1=h υ

Şekil 2.7. Bohr atom modelinin şematik gösterimi
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İki yörünge arasındaki enerji farkını veren “Bohr enerji denklemi” aşağıda verilmiştir.

Denklemde;
E= Enerji
RH= Rydberg sabiti = 2,18 x 10-18J
ni = elektronun bulunduğu ilk yörünge sayısı
ns = elektronun bulunduğu son yörünge sayısı
Örnek: Bir atomdaki elektronun n=7 enerji seviyesinden n=4 enerji seviyesine
geçtiğinde yayınlanan ışının dalga boyunun nm cinsinden hesaplayalım.

E= h ʋ olduğu için;
9,17x10-20 = 6,62x10-34 x ʋ ; ʋ= 1,39x10-34 s-1
ʋ = c / λ olduğu için;
1,39x10-34 = 3,108 / λ ;

λ = 2,16x10-6 m = 2160 nm

Bohr atom modeli getirdiği birçok yenilik açısından önemlidir. Hidrojen atomu ve tek
elektronlu iyonlar için oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak birden fazla elektron içeren
atomların spektrumlarını açıklamada yetersizdir. Bu model X ışını spektrumlarındaki yapıyı da
açıklayamaz. Moseley 1912 yılında X ışınları ile yaptığı denemeler sonucunda spektrumlardaki
frekansların (Z-a)2 ile orantılı olduğunu ispatlamıştır. Bu ispat çok elektronlu bir atomda
elektronların birbirini perdeleme etkisi olduğunu gösterir. Ancak; Bohr denklemi perdeleme
etkisiyle ilgili bir bilgi içermez. Bu eksikliklerinin yanı sıra kimyasal bağ ve diğer madde
özelliklerinin açıklanmasında da yetersiz kalan Bohr atom modeli evrensel bir model haline
gelememiştir.

2.5. Modern Atom Modeli
Kuantum hipotezini temel aldığı için elektronu “tam bir tanecik olarak” kabul eden
Bohr’un yaptığı çalışmalardan yaklaşık on yıl sonra iki temel kavram ortaya çıkmıştır. Bunlar
“Dalga-tanecik ikiliği” ve “Belirsizlik İlkesi” dir. Bu kavramlar bilim adamları tarafından
kuantum hipotezinin yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur.
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2.5.1. Dalga-Tanecik İkiliği
Fotoelektrik olay Einstein tarafından, ışığın fotonlardan oluşan tanecikli bir yapıya sahip
olduğu kabul edilerek açıklanmıştır. Ancak, ışığın prizmada saçılması gibi bazı olayları
açıklayabilmek için ışığı dalga olarak kabul etmek gerekmiştir. Bu ikilem, ışığın hem dalga
hem de tanecik özelliğine sahip olduğu “ikili doğası” fikrini ortaya çıkarmıştır.
1924 yılında De Broglie enerjinin parçalanamayan birimi olan fotonu ele alarak “Küçük
tanecikler aynı zamanda dalgaya benzer özellikler gösterebilir” şeklinde bir açıklama yapmıştır.
Aslında bu açıklama fotondan başka elektron, proton gibi mikro sistemler için de geçerlidir. Bu
düşünce modern atom bilgisinin temellerinden olan kuantum mekaniğini ortaya çıkarmıştır.
De Broglie bu ikili doğa fikrini ortaya atarken, Einstein’ın E=mc2 denklemi ile Planck’ın
E=hʋ denklemlerini birleştirmiş ve aşağıda verilen meşhur bağıntısını elde etmiştir.

Denklemde;
λ = dalga boyu
p = momentum
h = Planck sabiti (6.62x10-34 J s)
m= taneciğin kütlesi
v= taneciğin hızı

2.5.2. Heisenberg Belirsizlik İlkesi
Ateşlenen bir roketin, nereye kadar varabileceğini kesin olarak tahmin etmek
mümkündür. Klasik fizik yasaları bu tahmini yapmaya olanak verir. 1920 lerde atomik bir
cismin davranışının ne dereceye kadar kesin olarak belirlenebileceğini görebilmek için Bohr ve
Heisenberg tarafından deneyler tasarlanmıştır. Yaptığı araştırmalar neticesinde 1927 de
Heisenberg “Atomik bir cismin konumunu ve momentumunu aynı anda hassasiyetle ölçmenin
mümkün olamayacağı” sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ulaşılan bu sonuca göre ölçümde daima
bir belirsizlik olması gerekiyordu ve bu belirsizlik konumdaki belirsizlik Δx ile momentumdaki
belirsizlik Δp nin çarpımı olmalıydı. Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak adlandırılan bu bağıntı
aşağıda verilmiştir.
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2.5.3. Schrödinger Dalga Denklemi
1927 yılında Erwin Schrödinger, De Broglie
bağıntısının elektronlar gibi birbirine bağlı
taneciklere
uygulanabileceğini
düşünmüştür.
Atomdaki elektronları üç boyutlu dalga hareketi
yapan tanecikler olarak kabul eden Schrödinger
aşağıda verilen denklemini türetmiştir.

Denklemdeki ilk üç terim elektronun üç boyuttaki dalga hareketi ile dördüncü terim ise
tanecik doğası ile ilgilidir. Schrödinger denklemi kullanılarak hidrojen atomu tam olarak
çözülmüştür. Bu çözümden elde edilen dalga fonksiyonlarına orbital adı verilir. Başka bir
deyişle orbital, elektronun üç boyutlu dalga hareketini yaptığı hacimlerdir. Dalga
fonksiyonunun kendisi fiziksel bir anlam taşımaz ancak karesi ψ2 olasılıkla ilgili bir niteliktir.
ψ2 ye bağlı olasılık yük dağılımı üç boyutludur ve bu üç boyutlu bölgeler bir orbitalin şeklini
alır. Üç boyutlu dalga hareketi yapan elektronun bu davranışı aslında sınırlı değildir. Bu nedenle
hacimin sınırlı olduğunu düşünmekte yanlıştır.

2.6. Kuantum Sayıları ve Elektron Orbitalleri
Bohr atom modeline göre, elektronun açısal momentumunun n=1, n=2 ve benzeri tam
sayılar alması gerektiğine daha önce değinmiştik. Bohr modelinin kabulü ile ortaya çıkan bu
tam sayılara kuantum sayıları denir. Önceleri varlığı sadece kabul edilen bu sayılar
Schrödinger denkleminin hidrojen atomuna uygulanması ile matematiksel olarak ispatlanmıştır.
Schrödinger denklemi kullanılarak hidrojen atomunun çözümü ile elde edilen teorik bilgiler
deneysel sonuçlar ile uyumludur. Böylece, en basit atom olan hidrojen atomu, çok elektronlu
yapılardaki elektron davranışlarının anlaşılabilmesi için örnek teşkil etmektedir. Çözümün
sonucu olarak bulunan ve elektronun davranışını veren kuantum sayıları şunlardır:
Baş kuantum sayısı (n) : Toplam enerjiye katkısı en yüksek olan kuantum sayısı olup
sıfırdan büyük tamsayılardır. Elektronun çekirdeğe olan uzaklığı ile ilgilidir. Orbitalin
enerjisini ve büyüklüğünü belirler.
n=1,2,3….
Açısal momentum kuantum sayısı (l): Toplam enerjiye ikinci derece katkı sağlar. Sıfır
dahil pozitif tamsayılardır. Orbitalin şeklini belirler. Teorinin l için izin verdiği değerler baş
kuantum sayısı (n) ile sınırlıdır. Baş kuantum sayıları ile karışmaması için 0, 1, 2, 3 yerine
sırasıyla s, p, d, f harfleri kullanılmıştır.
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l= 0, 1, 2,3, ……, (n-1)
Magnetik Kuantum Sayısı (ml): Orbitalin yönlenmesini belirleyen kuantum sayısıdır.
Deneysel ve teorik sonuçlar, üçüncü kuantum sayısı olan ml değerinin, açısal kuantum sayısına
(l) bağlı olduğunu göstermiştir. Buna göre, magnetik kuantum sayısı (ml) sıfır dahil
–l den +l ye kadar olan tüm tam sayılar olabilir.
ml = - l, …,-2, -1, 0, 1, 2, …..+ l
Spin Kuantum Sayısı (ms): Elektronun dönme yönünü belirleyen dördüncü kuantum
sayısıdır. Sadece +1/2 ve -1/2 değerlerini alır.
Schrödinger denkleminin çeşitli kuantum sayıları için çözümü yapıldığında, elektronun
yerinin bir nokta ya da yörüngede değil orbital adı verilen bir hacimde olduğunu belirtmiştik.
Elektronun bulunma olasılığı olan bu orbitaller s, p, d ve f orbitalleri olmak üzere dört tanedir.
Bu orbitallerin alabilecekleri maksimum elektron sayıları ise sırasıyla 2, 6, 10 ve 14 tür. s
orbitali küresel yapıda olup tek tiptir. p orbitalleri, px, py ve pz olmak üzere üç özdeş orbitalden
oluşurken; d orbitalleri, dxy, dxz, dyz, dx2– y2 ve dz2 olmak üzere beş orbitalden oluşur. f
orbitallerinin yapısı daha karmaşık olup bu ders kapsamında değinilmeyecektir. Orbitallerin
koordinat sistemine göre çizilen hacim modelleri aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 2.8. s, p ve d orbitallerinin hacim modelleri
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Tablo 2.1. Alt kabuklar ve bulunabilecek orbital sayıları
s orbitalleri

p orbitalleri

d orbitalleri

f orbitalleri

l =0

l=1

l=2

l=3

ml = 0

ml = -1, 0, +1

ml = -2, -1, 0, +1, +2

ml = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

s alt kabuğunda

p alt kabuğunda

d alt kabuğunda

f alt kabuğunda

bir tane s orbitali
bulunur.

üç tane p orbitali
bulunur.

beş tane d orbitali
bulunur.

yedi tane f orbitali
bulunur.

Tablo 2.2. Orbital türü ve alabileceği kuantum sayıları

Orbital Türü

n

l

ml

1s

1

0

0

2s

2

0

0

2p

2

1

-1, 0, +1

3s

3

0

0

3p

3

1

-1, 0, +1

3d

3

2

-2, -1, 0, +1, +2

4s

4

0

0

4p

4

1

-1, 0, +1

4d

4

2

-2, -1, 0, +1, +2

4f

4

3

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

2.6.1. Elektron Dağılımları
Çok elektronlu bir sistemde her elektronun kendine özgü kuantum sayıları vardır.
Orbitallerin enerji değerleri bu kuantum sayıları ile belirlenir. Elektronların orbitallere
yerleştirilmesi için bazı kurallar ortaya konmuştur.
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1. Kleckowski kuralı: Elektronlar orbitallere atomun enerjisinin en az olacağı şekilde
yerleşirler. Bazı istisnalar dışında elektronlar orbitallere aşağıda verilen sıra ile
yerleşirler.
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
2. Pauli İlkesi: Bir atomda bulunan iki elektron dört kuantum sayısı da aynı olamaz. Bir
orbitalde aynı magnetik kuantum sayısına (ml ) sahip ikiden fazla elektron bulunamaz.
Bu elektronlar ise ters spinle (+1/2 ve -1/2) eşleşmelidir. Başka bir deyişle; bir orbitalde
sadece iki elektron bulunabilir ve bu elektronlar ters spinli olmak zorundadır. Aksi halde
iki negatif yükün bir arada nasıl durabildiği izah edilemez.
3. Hund Kuralı: Eş enerjili orbitallere elektronlar önce teker teker yerleşirler. Çünkü bir
atom olabildiğince çok sayıda eşleşmemiş elektrona sahip olma eğilimindedir.

Şekil 2.9. Elektron alt kabuklarının dolma sırası
Örnek
6C

atomunda bulunan altı elektronun orbitallere dağılımı şu şekildedir.

6C:

1s2 2s2 2p2

Örnek
17Cl

atomunda bulunan on yedi elektronun orbitallere dağılımı şu şekildedir.
17Cl:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Atom numarası büyüdükçe elektron dağılımının yazılması uzar. Bundan dolayı
atomların elektron dağılımları kendilerinden bir önceki periyotta bulunan soygazın elektron
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dağılımı temel alınarak kısaltılabilir. Yukarıdaki örnekte 1s2 2s2 2p6 elektron dağılımı Neon
(Ne) asal gazının elektron dağılımıdır. Bu nedenle klor atomu kısaca şu şekilde gösterilebilir.
17Cl:

[Ne] 3s2 3p5

Şekil 2.9’ da verilen alt kabukların dolma sırası orbital enerjilerinin artması ile
uyumludur. Ancak, bazı ayrıcalıklar bu kuralın dışındadır. Örneğin, orbitallerin yarı dolu ya
da tam dolu olduğunda kazandıkları kararlılık nedeniyle yerleştirme kurallarından sapma
olabilir.
Örnek
24Cr atomunun elektron dağılımının [Ar] 4s

3d4 şeklinde olması beklenmektedir. Ancak
4s orbitallerinde bulunan elektronlardan bir tanesinin 3d orbitallerine geçmesi ile d orbitalleri
yarı dolu olacağından atom yarı dolu orbital kararlılığı kazanır. Bu yüzden gerçek elektron
dizilimi [Ar] 4s1 3d5 şeklindedir.
2
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde atom kavramının tarihsel gelişimini öğrendik. Dalton atom modeline göre
maddenin atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen parçalardan oluştuğunu öğrendik. Katot
tüpü denemesi neticesinde elektronun keşfedildiğini, α tanecikleri ile yapılan deneme ile de
çekirdek kavramının ortaya atıldığını öğrendik. Bohr atom modeline göre elektronların
yörüngelerde bulunduğunu ancak modern bilgilerimize göre bu yörüngelerin fiziksel olarak
gerçekten olmadığını, elektronların orbital adı verilen hacimlerde bulunduğu öğrendik. Bu
orbitallerin s, p, d, ve f olmak üzere dört çeşit olduğunu öğrendik Schrödinger denkleminin
hidrojen atomu için çözümünün tam olarak yapıldığını öğrendik. Çözümün sonucu olarak
bulunan ve elektronun davranışını veren üç kuantum sayısı olduğunu öğrendik. Ayrıca bu
kuantum sayıları dışında elektronun yönünü veren ve sadece +1/2 -1/2 değerlerini alan
dördüncü kuantum sayısı olan spin kuantum sayısının varlığını öğrendik. Elektron dağılımının
belirli kurallara göre olduğunu ancak tam dolu ve yarı dolu orbital kararlılıklarının bu kuralların
dışında olduğunu öğrendik ve konu ile ilgili uygulamalar yaptık.
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Bölüm Soruları
1) Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ile tepkimeden çıkan ürünlerin
kütleleri toplamının eşit olduğunu söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lavosier

B) Proust

C) Thomson

D) Bohr

E) Schrödinger

2) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kütlenin korunumu kanunu maddenin yoktan var vardan yok edilemediğini belirtir.
B) Atom çekirdeği kavramı ilk kez Rutherford tarafından kullanılmıştır.
C) Heisenberg’e göre atomik bir cismin konumunu ve momentumunu aynı anda
hassasiyetle ölçmek mümkün değildir.
D) Atom kavramı üzerine ilk bilimsel açıklama Thomson tarafından yapılmıştır.
E) Bohr’a göre elektron çekirdeğin çevresindeki dairesel yörüngelerde hareket ederken
klasik fizik yasalarına aykırı bir ışımada bulunamaz.
3) Elektronun üç boyutlu dalga hareketini yaptığı hacimlere ne ad verilir?
A) Kuantum B) Momentum

C) Orbital

D) Yörünge

E) Osilatör

4) XO42- iyonunda toplam 50 elektron bulunmaktadır. Bu iyondaki X atomunun nötron
sayısı 16 olduğuna göre kütle numarası kaçtır? (8O)
A) 16 B) 24

C) 32

D) 40

E) 48

5) Bir atomdaki elektronun n=5 enerji seviyesinden n=3 enerji seviyesine geçtiğinde
yayınlanan ışının dalga boyunun nm cinsinden değeri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 1280

B) 1,55x10-19

C) 2,34x1014

D) 1520

E) 1,2x1014

6) 10,14x10-18 j enerjili bir ışımanın frekansı s-1 cinsinden hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) 1,53x1010

B) 1,53x1012

C) 1,53x1014

D) 1,53x1016

E) 1,53x1018

7)
2p alt kabuğunda bulunan bir elektronun alabileceği olası n, l ve ml kuantum
sayıları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 2, 2, +1

B) 2, 1, 0

C) 2, 2, -1

D) 2, 1, 2

E) 2, 3, 0
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8) Yandaki tabloda I, II, III ve IV ile numaralandırılan
ifadelerin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
I

II

III

IV

A) 4

0

2s

3p

B) 4

1

2p

3d

C) 4

1

2s

3p

D) 4

0

2d

3s

E) 4

1

3p

3s

35X

9)

elementinin elektron dağılımda son terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3d8
10)

B) 3d10

29Cu

C) 4p3

D) 4p4

E) 4p5

atomunun elektron dağılımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.

A) 29Cu [Ne] 4s1 3d10
B)

29Cu

[Ne] 4s2 3d9

C)

29Cu

[Ar] 4s1 3d9

D)

29Cu

[Ar] 4s2 3d9

E)

29Cu

[Ar] 4s1 3d10

Cevaplar
1) A, 2) D, 3) C, 4) C, 5) A, 6) D, 7) B, 8) B, 9) E, 10) E
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3. KİMYASAL BİLEŞİKLER VE ADLANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Kimyasal Bileşik Çeşitleri
3.1.1. İyonik Bileşikler
3.1.2. Molekül Bileşikler
3.2. Kimyasal Formülün Bulunması
3.3. Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı
3.4. Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi
3.5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamakları
3.6. Bileşiklerin Adlandırılması
3.6.1. Metal Katyonu–Ametal Anyonu İçeren Bileşiklerin Adlandırılması
3.6.2. Ametal Katyonu–Ametal Anyonu İçeren Bileşiklerin Adlandırılması
3.6.3. Çok Atomlu İyonlar
3.6.4. Hidratlı Bileşiklerinin Adlandırılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Kimyasal bileşik nedir?
 Bir bileşiğin formülü nasıl bulunur?
 İyon ve molekül ne demektir?
 Bir bileşiği oluşturan atomları saymak mümkün müdür?
 Avogadro sayısı kaçtır? Bir insan bu sayıyı 1’den başlayarak sayabilir mi?
 Bir bileşikteki bir elementin yükseltgenme basamağı nasıl hesaplanır?
 Bileşiklerin adlandırılmasında kullanılan sistematik nedir?
 Hidrat suyu ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kimyasal Bileşik Çeşitleri

İyonik ve moleküler bileşik İyon, anyon, katyon, molekül
tanımları öğrenilir.
tanımları
örneklerle
açıklanır.

Kimyasal
Bulunması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Formülün Kimyasal formül çeşitleri Kaba, molekül ve yapısal
öğrenilir.
formül çeşitleri örneklerle
açıklanır. Her birinin içerdiği
bilgiler verilir.

Mol Kavramı ve Avogadro Sayılamayacak sistemler için
mol kavramı kullanıldığı ve
Sayısı
Avogadro
sayısının
büyüklüğü öğrenilir.
Kimyasal
Bileşimi

Verilen madde miktarlarının
kaç mol olduğu ve bu
miktarlarında
kaç
tane
tanecik içerdiği ile ilgili
sayısal örnekler yapılır.

Bileşiklerin Bir
bileşiği
oluşturan Bileşim oranları verilen
elementlerin bileşim oranları örneğin
formülünün
öğrenilir.
bulunması ve formülü verilen
örneğin bileşim oranlarının
bulunması
ile
ilgili
uygulamalar yapılır.

Yükseltgenme (Oksidasyon) Yükseltgenme
Basamakları
tanımı öğrenilir.

Bileşiklerin Adlandırılması

basamağı Bir
bileşiğin
içindeki
elementlerin yükseltgenme
basamaklarının
nasıl
bulunduğu anlatılır.

İnorganik
bileşiklerin Bileşikleri oluşturan anyon
adlandırılması öğrenilir.
ve katyonlar tablolar halinde
verilerek
bileşiklerin
adlandırılması
ile
ilgili
örnekler yapılır.
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Anahtar Kavramlar

 Anyon
 Katyon
 Molekül
 Bileşik
 Kaba formül
 Molekül formülü
 Yapısal formül
 Moleküler bileşik
 İyonik bileşik
 Yükseltgenme (Oksidasyon) basamağı
 İyon
 Atomik kütle birimi
 Mol
 Avogadro sayısı
 Adlandırma
 Hidratlı bileşik
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Giriş
Bileşikler iki ya da daha fazla elementten oluşmuş saf maddelerdir. Bu maddeleri
birbirinden ayırt etmek için kimyasal formüller kullanılır. Bileşiklerin kimyasal formülleri
kendisini oluşturan elementlerin simgelerini içerir. Su (H2O), yemek tuzu (NaCl), amonyak
(NH3), çamaşır suyu (NaClO) gibi bileşikler günlük yaşantımızda yaygın olarak kullandığımız
basit bileşiklerdir. Bileşiklerin her birinin yaygın adlarını bilmek veya ezberlemek mümkün
değildir. Bu yüzden bir sistematiğe bağlı olarak isimlendirilirler. Bu bölümde öncelikle bir
bileşiğin kimyasal formülünün nasıl yazılacağı, kimyasal formüllerin bize ne gibi bilgiler
sunacağı ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağı konuları anlatılacaktır. Bileşiklerin çeşitleri ve
adlandırılması bilgilerinin sunulması ile bölüm sonlandırılacaktır.
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3.1. Kimyasal Bileşik Çeşitleri
Kimyasal bileşikler iki ya da daha fazla sayıda elementin kimyasal bağlarla bir arada
tutulmasıyla oluşan, elektrikçe yüksüz yapılardır. Bileşiklerde atomları bir arada tutan iki temel
kimyasal bağ vardır. Bunlar, elektron alışverişine dayanan “iyonik bağlar” ve elektron
ortaklaşmasına dayanan “kovalent bağlar” dır. İyonik bağlar ile “iyonik bileşikler”, kovalent
bağlar ile ise “molekül bileşikler” oluşur.

3.1.1. İyonik Bileşikler
Elektron alan veya veren atom ya da atom grubundan oluşmuş yüklü parçacıklara iyon
denir. Genellikle bir metal ile bir ametalin iyonik bağ ile birleşmesi sonucu iyonik bileşikler
oluşurlar. Elektron alışverişine dayanan iyonik bağda, atomlardan biri elektron verirken, diğeri
elektron alır. Elektron vererek pozitif yük kazanan metal atomuna “katyon”, elektron alarak
negatif yük kazanana ametal atomuna “anyon” denir. Elementlerin periyodik tablodaki yerleri
iyonik bileşiklerin formülerini yazmamıza yardımcı olur. Baş grup elementlerinin anyon ve
katyon yükleri elementin ait olduğu grup numarasından bulunabilir. Örneğin, IA grubu
metalleri bütün bileşiklerinde sadece 1+ pozitif yük alırken, 2A grubu metalleri 2+ yük alır.
Yemek tuzu olarak bilinen sodyum klorür iyonik yapılı bir bileşiktir. Sodyum (Na)
metali ile klor (Cl) ametali birbirleri ile etkileştikleri zaman, sodyum bir elektron verir ve Na+
katyonu oluşur. Klor ise bu elektronu alır ve Cl– anyonu oluşur. Sodyum klorürün elektrikçe
yüksüz olması için bir Na+ iyonuna karşılık bir Cl- iyonu gereklidir (+1-1=0) ve formülü
NaCl’dir.
Kalsiyum klorür bileşiği oluşurken, kalsiyum metali iki elektron kaybederek Ca2+
katyonu oluşur. Elektrikçe yüksüz bir formül birimi elde etmek için her bir Ca2+ iyonu için
yükleri 1- olan iki tane Cl- iyonu gereklidir (+2-1x2=0) ve formülü CaCl2 dir.
İyonik bileşikler moleküler yapılı değildirler, kristal yapıda bulunurlar. Örneğin sodyum
klorürde her Na+ iyonu 6 tane Cl- iyonu ile, her Cl- iyonu da 6 tane Na+ iyonu ile çevrilidir.
Böylece oluşan kristal yapının formülü Na6Cl6 şeklinde yazılabilir. Ancak en basit formül birim
gösterimi NaCl şeklindedir.

3.1.2. Molekül Bileşikler
Soygazlar gibi (He, Ne, Ar..) bazı elementleri oluşturan atomlar doğada tek bulunurlar.
Ancak atomların çoğu doğada tek olarak değil molekül halinde bulunurlar. Aynı ya da farklı
cins iki ya da daha fazla atomun kovalent bağlarla birbirine bağlanması sonucu oluşan atom
gruplarına molekül denir.
Aynı cins atomların bir araya gelmesiyle element molekülleri (H2, O2, N2 vb.), farklı
cins atomların bir araya gelmesiyle ise bileşik molekülleri (H2O, CO2, NO vb.) oluşur.
Molekül bileşikler, ametal atomların kovalent bağlarla bir arada tutulduğu molekül
birimlerinden oluşur.
Molekül bileşikleri simgeleyen kimyasal formüller bileşikteki
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elementleri ve her bir elementin bağıl atom sayısını belirtir. Örneğin, en yaygın kullanılan bir
bileşik olan suyun formülü incelendiğinde (H2O) iki elementten oluştuğu ve her bir molekülde
iki H atomu ile bir oksijen atomu olduğu görülür. Formüllerde alt indis yoksa o elementin
molekül başına bir tane olduğu anlaşılır.

3.2. Kimyasal Formülün Bulunması
Kimyasal bileşikler formüllerle ifade edilir. Bir kimyasal bileşiğin hangi cins
elementlerden kaçar tane içerdiğini gösteren simgeler topluluğuna formül denir. Bileşik
formüllerini üçe ayırmak mümkündür.
Kaba Formül: Bileşiğin en basit formülüdür. Bileşikteki atomların bağıl sayılarının en
basit tamsayı oranını verir. Bileşik hakkında ayrıntılı bilgi içermez. Sadece bileşikteki
elementlerin cinsleri ve atom sayıları oranı bulunabilir. Örneğin, glukozun (C6H12O6) kaba
formülü CH2O ‘dur. Çünkü 6, 12, 6 sayılarının en basit oranı 1, 2, 1 dir. Bileşik formülü içinde
1 tamsayısı yazılmaz.
Molekül Formülü: Gerçek formül olarak da bilinir. Bileşikteki atomların gerçek
sayılarını gösterir. Genellikle kaba formülün katları şeklindedir. Örneğin, dört fosfor on oksijen
atomu olmak üzere toplam on dört atom içeren P4O10 bileşiğindeki atom sayısı kaba
formülündekinin (P2O5) iki katıdır. Su (H2O) molekülünde olduğu gibi, bazı durumlarda ise
kaba ve molekül formülleri aynı olabilir.
Yapısal Formül: Bir moleküldeki atomların hangi tür bağlarla nasıl bağlandıkları
hakkında bilgi verir. Moleküller uzayda yer işgal eden üç boyutlu yapılardır. Kaba ve molekül
formülleri atomların uzaydaki yönlenmeleri hakkında bilgi veremez ancak yapısal formüller
uygun modellemeler kullanılarak bu yönlenmeleri gösterebilir.
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Tablo 3.1. Kimyasal Formül Örnekleri
Bileşiğin Adı

Kaba Formül

Gerçek Formül

Yapısal Formül

Su

H2O

H2O

O
H

Formaldehit

CH2O

H

O

CH2O

C
H

H

Asetik asit

CH2O

C2H4O2*

H
H C

O
C O H

H

Benzen

CH

H

C6H6
H

H

C
C

C

C

C
C

H

H

H

Sülfürik asit

H2SO4

O

H2SO4
H

O

S

O

H

O

*Organik bir asit olduğunu vurgulamak amacıyla asetik asitin molekül formülü
CH3COOH şeklinde gösterilir.

3.3. Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı
Atomlar ve moleküller normal yollarla sayılamayacak kadar küçüktürler. Bu nedenle
kütle miktarlarının ölçülmesi için başka bir yol belirlenmesi gerekir. Uluslararası anlaşmaya
göre 12C (karbon-12) atomunun kütlesinin 1/12 si referans kabul edilmiş ve bu miktara atomik
kütle birimi (akb) denilmiştir. 12C nin atom kütlesinin 12 akb olarak kabul edilmesi diğer
atomların kütlelerinin hesabında standart oluşturur. Örneğin; yapılan hesaplamalar neticesinde
oksijenin atom kütlesinin 16 akb, demirin ise 56 akb olduğu bulunmuştur.
Sayılamayacak çokluktaki tek çeşit maddenin miktarı ise mol birimi ile ifade edilir. 12
gram C’ de bulunan atomların sayısı kadar tanecik içeren madde miktarına bir mol denir.
Atom ve molekül gibi taneciklerin bir mollerinin içerdiği tanecik sayısına ise Avogadro Sayısı
denir.
12

Avogadro Sayısı = NA = 6,02x1023 mol-1
1 mol C = 12 gram karbon atomu = 6,02x1023 tane atom
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Bir maddenin kütlesi (m), atom kütlesi (bileşikler için molekül kütlesi) (Ma) ve molü
(n) arasında aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplamalar yapılabilir.

Örnek
7,05 gram helyumun (He) kaç mol olduğunu ve bu miktarın kaç tane tanecik içerdiğini
hesaplayalım. (Atom kütlesi; He : 4 g/mol)

Bulunan mol sayısı Avogadro sayısı ile çarpılarak tanecik sayısı hesaplanır.
1,76 x (6,02x1023) = 1,05x1024 tane tanecik içerir
Bir moleküldeki atom kütlelerinin toplamına molekül kütlesi denir. Eğer bir bileşiği
oluşturan atomların atom kütleleri biliniyorsa molekül kütlesi hesaplanabilir.
Örnek
H2O molekülü için molekül kütlesini hesaplayalım.
Molekül 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşmuştur. Dolayısıyla molekül kütlesini
hesaplamak için hidrojenin atom kütlesi 2 ile çarpılarak oksijenin atom kütlesi ile toplanır.
(Atom kütleleri H:1 g/mol, O:16 g/mol) olduğuna göre ;
H2O için molekül kütlesi (Ma) = (2x1)+16 = 18 g/mol olarak bulunur.
Örnek
12,65 gram Metan (CH4)’ ın kaç mol olduğunu ve kaç tane tanecik içerdiğini
hesaplayalım. (Atom kütleleri H:1 g/mol, C:12 g/mol)
Öncelikle molekül kütlesini hesaplayalım;
CH4 için molekül kütlesi (Ma) = 12 + (4x1) = 16 g/mol
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Bulunan mol sayısı Avogadro sayısı ile çarpılarak bu miktarın içerdiği toplam atom
sayısı hesaplanır.
0,79 x (6,02x1023) = 4,75x1023 tane atom içerir.

3.4. Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi
Bir bileşiğin formülü, onun bir biriminde bulunan her bir elementindeki atomların
sayısını verir. Bileşiğin formülünden her elementin toplam kütlede bulunma yüzdesi
hesaplanabilir. Bir bileşikteki her elementin ağırlıkça yüzdelerine kütlece yüzde bileşim denir.
Bileşikteki bir elementin yüzde bileşimi aşağıda verilen matematiksel eşitlik ile hesaplanabilir.

Örnek
Mol kütlesi 98 g/mol olan H3PO4 bileşiğindeki her elementin kütlece yüzde bileşimini
bulalım. (Atom kütleleri; H:1 g/mol, P:31 g/mol, O:16 g/mol)

Bir bileşikteki elementlerin kütlece gram miktarları veya kütlece yüzde bileşimleri
bilindiği takdirde bileşiğin kaba formülü bulunabilir. Bu bilgilere ilave olarak bileşiğin mol
kütlesi de biliniyorsa bahsi geçen bileşiğin molekül formülünün (gerçek formül) bulunması da
mümkündür. Aşağıdaki üç örnekten birincisinde gram miktarları bilinen elementlerin
oluşturduğu bileşiğin kaba formülünün bulunması, ikinci örnekte kütlece yüzde bileşimleri
bilinen elementlerin oluşturdukları bileşiğin kaba formülünün bulunması, üçüncü örnekte ise
hem kütlece gram miktarları hem de mol kütlesi bilinen bileşiğin gerçek formülünün bulunması
açıklanmıştır.
Örnek
Sadece fosfor ve oksijenden oluştuğu bilinen bir bileşiğin analizinden 3 g fosfor ile 4 g
oksijenin birleştiği tespit edilmiştir. Buna göre bileşiğin basit formülünü bulalım. (P: 30 g/mol,
O: 16 g/mol).
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Öncelikle verilen fosfor ve oksijen miktarlarının mol değerlerini hesaplayalım.

Buradan P0,1O0,25 bulunur. Bu sayılar en küçük tamsayıyı bulmak için 20 ile çarpılır ve
P2O5 kaba formülü bulunur.
Örnek
Kütlece; % 40,92 karbon (C), % 4,58 hidrojen (H) ve % 54,50 oksjen (O) içeren
bileşiğin kaba formülünü bulalım. (C: 12 g/mol ; H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)
Başlangıçtaki bileşik 100 gram kabul edilerek problemin çözümüne başlanır. Bu
durumda bileşik 40,92 g C, 4,58 g H ve 54,50 g O içermektedir. Her bir elementin mol sayılarını
ayrı ayrı hesaplayalım.

Buradan C3,41H4,58O3,40 bulunur. Kimyasal formüllerde tam sayılar kullanıldığı için bu
sayılar içlerinde en küçük sayı olan 3,40 a bölünür ve aşağıdaki sayılar elde edilir.
C : 3,41 / 3,40 ≈ 1
H: 4,58 / 3,40 = 1,34
O: 3,40 / 3,40 = 1
C1H1,34O1 formülünde hidrojenin alt indisini tam sayıya çevirmek için 1,34 x 3 ≈ 4
olduğundan bütün alt indisler 3 ile çarpılır ve sonuçta bileşiğin kaba formülü C3H4O3 olarak
bulunur.
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Örnek
Sadece azot (N) ve oksijenden (O) oluştuğu bilinen bir bileşik, 1,52 g N ve 3,47 g O
içermektedir. Bu bileşiğin mol kütlesi 92 g/mol olduğuna göre bileşiğin molekül formülünü
bulunuz. (N:14, g/mol ; O:16 g/mol)

N0,108O0,217 olarak bulunan sayısal değerler tam sayıya çevirmek için en küçük olan
0,108 sayısına bölündüğünde NO2 kaba formülü bulunur.
Kaba mol kütlesi = (1 x 14) + (2 x 16) = 46 g/mol olarak bulunur.
Bileşiğin mol kütlesini kaba mol kütlesine bölersek 92 / 46 = 2 buluruz. Bu sayı bize
her molekülde iki tane NO2 birimi olduğunu verir. Yani alt indisler iki ile çarparak N2O4
molekül formülüne (gerçek formül) ulaşılır.

3.5. Yükseltgenme (Oksidasyon) Basamakları
Yükseltgenme basamağı bir atomun bileşiklerinde aldığı verdiği elektron sayısı ile
ilişkilidir. Elektron alışverişine dayandığı için çoğunlukla iyonik bileşikler için uygundur.
Molekül bileşiklerde ise yükseltgenme basamağının yanında kısmi yüklenme kavramı da
kullanılır. İyonik bileşiklerde yükseltgenme basamağı yerine iyon yükü terimi de
kullanılabilirken molekül bileşiklerde bu terim kullanılamaz. Ayrıca, yükseltgenme basamağı
sayılarla ifade edildiğinden yerine yükseltgenme sayısı terimi de kullanılır.
NaF bileşiğini göz önüne alalım. Bu bileşikte Na metali bir elektron vererek Na+
iyonunu oluşturur, F ametali ise bir elektron alarak F- iyonunu oluşturur. Burada sodyumun
yükseltgenme basamağı 1+, florun ise 1- dir.
CaCl2 örneğinde Ca metali iki elektron kaybederek Ca2+ iyonunu oluşturur. Cl atomları
da bir elektron alarak Cl- iyonunu oluşturur. Burada kalsiyumun yükseltgenme basamağı 2+,
klorun ise 1- dir. CaCl2 formül birimindeki atomların yükseltgenme basamağı toplamı sıfırdır
(+2+(2x-1)=0).
Cl2 molekülü ise aynı cins atomlardan oluşmuştur ve yükseltgenme basamağı toplamı
sıfır olacağından bu molekül içinde her bir klor atomunun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Bu
örneklerden de anlaşılacağı üzere, bir elementin yükseltgenme basamağı farklı molekül veya
bileşikler içinde değişken olabilir. Bu yüzden yükseltgenme basamaklarını belirlemek için bazı
kurallara ihtiyaç vardır. Bu aşamada izlenecek kurallar aşağıda verilmiştir.
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1.

Bir elementin atomik veya moleküler halde yükseltgenme basamağı sıfırdır.

Örnek: He, Na, Cl2, O2 gibi.
2.

Tek atomlu iyonların yükseltgenme basamağı iyon yüküne eşittir.

Örnek: K+, Ca2+, Al3+ örneklerinde yükseltgenme basamakları sırasıyla 1+, 2+ ve 3+ dır.
3.
Serbest atomlar, moleküller ve formül birimleri gibi nötr türlerde atomların
yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır.
Örnek: CaCl2 bileşiğinde bütün iyonların yükseltgenme basamağı toplamı sıfırdır.
4.
eşittir.

Pozitif veya negatif bir iyonda yükseltgenme sayılarının toplamı iyon yüküne

Örnek: NH4+ iyonunda toplam yükseltgenme basamağı 1+, Cr2O72- iyonunda toplam
yükseltgenme basamağı 2- dir.
5.
dır.

IA grubu metallerinin yükseltgenme basamağı 1+, IIA grubu metallerinin ise 2+

Örnek: NaCl ve Na2CO3 bileşiklerinde sodyumun yükseltgenme basamağı 1+ dır.
CaBr2 ve Ca(NO3)2 bileşiklerinde kalsiyumun yükseltgenme basamağı 2+ dır.
6.
VIIA grubunu oluşturan halojenlerden flor sadece 1- değerlik alır. Klor, brom ve
iyot oksijenle oluşturduğu anyon köklerinde 1-, 1+, 3+, 5+, 7+ gibi değişik yükseltgenme
basamaklarına sahiptir.
Örnek: HF ve SF6 bileşiklerine florun yükseltgenme basamağı 1- dir. NaCl bileşiğinde
klorun yükseltgenme basamağı 1- iken NaClO3 bileşiğinde 7+ dır.
7.
Metal-Ametal ikili bileşiklerinde VIA grubu elementleri genellikle 2- VA grubu
elementleri ise 3- yükseltgenme basamağı alır.
Örnek: Na2S de kükürdün yükseltgenme basamağı 2-, Li3N bileşiğinde ise azotun
yükseltgenme basamağı 3- dir.
8.
B grubu metalleri olan geçiş metalleri birden fazla pozitif yükseltgenme
basamaklarına sahip olabilir
dır.

Örnek: FeS bileşiğinde demirin yükseltgenme basamağı 2+ iken FeCl3 bileşiğinde 3+

9.
Hidrojen bileşiklerinde genellikle 1+ yükseltgenme basamağına sahiptir. Ancak
metale doğrudan bağlı olduğu bileşiklerinde yükseltgenme basamağı 1- dir.
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Örnek: H2O bileşiğinde hidrojenin yükseltgenme basamağı 1+ , NaH bileşiğinde ise 1dir.
10. Oksijen bileşiklerinde genellikle 2- yükseltgenme basamağına sahiptir. Ancak
farklı yükseltgenme basamakları aldığı özel durumlarda mevcuttur.
Örnek: H2O bileşiğinde oksijenin yükseltgenme basamağı 2-, H2O2 gibi peroksit
bileşiklerinde 1- dir. OF2 bileşiğinde ise 2+ dır.
11.

Yükseltgenme basamağı tam sayı olmak zorunda değildir.

Örnek: Süperoksitlerde (KO2) oksijenin yükseltgenme basamağı -1/2 dir.
Örnek
Al2S3 bileşiğindeki elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulalım.
Alüminyumun alt indisi kükürt üzerine, kükürdün alt indisi ise alüminyum üzerine
çaprazlama alınır. Sonuçta Al3+ ve S2- iyonları elde edilir. Yani yükseltgenme basamakları
Alüminyum için 3+, kükürt için ise 2- dir.

Örnek
KMnO4 bileşiğindeki manganın (Mn) yükseltgenme basamağını hesaplayalım.
Potasyum 1A grubu elementidir ve sadece +1 yükseltgenme basamağına sahiptir.
Bileşiğin toplam yükü sıfır olduğundan dolayı K+ ve MnO4- iyonlarından oluştuğu
görülmektedir. Permanganat (MnO4-) iyonundaki oksijen -2 yükseltgenme basamağındadır.
Yani;
Mn + (4x(-2))= -1 ise; Mn – 8 = -1 olduğundan Mn=+7 yükseltgenme basamağında
olduğu bulunur.

3.6. Bileşiklerin Adlandırılması
Bileşikleri genel olarak “Organik” ve “Anorganik” diye sınıflandırmak mümkündür.
Organik bileşikler yapısında karbon elementini içerirler. Karbon elementi ve hidrojen, azot,
oksijen gibi başka elementlerden oluşmuş bileşiklere organik bileşik denir. Bunlar kimyanın bir
dalı olan “Organik Kimya’nın” konusu olup Bölüm 13’te incelenecektir.
Karbon elementini içermeyen genel olarak metal ve ametal tuzlarından oluşan
bileşiklere de anorganik bileşikler denir. Bu bileşiklerin içinde su (H2O), amonyak (NH3) gibi
özel isimlerle adlandırılan bileşikler vardır. Ancak, bütün bileşiklerin özel isimlerle
adlandırılması ve bu isimlerin ezberlenmesi neredeyse imkânsızdır. Bu imkânsızlığı önlemek
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için bir adlandırma sistemine ihtiyaç vardır. Kullanılan bu adlandırma sistemi aşağıda alt
başlıklar halinde verilmiştir.

3.6.1. Metal Katyonu – Ametal Anyonu İçeren Bileşiklerin
Adlandırılması
Kimyasal bir bileşiği oluşturan elementlerden biri metal diğeri ametal ise çoğunlukla
iyonik bileşik oluşur. Oluşan bu iyonik bileşiği adlandırmak için genellikle metalin adı aynen
kalır, ametalin sonuna –ür eki eklenir. Bileşiği oluşturan ametal oksijen ise oksit diye okunur.
Eğer metal birden fazla yükseltgenme basamağına sahipse, o bileşik içindeki yükseltgenme
basamağı belirtilir.

Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’de yaygın olarak kullanılan pozitif ve negatif yüklü iyonların
listesi verilmiştir. Genel olarak birinci grup iyonları (1A) sadece 1+, ikinci grup iyonları (2A)
ise sadece 2+ yük alır. Diğer metal iyonları, özellikle geçiş metali iyonları birden fazla
yükseltgenme basamağına sahiptir.
Tablo 3.2. Bazı pozitif yüklü iyonlar
İyonun Adı

İyonun Sembolü

Adı

İyonun Sembolü

Lityum iyonu

Li+

Berilyum iyonu

Be2+

Sodyum iyonu

Na+

Magnezyum iyonu

Mg2+

Potasyum iyonu

K+

Kalsiyum iyonu

Ca2+

Rubidyum iyonu

Rb+

Stronsiyum iyonu

Sr2+

Sezyum iyonu

Cs+

Baryum iyonu

Ba2+

Gümüş iyonu

Ag+

Çinko (II) iyonu

Zn2+
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Bakır(I) iyonu

Cu+

Bakır(II) iyonu

Cu2+

Civa(I) iyonu

Hg22+

Nikel(II) iyonu

Ni2+

Civa(II) iyonu

Hg2+

Demir(II) iyonu

Fe2+

Kalay(II) iyonu

Sn2+

Demir(III) iyonu

Fe3+

Aluminyum iyonu

Al3+

Kobalt(II) iyonu

Co2+

Kurşun(II) iyonu

Pb2+

Kobalt(III) iyonu

Co3+

Mangan(II) iyonu

Mn2+

Krom(II) iyonu

Cr2+

Tablo 3.3. Bazı negatif yüklü iyonlar
İyonun Adı

İyonun Sembolü

Adı

İyonun Sembolü

hidrür iyonu

H-

iyodür iyonu

I-

florür iyonu

F-

oksit iyonu

O2-

klorür iyonu

Cl-

sülfür iyonu

S2-

bromür iyonu

Br-

nitrür iyonu

N3-

3.6.2. Ametal Katyonu – Ametal Anyonu İçeren Bileşiklerin
Adlandırılması
Kimyasal bir bileşiği oluşturan elementlerden her ikisi de ametal ise oluşan bileşik
molekül yapısındadır. Oluşan bu bileşiğin adlandırılması iyonik bileşiklerin adlandırılmasına
benzer. Hem formül yazımında hem de adlandırmada çoğunlukla önce katyon sonra anyon
yazılır. Ametallerin bağıl sayıları mono, di, tri, tetra… (1, 2, 3, 4…) şeklinde belirtilir. Bileşiği
oluşturan ametallerden ilkinin önüne mono eklenmez, iki veya daha fazla sayıda ise belirtilir.
Örneğin, CO bileşiği monokarbon monooksit diye okunmaz, karbon monooksit diye okunur.
Bazı bileşiklerin özel yaygın isimleri vardır. Bu isimler o kadar yerleşmiştir ki sistematik
isimleri hemen hemen hiç kullanılmaz. Örneğin; H2O = su (dihidrojen monoksit),
NH3=amonyak (trihidrojen mononitrür) bileşiklerinde parantez içinde verilen sistematik
isimleri hiç kullanılmaz. Tablo 3.4’de ametal ikili bileşiklerin adlandırılması için örnekler
verilmiştir.
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Tablo 3.4. Ametal ikili bileşiklerin adlandırılması
Adı

Formülü

Adı

Formülü

Azot monoksit

NO

Karbon dioksit

CO2

Azot dioksit

NO2

Bor triklorür

BCl3

Diazot monoksit

N2O

Karbon tetraklorür

CCl4

Diazot trioksit

N2O3

Kükürt hekzaflorür

SF6

Diazot tetraoksit

N2O4

Fosfor triklorür

PCl3

Diazot pentaoksit

N2O5

Fosfor pentaklorür

PCl5

3.6.3. Çok Atomlu İyonlar
Çok atomlu iyonlar, iki ya da daha fazla sayıdaki atomunun kovalent bağlarla bir araya
gelerek grup halinde negatif veya pozitif yüke sahip olmasıyla oluşurlar. Çok atomlu katyonlar
anyonlara göre daha az sayıdadır. En iyi bilinen katyon amonyum (NH4+) katyonudur. Tek
atomlu anyonlar çoğunlukla –ür eki ile sonlanırken, çok atomlu anyonlar –it, -at ile sonlanırlar.
Çok atomlu anyonlarda başka bir ametal ile birleşmiş oksijen olduğu yapılara
oksianyon denir. Oksijenin bağlı olduğu ametalin yükseltgenme basamağına göre hipo- (en
düşük), per- (en yüksek) ön ekleri alırlar. Oksianyonların okunuşu için örnekler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 3.5. Oksianyonların okunuşu
Ametalin yükseltgenme basamağı artar →
Genel okunuş

hipo….it

………it

……..at

per……..at

Yükseltgenme
basamağı

1+

3+

5+

7+

Örnek iyon

ClO(hipoklorit)

ClO2(klorit)

ClO3(klorat)

ClO4(perklorat)

Oksijen atomu sayısı artar →

Değişik sayılarda hidrojen atomu içeren oksianyonlarda, adlandırma anyonun içerdiği
hidrojen sayısına göre yapılır. Örneğin, HPO42- hidrojen fosfat (veya bifosfat) anyonu olarak
isimlendirilirken H2PO4- dihidrojen fosfat anyonu olarak isimlendirilir. Oksianyonlarda oksijen
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atomu yerine kükürt atomu geçmişse tiyo- ön ekini alır. Örneğin, SO42- anyonu sülfat (yapıda
bir tane kükürt dört tane oksijen atomu var ), S2O32- anyonu tiyosülfat (yapıda iki tane kükürt
üç tane oksijen atomu var) olarak adlandırılır. Tablo 3.6’da en yaygın kullanılan çok atomlu
iyonların listesi verilmiştir.
Tablo 3.6. Bazı çok atomlu iyonlar
İyon Adı

Formülü

İyon Adı

Formülü

amonyum

NH4+

rodanür

SCN-

karbonat

CO32-

hidroksit

OH-

sülfat

SO42-

kromat

CrO42-

tiyosülfat

S2O32-

dikromat

Cr2O72-

bisülfat

HSO4-

okzalat

C2O42-

sülfit

SO32-

permanganat

MnO4-

asetat

CH3COO-

siyanür

CN-

nitrat

NO3-

fosfat

PO43-

nitrit

NO2-

silikat

SiO32-

hipobromit

BrO-

hipoiyodit

IO-

bromit

BrO2-

iyodat

IO3-

bromat

BrO3-

periyodat

IO4-

3.6.4. Hidratlı Bileşiklerinin Adlandırılması
Bir bileşiğin formül birimi belirli sayıda su molekülü içeriyorsa “hidratlı bileşik” olarak
adlandırılır. Bu bileşiklerde bileşiğin katı yapısında birleşmiş halde olan su molekülüne hidrat
suyu denir. Bileşiğin nemli ya da ıslak olduğu anlamına gelmez. Bileşiklerin adlandırılmasında
su molekülünden önce yazılan formül sistematiğe göre okunur. Kaç adet su molekülü var ise
latince rakamlarla sayısı belirtilir. Aşağıda bu bileşik sınıfının adlandırılması için örnekler
verilmiştir.
Na2CO3.10H2O = sodyum karbonat deka hidrat
CoCl2.6H2O

= kobalt(II) klorür hekza hidrat

CuSO4.4H2O

= bakır(II) sülfat tatra hidrat
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle kimyasal bileşikler hakkında bilgi edindik. Kimyasal bileşiklerin
iyonik ve molekül bileşikler olmak üzere iki sınıfa ayrıldığını ve formüllerle gösterildiğini
öğrendik. Bileşikleri birbirinden ayırt etmek için kullanılan formüllerin kaba, molekül ve
yapısal formül olmak üzere üç sınıfta incelendiğini ve bu formüller arasında en çok bilgiyi
yapısal formülün içerdiğini öğrendik.
Ayrıca Avogadro sayısı ve mol kavramı ile ilgili bilgi edinerek konuyla ilgili
alıştırmalar yaptık. Atom kütlesi kavramı yerine, molekül yapıdaki bileşikler için molekül
kütlesi kavramının kullanıldığını öğrendik. Bir mol bileşiğin kütlesi, mol kütlesi (Ma) ile ilgili
sayısal uygulamalar yaptık.
Bir bileşiğin kütlece birleşim oranlarının ve yüzdelerinin formüllerinden
bulunabileceğini öğrendik. Ayrıca deneysel olarak bulunan yüzde bileşimlerin kullanılmasıyla
bileşiğin formülünün bulunabileceğini öğrendik. Yükseltgenme basamağı tanımı ve bileşik
içinde nasıl hesaplandığı hakkında bilgi edindik. Son olarak, inorganik bileşiklerin sistematik
adlandırılması hakkında bilgi edinerek formüllerinde belirli sayıda su molekülü bulunan
bileşiklere hidrat bileşiği adı verildiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aynı ya da farklı cins iki ya da daha fazla atomun kovalent bağlarla birbirine
bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına ………….denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A)

İyon

B) Anyon

C) Molekül

D) Katyon

E) Formül

2)
Bir moleküldeki atomların hangi tür bağlarla nasıl bağlandıkları hakkında bilgi
veren formüle ………………formül denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaba

B) Gerçek

C) Basit

D)Yapısal

E) Molekül

3) Bir moleküldeki atom kütlelerinin toplamına ……………… denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molekül kütlesi
B) Atom kütlesi
C) Molekül Formülü
D) Bileşik Formülü
E) Mol Formülü
4) Sodyum nitrat (NaNO3) bileşiğindeki azotun (N) yükseltgenme basamağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

5) KClO3 bileşiğinin doğru adlandırılması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Potasyum klorür
B) Potasyum hipoklorit
C) Potasyum klorit
D) Potasyum klorat
E) Potasyum perklorat
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6) Yaygın adı üre olan (NH2)2CO bileşiğinin 12 gramı kaç moldür? (N:14 g/mol, H: 1
g/mol, C: 12 g/mol, O:16 g/mol)
A) 0,10

B) 0,15

C) 0,20

D) 0,25

E) 0,30

7) İzopropil alkol olarak bilinen C3H8O bileşiğinin 150 gramında toplam kaç tane atom
vardır? (C:12 g/mol, H: 1 g/mol, O:16 g/mol)
A) 1,5x1024

B) 0,15 x1024

C) 15 x1024

D) 1,5 x1023

E) 15 x1023

8) Aşağıda verilen bileşik adlandırılmalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Mangan klorür= MnCl2
II. Kalsiyum sülfat= CaSO4
III. Diazot pentaoksit= N2O5
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

9) Kütlece % 44,72 karbon (C), % 7,46 hidrojen (H) ve % 47,71 oksijen (O) içeren bir
bileşiğin molekül kütlesi 134 g/mol olduğu bilindiğine göre, bileşiğin molekül formülü
aşağıdakilerden hangisidir? (C:12 g/mol, H: 1 g/mol, O:16 g/mol)
A) C6H14O3

B) C5H10O4

C) C4H22O4

D) C3H18O5

E) C2H14O6

10) Hidrojen peroksit, H2O2 bileşiğindeki oksijenin yüzde bileşimi hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir? (H: 1 g/mol, O:16 g/mol)
A) % 90

B) % 91

C)

% 92

D) % 93

E) % 94

Cevaplar
1) C, 2) D, 3) A, 4) E, 5) D, 6) C, 7) A, 8) D, 9) B, 10) E
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4. KİMYASAL REAKSİYONLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kimyasal Reaksiyon
4.2. Reaksiyon Stokiyometrisi
4.2.1. Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi
4.2.2. Reaktanlar ve Ürünlerin Miktarları
4.2.3. Sınırlayıcı Reaktan
4.2.4. Teorik Verim, Gerçek Verim ve Yüzde Verim
4.3. Sulu Çözelti Reaksiyonları
4.3.1. Sulu Çözeltiler
4.3.2. Çökme Reaksiyonları
4.3.3. Asit-Baz Reaksiyonları
4.3.4. Yükseltgenme-İndirgenme (Redoks) Reaksiyonları
4.3.5. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlarının Türleri
4.3.5.1. Birleşme Reaksiyonları
4.3.5.2. Bozunma Reaksiyonları
4.3.5.3. Yanma Reaksiyonları
4.3.5.4. Yerdeğiştirme Reaksiyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Kimyasal reaksiyon nedir?



Reaksiyona giren maddeler hangi oranda reaksiyon verirler?



Sınırlayıcı reaktan nedir?



Reaksiyon verimi neyi ifade eder ve nasıl bulunur?



Sulu çözelti reaksiyonları ve türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kimyasal Reaksiyon

Kimyasal
reksiyonlar Kimyasal reaksiyon, reaktan,
hakkında bilgi sahibi olunur. ürün
gibi
kavramların
açıklaması yapılır.

Reaksiyon Stokiyometrisi

Kimyasal
reaksiyonlarda Kimyasal
reaksiyonlarda
stokiyometri konusunda bilgi reaktanların
reaksiyona
sahibi olunur.
girme
oranı,
sınırlayıcı
reaktan, reaksiyon verimi
gibi kavramların açıklaması
yapılır.

Sulu Çözelti Reaksiyonları

Sulu çözeltilerde gerçekleşen Sulu çözelti ve sulu çözelti
reaksiyonlar konusunda bilgi reaksiyonları hakkında bilgi
sahibi olunur.
verilir. Sulu çözelti reaksiyon
türleri örnekler verilerek
irdelenir.
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Anahtar Kavramlar

 Reaksiyon
 Stokiyometri
 Sınırlayıcı reaktan
 Verim
 Sulu çözeltiler
 Sulu çözelti reaksiyonları
 Çökme reaksiyonları
 Asit-Baz reaksiyonları
 Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
 Yükseltgenme basamakları
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Giriş
Günlük hayatın her aşamasında sıklıkla karşılaştığımız doğal olayların birçoğu kimyasal
reaksiyonlara örneklerdir. Bu bölümde ilk olarak kimyasal tepkimelerde reaktan ve ürün gibi
kavramlar irdelenerek kimyasal stokiyometri üzerinde durulacak, reaktanlar ile ürünler
arasındaki sayısal bağlantılar incelenecektir. Sınırlayıcı reaktanın nasıl belirleneceği, teorik ve
yüzde verimin nasıl bulunacağı anlatılacaktır. Bu bölümde ayrıca pek çok tepkimenin çözeltide
oluşması nedeniyle, sulu çözelti tepkimeleri ele alınacaktır.
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4.1. Kimyasal Reaksiyon
İki veya daha fazla sayıda madde biraraya geldiğinde, moleküllerdeki atomların
aralarında yeniden düzenlenmesine kimyasal reaksiyon denir. Bu sırada elektronların
paylaşımı da değişmektedir. Bir reaksiyon olduğunu görsel olarak anlayabilmek için çözeltinin
ısınması veya ısı yayması, gaz çıkışı, renk değişimi, çökelti oluşumu gibi değişimler olmalıdır.
Bir kimyasal reaksiyon denklemi yazılırken, tepkimeye girenler reaksiyon okunun soluna
yazılır ve reaktanlar olarak adlandırılır, ürünler de reaksiyon okunun sağ tarafına yazılır.

4.2. Reaksiyon Stokiyometrisi
Bir kimyasal reaksiyon denkleştirildikten sonra kimyasal miktarlar arasındaki sayısal
bağlantı reaksiyonun stokiyometrisidir. Metanın yanma reaksiyonunu incelediğimizde
denkleştirilmiş eşitlik her bir metan molekülünün yanması sonucunda 1 molekül karbondioksit
ve 2 molekül su oluşmaktadır. Bu eşitliği mol sayıları ile ifade edersek 1 mol metanın 2 mol
oksijen ile yanması sonucunda 1 mol karbondioksit ve 2 mol su oluşmaktadır.

Stokiyometri kimyasal reaksiyonda reaktanların miktarına göre oluşacak ürünün
miktarını tahmin etmemizi yarar. Aynı şekilde, belli bir miktar ürün elde etmek için
kullanılması gereken reaktan miktarının belirlenmesine olanak sağlar. Stokiyometri kimyacılar
için çok önemlidir. Çünkü bir reaksiyonun sağlıklı olarak tasarlanması ve yürütülmesi için
madde miktarlarının doğru belirlenmesi ilk önceliktir.
Kimyasal reaksiyonlarda ek bilgi olarak reaktan ve ürünlerin fiziksel durumlarını
gösteren gaz (g), sıvı (s) ve katı (k) simgeleri kullanılır. Bunlara ilaveten su içinde anlamına
gelen aqua (aq) simgesi de sıklıkla kullanılmaktadır.

4.2.1. Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi
Basit bir reaksiyonda reaktanlara bakıldığında ürünleri yazmak mümkündür ancak daha
karmaşık tepkimelerde birden fazla ürün oluşması muhtemel olduğundan ürünlerin tahmini
mümkün olmayıp daha ileri tanıma reaksiyonları gerçekleştirilmelidir.
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Kimyasal eşitliklerin denkleştirilmesinde kullanılan genel basamakları sıralayalım.


Eşitliğin solunda ve sağında yazılacak reaktan ve ürünlerin doğru formülleri
belirlenir.



Eşitliğin her iki tarafındaki atom sayıları farklı katsayılar kullanılarak
denkleştirilmeye çalışılır. Bu işlemler yapılırken alt indisler değiştirilemez
sadece katsayılar değiştirilebilir. Alt indisler değiştirildiğinde farklı bir bileşik
anlaşılacağından hata yapılmış olur.



Kimyasal reaksiyonlar denkleştirilirken, eşitliğin her iki tarafında yalnızca bir
kez veya her iki taraftaki atom sayıları eşit olan elementlere bakılarak başlanır.
Bu elementleri içeren formüllerin katsayıları eşit olmalıdır. Daha sonra, eşitliğin
her iki tarafında yer alan ancak, atom sayıları eşit olmayan atomlar ele alınır ve
bu atomlar eşitlenir. Son olarak, eşitliğin aynı tarafında iki ya da daha fazla
formülde bulunan elementler denkleştirilir.



Eşitliğin her iki tarafının denk olup olmadığı kontrol edilir.

Bir örnek reaksiyon üzerinde bu adımları uygulayalım. Azot dioksit, nitrat asidi ve azot
monoksit oluşturmak üzere su ile tepkime vermektedir. Bu bilgiler ışığında eşitlik aşağıdaki
gibi yazılır.

Sade olarak örneklendirilmesi amacıyla reaktanlar ve ürünlerin fiziksel durumları
belirtilmemiştir. Hidrojen eşitliğin iki yanında birer kez görülmüştür. O halde denkleştirmeye
hidrojen atomu içeren formüller ile başlanır. Hidrojen atomu sayısı eşitlenmesi amacıyla nitrat
asidin yanına 2 yazılır.
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Geriye oksijen ve azot atomları kalmıştır. Su ve nitrat asidi katsayıları belli olduğuna
göre azot dioksitin katsayısı olarak 3 yazıldığında reaktanlar ve ürünlerde bulunan tüm
atomların sayısı eşitliğin her iki tarafı için eşitlenmiş olur.

Reaksiyon denkleştirilmesinde kat sayıların oranları kullanılabilmesine karşın
genellikle mümkün olan en basit tamsayılar kullanılmalıdır.

4.2.2. Reaktanlar ve Ürünlerin Miktarları
Laboratuvarda yaptığımız denemelerde en temel nokta bilinen miktarlarda reaktanlar
kullanılarak ne kadar ürün elde edilebileceğidir. Diğer taraftan belirli miktarlarda ürünler elde
etmek için hangi miktarlarda reaktanlar kullanılmalıdır sorusu da önem kazanabilmektedir.
Reaktanlar veya ürünlerin birimleri mol, gram, litre gibi farklı büyüklükler ile verilebilir ancak
reaksiyon ürün miktarları hesaplamalarında mol birimi daha çok tercih edilir. Bir kimyasal
reaksiyonda genel manada katsayılar mol sayılarını belirtmektedir. Örneğin, hidrojen ve oksijen
atomlarından suyun oluşum reaksiyonunu yazacak olursak.

Bu reaksiyon şu şekilde okunabilir; 2 mol hidrojen ve 1 mol oksijen gazları reaksiyona
girerek 2 mol su oluşturmaktadır. Stokiyometrik açıdan 2 mol hidrojen gazı 2 mol suya
eşdeğerdir. Aynı şekilde 1 mol oksijen gazı da 2 mol suya eşdeğerdir.
Stokiyometri problemleri çözülürken izlenecek yol aşağıdaki şekilde adım adım
özetlenmiştir.


İlk olarak reaksiyon için denkleştirilmiş eşitlik yazılır.



Verilen reaktanın miktarı mol sayısına dönüştürülür.



Denkleştirilmiş eşitlikteki mol sayıları kullanılarak ürünün mol sayısı
hesaplanır.



Oluşan ürünün molü istenilen birime dönüştürülür.

Verilen adımlarda reaktan miktarından ürün miktarına geçiş gösterilmiştir ancak tam
tersi durumlarda adımlar tersten işletilir.
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Örnek
Metanol (CH3OH) havada, 2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O reaksiyonuna göre yanar.
64 gram metanolün yanması sonucu kaç gram karbondioksit oluşur? (C = 12 g/mol, H = 1
g/mol, O = 16 g/mol)
Çözüm
2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O
Reaksiyonun denkliği kontrol edildikten sonra 64 gram metanolün mol sayısı
hesaplanır.
n = m/Ma
Metanolün (CH3OH) molekül ağırlığı, Ma = C (12x1) + O (16x1) + H (1x4) = 32 g /mol
n = 64 g / 32 g/mol = 2 mol CH3OH
Denkleştirilmiş reaksiyon eşitliğine bakıldığında 2 mol CH3OH yandığında 2 mol CO2
oluşmaktadır. O halde elimizdeki 2 mol CH3OH yanması sonucu 2 mol CO2 oluşmaktadır.
CO2‘nin molekül ağırlığı, Ma = C (12x1) + O (16x2) = 44 g/mol
2 mol = m CO2 / 44 g/mol
m CO2 = 88 g CO2 oluşmaktadır.

4.2.3. Sınırlayıcı Reaktan
Bir kimyasal reaksiyonda reaktanlar belirli bir stokiyometrik oranda birleşse de
reaksiyon öncesinde elimizde farklı miktarlarda bulunabilirler. Daha önce de bahsettiğimiz gibi
bu stokiyometrik oran denkleştirilmiş reaksiyonda formüllerin katsayıları kullanılarak
belirlenmektedir. Reaksiyonun amacı elimizde bulunan reaktanları kullanarak maksimum
miktarda ürün ve verim elde etmektir. Bir reaksiyonda tamamen tükenen reaktana sınırlayıcı
reaktan denilmektedir. Sınırlayıcı reaktan oluşacak ürünün miktarını belirlemektedir.
Sınırlayıcı reaktan tükendiğinde reaksiyon tamamlanır ve ürün oluşumu durur. Sınırlayıcı
reaktanın yanında reaksiyonda verebileceği nicel miktardan daha fazlasına sahip olan bileşene
ise aşırı reaktan denilmektedir.
Sınırlayıcı reaktana gerçek hayattan bir örnek verilebilir. Örneğin, elimizde 8 adet çay
bardağı ve 13 adet çay tabağı bulunsun. Bu durumda çay bardağı ve tabağından oluşan 8 adet
servis hazırlanabilir ve 5 adet çay tabağı elimizde kalmıştır. Bu durumda çay bardağı
hazırlanacak çay servisi sayısını belirler yani sınırlayıcı türdür. Çay tabağı ise aşırı türdür ve
çay servisinde kullanılmazlar.
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Stokiyometrik hesaplamalarda, ilk olarak hangi reaktanın sınırlayıcı olduğunu
belirlemek çok önemlidir. Sınırlayıcı reaktan belirlendikten sonra problemin devamı kolaylıkla
çözülebilmektedir. Bir örnek üzerinde bu yaklaşımın nasıl uygulanacağını görelim.
Örnek
Azot monoksit (NO) bileşiği oksijen ile, NO + O2 → NO2 denklemine göre tepkime
verir. 27 gram NO ile 16 gram O2 gazının reaksiyonundan, hangi maddeden kaç gram
reaksiyona girmeden kalır (geri artar)? (N = 14 g/mol, O = 16 g/mol)
Çözüm
Problem çözümünün ilk aşamasında verilen reaksiyon denkleştirilir.
2NO + O2 → 2NO2
Daha sonra verilen miktarlar kullanılarak mol sayıları hesaplanır.
Azot monoksitin (NO) molekül ağırlığı, Ma= N (14) + O (16) = 30 g/mol
Oksijenin (O2) molekül ağırlığı, Ma = O (2x16) = 32 g/mol
NO mol sayısı, n = 27 g/30 g/mol = 0,9 mol
O2 mol sayısı, n = 16 g/32 g/mol = 0,5 mol
Bu aşamada her bir reaktan tamamı ile kullanıldığında kaç mol ürün (NO2) oluşacağı
hesaplanır.
2 mol NO kullanıldığında 2 mol NO2 oluşacağından dolayı ortamda bulunan 0,9 mol
NO kullanıldığında 0,9 mol NO2 oluşmaktadır.
1 mol O2 kullanıldığında 2 mol NO2 oluşacağından dolayı ortamda bulunan 0,5 mol O2
kullanıldığında 1 mol NO2 oluşmaktadır.
NO daha az ürün oluşturduğundan dolayı sınırlayıcı reaktandır ve reaksiyonda tamamen
tükenir.
0,9 mol NO2 oluştuğundan dolayı yukarıda belirttiğimiz orantı dahilinde 0,45 mol
oksijen harcanmıştır.
Sonuç olarak 0.5 – 0,45 = 0,05 mol O2 artmıştır. Artan mol miktarından gram miktarına
geçilir. Elimizdeki veriler n = m/Ma formülünde yerine konularak artan O2 miktarı hesaplanır.
0,05 mol = m/32 g/mol, m = 1,60 gram O2 artar
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4.2.4. Teorik Verim, Gerçek Verim ve Yüzde Verim
Bir reaksiyonun teorik verimini sınırlayıcı reaktan belirlemektedir. Teorik verim,
sınırlayıcı reaktanın tamamen tükenmesi halinde oluşacak ürün miktarıdır. Teorik verim, elde
edilebilecek maksimum miktar olup hesap yolu ile bulunur. Gerçek verim ise uygulama yolu
ile elde edilen ürünün miktarıdır. Ayrıca kimyacılar için bir reaksiyonun verimi daha çok yüzde
verim ile ifade edilir. Yüzde verim, yapılan çalışmanın yüzde olarak hangi oranda verimli
olduğunu ortaya koyar. Yüzde verim gerçek verimin teorik verime oranının 100 ile çarpılması
ile bulunur ve aşağıdaki formül kullanarak hesaplanır.

Örnek
129,0 g NO ve 38,4 g H2 reaksiyona girerek laboratuvar koşullarında 70 g NH3 elde
edilmiştir. Bu çalışmada hangi maddeden kaç gram arttığını ve % verimini hesaplayınız.
(N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol)
NO + H2 → NH3 + H2O
Çözüm
Problem çözümünün ilk aşamasında verilen reaksiyon denkleştirilir.
2NO + 5H2 → 2NH3 + 2H2O
Daha sonra verilen miktarlar kullanılarak mol sayıları hesaplanır.
Azot monoksitin (NO) molekül ağırlığı, MA= N (14) + O (16) = 30 g/mol
Hidrojenin (H2) molekül ağırlığı, MA = H (2x1) = 2 g/mol
NO mol sayısı, n = 129 g/30 g/mol = 4,30 mol
H2 mol sayısı, n = 38,4 g/2 g/mol = 19,20 mol
Bu aşamada her bir reaktan tamamı ile kullanıldığında kaç mol ürün (NH3) oluşacağı
hesaplanır.
2 mol NO kullanıldığında 2 mol NH3 oluşacağından dolayı ortamda bulunan 4,30 mol
NO kullanıldığında 4,30 mol NH3 oluşmaktadır.
5 mol H2 kullanıldığında 2 mol NH3 oluşacağından dolayı ortamda bulunan 1,2 mol H2
kullanıldığında 7,68 mol NH3 oluşmaktadır.
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NO daha az ürün oluşturduğundan dolayı sınırlayıcı reaktandır ve reaksiyonda tamamen
tükenir.
4,30 mol NH3 oluştuğundan dolayı yukarıda belirttiğimiz orantı dahilinde 10,75 mol H2
harcanmıştır.
Sonuç olarak 19,20 – 10,75 = 4,45 mol H2 artmıştır. Artan mol miktarından gram
miktarına geçilir. Elimizdeki veriler n = m/Ma formülünde yerine konularak artan H2 miktarı
hesaplanır.
4,45 mol = m/2 g/mol, m = 8,90 gram H2 artar.
Teorik verim, elde edilen 4,30 mol NH3’ün gram cinsinden madde miktarıdır.
Amonyak (NH3) molekül ağırlığı, MA= N (14) + H (3x1) = 17 g/mol
4,30 mol = m/17 g/mol, m = 73,10 gram NH3 oluşmalıdır. Çalışmanın teorik verimi
73,10 gramdır. Gerçek verim ise çalışmada elde edilen 70 gramdır. % verimi hesaplamak için
elimizdeki veriler formülde yerine konur.
% Verim = (Gerçek verim/Teorik verim) x 100
% Verim = (70,00 gram / 73,10 gram) x 100
% Verim = %95,76

4.3. Sulu Çözelti Reaksiyonları
Kimyasal reaksiyonların çoğu sulu ortamda meydana gelmektedir. Bu nedenle
maddelerin sulu çözeltideki özelliklerini bilmek çok önemlidir. İki veya daha fazla maddenin
homojen karışımlarına çözelti denilmektedir. Çözelti içerisinde çok bulunan maddeye çözücü
az bulunan maddeye ise çözünen denilmektedir. Bu bölümde çözücünün su olduğu sulu
çözeltiler incelenecektir.

4.3.1. Sulu Çözeltiler
Suda çözünen maddeler elektrolit ve elektrolit olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Elektrolit, suda çözündüğünde elektriği ileten çözelti oluşturan maddelerdir. Suda
çözündüklerinde elektriği iletmeyen çözelti oluşturan maddeler ise elektrolit olmayan
maddelerdir. İyonik bir katı olan sodyum klorür (NaCl) suda çözündüğünde Na+ ve Cl- olmak
üzere iyonlarına ayrılır. NaCl çözeltisi elektrik akımını ilettiği için elektrolit bir maddedir. Saf
su ise çok az iyon içerdiğinden elektrik akımını iletmemektedir.
Elektrik akımını iletme derecesine göre elektrolitler kuvvetli veya zayıf olarak
ayrılmaktadır. Kuvvetli elektrolitler suda %100’e yakın iyonlaşmaktadır. NaCl çözünmesini
gösteren reaksiyon aşağıdaki gibidir.
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Eşitlikten anlaşılacağı gibi NaCl’ ün tümü Na+ ve Cl- olmak üzere tamamen iyonlarına
ayrışmaktadır. İyonik bileşikler için en iyi çözücülerden biri olan su nötr bir bileşik olmasına
karşın hidrojen atomlarından oluşan pozitif uçlar ve oksijen atomlarından oluşan negatif uçlar
içermektedir. Bu uçlara diğer bir değişle kutuplar da denilmektedir. Kutuplu çözeltilere
İngilizce de kutup anlamına gelen polar kelimesinden türeyen polar çözeltiler denilmektedir.
Suda bulunan bu pozitif ve negatif uçlar tam anlamıyla iyonlaşmadıklarından kısmi pozitif (δ+)
ve kısmi negatif (δ-) olarak adlandırılırlar.

Şekil 4.1. Polar bir bileşik olan suyun yapısı
Şekil 4.2. sodyum klorür gibi iyonik bileşiklerin suda çözünmeleri göstermektedir. Na+
iyonları su moleküllerinin negatif uçları tarafından, Cl- iyonları ise su moleküllerinin pozitif
uçları tarafından sarılarak birbirlerinden ayrılır ve suda çözünme gerçekleşir. Bir iyonun su
molekülleri tarafından kuşatılmasına hidratlaşma (hidratizasyon) denilmektedir. İyonların su
yerine başka bir çözücü tarafından kuşatılmasına ise solvatizasyon denilmektedir.
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Şekil 4.2. Sodyum klorürün suda çözünmesi
Asitler ve bazlar da elektrolittirler. Kuvvetli asitler ve bazlar suda tamamen iyonlaşırken
zayıf asitler ve bazlar kısmen iyonlaşmaktadır. Asit ve bazların su içerisindeki iyonlaşma
derecesi onun kuvvetini gösterir. Kimyasal reaksiyonlarda tek reaksiyon oku reaksiyonun
tamamlandığını gösterirken çift oklu gösterim bir denge haline gösterir. Denge reaksiyonunda
ortamda hem reaktanlar hem de ürünler bulunmaktadır. Denge konusu Bölüm 10’da daha
kapsamlı anlatılacaktır. İyonlaşmada tek ok tamamen iyonlaşmayı, çift ok kısmi iyonlaşmayı
gösterir. Aşağıda kuvvetli bir asit olan hidrojen klorür (HCl) ve zayıf bir asit olan asetik asitin
(CH3COOH) iyonlaşma reaksiyonları gösterilmektedir.

4.3.2. Çökme Reaksiyonları
Reaksiyon sonunda suda çözünmeyen ürün oluşturan reaksiyon türüne çökme
reaksiyonları denilmektedir. Çökme reaksiyonları genellikle iyonik bileşikler içermektedir.
Örneğin, gümüş nitrat (AgNO3) sulu çözeltisi hidrojen klorür (HCl) sulu çözeltisine ilave
edildiğinde beyaz renkli gümüş klorür (AgCl) çöker. Çökme reaksiyonunu aşağıda verilmiştir.
AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl(k) + HNO3(aq)
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Oluşan bu tür tepkimelere yer değiştirme reaksiyonları denilmektedir. Bu tür
reaksiyonlarda anyon ve katyonlar yer değiştirmektedir. Çökme reaksiyonlarının hemen hemen
hepsi yer değiştirme reaksiyonlarıdır. Reaktanlar ve ürünlerin sulu çözeltilerinde çöküp
çökmeyecekleri bileşiklerin çözünürlüklerine bağlıdır. Çözünürlük ne kadar düşük ise çökme
eğilimi o kadar yüksek olur.

4.3.3. Asit-Baz Reaksiyonları
Asitler ve bazlar konusu Bölüm 11’de detaylı anlatılacaktır. Klasik asit-baz tanımına
göre sulu çözeltide H+ iyonlarını arttıran maddelere asit, OH- iyonlarını arttıran maddelere baz
denir. Çevremizde kullandığımız birçok maddenin asit ve baz özelliği bulunmaktadır. Asitler
ve bazlar arasında gerçekleşen reaksiyonlara nötralizasyon reaksiyonları denilmektedir. Asit
ve bazların sudaki reaksiyonları sonucunda genellikle tuz ve su oluşmaktadır. Tuz, katyon ve
anyonlardan oluşan iyonik bileşiklere verilen genel isimdir. Örneğin, en bilinen asit ve
bazlardan olan hidroklorik asit (HCl) ve sodyum hidroksit (NaOH) arasında oluşan
nötralizasyon reaksiyonu aşağıda görülmektedir. Reaksiyon sonunda sofra tuzu olarak ta
bilinen sodyum klorür (NaCl) ve su oluşmaktadır.

Kuvvetli asit ve baz arasındaki bu reaksiyonda oluş tuz nötraldir. Eğer kuvvetli asit ve
zayıf baz arasında bir nötralleşme reaksiyonu gelişirse oluşan tuz asidik tuzdur buna karşın
zayıf asit ve kuvvetli baz arasında gelişen nötralizasyon reaksiyonunda bazik tuz oluşmaktadır.

4.3.4. Yükseltgenme-İndirgenme (Redoks) Reaksiyonları
Yükseltgeme-indirgenme reaksiyonları reaktanların birinden diğerine elektron
aktarıldığı yani elektron alışverişinin gerçekleştiği reaksiyon türleridir. Pillerden elektik
üretimi, demirin paslanması gibi günlük hayatta karşılaştığımız birçok değişim yükseltgenmeindirgenme reaksiyonlarına örnektir. Redoks reaksiyonlarına en önemli örneklerden biri olan
demirin paslanması ile ilgili reaksiyon denklemi aşağıda verilmiştir.

Reaksiyonda demir elektron vererek “0” yükünden “3+” yüküne yükseltgenir. Aynı
zamanda oksijende elektron alarak “0” yükünden “2-“ yüküne indirgenir. Demir kendisi
indirgenirken karşısında bulunan oksijen atomuna elektron vererek yükseltgendiği için
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yükseltgen özellik gösterir. Aksine, oksijen kendisi yükseltgenirken karşısında bulunan demiri
indirgediği için indirgen özellik gösterir.
Bir reaksiyonun redoks reaksiyonu olarak adlandırılması için elektronların tam olarak
aktarılması gerekmemektedir. Buna örnek olarak iyonik bileşiklerin oluşumları verilebilir.
Hidrojen gazı ve klor gazı arasındaki reaksiyon elektron transferinin tam olmadığı redoks
reaksiyonlarına örnek olarak verilebilir.
H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
Oluşan hidrojen monoklorür bileşiği kovalent bağ içerir. Bileşikte hidrojen elektronunu
tam kaybetmez ancak elektron yoğunluğunun büyük kısmı klorüre geçmiş olduğundan hidrojen
kısmi pozitif yükle, klor ise kısmi negatif yükle yüklenir. Kısmi elektron transferinin
gerçekleştiği bu redoks reaksiyonda hidrojen yükseltgenmiş klor ise indirgenmiştir.
Metal ve ametaller arasındaki reaksiyonları redoks reaksiyonu olarak tanımlamak
kolaydır. Metaller elektron vererek katyon oluştururken ametaller elektron alarak anyon
oluşturmaktadır. Ancak ametaller arasında gerçekleşen redoks reaksiyonlarını tanımlamak
oldukça güçtür. Bir redoks tepkimesinde elektron transferini izlemek için reaktanların ve
ürünlerin yükseltgenme basamaklarının belirlenmesi gerekmektedir. Elektron transferinin
ardından bir atomun yükseltgenme basamağı bileşikteki veya iyonik bileşikteki atomun yük
sayısıdır. Örneğin yukarıda verdiğimiz HCl oluşum reaksiyonunu inceleyebiliriz.

Verilen reaksiyonda atomların üzerinde yazan sayılar yükseltgenme basamaklarını
göstermektedir. Reaksiyonda reaktanlar üzerinde yük yoktur bu nedenle yükleri sıfırdır. Ürün
molekülleri için elektron transferinin tam olarak gerçekleştiği kabul edilir. Sonuç olarak alınan
ve verilen elektron sayısı yükseltgenme basamağını temsil eder.
Yükseltgenme basamakları bir atomun reaksiyonda yükseltgendiğini ya da
indirgendiğini anlamamızı sağlamaktadır. Yukarıdaki reaksiyonda hidrojenin yükseltgenme
basamağında artış olması atomun yükseltgendiğini gösterir. Buna karşılık klor atomunun
yükseltgenme basamağı düşmüştür ve klor indirgenmiştir. Reaksiyondan da anlaşılacağı üzere
hidrojen ve klorun yükseltgenme basamakları sırasıyla “+1” ve “-1” dir ve toplamları sıfırdır.
Yükseltgenme basamaklarını bulmak için aşağıdaki kurallar takip edilebilir;
1. Bir atomun bağ yapmadığı durumda yükseltgenme basamağı sıfırdır.
Örnek
Na, K, Be, O2, P4 ve Br2 yükseltgenme basamakları “0” dır.
2. Tek atomlu iyonlar için yükseltgenme basamağı yüküne eşittir.
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Örnek
Li+ iyonu “1+”, Ba2+ iyon “2+”, I- iyonu “1-“, O2- iyonu “2-“.
3. Oksijenin çoğu bileşiğinde yükü “2-“ dir. Ancak peroksit iyonunda (O22-) yükü “1-”
dir.
4. Hidrojenin yükseltgenme basamağı metallerle tek başına oluşturduğu ikili bileşikler
dışında “1+” dır. Metaller ile oluşturduğu bileşiklerde ise yükseltgenme basamağı “1-“ dir
(NaH, LiH).
5. Halojenler arasında flor tüm bileşiklerinde yükseltgenme basamağı “1-“ dir. Diğer
halojenler bileşiklerinde halojenür iyonları halinde bulunurlar ve yükseltgenme basamakları
negatiftir. Yalnızca, oksiasit ve oksianyonlarda olduğu gibi oksijen ile oluşturdukları
bileşiklerde pozitif yükseltgenme basamağında bulunabilirler.
6. Nötr bir molekülde bulunanı atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfır
olmalıdır. Birden fazla atom içeren iyonlarda yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne
eşit olmalıdır.
7. Yükseltgenme basamağı tam sayı olmayabilir.
Örnek
Aşağıda verilen bileşik ve iyonlardaki elementlerin yükseltgenme basamaklarını
belirleyiniz.
a)BaO, b)H3(PO4), c) CrO42Çözüm
a) Kural 2’ye göre baryumun yükseltgenme basamağı 2+ (Ba2+) ve oksijenin
yükseltgenme basamağı 2- (O2-) olduğunu görmekteyiz.
b) H3(PO4) fosforik asiti simgelemektedir. Fosforik asit suda iyonlaştığında (H+) ve
(PO43-) iyonlarına ayrışmaktadır. Hidrojenin yükseltgenme basamağı 4. Kurala göre “1+” dır.
Diğer taraftan fosfat grubu (PO43-) net olarak 3- yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijenin
yükseltgenme basamağı “2-“ olduğuna göre fosfatın yükseltgenme basamağını x alırsak fosfat
iyonu için aşağıdaki eşitlik yazılmaktadır.
x + 4 (-2) = -3
x = +5 yani fosfor (P) “5+” yükseltgenme basamağındadır.
c) 6. Kurala göre kromat iyonunda (CrO42-) yükseltgenme basamakları toplamı “2-“ dir.
Oksijenin yükseltgenme basamağı “2-“ olduğuna göre Cr yükseltgenme basamağını x ile
gösterdiğimizde aşağıdaki eşitlik ortaya çıkar.
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x + 4(-2) = -2
x = +6 yani krom (Cr) “6+” yükseltgenme basamağındadır.
Bazı elementlerin periyodik tabloda bulunduğu yerlerden yükseltgenme basamakları
anlaşılabilmektedir. Metal elementlerin yalnızca pozitif yükseltgenme basamakları var iken
ametal elementler hem pozitif hem de negatif yükseltgenme basamaklarına sahip olabilirler. A
grubu elementlerin grup numaraları onların en yüksek yükseltgenme basamaklarını gösterirler.
Geçiş metalleri ise birden fazla yükseltgenme basamağında bulunabilmektedirler.

4.3.5. Yükseltgenme-İndirgenme Reaksiyonlarının Türleri
4.3.5.1. Birleşme Reaksiyonları
İki veya daha fazla maddenin birleşerek tek bir ürün meydana getirdiği redoks
reaksiyonlarına birleşme reaksiyonları denilmektedir. Örneğin aşağıda reaksiyon eşitliği verilen
kükürt ve oksijen molekülü arasında gerçekleşen birleşme reaksiyonu sonucunda kükürt dioksit
oluşmaktadır.

4.3.5.2. Bozunma Reaksiyonları
Birleşme reaksiyonlarının tam tersi olan bozunma reaksiyonlarında bir bileşik iki veya
daha fazla bileşene ayrışır. Örnek olarak civa(II) oksit (HgO) katısının bozunma reaksiyonu
verilebilir.

4.3.5.3. Yanma Reaksiyonları
Bir maddenin oksijenle reaksiyona girerek genellikle ısının açığa çıktığı reaksiyonlara
yanma reaksiyonları denilmektedir. Örnek olarak magnezyumun yanma reaksiyonunu
verebiliriz.

4.3.5.4. Yer Değiştirme Reaksiyonları
Bir bileşikteki iyon ya da atom başka bir bileşikte bulunan atom veya bileşik ile yer
değiştirdiğinde oluşan reaksiyonlara yer değiştirme reaksiyonları denmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kimyasal reaksiyonu tanımlayarak, bir kimyasal reaksiyonun denklem
halinde nasıl ifade edildiğini ve bu denklemde yer alan reaktanlar ve ürünlerin ne olduğu
öğrendik. Stokiyometri kavramının bir kimyasal reaksiyondaki madde miktarları arasındaki
sayısal bağlantı olduğunı açıklanarak örnekler verdik. Bir reaksiyonda oluşacak ürünün
miktarını belirleyen sınırlayıcı reaktanın nasıl belirleneceğini açıkladık. Teorik, gerçek ve
yüzde verim terimlerini tanımlayarak nasıl bulunacaklarını formüllerle öğrendik. Çözücü,
çözünen gibi kavramları açıklayarak sulu çözelti reaksiyonlarının neyi ifade ettiği öğrendik.
Sulu çözelti reaksiyon türlerini inceleyerek her birini örnekler ile pekiştirdik. Yükseltgenmeindirgenme reaksiyonlarının türlerini örneklerle açıkladık.
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Bölüm Soruları
1) İki veya daha fazla maddenin bir araya gelerek moleküllerdeki atomların aralarında
yeniden düzenlenmesine yol açan olaya ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziksel değişme

B) Kimyasal reaksiyon

C) Çökme D) Çözünme E) Birleşme

2) Aşağıda denkleştirilmiş olarak verilen reaksiyonda X yerine gelmesi gereken değer
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
2NO + XH2 → 2NH3 + 2H2O
A) 1 B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

3) Metanol (CH3OH) havada, 2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O reaksiyonuna göre
yanar. 32 gram metanolün yanması sonucu oluşan karbondioksitin gram miktarı hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir? (C = 12 g/mol, H = 1g/mol, O = 16 g/mol)
A) 11

B) 22

C) 33 D) 44

E) 55

4) Bir reaksiyonda oluşacak ürünün miktarını belirleyen bileşene ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazla reaktan

B) Son ürün

C) Sınırlayıcı reaktan

D) Çözücü

E) Çözünen

5) Uygulama yolu ile elde edilen ürünün miktarına ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel verim B) Yüzde verim C) Teorik verim D) Gerçek verim E) Hedef verim
6) Bir reaksiyonun gerçek verimi 20 g ve teorik verimi 25 g ise yüzde verimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 20

B) % 40

C) % 60

D) % 80

E) % 100

7) Çözelti içerisinde çok bulunan maddeye ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çözelti

B) Karışım

C) Bileşik

D) Çözünen

E) Çözücü
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8) Suda çözündüğünde elektriği ileten çözelti oluşturan maddelere ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derişik
oluşur.

B) Seyreltik

C) Elektrolit

D) Analit

E) Sterik

9) Kuvvetli bir asit ve zayıf bir bazın nötralleşme reaksiyonu sonucunda ------ ve su
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derişik tuz

B) Seyreltik tuz

C) Nötral tuz

D) Asidik tuz

E) Bazik tuz

10) Elektron alış verişinin gerçekleştiği reaksiyon türüne ------ reaksiyonu denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Redoks

B) Yerdeğiştirme C) Çökme

D) Bozunma

E) Elektrik

Cevaplar
1) B
2) E
3) D
4) C
5) D
6) D
7) E
8) C
9) D
10) A
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5. PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi
5.2. Gruplar ve Özellikleri
5.2.1. s Bloku Elementleri
5.2.1.1 IA Grubu Elementleri
5.2.1.2. Hidrojen
5.2.1.3. IIA Grubu Elementleri
5.2.2. p Bloku Elementleri
5.2.2.1. IIIA Grubu Elementleri
5.2.2.2. IVA Grubu Elementleri
5.2.2.3. VA Grubu Elementleri
5.2.2.4. VIA Grubu Elementleri
5.2.2.5. VIIA Grubu Elementleri (Halojenler)
5.2.2.6. VIIIA Grubu Elementleri (Soygazlar)
5.2.3. d Bloku Elementleri
5.2.4. f Bloku Elementleri
5.3. Elementlerin Periyodik Özellikleri ve Değişimi
5.3.1. Atom Yarıçapı
5.3.2 İyonik Yarıçap
5.3.3. İyonlaşma Enerjisi
5.3.4. Elektron İlgisi
5.3.5. Elektronegatiflik
5.3.6. Genel Kimyasal Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Elementlerin periyodik sıralanması hangi özelliklerine göre yapılmıştır?
 Periyodik cetvelde kaç tane periyot ve grup bulunur?
 Bilinen kaç tane element vardır?
 En radyoaktif element hangisidir?
 Hidrojen neden diğer tüm elementlerden farklıdır?
 Lantanit ve aktinit ne demektir?
 Periyodik cetvelde atom ve iyon yarıçapları nasıl değişir?
 Elektron ilgisi ile elektronegatiflik arasındaki fark nedir?
 Soygazların neden tepkimeye girme yatkınlıkları düşüktür?
 Paramanyetik ve diyamanyetik kavramları ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Periyodik Tablonun Tarihsel Modern periyodik tablonun Elementlerin
ilk
Gelişimi
oluşana kadar geçirdiği gruplandırılma örneği olan
aşamalar öğrenilir.
Döberiener’in triadlar kuralı
ve Newlands’in oktav kaidesi
incelenir. Mendeleyev ve
Moseley’in
çalışmaları
neticesinde
periyodik
tablonun günümüzdeki halini
aldığı açıklanır.
Gruplar ve Özellikleri

Periyodik tabloda yer alan
gruplar ve bu gruplarda yer
alan
elementler
genel
özellikleriyle
birlikte
öğrenilir.

Periyodik tabloda yer alan s,
p, d ve f blokları incelenir.
Her bir bloğa ait olan gruplar
açıklanır ve gruplardaki
elementlerin bazı özellikleri
incelenir.

Elementlerin
Periyodik Elementlerin bazı fiziksel ve
Özellikleri ve Değişimi
kimyasal
özelliklerinin
periyot ve gruplarda genel
olarak nasıl değişme eğilimi
gösterdiği öğrenilir.

Atom
yarıçapı,
İyonik
yarıçap, iyonlaşma enerjsi,
elektron
ilgisi
ve
elektronegatiflik
terimleri
tanımlanır. Periyodik tabloda
bir periyot ve grup boyunca
nasıl değiştiği açıklanır.
Ayrıca,
çapraz
ilişki
açıklanır.
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Anahtar Kavramlar

 Periyodik tablo
 Periyot
 Triadlar kuralı
 Oktav kaidesi
 Grup
 Alkali ve toprak alkali metaller
 Halojenler
 Soygazlar
 Geçiş metalleri
 Lantanitler
 Aktinitler
 Fiziksel özellikler
 Çapraz ilişki
 Elektronegatiflik
 Elektron ilgisi
 İyonlaşma enerjisi
 Atom yarıçapı
 İyonik yarıçap
 Paramanyetik
 Diyamanyetik
 Etkin çekirdek yükü
 Allotrop
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Giriş
Element kavramı ile birlikte, bu elementlerin belirli bir sistematiğe göre
sıralanabilecekleri düşüncesi ortaya çıkmıştır. Zaman içinde farklı aşamalardan geçmiş
olmasına rağmen periyodik tablonun gerçek anlamı önerilmesinden yaklaşık 50 yıl sonra
keşfedilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar elementlerin büyük bir kısmı
keşfedilmiş ve bağıl atom kütleleri belirlenmiştir. Yapılan gruplandırmalar elementlerin
benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca modern periyodik tablo yeni
elementlerin keşfine olanak tanımıştır.
Bu bölümde, periyodik cetvelin tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilecek. Bazı atom
özelliklerine ve bu özelliklerin tablodaki değişimlerine değinilecektir. Periyodik tabloda
bulunan gruplar incelenecek ve her gruba ait elementlerin özellikleri hakkında kısa bilgiler
verilecektir.
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5.1. Periyodik Tablonun Tarihsel Gelişimi
Elementlerin belirli bir sistematik düzende sıralanabilecekleri fikrinde kayda değer ilk
gelişme 1817 yılında Alman kimyacı J. W. Döberiener’ e aittir. Döberiener elementlerin (SSe-Te), (Ca-Sr-Ba), (Fe-Ni-Co) gibi üçlü gruplar halinde düşünüldüğünde atom tartıları
arasında bir ilişkinin olduğunu fark etmiştir. “Triadlar Kuralı” olarak isimlendirilen bu fikir
sınıflandırma için ilk somut örnek olmuş ve sonraki araştırmaların temelini oluşturmuştur.
1863 yılında İngiliz kimyacı J.A.R. Newlands, o zaman kadar bilinen elementlerin atom
tartılarına sıralandığında, her yedi elementten sonra gelen sekizinci elementin özelliğinin,
başlangıç elementinin özelliğine benzediğini görmüştür. Örneğin, ikinci sıradaki Lityum ile
dokuzuncu sıradaki sodyum ve on altıncı sıradaki potasyum özellikleri benzerdir. Aynı
benzerlik Berilyum, Magnezyum ve Kalsiyum elementleri arasında da mevcuttur. Atom
tartılarına göre yapılan bu diziliş her sekizinci elementin benzer olması nedeniyle müzik
notalarını andırmış (do-re-mi-fa-sol-la-si-do) ve Newlands tarafından “Oktav Kaidesi” olarak
isimlendirilmiştir. Ancak bu görüş kalsiyumdan sonra gelen elementlerin ilişkisini
açıklayamamıştır.
Tablo 5.1. Newlands sistematiği
I

II

III

IV

V

VI

VII

Li

Be

B

C

N

O

F

7

9

11

12

14

16

19

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

23

24

27

28

31

32

35

K

Ca

39

40

H
1

1869 yılında Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer birbirlerinden bağımsız olarak
yaptıkları çalışmaların sonucunda, elementlerin düzenli olarak sıralanabilmesi için çok daha
ileri bir tablo önerdiler. Rus kimyacı Mendeleyev’in tablosu atom tartılarının artışı esasına
dayanmaktaydı. Ancak iki yönüyle Newland’in önerdiği sistematikten farklıydı. Bunlar,
Mendeleev’in elementleri özelliklerine göre daha doğru bir biçimde gruplandırması ve henüz
keşfedilmemiş elementlerinin özelliklerinin tahmin edilmesine imkân vermesiydi. Örneğin,
Mendeleev alüminyumun hemen altında onunla aynı grupta olan bilinmeyen bir elementin
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varlığını ileri sürdü. Bu elemente eka-alüminyum adını verdi. Eka Sanskritçede ilk anlamına
geldiğinden eka-alüminyum onunla aynı grupta olan ilk element anlamına geliyordu. Gerçekten
de bu tahminden dört yıl sonra keşfedilen Galyum elementinin özellikleri Mendeleev’in
önerdiği eka-alüminyum ile oldukça uyumludur. Benzer şekilde silisyumun altında olması
gereken ilk elemente eka-silisyum adını vermiştir. 1886 yılında keşfedilen Germanyum
elementinin özellikleri de eka-silisyum ile uyumludur. Mendeleev’in adının Periyodik Tablo ile
birlikte anılmasının nedeni bilinmeyen elementlerin varlıklarını tahmin etmesindeki başarısıdır.
1913 yılında İngiliz fizikçi Henry Moseley atom numarası olarak adlandırdığı sayı ile
elementin yüksek enerjili elektronlarla etkileşimi sonucunda oluşan X ışınlarının frekansı
arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. X ışınlarının frekansının karekökü ile elementin
atom numarasının doğru orantılı olduğunu keşfetmiştir. Elementlerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin atom numaralarına göre değiştiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Böylece Periyodik
Tablo günümüzdeki atom numaralarına göre düzenlenmiş son halini almıştır. Periyodik tabloda
yatay sıralar “periyod”, düşey sıralar ise “grup” olarak adlandırılır.
Modern Periyodik tabloda toplam 18 grup ve 7 periyotta günümüzde 118 element
bilinmektedir.

Şekil 5.1. Modern Periyodik Tablo

5.2. Gruplar ve Özellikleri
5.2.1. s Bloku Elementleri
I A ve IIA grubu metalleri s bloku elementlerini oluşturur. En aktif metaller olarak
bilinirler. Bu elementler bir önceki periyotta yer alan soygazın elektron dağılımından farklı
olarak yeni s orbitallerinde IA için bir elektron, IIA için ise iki elektron içerirler. Örneğin, Na
atomunun en dış kabuğundaki bir elektron çıkarılırsa [Ne] un elektron dağılımına sahip pozitif
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bir Na+ iyonu oluşur. Mg atomundan ise iki elektron ayrılırsa [Ne] un elektron dağılımına sahip
pozitif Mg2+ iyonu elde edilir. s blokunu oluşturan iki grup aşağıda alt başlıklar halinde
incelenmiştir.
Na ([Ne]3s1) → Na+ ([Ne])+ eMg ([Ne]3s2) →Mg2+ ([Ne])+ 2 e-

5.2.1.1 IA Grubu Elementleri
Alkali metaller olarak bilinen IA grubu elementleri katı halde olup yumuşak metallerdir.
Parlaktırlar ve elektrik ve ısıyı iletirler. Lityum (Li), sodyum (Na), potasyum (K), rubidyum
(Rb), sezyum (Cs) ve fransiyum (Fr) bu grubu oluşturan elementlerdir. Bu elementler
bileşiklerinde sadece 1+ yükseltgenme basamağına sahiptirler. Alkali metaller çok reaktif
oldukları için doğada saf halde bulunmazlar. Suyla çok şiddetli reaksiyona girerek metal
hidroksitleri ve hidrojen gazı oluşur.
2 M(k) + 2 H2O(s)→ 2 MOH(aq) + H2(g)

(M=alkali metal)

Şekil 5.2. Metalik sodyum ile suyun reaksiyonu
Sodyum ve potasyum yer kabuğunda en çok bulunan alkali metallerdir. Rubidyum ve
sezyum minerallerine daha az rastlanır. Lityum doğada çoğunlukla magnezyum ile birlikte
bulunur ve birçok özellikleri yönünden diğer alkali metallere değil magnezyuma benzer. Bu
durum periyodik tabloda gözlenen çapraz ilişkinin bir sonucudur. Örneğin, lityum ve
magnezyum karbonat bileşikleri ısıtıldıklarında karbon dioksit çıkışıyla birlikte oksitlerine
dönüşürler. Ancak diğer alkali metal karbonatları ısıya dayanıklıdır.


2 Li2CO3

Li2O + CO2


MgCO3

MgO + CO2

5.2.1.2. Hidrojen
Bütün elementler periyodik tabloda belirli bir gruba ait iken hidrojen aslında hiçbir
gruba ait olmayan tek elementtir. Bazı periyodik tablolarda IA grubunda, bazılarında VIIA
grubunda, bazılarında ise başka seçenek olmadığı için periyodik tablonun en üstünde ortada
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gösterilir. IA grubuna yerleştirilme sebebi 1s1 elektron dağılımında tek elektrona sahip olması
ve bu özelliği nedeniyle IA grubu metallerine benzetilmesidir. Ancak, hidrojen aslında bir
ametaldir ve metal grubuna dahil edilmesi doğru değildir. Bu nedenle hidrojen ametal
gruplarına dahil edilmeye çalışılmış ve soygazların elektron düzenine sahip olması için tek
elektron eksiği olduğu düşünülerek VIIA grubunda gösterilmiştir. Ancak hidrojen halojenlere
pek benzemez. Örneğin Cl2 çok iyi bir yükseltgen iken H2 indirgendir. Hiçbir gruba dahil
edilemeyen hidrojen periyodik tablonun en üstünde ortaya yerleştirilmesi de son seçenektir.
Doğada hidrojen üç halde bulunabilir. Bunlar hidrojen gazı (H2), hidrojen iyonu ya da proton
(H+) ve radikal hidrojendir (H∙). Doğum halinde hidrojen olarak ta tanımlanan radikal hidrojen
moleküler hidrojenin tam olarak ikiye bölünmüş halidir. Reaksiyon yeteneği çok yüksektir ve
kararsızdır. Saniyenin çok küçük bir kesrinde reaksiyona girer.
H∙ + H∙ → H2
H∙ + I2 → H+ + I-

5.2.1.2. IIA Grubu Elementleri
Toprak alkali metalleri olarak bilinen IIA grubu elementleri alkali metallere göre daha
sert olup erime noktaları daha yüksektir. Berilyum (Be), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca),
stronsiyum (Sr), baryum (Ba) ve radyum (Ra) bu grubu oluşturan elementlerdir. Bileşiklerinde
sadece 2+ yükseltgenme basamağına sahiptirler. IIA grubu metallerinin suya karşı reaktiflikleri
değişkenlik gösterir. Berilyum suyla reaksiyona girmezken, baryum, kalsiyum ve stronsiyum
soğuk suyla bile reaksiyona girecek kadar reaktiftirler.
Ba(k) + 2 H2O(s)→ Ba(OH)2(aq) + H2(g)
Magnezyum ve kalsiyum yer kabuğunda en çok bulunan toprak alkali metalleridir.
Ayrıca bu iki element deniz suyunda da çok bulunur. Alkali metallerde olduğu gibi bu grup
içinde de grubun ilk üyesi olan berilyum diğer grup elementlerinden farklı özellik gösterir.
Çapraz ilişkiden dolayı berilyumun bazı özellikleri alüminyuma daha benzerdir.

5.2.2. p Bloku Elementleri
Periyodik tablonun p bloku elementleri fiziksel ve kimyasal özellikler yönünden çok
çeşitlidir. Bu blok içinde metal, yarı-metal ve ametal özellik gösteren üyeler bulunmaktadır.
Örneğin, IVA grubunun ilk üyesi olan karbon ametal, ondan sonraki iki element olan silisyum
ve germanyum yarı metal, kalay ve kurşun ise metalik özellik gösterir. Gruplar içinde
elementlerin aldıkları yükseltgenme basamakları da değişkendir. Örneğin, IIIA grubu
elementlerinden alüminyum sadece 3+ yükseltgenme basamağına sahipken diğer IIIA metalik
elementleri hem 1+ hem de 3+ yüklü iyonlar oluşturur. p blokunu oluşturan gruplar aşağıda alt
başlıklar halinde incelenmiştir.
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5.2.2.1. IIIA Grubu Elementleri
IIIA grubu bor (B), alüminyum (Al), galyum (Ga), indiyum (In) ve talyum (Tl)
elementlerinden oluşmuştur. Grubun ilk üyesi olan bor metalik özellik göstermez, ikili iyonik
bileşik oluşturmaz. Azot, oksijen, flor gibi yüksek elektron ilgisine sahip elementlerle bileşikler
oluşturur. Örneğin, flor ile üçgen düzlem geometride bor triflorür (BF3) bileşiğini oluşturur.
Azot ile oluşturduğu en basit bileşik ise bor nitrür (BN) dür. Suya ve oksijene karşı reaktif
değildir. Bor yeryüzünde çok az miktarda vardır. Bu yüzden bor minerallerinin bulunduğu
bölgeler çok önemlidir. Türkiye bu bölgelerden biridir.
Grubun ikinci üyesi olan alüminyum metaldir ve hem iyonik hem de molekül bileşikler
oluşturur. Örneğin alüminyum klorür (AlCl3) bileşiği iyonik iken alüminyum hidrür (AlH3)
molekül bileşiktir. Yeryüzünde çok bol bulunan alüminyum havayla temas ettiğinde
alüminyum oksit oluşturur.
4 Al(k) + 3 O2(g)→ 2 Al2O3(k)
Grubun üçüncü üyesi olan galyum 1+ ve 2+ yüklü iyon oluştururken indiyum ve talyum
metalleri için en yaygın yükseltgenme basamağı 1+ dır. Grubun ilk üyeleri olan bor ve
alüminyum için 3+ yükseltgenme basamağı önemli iken aşağılara inildikçe 1+ yükseltgenme
basamağı önem kazanır.

5.2.2.2. IVA Grubu Elementleri
IVA grubu karbon (C), silisyum (Si), germanyum (Ge), kalay (Sn) ve kurşun (Pb)
elementlerinden oluşmuştur. Grubun ilk üyesi olan karbon bir ametal, ondan sonraki iki element
olan silisyum ve germanyum yarı-metaldir. Kalay ve kurşun ise grubun metal özellik gösteren
üyeleridir. IVA grubu elementleri bileşiklerinde 2+ ve 4+ yükseltgenme basamağında
bulunabilir. Ancak karbon ve silisyum için 4+ değerlik daha kararlı iken kurşun bileşiklerinde
2+ yükseltgenme basamağı daha kararlıdır.
Bir elementin atomlarının farklı dizilişleri ile oluşan yapılara allotrop denir. Karbonun
elmas, grafit ve karbon siyahı olmak üzere üç allotropu vardır. Elmas bilinen en sert katı olup
elektriği iletmez. Grafit ise yumuşak, kaygan bir katıdır ve elektrik iletkenliği vardır. Karbon
siyahı ise belirli bir düzen içermeyen amorf bir katıdır.

Şekil 5.3. Karbonun üç farklı allotropu
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5.2.2.3. VA Grubu Elementleri
VA grubu azot (N), fosfor (P), arsenik (As), antimon (Sb) ve bizmut (Bi)
elementlerinden oluşmuştur. Grubun ilk iki üyesi olan azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon
yarı-metal, bizmut ise metaldir. Azot doğada iki atomlu gaz halinde (N2) bulunur. Azot için en
önemli kaynak havadır çünkü atmosferin yaklaşık %80 i azottan oluşmuştur. Azot ayrıca çeşitli
proteinlerin ve enzimlerin temel elementidir ve canlı organizmalar için çok önemlidir. Örneğin,
bakteriler nitrogenaz enzimini kullanarak havadaki azotu azot bileşikleri haline dönüştürür.
Azot monooksit (NO), diazot monoksit (N2O), azot dioksit (NO2), diazot tetraoksit(N2O4) ve
diazot penta oksit gibi çeşitli oksit bileşikleri vardır. N2O5 katı iken diğer azot oksitler gaz
fazındadır. Azot bileşiklerinde 3- ile 5+ arasında değişebilen yükseltgenme basamaklarına
sahiptir. Amonyak (NH3) en düşük yükseltgenme basamağı olan 3-‘ ye, sodyum nitrat ise
(NaNO3) en yüksek yükseltgenme basamağı olan 5+’ ya örnek olarak verilebilir. N2O5
bileşiğinin suyla reaksiyonundan önemli bir asit olan nitrik asit (HNO3) oluşur.
N2O5(k) + H2O(s)→ 2 HNO3(aq)
Grubun ikinci üyesi olan fosfor katıdır. Çeşitli allotropları içinden beyaz fosfor ve
kırmızı fosfor en önemlileridir. Beyaz fosfor düzgün dörtyüzlü geometride P4 molekülü halinde
bulunur. Yüksek sıcaklıkta oksijensiz ortamda ısıtılmasıyla amorf katı madde olan kırmızı
fosfor elde edilir. Tetrafosfor hekzaoksit (P4O6) ve tetrafosfor dekaoksit (P4O10) fosforun katı
oksit bileşikleridir. P4O10 bileşiğinin suyla reaksiyonundan önemli bir asit olan fosforik asit
(H3PO4) oluşur.
P4O10 (k) + 6 H2O(s)→ 4 H3PO4 (aq)
Arsenik, antimon ve bizmut doğada sülfür filizlerinden elde edilir. Bizmut kendinden
önceki gruplarda bulunan metallere göre çok daha az reaktif bir metaldir. Örneğin, elektrik
iletkenliği diğer metaller kadar yüksek değildir. Bu gözlem periyodik tabloda soygazlara doğru
gidildikçe metal özelliğin azaldığı kuralını doğrulamaktadır.
5.2.2.4. VIA Grubu Elementleri
VIA grubu oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se), tellür (Te) ve polonyum (Po)
elementlerinden oluşmuştur. Grubun ilk üç üyesi olan oksijen, kükürt, selenyum ametal, tellür
ve polonyum ise yarı-metaldir. Oksijen iki atomlu bir gazdır ve havanın yaklaşık % 20’si
oksijenden ibarettir. İki elektron alarak oksit iyonunu (O2-) oluşturur. Bu iyon pek çok iyonik
bileşikte bulunur. Oksijen silisyum ve metal oksitleri halinde yerkabuğunun ağırlıkça yaklaşık
% 40’ını oluşturur. Oksijenin oksijen (O2) ve ozon (O3) olmak üzere iki allotropu vardır. Mavi
renkli bir gaz olan ozon doğada, O2 moleküllerinin ultraviyole ışınları absorplaması sonucu
oluşur. Atmosferin yaklaşık 25. kilometresinden itibaren vardır ve oluşturduğu ozon tabakası
güneş ışığındaki zararlı ışınları absorplayarak yeryüzüne gelmesini engeller. Oksijen IA ve IIA
grubu metalleri ile oksit, peroksit ve süperoksit bileşikleri oluşturur. Oksijenin yükseltgenme
basamağının 2- olduğu oksit bileşiklerine lityum oksit (Li2O), 1- olduğu peroksit bileşiklerine

102

sodyum peroksit (Na2O2) ve1/2– olduğu süperoksit bileşiklerine ise potasyum süperoksit (KO2)
örnek olarak verilebilir.
Elementel kükürt ve selenyumun molekül formülleri sırasıyla S8 ve Se8 dir. Kükürt,
selenyum ve tellür de oksijen gibi iki elektron alarak 2- yüklü anyonlar (S2-, Se2-, Te2-) oluşturur.
Kükürt doğada daha çok sülfürleri halinde bulunur. Kükürt dioksit (SO2) ve kükürt trioksit
(SO3) en önemli oksit bileşiklerdir. SO3 bileşiğinin suyla reaksiyonundan önemli bir asit olan
sülfürik asit (H2SO4) oluşur.
SO3(g) + H2O(s)→ H2SO4 (aq)
Polonyum bilinen en kuvvetli radyoaktif ve zehirli elementtir. En yaygın izotopu olan
Po çok fazla α-tanecikleri yayar ve çok yüksek oranda enerji kapasitesi vardır. Bu nedenle
laboratuvarda çalışılması zordur ve bu yüzden sulu çözelti kimyası hakkında net bilgiler elde
edilemez. Tehlikeli bir madde olduğu için ticari kullanımı sınırlıdır. Daha çok nükleer tesislerde
ve uzay teknolojilerinde enerji kaynağı olarak kullanılır.
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5.2.2.5. VIIA Grubu Elementleri (Halojenler)
Halojenler olarak tanımlanan VIIA grubu flor (F), klor (Cl), brom (Br), iyot (I) ve astatin
(At) elementlerinden oluşmuştur. İyonlaşma enerjileri ve elektron ilgileri çok yüksektir.
Grubun ilk üyesi olan flor elektron ilgisi en yüksek elementtir ve bileşiklerinde sadece 1yükseltgenme basamağı alır. Flor çok reaktiftir ve suyla birleşerek oksijen gazı oluşturur.
Reaksiyon ürünü olan hidrojen florür camın (SiO2) yapısına etki edebilen tek asittir.
2 F2(g) + 2 H2O → 4 HF(g) + O2(g)
4 HF(g)+ SiO2→ SiF4 + H2O
Astatin radyoaktif bir element olduğundan özellikleri hakkında çok az şey
bilinmektedir. Grubun diğer üyelerinden klor sarı-yeşil bir gaz, brom koyu kırmızı bir sıvı ve
iyot gri-siyah bir katıdır. 1- ile 7+ arasında değişen yükseltgenme basamaklarına sahiptirler ve
bu yüzden çok farklı kimyasal özellik gösteren bileşikleri mevcuttur.

Şekil 5.4. Üç halojen elementi

103

5.2.2.6. VIIIA Grubu Elementleri (Soygazlar)
Soygazlar olarak tanımlanan VIIIA grubu helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), ksenon
(Xe) ve radon (Rn) elementlerinden oluşmuştur. Doğada tek atomlu olarak bulunurlar ve
renksizdirler. Atomlarının en dış ns ve np alt kabukları tamamen doludur. Bu yüzden çok
kararlıdırlar ve reaksiyona girme yeteneği en düşük olan element grubudur. Ayrıca iyonlaşma
enerjileri çok yüksektir ve elektron alma eğilimi göstermezler.
Soygazların uzun yıllar kimyasal bağ oluşturamadıkları
düşünülüyordu ve inert gazlar olarak anılmışlardı. Ancak 1963
yılında İngiliz kimyacı Neil Barlett (1932-2008) ilk ksenon bileşiğini
sentezlemiştir.

Xe(g) + PtF6(g)→ XePtF6(k)
O zamandan beri ksenon tetraflorür (XeF4), ksenon trioksit (XeO3) gibi çeşitli ksenon
bileşikleri elde edilmiştir.
Daha sonraları kripton diflorür (KrF2) gibi birkaç kripton bileşiği de sentezlenmiştir
ancak sayısı çok azdır. Helyum, neon ve argonun bilinen hiçbir bileşiği yoktur. Radon ise
radyoaktif bir gazdır ve bu yüzden çalışılması zordur özellikleri hakkında bilgi kısıtlıdır.

5.2.3. d Bloku Elementleri
d bloku elementleri, p blokundaki elektronegatif elementlerle, s bloğundaki daha
elektropozitif elementlerin arasında kalmıştır ve bu yüzden geçiş elementi olarak bilinirler.
Hepsi metal olduğu için geçiş metalleri olarak da isimlendirilirler. Elektron dizilimlerinin
değerlik elektronlarının d orbitallerinde bulunduğu elementlerin yer aldığı gruplardır. Bu
gruplar periyodik tablonun B gruplarını oluştururlar. Bu gruplar III B ile başlayıp IIIB, IVB,
VB, VIB, VII, VIIIB, IB ve IIB şeklinde sıralanırlar. İlk üyeleri demir (Fe), kobalt (Co) ve nikel
(Ni) olan üç sütunun bir arada oluşturduğu grup VIIIB grubunu oluşturur. Geçiş elementleri
genellikle serttir ve erime noktaları yüksektir. Geçiş elementlerinin çoğu 2+ yükseltgenme
basamağında bulunur. Ancak bu her zaman en kararlı hali göstermez. Bileşiklerinde çok farklı
yükseltgenme basamaklarında bulunabilirler. Örneğin, mangan 2+ (MnO) dan 7+ (KMnO4) ya
kadar değişebilen yükseltgenme basamaklarına sahiptir. Demir 2+ ve 3+ yüklü iyonlar
oluşturabilirken bakır 1+ ve 2+ yüklü iyonlar oluşturur.
Geçiş elementlerinin oluşturduğu hemen hemen bütün bileşikler renklidir ve sulu
çözeltilerinin rengi iyi bir belirteçtir. Örneğin, sulu çözeltilerinde Cu2+ mavi, Ni2+ yeşil, Co2+
pembe, Fe3+sarı-kahvedir (Şekil 5.5).
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Şekil 5.5. Bazı geçiş elementi katyonlarının sulu çözeltideki renkleri.

5.2.4. f Bloku Elementleri
f bloku elementlerinin tümü IIIB grubunda olup iki sıra halinde periyodik tablonun
altında gösterilmiştir. İç geçiş elementleri olarak da bilinen bu elementlerin atomlarının elektron
dağılımları f orbitali ile sonlanır. Altıncı periyottaki f bloku elementleri lantanitler, yedinci
periyottaki f bloku elementleri ise aktinitler olarak adlandırılır.
Periyodik tablonun altıncı sırasında bulunan lantanitler on beş elementten oluşan bir
gruptur. Bu elementler lantan (La), seryum (Ce), praseodim (Pr), neodim (Nd), prometyum
(Pm), samaryum (Sm), evropyum (Eu), gadaolinyum (Gd), terbiyum (Tb), disprosiyum (Dy),
holmiyum (Ho), erbiyum (Er), tulyum (Tm), iterbiyum (Yb) ve lütesyum (Lu) dur. Grubun ilk
elementi olan lantan 57 elektrona sahip iken son element olan iterbiyum 71 elektrona sahiptir.
Grup içinden sadece prometyum radyoaktif özelliğe sahiptir. Lantanitler çoğunlukla doğada
bulunan aktif metallerdir.
Periyodik tablonun yedinci sırasında bulunan aktinitler 5f alt kabuğu elementleri olarak
bilinir. Aktinitler on beş elementten oluşan bir gruptur. Bu elementler aktinyum (Ac), toryum
(Th), protaktinyum (Pa), uranyum (U), neptünyum (Np), plütonyum (Pu), amerikyum (Am),
kurıyum (Cm), berkilyum (Bk), kaliforniyum (Cf), aynştanyum (Es), fermiyum (Fm),
mendelevyum (Md), nobelyum (No) ve lawrensiyum (Lr) dur. Grubun ilk elementi olan
aktinyum 89 elektrona sahip iken son element olan lawrensiyum 103 elektrona sahiptir. Sulu
çözeltide nobelyum hariç yaygın yükseltgenme basamakları tıpkı lantanitlerde olduğu gibi 3+
dır. Nobelyumun ise kararlı olan yükseltgenme basamağı 2+ dır. Nükleer reaksiyonlara girme
konusunda çok aktif olan aktinitlerin tamamı radyoaktiftir.

5.3. Elementlerin Periyodik Özellikleri ve Değişimi
Periyodik tablodaki elementlerin atom numarası arttıkça, fiziksel ve kimyasal
davranışlarında da periyodik değişiklikler gözlenir. Bu bölümden atom yarıçapı, elektron ilgisi,
metalik karakter gibi elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri alt başlıklar halinde kısaca
açıklandıktan sonra bir grup ve periyod içinde nasıl değiştikleri hakkında bilgi verilecektir.

5.3.1. Atom Yarıçapı
Modern atom modeline göre atom çekirdeğinden uzaklaştıkça elektronların bulunma
olasılığı azalır ve ancak sonsuz uzaklıkta sıfır olur. Bu nedenle, tek bir atomun büyüklüğünün
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kesin bir sınırı yoktur. Atom büyüklüğünün ölçüsü olan atom çapı, yan yana iki atomun
çekirdekleri arasındaki mesafe, atom yarıçapı ise bu mesafenin yarısı olarak tanımlanır.

Şekil 5.6.İki atomun çekirdekleri arasındaki mesafe
Atomik yarıçap, çekirdekle dış kabuk elektronları arasındaki çekim kuvveti ile
belirlenir. Bölüm 2 de değinildiği gibi, bir atomdaki dış kabuk elektronları iç kabuk elektronları
tarafından perdelenir ve bu yüzden hissettiği çekirdek yükü azalır. Etkin çekirdek yükü (Zet)
olarak tanımlanan bu olgu atom yarıçapının belirleyicisidir. Periyodik tablonun bir grubu
içerisinde yukarıdan aşağıya doğru inildikçe baş kuantum sayısı arttığından etkin çekirdek yükü
büyük ölçüde artmaz ve bu yüzden atom yarıçapı artar. Bir periyod boyunca sağa doğru
gidildikçe baş kuantum sayısı aynı kaldığı için etkin çekirdek yükü artar ve bu yüzden atom
yarıçapı azalır (Şekil 5.7).

Şekil 5.7. Periyodik tabloda atom yarıçapları değişimi
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Örnek
Fosfor (P), Silisyum (Si) ve azot (N) atomlarını atom büyüklüklerine göre küçükten
büyüğe sıralayınız.
Çözüm
Azot ve fosfor VIA grubu elementleri olup azot fosforun üzerindedir. Dolayısıyla
azotun yarıçapı fosfordan küçüktür. Silisyum ve fosfor 3. periyod elementleri olup silisyum
fosforun solundadır. Fosforun yarıçapı silisyumdan küçüktür.
Sonuçta atom büyüklükleri N < P < Si şeklinde olacaktır.

5.3.2 İyonik Yarıçap
Nötr bir atom pozitif bir iyon oluşturmak üzere elektron verdiğinde, çekirdekteki pozitif
yük sayısı azalan elektronları daha kuvvetli çeker. Böylece, katyonlar oluştukları atomlardan
daha küçük olurlar.

Şekil 5.8. Atom ve katyon büyüklüklerinin karşılaştırılması

Nötr bir atom negatif bir iyon oluşturmak üzere elektron aldığında ise çekirdek yükü
sabit kalırken elektron sayısı artar. Dolayısıyla etkin çekirdek yükü azalır ve anyonlar
oluştukları atomlarından daha büyük olurlar.

Şekil 5.9. Atom ve anyon büyüklüklerinin karşılaştırılması
Eşit sayıda elektron içeren izoelektronik katyonlarda, iyon yükü daha büyük olan katyon
boyut olarak daha küçüktür. İzoelektronik anyonlarda ise, iyon yükü daha büyük olan anyon
boyut olarak daha büyüktür.

107

Örnek
Na+ ve Mg2+ iyonlarını iyon büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralayınız.
Çözüm
Na+ ve Mg2+ katyonları 10 elektrona sahip izoelektronik katyonlardır. 1s2 2s2 2p6
elektron dağılımına sahip olan bu katyonlardan Mg2+ iyonunun çekirdek yükü daha büyüktür
ve daha büyük iyon yüküne sahiptir. Dolayısıyla Na+ iyonundan daha küçüktür.
Sonuçta iyon büyüklükleri Mg2+ < Na+ şeklinde olacaktır.
Örnek
N3- ve F- iyonlarını iyon büyüklüklerine göre küçükten büyüğe sıralayınız.
Çözüm
N3- ve F- anyonları 10 elektrona sahip izoelektronik anyonlardır. 1s2 2s2 2p6 elektron
dağılımına sahip olan bu anyonlardan F- iyonunun çekirdek yükü daha büyüktür ve daha küçük
iyon yüküne sahiptir. Dolayısıyla N3- iyonundan daha küçüktür.
Sonuçta iyon büyüklükleri F- < N3-şeklinde olacaktır.

5.3.3. İyonlaşma Enerjisi
Temel halde gaz fazında bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji
miktarına iyonlaşma enerjisi denir. Bu tanımda atomun gaz fazında olması gerektiği
vurgulanmıştır. Bunun nedeni, gaz atomlarının birbirlerinden daha az etkilenmeleri ve
moleküller arası kuvvetlerin ihmal edilebilmesidir. İyonlaşma enerjisi, atomda bir elektronun
ne kadar kuvvetli tutulduğunun bir ölçüsüdür. İyonlaşma enerjisi değerinin artması, elektronun
koparılmasının zorlaşması anlamına gelir. Nört bir atomdan bir elektron koparılması için
gerekli olan enerji birinci iyonlaşma enerjisi (İE1), 1+ yüklü katyondan bir elektron koparılması
için gerekli olan enerji ikinci iyonlaşma enerjisi (İE2), 2+ yüklü bir katyondan bir elektron
koparılması için gerekli olan enerji üçüncü iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanır. Diğer
elektronların koparılmasıyla bu tanımlama dizisi devam eder.
Enerji + X(g)→ X+(g) + eEnerji + X+(g)→ X2+(g) + e-

; Birinci iyonlaşma enerjisi (İE1)
; İkinci iyonlaşma enerjisi (İE2)

Enerji + X2+(g)→ X3+(g) + e- ; Üçüncü iyonlaşma enerjisi (İE3)
Periyodik tabloda bir periyod boyunca soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi
genellikle artar. Çünkü artan atom numarası dolayısıyla etkin çekirdek yükü artar ve dış
elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekilir. Bu yüzden elektronun koparılması için daha
fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Ancak, periyodik tablodaki bu genel eğilim için bazı istisnalar
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vardır. Aynı periyotta bulunan IIA ve IIIA grubu elementleri arasında bir istisna vardır.
Örneğin; berilyum (Be) ile bor (B) arasında ve magnezyum (Mg) ile alüminyum (Al) arasında
beklenenin aksine bir değişim söz konusudur. Genel eğilime göre bu elementler arasında IIIA
grubu elementlerinin daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olması beklenirken IIA grubu
elementlerinin ki daha yüksektir. Bunun nedeni, IIIA elementlerinin ns2 np1 elektronik
konfigürasyona sahip olmalarıdır. Tek p elektronunu koparmak aynı enerji seviyesindeki
çiftleşmiş s elektronunu koparmaktan daha az enerji gerektirir. Aynı periyotta bulunan VA ve
VIA grubu elementleri arasında da bir istisna vardır. VA grubu elementleri ns2 np3 elektronik
konfigürasyonundadır ve p elektronları tektir. VIA grubu elementleri ise ns2 np4
konfigürasyonundadır ve bir tane p elektronu eşleşmiştir. İki elektronun aynı orbitalde olması
elektrostatik itmeyi arttıracağı için elektronun koparılması kolaylaşacaktır ve gerekli enerji
miktarı azalacaktır. Bu yüzden ikinci periyot elementlerinden azotun (N) iyonlaşma enerjisi
oksijenden (O) yüksektir. Aynı nedenle üçüncü periyot elementleri arasında da fosforun (P)
iyonlaşma enerjisi kükürtten (S) yüksektir.
Periyodik tabloda bir grup boyunca yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi
azalmaktadır. Aynı gruptaki elementlerin elektronik konfigürasyonları benzerdir. Fakat grupta
aşağı doğru inildikçe baş kuantum sayısı artar. Dolayısıyla elektronun çekirdeğe olan uzaklığı
artar ve çekim kuvveti azaldığından elektronun koparılması kolaylaşır. Bu nedenle elektronu
koparmak için gerekli olan enerji azalır. Örneğin, VIA grubu elementlerinden oksijen (O) ile
kükürt (S) arasında oksijenin birinci iyonlaşma enerjisi daha yüksektir.
Tablo 5.2 İkinci periyot elementlerinin iyonlaşma enerjileri (kj mol-1)
İyonlaşma
Enerjisi

Li

Be

B

C

N

O

(IA)

(IIA)

(IIIA)

(IVA)

(VA)

(VIA)

İE1

520

900

801

1080

1402

1314

1681

2081

İE2

7298

1750

2420

2353

2856

3338

3374

3952

İE3

11810

14840

3660

4620

4578

5300

6050

6122

21000

25020

6223

7475

7469

8408

9370

32827

37830

9445

10990

11023

12170

47277

53266

13326

15164

15230

64630

71334

17868

19999

İE4
İE5
İE6
İE7

F

Ne

(VIIA) (VIIIA)

Tablo 5.2’de ikinci periyot elementlerinin iyonlaşma enerji değerleri verilmiştir.
Basamaklı kırık çizgi boyunca görülen değişimlere dikkat edelim. Örneğin berilyum (Be) için
İE3 enerjisini vererek üçüncü elektronunu uzaklaştırmak istediğimizde elektron dağılımı 2s2
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olan bir soygaz sisteminin bozulması gerekmektedir. Bunun için verilmesi gereken enerji
miktarı aniden çok yükselmektedir. Bu durum normal kimyasal reaksiyonlarda Be3+ iyonunun
pek oluşmayacağı anlamına gelir. Benzer şekilde Li2+ ve B4+ iyonlarının da oluşması
beklenemez.

5.3.4. Elektron İlgisi
Gaz fazında bir atom veya iyona bir elektron ilave edildiği zaman açığa çıkan enerji
miktarına elektron ilgisi (Eİ) denir. İyonlaşma enerjisinin işareti termodinamik işaretleme
kurallarına uyarken elektron ilgisinin işareti bu kurallara uymaz. Örneğin, pozitif iyonlaşma
enerjisi elektron koparmak için enerji verildiği anlamına gelirken, pozitif elektron ilgisi bir
elektron eklendiğinde açığa çıkan enerji anlamına gelir. Bu bir çelişki değil tanımın gereği
yapılan bir kabuldür. Gaz fazındaki flor atomunun elektron alma reaksiyonlarını inceleyelim.
F(g) + e-

→ F-(g) Eİ: - 338 kj mol-1

F-(g)→ F(g) + e-

İE: +338 kj mol-1

Birinci reaksiyonun entalpi değişiminin işaretine bakılırsa olayın ekzotermik olduğu
sonucu çıkar. Fakat florun elektron ilgisi tablolarda +338 kj mol-1 olarak verilmektedir. Böylece
elektron ilgisini negatif yüklü bir anyondan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji
miktarı olarak düşünebiliriz. İkinci reaksiyonda florür iyonundan bir elektron kopma
reaksiyonu verilmiştir.
Periyodik tabloda aynı grup içinde aşağı doğru inildikçe elementlerin elektron ilgileri
azalır. Periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe ise artar. Ancak ikinci periyot
elementlerine bu genellemeden sapmalar gözlenir. Örneğin, N, O ve F boyutları küçük
atomlardır. Dış yörüngedeki elektronlar yeni eklenecek elektrona karşı güçlü bir itme kuvveti
gösterirler. Dolayısıyla elektronun bağlanması beklenen kadar kolay olmaz.
Ametal atomları tarafından ikinci elektronun alınması pozitif elektron ilgisine en iyi
örnektir. Burada eklenen elektron negatif bir iyona yaklaşmaktadır. Elektron ile anyon arasında
güçlü bir itme olur ve sistemin enerjisi artar. Böylece, elementin birinci elektron ilgisi negatif
iken ikinci elektron ilgisi pozitif olabilir. Oksijen elementi için bir elektron alma ve ikinci
elektronu alma reaksiyonları aşağıda verilmiştir.
O(g) + e-

→ O-(g)

O- (g) + e- → O2-(g)

Eİ1: -141 kj mol-1
Eİ2: +744 kj mol-1

5.3.5. Elektronegatiflik
Bir atomun moleküldeki bağ elektronlarını kendine doğru çekme gücüne
elektronegatiflik denir ve χ (ksi diye okunur) sembolü ile gösterilir. Bu tanıma göre
elektronegatiflik atomun yalnız başına bulunduğu haldeki bir özelliği değil, molekül içinde
bulunan atom özelliğidir. Flor (F) gibi elementlerde olduğu gibi bir atomun elektron kazanma
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eğilimi fazla ise elektronegatif olarak tanımlanır. Sodyum (Na) gibi alkali metaller ise elektron
kaybetme eğilimleri dolayısıyla elektropozitif olarak tanımlanır. Bir atomun elektronegatifliği
farklı şekillerde yorumlanmıştır. Paulingelektronegatifliği (χP), Mulliken elektronegatifliği (χM)
ve Allred-Rochow elektronegatifliği (χAR) bunlardan en önemlileridir. 1932 yılında Pauling
tarafından önerilen tanım bağ oluşum enerjilerine ait kavramlara dayanır. Pauling bağ
enerjilerindeki farklılıkları kullanarak birçok element için elektronegatiflik değerlerini
hesaplamıştır (Tablo 5.3).
Tablo 5.3 İlk dört periyottaki elementlerin Pauling elektronegatiflik (χp) değerleri
IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

Li

Be

B

C

N

O

F

0.98

1.57

2.04

2.55

3.04

3.44

3.98

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

0.93

1.31

1.61

1.90

2.19

2.58

3.16

K

Ca

Ga

Ge

As

Se

Br

0.82

1.00

1.81

2.01

2.18

2.55

2.96

H
2.20

Amerikalı fizikçi Mulliken ise elektronegatifliği iyonlaşma enerjisi ile elektron ilgisinin
aritmetik ortalaması olarak tanımlamıştır.
χM = 1/2 (İE + Eİ)
Mulliken’e göre; flora (F) yakın elementlerde olduğu gibi, bir elementin iyonlaşma
enerjisi ve elektron ilgisi büyükse elektronegatifliği de büyüktür. Eğer her ikisi de küçükse
elektronegatiflikte küçüktür. Mulliken hesaplamaları sonucunda elde edilen elektronegatiflik
değerleri Pauling ile paralellik gösterirler. Aşağıda verilen eşitlik yardımıyla iki ölçekteki
elektronegatiflik değerleri birbirine dönüştürülebilir.
χP= 1.35χM½ - 1.37
A. L. Allred ve E. Rochow tarafından önerilen ölçek ise bir atomun yüzeyindeki elektrik
alanıyla belirlenen elektronegatiflik tanımlamasına dayanır. Z* etkin çekirdek yükü olmak
üzere, yarıçapı r olan bir atomun yüzeyindeki elektrik alan Z*/r2 ile orantılıdır. Allred-Rochow
elektronegatifliği (χAR) değerlerinin bu alanla doğru orantılı olduğu varsayılır ve
elektronegatiflik değerleri aşağıda verilen eşitlik yardımıyla hesaplanır. Bu eşitliğe göre etkin
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çekirdek yükü büyük ve kovalent yarıçapı küçük olan elementler yüksek elektronegatifliğe
sahiptir.
χAR = 0.359Z*/r2+ 0.744

5.3.6. Genel Kimyasal Özellikler
Periyodik tabloda aynı gruptaki elementler benzer dış elektron konfigürasyonuna sahip
oldukları için kimyasal olarak oldukça yakın benzerlikler taşırlar. Ancak bu benzerlik bazen
komşu gruptan elementler ile de olabilir. Mendeleyev’ in henüz keşfedilmemiş elementlerin
özellikleri ile ilgili tahminlerinin doğruluğu komşu elementlerin benzerliğindendir. Çapraz
ilişki ya da diagonal ilişki olarak adlandırılan bu durum periyodik tabloda farklı periyotta ve
grupta olan iki element arasındaki benzerliklerdir. Tablo 5.4’de gösterildiği üzere, özellikle
ikinci periyodun ilk üç elemanı alt sırada çaprazlarında bulunan elementlerle benzerlikler
gösterirler. Bunun nedeni katyonlarının yük yoğunluklarının ve elektronegatiflik değerlerinin
yakın olmasıdır.
Tablo 5.4 Periyodik tabloda çapraz ilişkiler

Atom ve iyonların manyetik alandaki davranışları, elektronik konfigürasyonundan
kaynaklanan önemli bir özelliktir. Hareket eden elektronlar elektriksel alanda hareket eden bir
yüktür ve manyetik alanı etkiler. Tüm elektronları eşleşmiş olan atom ya da iyonlar
diyamanyetik olarak tanımlanır. Böyle bir tanecikte bütün elektronlar eşleştiği için
birbirlerinin manyetik etkilerini yok ederler ve tanecik manyetik alandan çok etkilenmez.
Eşleşmemiş elektronlara sahip olan atom ya da iyonlar ise paramanyetik olarak tanımlanır.
Böyle bir tanecikte eşleşmemiş elektron birbirlerinin manyetik etkilerini yok edemezler
dolayısıyla tanecik manyetik alandan çok etkilenir.

Şekil 5.10. Paramanyetik ve diyamanyetik örnekler
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Etkin çekirdek yükü periyodik özelliklerin değişiminde çok önemlidir. Ekin çekirdek
yükü büyüdükçe iyonlaşma enerjisi artar. Metalik karakter de iyonlaşma enerjisinin dolayısıyla
etkin çekirdek yükünün bir sonucudur. Bu yüzden metalik özellikler iyonlaşma enerjisi ile ters
orantılı olarak değişir. Periyodik tabloda bir periyot boyunca soldan sağa doğru gidildikçe
iyonlaşma enerjisi artarken metalik karakter azalır. Bir grup boyunca yukarıdan aşağı doğru
inildikçe iyonlaşma enerjisi azalırken metalik karakter artar. Buna göre IA grubu elementleri
metalik karakteri en yüksek olan gruptur. Grubun son üyesi fransiyum (Fr) ise metalik
karakterin en belirgin olduğu elementtir. VIIA grubu elementleri ise ametal karakteri yüksek
olan gruptur. Grubun ilk üyesi flor (F) ise ametal karakterin en belirgin olduğu elementtir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde periyodik tablonun tarihsel gelişimini ve günümüzdeki modern halini
öğrendik. Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığında alt alta gelen elementlerin
benzer özellikler gösterdiğini öğrendik. Periyodik tabloda yer alan blokları ve bu blokların
içerdiği grupları detaylı olarak inceledik. Baş grup elementleri olarak ta bilinen A grubu
elementlerini ve özelliklerini alt başlıklar halinde irdeledik. Geçiş elementlerinin B gruplarında
yer aldığını ve bileşiklerinin genellikle renkli olduğunu öğrendik. İç geçiş elementleri olarak da
bilinen lantanitler ve aktinitler serisinin her birinde on beş element bulunduğunu ve aktinitler
serisinin hepsinin radyoaktif özellik gösterdiğini öğrendik. Atom yarıçapı, iyonik yarıçap,
elektron ilgisi, iyonlaşma enerjisi, elektronegativite kavramlarını öğrendik. Ayrıca bu
kavramların bir periyod ve grup boyunca nasıl değiştiğini inceledik. Son olarak diagonal ilişki
olarak da adlandırılan çapraz ilişki konusuna değindik. Çapraz ilişki neticesinde tabloda farklı
periyotta ve grupta yer alan bazı elementlerin benzer özellik gösterebileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) X ışınlarıyla yaptığı çalışmalar neticesinde periyodik tablonun günümüzdeki atom
numaralarına göre düzenlenmiş son halini almasını sağlayan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mendelev
B) Moseley
C) Newlands
D) Meyer
E) Döberiener
2) Aşağıdakilerden hangisi periyodik tabloda bulunan bloklardan biri değildir?
A) s

B) p

C) d

D) f

E) g

3) Aşağıdakilerden hangisi A grubu elementlerinden değildir?
A) Sodyum

B) Bor

C) Alüminyum

D) Demir

E) Magnezyum

4) Periyodik tablo ile ilgili verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Modern periyodik tabloda toplam 18 grup ve 7 periyot bulunur.
B) Periyodik tabloda yatay sıralar periyod olarak adlandırılır.
C) IA grubu elementleri toprak alkali metalleri olarak bilinir.
D) Altıncı periyottaki f bloğu elementleri lantanitlerdir.
E) Aktinitler on beş elementten oluşan bir gruptur.
5) Bir elementin atomlarının farklı dizilişleri ile oluşan yapılara …………… denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allotrop
B) Etkin çekirdek
C) Ametal
D) Triad
E) İzoelektronik
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6) Aşağıda verilen elementlerden hangisi bir halojendir?
A) Ksenon

B) Flor

C) Kükürt

D) Argon

E) Polonyum

7) 11Na, 12Mg ve 8O elementlerinin atom çapına göre büyükten küçüğe sıralaması hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Na˃O˃Mg
B) Mg˃Na˃O
C) O˃Na˃O
D) Na˃Mg˃O
E) M g˃O˃Na
8) Bir atomun moleküldeki bağ elektronlarını kendine doğru çekme gücüne ……denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elektron ilgisi
B) İyonlaşma enerjisi
C) Diyamanyetik
D) Etkin çekirdek yükü
E) Elektroneg atiflik
9) 15P, 11Na ve 18Ar elementlerinin elektron ilgisine göre büyükten küçüğe sıralaması
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) P˃Na˃Ar
B) Ar˃P˃Na
C) P˃Ar˃Na
D) Na˃P˃Ar
E) Ar˃Na˃P
10) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Bir periyod boyunca sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı azalır.
B) İzoelektronik katyonlarda, iyon yükü daha büyük olan katyon daha küçüktür.
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C) Bir periyod boyunca sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi azalır.
D) Bir grup boyunca aşağı doğru inildikçe elementlerin elektron ilgileri azalır.
E) İzoelektronik anyonlarda iyon yükü daha büyük olan anyon daha büyüktür.

Cevaplar
1) B
2) E
3) D
4) C
5) A
6) B
7) D
8) E
9) A
10)
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6. GAZLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Gazlar ve gazların temel özellikleri
6.2. Gaz Basıncı
6.2.1. Basınç Birimleri
6.3. Gaz Yasaları
6.3.1. Boyle Yasası
6.3.2. Charles ve Gay-Lussac Yasaları
6.3.3. Avogadro Yasası
6.3.4. İdeal Gaz Yasası
6.3.5. İdeal Gaz Yasasının Uygulamaları
6.3.5.1. Gaz Halinde Bir Maddenin Molar Hacmi
6.3.5.2. Gaz Halinde Bir Maddenin Yoğunluğu ve Mol Kütlesi
6.3.6. Dalton’un Kısmi Basınçlar Yasası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Gaz nedir?
 Gazların temel özellikleri nelerdir?
 Gaz basıncı nedir?
 Atmosfer basıncı nasıl ölçülür?
 Gazların basıncı hangi aletler ile ölçülebilir?
 Gaz basıncının birimleri hangileridir?
 Temel gaz yasaları hangileridir?
 İdeal gaz nedir?
 İdeal gaz denklemi nasıl elde edilir?
 Daltonun kısmi basınçlar yasası neyi ifade eder?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Gazlar ve gazların temel Gazlar tanımlanır ve gazların Gazlar ve gazların temel
özellikleri
temel özellikleri hakkında özellikleri
hakkında
bilgi sahibi olunur.
açıklamalar yapılır.
Gaz basıncı

Gaz basıncı tanımlanır ve Gaz basıncının neyi ifade
basınç birimleri hakkında ettiği, birimleri ve nasıl
bilgi sahibi olunur.
ölçüleceği
konularında
açıklamalar yapılır.

Gaz yasaları

Gaz yasaları hakkında bilgi Gaz yasaları ortaya konulur
sahibi olunur.
ve ideal gaz yasasının elde
edilişi ortaya konularak
örnekler
üzerinde
açıklamalar yapılır.
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Anahtar Kavramlar













Gaz
Gaz basıncı
Atmosfer basıncı
Paskal
Boyle yasası
Charles ve Gay-Lussac yasası
Avogadro yasası
İdeal gaz yasası
Gaz sabiti
Kısmi basınç
Daltonun kısmi basınçlar yasası
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Giriş
Gazlar bulundukları ortamın hacmini ve şeklini alan, kolayca sıkıştırılabilen ve kendi
aralarında karışabilen maddenin üç halinden biridir. Bu bölümde gazların genel özellikleri, gaz
basıncı, gaz yasaları, ideal gaz denklemi, Daltonun kısmi basınçlar yasası gibi konular
incelenecektir. Hayatımızda büyük bir yeri olan ve çevremizi kaplayan hava da bir gaz
karışımıdır ve içerdiği gazlar doğal yaşam için gerekli maddelerdir. Gazların davranışları ile
ilgili gözlemlediğimiz ancak açıklayamadığımız özellikler de bu bölüm altında irdelenecektir.
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6.1. Gazlar ve Gazların Temel Özellikleri
Yerküreyi saran ve atmosferin en alt tabakasını oluşturan hava insan ve diğer canlılar
için hayati öneme sahip birçok gazın oluşturduğu gaz karışımıdır. Her ne kadar insanlar
tarafından oksijen havanın asli bileşeni olarak bilinse de gerçekte hava karışımının asli bileşeni
azottur. Havanın kabaca % 78 azot gazı, % 21 oksijen gazı ve kalan % 1 lik kısım ise
karbondioksit ile diğer gazlardan oluşmaktadır. Normal atmosfer koşullarında sadece 11
element gaz halinde bulunmaktadır. Tablo 6.1.’de gaz halinde bulunan bazı elementler ve gaz
halindeki bileşikler görülmektedir. Bu gaz halindeki elementlerden hidrojen, azot, oksijen, flor
ve klor iki atomlu gaz molekülleri halinde bulunmaktadır.
Tablo 6.1. Gaz halinde bulunan bazı elementler ve bileşikler
Elementler
Hidrojen molekülü (H2)
Oksijen molekülü (O2)
Ozon (O3)
Azot molekülü (N2)
Flor molekülü (F2)
Klor molekülü (Cl2)
Helyum (He)
Neon (Ne)
Argon (Ar)
Kripton (Kr)
Ksenon (Xe)
Radon (Rn)

Bileşikler
Karbon monoksit (CO)
Karbon dioksit (CO2)
Metan (CH4)
Etan (C2H6)
Amonyak (NH3)
Hidrojen klorür (HCl)
Hidrojen florür (HF)
Azot monoksit (NO)
Azot dioksit (NO2)
Diazot monoksit (N2O)
Kükürt dioksit (SO2)
Hidrojen sülfür (H2S)

Çok güçlü elektrostatik kuvvetler ile bir arada tutulan iyonik katı bileşikler normal
atmosfer koşulları altında gaz halinde bulunmazlar. Bu mevcut elektrostatik çekim kuvvetlerini
kırmak için çok büyük enerjiler gerekmektedir. İyonik bileşiklerin aksine moleküler bileşikler
farklı davranışlar gösterirler. Bazı moleküler bileşikler gaz halinde bulunmaktadırlar. Normal
atmosfer koşullarında katı veya sıvı halde bulunan moleküler bileşikler iyonik bileşiklere
nazaran çok daha kolay gaz haline geçmektedirler. Moleküller arası çekim kuvvetleri moleküler
bileşiklerin hangi fiziksel halde bulunacağını belirler. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin
büyük olması maddenin gaz haline geçmesini güçleştirir.
Kimi gazlar hayati açıdan çok büyük öneme sahipken bazıları zehirli, bazıları da inerttir
ve reaksiyon yetenekleri yoktur. Oksijen molekülü hayatta kalmamız açısından çok önemli iken
hidrojen sülfür zehirlidir. Helyum ve neon gibi gazlar ise inerttir ve başka maddeler ile
reaksiyon vermezler.
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Gazların bazı temel fiziksel özellikleri şunlardır:
 Maddenin en düzensiz halidir.
 Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.
 Farklı gazlar aynı kaba konulduklarında karışabilirler.
 Yoğunlukları diğer fiziksel hallere göre daha düşüktür.
 Akışkandırlar ve sıkıştırılabilirler.
 Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler.

6.2. Gaz Basıncı
Gaz molekülleri hem birbirlerine hem de bulundukları ortamın yüzeyine çarparak
hareket ederler. Bu moleküler düzeyde gerçekleşen her bir çarpışma küçük şiddette kuvvetler
oluşturur. Diğer yandan moleküllerin birlikte oluşturdukları bu kuvvetler birleşerek daha
şiddetli bir etkiye yol açarlar. Bir gazda bulunan moleküller ile etraflarındaki yüzey arasında
gerçekleşen çarpışmalar sonucu basınç meydana gelir. Atmosferde bulunan gaz molekülleri
sonucu oluşan hava basıncına alıştığımızdan dolayı varlığını hissedemeyebiliriz. Dünyanın
atmosfer basıncında oluşan değişmeler rüzgârları ve bazı benzer hava olaylarını gerçekleştirir.
Basınç sayesinde nefes alıp verebilir, bir topu şişirebilir veya bir pipetle herhangi bir sıvıyı
çekebiliriz. Herhangi bir gazın basıncı, taneciklerin çarpışmalarından doğan kuvvetin
çarptıkları yüzey alanına bölünmesi ile hesaplanır.

Bir gazın oluşturduğu basınç belirli bir hacimde içerdiği taneciklerin sayısına bağlıdır.
Az sayıda gaz taneciği düşük basınca neden olur. Belirli bir hacimde gaz taneciklerinin sayısı
artan yükseklik ile azalır ve bunun sonucu basınçta azalmaktadır. En önemli örneklerden biri
uçaklar ile yapılan seyahatlerde hissedilen basınçtır. Uçaklar yerden yaklaşık 3 km yükseklikte
uçar ve burada oluşan basınç düşüşü nedeniyle yolcuların nefes alması ancak kabini yapay
olarak basınçlandırmak ile mümkün hale getirilebilir. Ayrıca uçak seyahatlerinde sıklıkla
karşılaşılan diğer bir olay ise basınç düşüşünden kaynaklı oluşan şiddetli kulak ağrısıdır. Uçakta
seyahat esnasında dış basınç düşerken iç basınç aynı kalır ve bunun sonucu olarak dengesizlik
nedeniyle yüksek iç basınç kulak zarlarına baskı yapar ve ağrıya sebep olur. Yapılacak esneme
hareketleri neticesinde fazla hava dışarı atılarak basınç dengelenebilir ve ağrı dindirilebilir.
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6.2.1. Basınç Birimleri
Gazların en kolay ölçülebilen birimlerinden biri basınçtır. Basıncı birkaç farklı birim
kullanılarak ifade edilebilmektedir. Yaygın olarak kullanılan basınç birimlerinden biri
milimetre civadır (mmHg) ve bu birim basıncın barometre kullanarak ölçülmesinden ortaya
çıkmıştır. Barometre açık ucu civaya batırılmış bir tüpten oluşan düzenektir. Atmosfer
tarafından civaya uygulanan basınç sonucu civa tüpün içerisinde yükselmektedir. Deniz
seviyesinde atmosferin oluşturduğu basınç civayı 760 mm yüksekliğe çıkarmaktadır.
Barometrelerde civa kullanılmasının en önemli sebebi yoğunluğun çok yüksek olmasıdır. Civa
yerine su kullanılsaydı bu yükseklik 10,3 m olacaktı. Tüpteki civa seviyesi basıncın azalmasıyla
düşmekte artmasıyla da yükselmektedir.

Şekil 6.1. Atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan örnek bir barometre
Barometreyi icat eden İtalyan fizikçi Evangelista Torricelli anısına mmHg birimi Torr
olarak ta tanımlanmaktadır.

Deniz seviyesindeki ortalama atmosfer basınç olan atmosfer (atm) diğer bir basınç
birimi olarak kullanılmaktadır. Yani, 1 atm basınç 760 mmHg’ya eşdeğerdir.

Basıncın SI birimi paskaldır (Pa). 1 Pa metrekare başına 1 Newton (N) olarak tanımlanır.
Paskal atmosfer basınca göre çok daha küçük bir birimdir.
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İnç kare başına düşen pound (psi) ve santimetre civa (cmHg) diğer sık kullanılan basınç
birimleridir. Yaygın olarak kullanılan basınç birimleri Tablo 6.2.’de özetlenmiştir.
Tablo 6.2. Yaygın olarak kullanılan basınç birimleri
Birim
Milimetre civa
Santimetre Civa
Torr
Atmosfer
Paskal
İnç Kare Başına Pound

Kısaltma
mmHg
cmHg
torr
atm
Pa
psi

Ortalama Basınç (Deniz Seviyesinde)
760 mmHg
76 cmHg
760 torr
1 atm
101325 Pa
14,7 psi

Barometrenin çalışma prensibine benzer olarak kullanılan manometreler atmosfer
basıncından çok gazların basıncını ölçmek için kullanılan aletlerdir. İki çeşit manometre
bulunmaktadır. Bunlardan ilki atmosfer basıncının altındaki gaz basınçlarını ölçmek için
kullanılan kapalı-tüp manometrelerdir. Diğeri ise atmosfer basıncına eşit veya daha yüksek gaz
basınçlarını ölçmek için kullanılan açık-tüp manometrelerdir.

Şekil 6.2. Gaz basıncını ölçmek için kullanılan a) kapalı uçlu, b) açık uçlu manometre örneği

127

6.3. Gaz Yasaları
Bir gaz örneğinin basınç (P), hacim (V), sıcaklık (T) ve mol miktarı (n) olmak üzere
dört temel özelliği vardır. Bu bölümde üzerinde durulacak gaz yasaları gazların bu fiziksel
özelliklerinin sayısız deneyler ile incelenmesiyle ortaya çıkmıştır. Her bir fiziksel özelliğin
değişmesi bir diğerini etkilemektedir. Gaz yasaları bu temel fiziksel özelliklerin birbiri ile olan
ilişkileri açıklamaktadır.

6.3.1. Boyle Yasası
İngiliz bilim insanı Robert Boyle gazların basınç-hacim ilişkisini J şeklindeki tüp
düzenekleri kullanarak incelemiştir. Şekil 6.3.’te bulunan tüpteki basıncı arttırmak için tüpe
civa eklenmektedir. Şekil 6.3.a’da, tüpe eklenen civa tarafından uygulanan basınç atmosfer
basıncına eşittir. Şekil 6.3.b ve c’de artan civa ilaveleri ile basınçtaki artış gaz hacminde düşüş
meydana getirmiştir.

Şekil 6.3. Robert Boyle’un gazların basınç-hacim ilişkisini araştırdığı J şeklinde tüp düzenek
Boyle yaptığı çalışma ile sabit sıcaklıkta gaz üzerine uygulanan basınç artışı ile birlikte
gaz hacminin azaldığını ortaya koymuştur. Hacim ve basınç arasındaki bu ilişki Boyle Yasası
olarak bilinmektedir. Basınç ve hacim arasında ters orantı vardır ve çarpımları sabittir. Şekil
6.4.’te basınç-hacim grafiği görülmektedir.
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Şekil 6.4. Sabit sıcaklıkta gazların basınç-hacim grafiği
Bir gaz örneği için sabit sıcaklıkta gazın miktarı değişmediği durumda, basınç ve hacim
değişimlerinde P ve V çarpımı sabittir. Herhangi biri değişirse çarpımları yine bir sabite eşittir.
Yani ilk durumda basınç ve hacim P1 ve V1 iken son durumda P2 ve V2 olursa aşağıdaki eşitlik
elde edilir.

Örnek
Bir balon 0,5 atm basınçta hava ile doluyken 1,8 L hacime sahiptir. Balona dışarıdan
hava verilmeden hacmi 2,7 L’ye yükseltilirse hava içerisindeki basınç kaç atm olur?
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

Verilenler formülde yerine yazılarak son basınç (P2) hesaplanır.
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6.3.2. Charles ve Gay-Lussac Yasaları
Charles ve Gay-Lussac yasaları basıncın sabit tutulduğu durumlarda sıcaklık-hacim
arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Charles ve Gay-Lussac yaptıkları çalışmalarda sabit
basınçtaki gazların ısıtıldıklarında hacimlerinin arttığını, soğutulduklarında ise hacimlerinin
azaldığını göstermişlerdir. Hacim ve sıcaklık (Kelvin cinsinden) arasında doğru orantı vardır
ve oranları sabittir. Şekil 6.5.’te hacim-sıcaklık grafiği görülmektedir.

Şekil 6.5. Sabit basınçta gazların sıcaklık-hacim grafiği
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Bir gaz örneği için sabit basınçta gazın miktarı değişmediği durumda, hacim ve sıcaklık
(Kelvin) değişimlerinde V ve T oranı sabittir. Herhangi biri değişirse oranları yine bir sabite
eşittir. Yani ilk durumda hacim ve sıcaklık V1 ve T1 iken son durumda V2 ve T2 olursa aşağıdaki
eşitlik elde edilir.

Charles ve Gay-Lussac yasası ayrıca sabit hacimdeki bir ortamda belirli bir miktar gazın
basıncının sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu göstermiştir.

Sabit hacimde bir gazın iki farklı basınç ve sıcaklık koşullarında aralarındaki ilişkiyi
tanımlayacak eşitlik oluşturulmuştur.

Örnek
Sabit hacimli bir teneke kutuda bulunan bir gaz karışımı 40 oC sıcaklıkta 1,2 atm basınç
oluşturmaktadır. Teneke kutunun sıcaklığı dışarıdan ısıtma ile 70 oC’ye getirilirse basınç kaç
atm olur?
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

131

Verilenler formülde yerine yazılarak son basınç (P2) hesaplanır.

6.3.3. Avogadro Yasası
İtalyan bilim insanı Amedeo Avogadro yaptığı çalışmalarla Boyle, Charles ve GayLussac Yasalarını tamamlamıştır. Diğer gaz yasalarında gazın miktarı sabit tutulmuştur ve
bunun üzerinden denemeler yapılmıştır. Avogadro yasasına göre sabit basınç ve sıcaklıkta gaz
miktarı (mol sayısı, n) ile hacim arasında doğru bir orantı vardır. Çünkü gaz taneciği artışı gazın
daha fazla yer kaplamasına neden olacaktır. Örneğin, bir balon pompa yardımı ile şişirilirken
her bir pompa darbesinde balon içerisine bir miktar daha gaz taneciği eklenmektedir ve
böylelikle balon şişerek hacmi artmaktadır.

Bir gazın sabit basınç ve sıcaklıkta, iki farklı mol sayısı (n1 ve n2) ve hacim (V1 ve V2)
değerlerindeki ilişkiyi tanımlayacak eşitlik aşağıda verilmiştir.
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Örnek
Bir balon içerisinde 1,8 mol hava bulunmaktadır ve balonun kapladığı hacim 11,2 L’dir.
Balonun ağzı açılarak bir miktar hava çıkışı gerçekleştirilmiştir ve balon içerisinde 0,6 mol hava
kalmıştır. Balonun son hacmi kaç L’dir?
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

Verilenler formülde yerine yazılarak son hacim (V2) hesaplanır.

6.3.4. İdeal Gaz Yasası
Boyle, Charles ve Gay-Lussac ve Avogadro yasalarının birleştirilmesiyle ideal gaz
yasası elde edilmiştir. Bu üç yasayı aşağıda özetleyelim.

Bu üç ifade birleştirilerek gazların davranışları tek bir eşitlik ile ifade edilir.
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İdeal gaz denkleminde R gaz sabiti olarak adlandırılmaktadır. İdeal gaz denklemi
kullanılarak P, V, n ve T arasındaki ilişki ortaya konulabilmektedir. İdeal gaz bu yasaya uyan
ve gerçekte olmayan düşünsel bir gazdır. İdeal gazın içerdiği gaz molekülleri arasında itme ve
çekme yoktur. Ayrıca gaz taneciklerinin hacmi kabın hacmi yanında ihmal edilmektedir.
Gerçekte ideal bir gazın olmamasına rağmen uygun basınç ve sıcaklık altında gazlar ideal gazlar
gibi davranır ve ideal gaz denklemi kullanılarak gaz problemleri çözülebilir. İdeal gaz denklemi
kullanılırken R sabitine ihtiyaç duyulmaktadır. R sabiti hesaplanırken standart sıcaklık ve
basınç kullanılır. Standart sıcaklık ve basınç koşulları (normal koşullar) çoğunlukla STP
şeklinde adlandırılır, sıcaklık ve basınç sırasıyla 0 oC (27,15 K) ve 1 atm olarak
kullanılmaktadır. STP koşullarında gerçek gazlar ideal gaz gibi davranır ve bu şartlarda ideal
bir gazın hacmi 22,4 L’dir. Normal koşullar altında verilen değerler ideal gaz denkleminde
yerine konulduğunda R sabiti elde edilmektedir.

Çoğu gaz problemi çözülürken R sabiti için genellikle üç anlamlı rakamla kullanımı
olan 0,0821 L atm/mol K değeri kullanılmaktadır.
İdeal gaz denklemi içerdiği değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi de ortaya
koymaktadır. Örneğin sabit basınçta Charles yasasında belirtildiği gibi hacim ile sıcaklık
arasında doğru orantı bulunmaktadır. Diğer yandan hacim ve mol sayısının sabit olduğu
ortamda sıcaklık ile basınç arasında da doğru orantı bulunmaktadır. Bu orantıyı örneklendirmek
gerekirse deodorant ve sprey kutularının ısıtılmaması veya yakılmaması yönündeki uyarılardır.
Çünkü sabit hacim ve mol miktarı ele alındığında basınç ile sıcaklık arasında Gay-Lussac yasası
uyarınca doğru orantı bulunmaktadır. Yani, içerisinde gaz bulunan bu aerosol kutularını ısıtmak
basınç artışına ve patlamalara neden olabilmektedir. Sabit hacim ve mol sayısında ideal gaz
denklemi aşağıdaki eşitliğe dönüşmektedir.
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Örnek
1,2 atm basınç ve 323 K sıcaklıkta, 0,6 mol hidrojen gazının kapladığı hacmi
hesaplayınız.
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

Verilenler formülde yerine yazılarak hacim (V) hesaplanır.

6.3.5. İdeal Gaz Yasasının Uygulamaları
İdeal gaz denklemindeki 4 değişkenden üçü verildiğinde dördüncü değişken kolaylıkla
hesaplanabilmektedir. Bu değişkenler kullanılarak bir gazın molar hacmi, yoğunluğu ve mol
kütlesi hesaplanabilmektedir.

6.3.5.1. Gaz Halinde Bir Maddenin Molar Hacmi
Maddelerin bir mollerinin kapladığı hacimlere molar hacim denilmektedir. Bir gazın
molar hacmi normal koşullar altında (P = 1 atm, T = 273,15 K) verilmektedir. İdeal gaz
denklemi kullanılarak ideal bir gazın kapladığı molar hacim aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

Normal koşullar altında ideal bir gazın bir molü 22,4 L yer kaplamaktadır ve bu o gazın
molar hacmidir.
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6.3.5.2. Gaz Halinde Bir Maddenin Yoğunluğu ve Mol Kütlesi
İdeal gaz yasasını kullanarak bir gazın yoğunluğu hesaplanabilmektedir. İdeal gaz
denklemi aşağıdaki gibi uyarlanarak yoğunluk hesabı için uygun hale gelmektedir.

Gazın mol sayısı kütlesinin mol kütlesine bölünmesi ile bulunur. Mol sayısı eşitlikte
yerine konularak yoğunluk hesabı için kullanılabilecek eşitlik elde edilir.

Bir gazın kütle ve hacmi belirli sıcaklık ve basınç koşulları altında ölçülerek gazın
yoğunluğu bulunabilmektedir. O halde, yoğunluk için türetilen eşitlik mol kütlesi içinde
kullanılabilmektedir.

Örnek
26,85 ̊C sıcaklık ve 570 mmHg basınçta azot gazının (N2) yoğunluğunu hesaplayınız.
(N=14 g/mol)
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

Verilenler formülde yerine yazılarak yoğunluk (d) hesaplanır.
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Örnek
114,85 ̊C sıcaklık ve 0,7 atm basınçta 2 L hacim kaplayan 1,48 g gazın mol kütlesini
hesaplayınız.
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

Verilenler formülde yerine yazılarak mol kütlesi (Ma) hesaplanır.

6.3.6. Dalton’un Kısmi Basınçlar Yasası
Her ne kadar önceki bölümlerde saf gazların davranışları üzerinde durulmuş olsa da
birçok gaz karışım halindedir. Örneğin konu başında bahsettiğimiz gibi hava azot, oksijen,
karbondioksit, argon ve düşük miktarlarda diğer gazlardan içerir. Gaz karışımlarının basınçları
içerdikleri gazların kısmi basınçları ile bağlantılıdır. Kısmi basınç, karışımda bulunan her bir
gazın uyguladığı basınçtır. 1801 yılında Dalton bir gaz karışımında bulunan gazların kısmi
basınçlarının toplamının gaz karışımının basıncını oluşturduğunu belirten Dalton’un kısmi
basınçlar yasasını ortaya koymuştur.
V hacimli bir kapta X, Y ve Z gazlarından oluşan bir gaz karışımında her bir bileşenin
uyguladığı kısmi basınç ideal gaz denklemi kullanılarak aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
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X, Y ve Z gazlarından oluşan bu gaz karışımının toplam basıncı (PT) aşağıdaki denklem
ile hesaplanmaktadır.

Dalton’un kısmi basınçlar yasasına uygun alınarak yazılan bu denklemde kısmi
basınçlar açık bir şekilde yazılarak aşağıdaki eşitlik elde edilmektedir.

Karışımda bulunan gazların mol sayılarının toplamı (nT) denklemde yerine konduğunda
toplam basınç bulunmaktadır. Karışımda bulunan herhangi bir gazın kısmi basıncı toplam
basınca bölündüğünde o gazın mol sayısının toplam mol sayısına bölünmesi ile elde edilen mol
kesri (X) elde edilir. Örneğin X gazı için mol kesri aşağıdaki denklemler ile ifade
edilebilmektedir.

Mol kesirleri toplamı bire eşittir. Karışımda bulunan gazların kısmi basınçlarını
aşağıdaki denklemler ile de ifade edebiliriz.
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Örnek
Bir gaz karışımında 0,5 mol argon (Ar), 0,3 mol hidrojen (H2) ve 0,2 mol azot (N2)
gazları bulunmaktadır. Gaz karışımının toplam basıncı 3 atm olduğuna göre her bir gazın kısmi
basıncını hesaplayınız.
Çözüm
İlk önce bize soruda verilen bilgileri yazalım.

Karışımda bulunan her bir gazın mol kesri hesaplanır.

Elde edilen değerler formülde yerine konularak karışımda bulunan her bir gazın kısmi
basıncı hesaplanır.

Su üzerinde toplanan gazların hacimlerini hesaplamak için Dalton’un kısmi basınçlar
yasasından yararlanılmaktadır. Örneğin, bir tüpe alınan sodyum perklorat (NaClO4) örneğini
ısıttığımız zaman sodyum klorür ve oksijen gazına ayrışır. Oksijen Şekil 6.6.’da gösterildiği
gibi su içerisinden geçerek şişe üzerinde toplanır. Tüp üzerinde oksijen gazı ile birlikte su
buharı da bulunmaktadır. Yani tüp üzerinde bulunan gaz karışımının toplam basıncı oksijen
gazının kısmi basıncı ile su buharının kısmi basıncının toplamına eşittir (PT = PO2 + PH2O).
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Sonuç olarak yukarıda toplanan oksijen gazının basıncını bulabilmek için su buharının
kısmi basıncını bilmemiz gerekmektedir. Ortamın sıcaklığı bilindiği takdirde bu sıcaklıkta su
buharının neden olabileceği basınca kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Şekil 6.6. Tüpe alınan sodyum perklorat (NaClO4) örneğinin ısıtılması ve su üzerinde
toplanan gazlar
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde gazları ve temel özellikleri öğrendik. Gaz basıncının ne olduğunu, hangi
birimler ile ifade edildiği ve nasıl ölçüleceğini detaylı bir şekilde açıkladık. Gaz yasalarını
örneklerle inceledik ve temel gaz yasalarından yola çıkılarak ideal gaz yasasının nasıl elde
edildiğini öğrendik. İdeal gaz yasasının uygulamalarını yaptık ve daltonun kısmi basınçlar
yasası inceledik.
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Bölüm Soruları
1)

I-Maddenin en düzenli halidir.
II-Kolaylıkla katı hale getilebilirler.
III-Kendi aralarında kolaylıkla karışabilirler.

Yukarıdakilerden hangileri gazların temel özelliklerindendir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) I, II ve III

2) 2 atm basınç ------ cmHg basınca eşittir.
Boşluğa gelecek sayısal değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) 76

B) 760

C) 152

D) 1520

E) 2

3) Bir araba lastiği 26 psi basınçta hava ile doluyken 36 L hacime sahiptir. Lastiğin
hava basıncını 30 psi’ya yükseltildiğinde sahip olacağı hacimin litre biriminden değeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 31

B) 31,2

C) 31,4

D) 31,6

E) 31,8

4) Sabit hacimli bir cam fanusta bulunan bir gaz karışımı 26,85 oC sıcaklıkta 2,4 atm
basınç oluşturmaktadır. Cam fanusun sıcaklığı dışarıdan ısıtma ile 126,85 oC’ ye getirilirse
oluşan basıncın atm biriminden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3,2

B) 1,8

C) 3,6

D) 1,6

E) 0,9

5) Bir uçan balon içerisinde 1,8 mol helyum gazı bulunmaktadır ve balonun kapladığı
hacim 2,4 L’ dir. Balonun ağzı açılarak bir miktar gaz çıkışı gerçekleştirilmiştir ve balonun
içerisinde 1,2 mol helyum gaz kalmıştır. Uçan balonun litre (L) biriminden son hacmi hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 0,8

B) 1,6

C)

D) 1,8

E) 3,6

6) 320 K sıcaklıkta 2,0 atm basınca sahip ve 26,24 L hacim kaplayan argon gazının mol
değeri aşağıdakilerden hangisidir? (Gaz sabiti R = 0,082 L atm/mol K)
A) 1

B) 2

C) 3 D) 4

E) 5

7) 54,85 oC sıcaklıkta 6,27 L hacim kaplayan gazın 1,4 molünün bulunduğu kaba
uyguladığı basıncın atm biriminden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2

B) 4

C) 6 D) 8

E) 10
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8) 99,85 ̊C sıcaklık ve 0,45 atm basınçta 4 L hacim kaplayan 0,4 g gazın mol kütlesi
(g/mol) hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 4,2

B) 6,8

C) 2,4 D) 3,6

E) 6,2

9) 76,85 ̊C sıcaklık ve 2,01 atm basınçta hidrojen gazının (H2) yoğunluğu (g/L) hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir? (H=1 g/mol)
A) 0,14

B) 0,28

C) 0,42 D) 0,56

E) 0,70

10) Bir gaz karışımında 3,0 mol ksenon (Xe), 4,0 mol helyum (He) ve 1,0 mol neon (Ne)
gazları bulunmaktadır. Gaz karışımının toplam basıncı 2,6 atm olduğuna göre Ne gazının kısmi
basıncının atm biriminden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,065

B) 0,130

C) 0,195 D) 0,260

E) 0,325

Cevaplar
1) C
2) C
3) B
4) A
5) B
6) B
7) C
8) B
9) A
10) E
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7. KİMYASAL BAĞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Lewis Kuramı
7.2. Kimyasal Bağ Çeşitleri
7.2.1. İyonik Bağ
7.2.2. Kovalent Bağ
7.2.2.1. Katlı Kovalent Bağlar
7.2.2.2.ApolarKovalent Bağ
7.2.2.3. Polar Kovalent Bağ
7.2.2.4. Koordine Kovalent Bağ
7.2.3. Metalik Bağ
7.3. Lewis Yapılarının Yazılması
7.4. Formal Yük
7.5. Rezonans Yapılar
7.6. Oktet Kuralı ve İstisnaları
7.6.1. Eksik Oktet
7.6.2. Tek Elektronlu Yapılar
7.6.3. Genişlemiş Oktet
7.7. Moleküler Geometri - VSEPR Modeli
7.8. Değerlik Bağı Kuramı
7.9. Atomik OrbitallerinHibritleşmesi
7.9.1. spHibritleşmesi
7.9.2. sp2 Hibritleşmesi
7.9.3. sp3Hibritleşmesi
7.9.4. dsp3Hibritleşmesi
7.9.5. d2sp3Hibritleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Moleküllerdeki atomları bir arada tutan kuvvetler nelerdir?
 İyonik ve Kovalent bağ arasında hangisi daha kuvvetlidir?
 Rezonans yapı ne demektir?
 Oktet kuralının istisnaları var mıdır?
 Moleküllerin üç boyutlu geometrileri nasıl gösterilir?
 Molekül Geometrisi ile Elektron Grubu Geometrisi arasındaki fark nedir?
 Kovalent bağlanmayı açıklayabilmek için hangi kuramlar ileri sürülmüştür?
 Hibritleşme nedir?
 Atom orbitali ile hibrit orbitali ne demektir?
 Karbon dört tane eşdeğer kovalent bağı nasıl oluşturabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Lewis Kuramı

Lewis gösterimleri öğrenilir.

Elektron nokta yapısı olarak
bilinen Lewis simgelerinin
nasıl yazıldığı örnekler
üzerinde incelenir.

Kimyasal Bağ Çeşitleri

Kimyasal
öğrenilir.

Lewis Yapılarının Yazılması

Bir molekül için Lewis Lewis yapılarının yazılması
yapısının nasıl yazılacağı için uygulanması gereken
öğrenilir.
kurallar sırayla verilir. Örnek
moleküller üzerinde Lewis
yapılarının nasıl yazıldığı
incelenir.

Formal Yük

Formal
öğrenilir.

Rezonans Yapılar

Rezonans yapılar öğrenilir.

bağ

yük

çeşitleri Kimyasal bağlar iyonik,
kovalent ve metalik bağ
olmak üzere üç ana başlık
altında örneklerle incelenir.
Kovalent bağlar ayrıca alt
başlıklar halinde detaylı
incelenir

kavramı Bir Lewis formülü içindeki
her bir atomun formal
yüklerinin hesaplanması için
kullanılan eşitlik incelenir.
Örnek moleküller üzerinde
formal yük hesabı yapılarak
uygun yapının nasıl tespit
edildiği incelenir.
Bir molekülün birden fazla
Lewis yapısının gösterimin
mümkün olduğu durumlarda
bu yapılardan her birine
rezonans denildiği örneklerle
açıklanır.
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Oktet Kuralı ve İstisnaları

Moleküler
Geometri
VSEPR Modeli

Oktet kuralı ve istisnaları Oktet kuralının istisnaları
öğrenilir.
olan eksik oktet, tek
elektronlu
yapılar
ve
genişlemiş oktet yapıları
örneklerle incelenir.
- Değerlik kabuğu elektron Moleküllerin
değerlik
çifti itmesi kuramı olarak da kabuğu elektronlarının itmesi
bilinen VSPER kuramı sonucunda geometrilerinin
öğrenilir.
nasıl oluştuğu bir tablo
şeklinde
verilen
örnek
moleküllerle incelenir.

Değerlik Bağı Kuramı

Kovalent
bağın
atom
orbitallerin örtüşmesi sonucu
oluştuğunu
ileri
süren
Değerlik
Bağ
Kuramı
öğrenilir.

Değerlik
bağ
kuramı
çerçevesinde
kovalent
bağlanmanın nasıl oluştuğu
örneklerle açıklanır.

Atomik Orbitallerin
Hibritleşmesi

Değerlik bağı kuramının
birçok
moleküle
uygulanmasına imkan veren
hibritleşme
kavramı
öğrenilir.

Örnek moleküller üzerinde
farklı hibritleşme türlerinin
nasıl oluştuğu örneklerle
açıklanır.
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Anahtar Kavramlar

 İyonik Bağ
 Kovalent bağ
 Metalik bağ
 Lewis gösterimi
 Elektron nokta yapısı
 Katlı kovalent bağ
 Apolar ve polar kovalent bağ
 Koordine kovalent bağ
 Katlı kovalent bağ
 Formal yük
 Rezonans
 Oktet ve dublet kuralı
 Oktet kuralı istisnaları
 Genişlemiş oktet
 VSEPR
 Molekül geometrisi
 Elektron grubu geometrisi
 Bağ açısı
 Değerlik bağ kuramı
 Hibritleşme
 Hibrit orbitali
 Atom orbitali
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Giriş
Periyodik tablo ve elektron konfigürasyonu kavramlarının gelişiminden sonra
kimyacılar molekül ve bileşiklerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmışlardır. Atom, iyon,
molekül gibi kimyasal türlerin normal şartlarda izole halde bulunamayacağını, tüm madde
birimlerinin kendi aralarında ve diğer birimler ile etkileşim halinde olduğunu düşünmüşlerdir.
Bu etkileşimlerden oluşan kuvvetlerin maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirleyen
en önemli büyüklükler olduklarını ileri sürmüşlerdir.
Bileşiklerin formüllerini, geometrik yapılarını ve davranışlarını kavramak için kimyasal
bağlanmayı anlamak gerekir. Bu nedenle bu bölümde öncelikle kimyasal bağları gösteren en
basit yöntemlerden biri olan Lewis kuramı hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra kimyasal
bağ çeşitleri alt başlıklar halinde incelenecektir.
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7.1. Lewis Kuramı
1919 yılında Amerikalı G.N. Lewis soygazların asallıklarının elektron dağılımlarından
ileri geldiğini ve bu yüzden diğer elementlerin soygazların elektron dağılımına benzeyebilmek
amacıyla bir araya geldiklerini öne sürmüştür. Kimyasal bağlanmada özelikle dış kabuk
elektronlarını temel rol oynar. Bu elektronların bir atomdan diğerine aktarılmasıyla veya
ortaklaşa kullanılmasıyla kimyasal bağlar oluşur. Atomlar bu elektron alışverişi ya da
ortaklaşması ile kararlı elektron dağılımına sahip olarak dış kabuk elektronlarını soygaz
elektron dağılımına benzetirler.
Lewis kendi kuramı için özel Lewis simgeleri önermiştir. Bu öneride iç kabuk
elektronları ve çekirdek bir simge ile dış kabuk elektronları ise noktalar ile gösterilir. Bu yüzden
Lewis simgelerine elektron nokta yapıları da denir. O dönemde henüz elektron spini kavramı
bilinmediğinden elektronlar eşit düşünülmüş ve sadece noktalar ile ifade edilmiştir. Bir
elementin Lewis simgesinin yazılabilmesi için elektron dağılımlarının yazılması gerekir.
Örnek
Bor (B) atomunun Lewis nokta yapısını yazalım.
Borun atom numarası 5 olup elektron dağılımı 1s2 2s2 2p1 şeklindedir. Dış yörünge olan
2s2 2p1 elektronları sayısı toplamı 3 olup bu sayı değerlik elektron sayısına eşittir.
Bor atomu bağ yaparken bu üç tane elektronunu kullanabilir. Yani bor
bileşiklerinde üç bağ yapabilir. Üç değerlik elektronu simgenin etrafına noktalar
şeklinde yerleştirilerek Lewis nokta yapısı yazılmış olur.
Örnek
Atom numarası 17 olan elementin Lewis simgesini gösterelim.
17X=

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Son yörüngede (3s2 3p5) toplam 7 elektron vardır. Bu elektronlar simgenin
etrafına önce tek tek sonra çiftleştirerek yerleştirilir. Sonuçta yandaki şekilde
görüldüğü üzere bir tane elektron çiftleşmeden kalır. Yani X elementi bu
elektronunu kullanarak sadece bir tane bağ yapabilir.

7.2. Kimyasal Bağ Çeşitleri
Atomların elektron dizilişlerini temelden değiştiren, enerjisi 40 kj/mol değerinden daha
büyük olan ve kimyasal yapı değişikliklerine sebep olan kuvvetlere kimyasal bağ denir.
Kimyasal bağlanmada en dış yörüngede bulunan değerlik elektronları kullanılır. Bir bağın
oluşması için iki tane elektrona ihtiyaç vardır. Kimyasal bağların oluşumunda esas etken
enerjidir. Kimyasal bağları iyonik, kovalent ve metalik bağ olmak üzere üç ana sınıfta
incelemek mümkündür. Bu üç ana bağ türleri ideal sınır hallerdir. Yani bir bağ için tam iyonik,
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kovalent ya da metalik demek doğru olmaz. Çoğu bağ, bu üç bağ türünün çeşitli oranlarda
özelliklerini bir arada taşır.

7.2.1. İyonik Bağ
İyonik bağ bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılması prensibine dayanır.
Elektron ilgileri birbirinden çok farklı olan atomlar arasında meydana gelir. Elektron alışverişi
sonucunda oluşan pozitif ve negatif yükler arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti ile
gerçekleşir. Elektropozitif elementler ile elektronegatif elementler arasında elektron
alışverişiyle oluşan bağa iyonik bağ denir.
Örnek
Sodyum bromür (NaBr) bileşiğindeki bağ oluşumunu inceleyelim.
Sodyum atomunun elektron dağılımı 11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 şeklindedir. İlk iki tabakası
tam doludur, üçüncü tabakada ise sadece bir elektron vardır. Elektropozitif sodyum atomu
reaksiyona girdiğinde kendisine en yakın soygaz olan Neonun (10Ne: 1s2 2s2 2p6 ) kararlı
elektron yapısına ulaşmak ister. Bunun için sodyum atomu enerji alarak en dış tabakasındaki
bir elektronu kaybeder ve +1 yüklü sodyum iyonuna dönüşür.
Brom atomu ise 35Br: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 elektron dağılımına sahiptir. İlk üç
tabakası tam doludur, dördüncü tabakanın dolması için ise sadece bir elektrona ihtiyaç vardır.
Elektronegatif brom atomu reaksiyona girdiğinde kendisine en yakın soygaz olan Kriptonun
(16Kr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6) kararlı elektron yapısına ulaşmak ister. Bunun için brom
atomu reaksiyona girdiğinde enerji vererek elektron alır ve -1 yüklü bromür iyonuna dönüşür.
Sonuçta Coulomb çekme kuvveti ile iki iyon arasında “iyonik bağ” olarak adlandırılan
kimyasal bağ türü oluşur. Bu bağın oluşumu enerji açısından istemlidir. Çünkü her iki atom da
kararlı elektron yapısına ulaşır ve daha düşük enerji seviyesine sahip olur.

7.2.2. Kovalent Bağ
Elektron ilgileri birbirine yakın olan atomlar arasında meydana gelen bir bağ türüdür.
İki elektronegatif atom birbirleriyle reaksiyona girdiklerinde her ikisi de elektron kazanmak
isteyecek ve hiçbiri elektron vermek istemeyecektir. Bu nedenle soygaz elektron yapısına
ulaşmak elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Böylece iki ametal arasında elektronların ortaklaşa
kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.
Örnek
Cl2 bileşiğindeki bağ oluşumunu inceleyelim.
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Klor atomu 17Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 elektron dağılımına sahiptir. İlk iki tabakası tam
doludur, üçüncü tabakanın dolması için ise sadece bir elektrona ihtiyaç vardır. Klor atomu
reaksiyona girdiğinde kendisine en yakın soygaz olan Argonun (16Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) kararlı
elektron yapısına ulaşmak ister. Bunun için klor atomlarının her biri diğer klor atomu ile bir
elektronunu ortaklaşa kullanarak kararlı elektron dağılımına sahip olur.

Bir çift elektronun iki atom arasında ortaklaşa kullanılması ile bir tane tekli kovalent
bağ oluşur. Kovalent bağdaki elektron çiftleri için “bağ elektron çifti” bağ oluşumuna
katılmayan elektron çiftleri için ise “ortaklaşmamış elektron çifti” terimleri kullanılır.

7.2.2.1. Katlı Kovalent Bağlar
Tekli bir kovalent bağı oluşturmak için iki atom arasında iki elektron yani bir elektron
çifti kullanılır. Ancak çoğu zaman bir atomun kararlı soygaz elektron dağılımına sahip olması
için birden fazla elektron çiftine ihtiyacı olabilir. Böyle durumlarda, iki elektron çifti ortaklaşa
kullanılıyorsa “ikili bağ (çifte bağ)”, üç elektron çifti ortaklaşa kullanılıyorsa “üçlü bağ” olarak
adlandırılan çok katlı kovalent bağlar oluşur.
Örnek
Karbon dioksit (CO2) molekülün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu inceleyelim.

Karbon atomunun değerlik elektron sayısı 4’tür ve Lewis nokta formülünde bu dört
elektron atom simgesinin çevresine teker teker yerleştirilir. Bu dört elektrondan ikisi iki oksijen
atomu iki tane tekli bağ oluşturur. Bu durumda her iki oksijen atomunun oktetleri tamamlanmış
ancak karbon atomu oktetini tamamlamamıştır. Bu durumda oksijenlerin elektron çiftleri bağ
bölgesine kaydırılır ve atomların arasında ikili kovalent bağ (=) oluşturulur.
Örnek
N2 molekülün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu inceleyelim.

153

Azot atomunun değerlik elektron sayısı 5’tir ve Lewis nokta formülünde bu beş elektron
atom simgesinin çevresine önce teker teker yerleştirilir sonra kalan bir tane elektronla bir çift
oluşturulur. Böylece azotun etrafında üç tane tek bir tane çift elektron grubu yerleştirilmiş olur.
Sonra elektronlar her iki azot atomunun oktetini tamamlamak üzere bağ bölgesine kaydırılır.
Böylece iki azot atomu arasında üçlü kovalent bağ ( ≡ ) oluşur.

7.2.2.2. Apolar Kovalent Bağ
Elektronların atomlar arasında eşit olarak ortaklanmasıyla oluşan kovalent bağa apolar
kovalent bağ denir. Genellikle Cl2, H2 gibi aynı cins ametal atomları arasında oluşur. Ortaklaşa
kullanılan elektronlar atomlar arasında eşit olarak paylaşıldığından molekül üzerinde pozitif
veya negatif yük oluşmaz.
Örnek
H2 molekülün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu inceleyelim.

Hidrojen atomunun bir tane değerlik elektronu vardır. Lewis simgesinde bu tek elektron
atom simgesinin etrafına yerleştirilir. Her iki hidrojen atomu tek elektronunu paylaşarak tekli
bağ oluşturur. Böylece hidrojenler dublet kuralına uyarlar. Her iki atom aynı olduğu için
elektronegatiflikleri de aynıdır. Dolayısıyla oluşan bağ apolar (kutupsuz) kovalent bağdır.

7.2.2.3. Polar Kovalent Bağ
Elektronların atomlar arasında eşit olmayan ortaklanmasıyla oluşan kovalent bağa polar
kovalent bağ denir. Genellikle farklı cins ametal atomları arasında oluşur. Ortaklaşa kullanılan
elektronlar atomlar arasında eşit olarak paylaşılmadığından molekül üzerinde kısmi pozitif veya
kısmi negatif yük oluşur.
Örnek
HCl molekülün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu inceleyelim.

Hidrojen atomunun bir tane klor atomunun ise yedi tane değerlik elektronu vardır. Lewis
simgesinde elektronlar atom simgelerinin etrafına yerleştirilir. Hidrojen ve klor atomları
arasında birer elektron paylaşılarak tekli bağ oluşturulur. Böylece hidrojen dublet klor ise oktet
kuralına uymuş olur. Her iki atom farklı olduğu için elektronegatiflikleri de farklıdır. Klor
atomunun elektronegatifliği hidrojenden daha yüksektir. Dolayısıyla oluşan bağda bağ
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elektonları klor atomu tarafından daha çok çekilir ve sonuçta polar (kutuplu) kovalent bağ
oluşur.

7.2.2.4 Koordine Kovalent Bağ
Bir çift elektronun ortaklaşılmasıyla oluşan kovalent bağda bağ oluşumuna her zaman
atomlar birer elektronlarıyla katılmaz. Bazı durumlarda ortaklaşılan elektron çiftinin her ikisi
de tek bir atomdan gelebilir. Böyle bağ elektronlarının her ikisinin de tek bir atomdan
gelmesiyle oluşan kovalent bağa koordine kovalent bağ denir.
Örnek
NH4+ katyonunun Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu inceleyelim.

NH3 molekülünün Lewis nokta yapısında bir çift elektron ortaklanmamış halde
bulunmaktadır. Bu yapının tek elektronunu kaybederek pozitif katyon halinde gelmiş H+ iyonu
ile birleşmesiyle NH4+ katyonu meydana gelir. Dördüncü bağ için gerekli olan elektron çiftinin
her ikisi de azot atomu tarafından verilmiştir. Dolayısıyla oluşan bağ koordine kovalent bağ
olarak adlandırılır.

7.2.3. Metalik Bağ
Metallerde serbestçe hareket eden değerlik elektronları bir elektron bulutu oluşturur. Bu
elektron bulutu içinde pozitif yüklü metal iyonları yer alır. Pozitif yüklü metal iyonları ile
negatif yüklü elektron bulutu arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir.
Metallerin iyonlaşma enerjileri çok küçüktür. Bu nedenle her bir metal atomu değerlik
elektronlarını elektron bulutuna verir ve farklı tiplerde kristal örgü oluşturacak şekilde istiflenir.
Metallerin ısı ve elektrik iletkenliğinin çok yüksek olmasının sebebi bu kristal örgüsüne dağılan
hareketli elektronlardır.

Şekil 14.1. Serbest elektron teorisine göre metalik yapı
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7.3. Lewis Yapılarının Yazılması
Lewis yapıları kovalent bağlanmayı tam olarak açıklayamamasına rağmen birçok
bileşiğin yapısının açıklanmasında ve moleküllerin özeliklerinin belirlenmesinde oldukça
başarılıdır. Lewis yapılarında elektronlar genellikle eşleşmiş olarak yazılır ve bütün değerlik
elektronları gösterilir. Uygun Lewis yapılarının yazılmasında izlenmesi gereken adımlar
aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
1) Yapıyı oluşturan nötral atomların değerlik elektron sayıları toplanarak toplam toplam
değerlik elektronu sayısı bulunur. Molekülün iyonik olduğu durumlarda, katyonik ise yükü
kadar elektron çıkarılır, anyonik ise yükü kadar elektron eklenir.
2) Merkez atom ve uç atomlar belirlenir. Karbon genellikle merkez atom, hidrojen ise
uç atom olarak yazılır. Bunların dışında elektropozitif atomun merkeze yazılmasına dikkat
edilir.
3) Uygun iskelet yapısı atomların tekli kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşturulur.
4) Toplam elektron sayısından bağ elektronlarının sayısı çıkarılır. Kalan elektronlarla
önce uç atomların oktetleri tamamlanır, geriye kalan elektronlar varsa merkez atomlara
yerleştirilir.
5) Merkez atomların okteti ikili veya üçlü bağlar oluşturularak tamamlanır.
Örnek
C2N2 molekülü için uygun bir Lewis yapısı yazalım.
1. adım: Bilindiği gibi nötral karbon atomunun dört, azot atomunun ise beş tane değerlik
elektronu vardır. Dolayısıyla toplam değerlik elektron sayısı 4+4+5+5=18 tanedir.
2. adım: Karbon atomu daha elektropozitif olduğu için merkez atomları, azot ise uç
atomları oluşturur.
3. adım: Merkez ve uç atomlar tekli bağlarla birleştirilerek iskelet yapısı oluşturulur.

N

C

C

N

4. adım: İskelet yapısını oluşturan 3 tane tekli bağ için toplam 6 elektron kullanılmıştır.
Dolayısıyla toplam elektron sayısından 6 çıkarıldığında 18-6=12 elektron kalır. Kalan
elektonlar ile uç atomların oktetleri tamamlanır.
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5. adım: Merkezdeki karbon atomlarının oktetleri azot üzerindeki elektron çiftlerinin
bağ bölgesine kaydırılmasıyla ve üçlü bağların oluşturulmasıyla tamamlanır. Sonuçta aşağıda
verilen Lewis yapısı yazılmış olur.

7.4. Formal Yük
Lewis yapıları yazılırken bazı durumlarda atomlar bağın oluşumu için farklı elektron
katkısında bulunabilir ve bu atomların üzerinde formal yük adı verilen farklı elektrostatik
yükler oluşur. Formal yük, birden fazla Lewis yapısı yazılabildiği durumlarda hangi yapının
daha olası olduğuna karar vermek için kullanılır. Daha olası yapıları seçebilmek için aşağıda
verilen kurallar uygulanır.
1) Uygun Lewis yapısında formal yüklerin toplamı nötr moleküller için sıfır olmalıdır.
2) Çok atomlu iyonlarda ise katyonlarda pozitif yükse eşit, anyonlarda negatif yüke eşit
olmalıdır.
3) Formal yükler mümkün olduğunca az olmalıdır.
4) Elektronegatif atomların formal yükleri genellikle negatif, elektopozitif atomlar ise
formal yükleri genellikle pozitif olmalıdır. Tersi durumlardan kaçınılmalıdır.
5) Komşu atomlarda aynı işaretli formal yüklerin olduğu yapılar tercih edilmez.
Molekülde bir atomun formal yükünü hesaplayabilmek için aşağıda verilen eşitlik
kullanılır.

Örnek: Nitronyum iyonu (NO2+) için aşağıda verilen iki Lewis yapısından hangisinin daha
doğru yapı olabileceğini atomların formal yüklerini hesaplayarak inceleyelim.

I yapısında,
1 numaralı oksijen için formal yük= 6 - 4 - 1/2(4) = 0
2 numaralı oksijen için formal yük = 6 – 4 – 1/2 (4) = 0
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Azot atomu için formal yük = 5 -0 -1/2 (8) = +1
II yapısında,
1 numaralı oksijen için formal yük= 6 - 2 - 1/2 (6) = +1
2 numaralı oksijen için formal yük = 6 – 6 – 1/2 (2) = - 1
Azot atomu için formal yük = 5 -0 -1/2 (8) = +1
II yapısında azot ile 1 numaralı oksijen atomları komşu olmalarına rağmen aynı yüke
sahiptir. Ayrıca 2 numaralı oksijen azota göre daha elektronegatif bir atom olmasına rağmen
pozitif yük almıştır. Dolayısıyla II numaralı yapı uygun Lewis yapısı değildir.
I yapısında ise her iki oksijen atomunun formal yükleri sıfırdır ve daha elektropoziif
olan azot atomunun formal yükü +1 dir. Bu yapı formal yüklerin kullanılmasında verilen
kurallara uymaktadır. Dolayısıyla I yapısı bize NO2+ iyonu için uygun Lewis yapısını
vermektedir.

7.5. Rezonans Yapılar
Bazı moleküller tek bir Lewis yapısına sahip olmayabilir. Rezonans belirli bir molekülü
göstermek için birden fazla Lewis yapısının kullanımıdır. Diğer bir deyişle; iki yada daha fazla
uygun Lewis yapısının gerçek yapıya katkı sağlamasına rezonans denir. Rezonans yapılarının
hiçbiri tek başına kararlı bir molekülü anlatmaz. Gerçek kararlı molekül rezonans yapıların
birleşimidir. Rezonans yapılar çizilirken dikkat edilmesi gereken kural atomların değil
elektronların pozisyonlarının yeniden düzenlenebileceğidir. Yani, bağ yapan atomların yeri
rezonans yapılarda değişmez.
Örnek
Ozon (O3) molekülü için uygun rezonans yapıları çizelim.

Ozon molekülünde çifte bağın yerinin değiştirilmesi ile oluşan iki ayrı Lewis yapısı
çizmek mümkündür. Yukarıdaki rezonansa katkıda bulunan iki yapı arasında çift yönlü ok
kullanılmıştır. Bu ok molekülün bir halden diğerine geçtiği anlamına gelmez. Aksine gerçek
yapının bu iki rezonans yapısının eşit oranda birleşimi olduğunu ve sürekli mevcut
bulunduğunu gösterir. Rezonans yapılar ortamda mevcut değil. Bir yapıdaki tekli bağın ve diğer
yapıdaki ikili bağın ortalaması alınarak ozondaki bağ derecesinin 1,5 olduğu söylenir ve bu
durum deneysel olarak da ispatlanmıştır.
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Yukarıdaki örnekte iki rezonans yapısı eşdeğerdir. Yani gerçek yapıya eşit katkıda
bulunur. Ancak rezonans yapılar gerçek yapıya her zaman eşit katkıda bulunmazlar.
Moleküldeki atomların formal yükleri hesaplanarak rezonansa daha fazla katkıda bulunan
yapılar belirlenebilir.
Örnek
Diazot monoksit (N2O) molekülü için yazılabilecek mümkün rezonans yapıları çizelim.

Yukarıda çizilen üç yapı da oktet kuralına uyar. Ancak III numaralı yapı komşu
atomların aynı işaretli formal yüklere sahip olmaması ve formal yüklerin mümkün olduğu kadar
az olması gerektiği kurallarına uymaz. Bu sebeplerle uygun bir rezonans yapı değildir. Negatif
yüklerin daha elektronegatif atomlar üzerinde olması gerektiği kuralı göz önünde
bulundurulduğunda ise II numaralı rezonans yapısının I numaralı yapıya oranla daha çok tercih
edileceği ve gerçek yapıya daha fazla katkıda bulunacağı söylenebilir.

7.6. Oktet Kuralı ve İstisnaları
Atomlar elektron alışverişi yaparak kararlı soygaz elektron düzenine sahip olmayı
hedeflerler. Hidrojen iki elektrona sahip olarak helyumun elektron dağılımına ulaşır ve bu
şekilde dublet kuralına uymuş olur. Diğer atomlar ise son yörüngelerinde 8 elektrona sahip
olarak kararlı oktet yapısında bulunmak isterler. Atomların oktet yapısına ulaşıncaya kadar bağ
oluşturma istekleri oktet kuralı olarak bilinir. Bu kural esas olarak ikinci periyot elementlerine
uygulanır. Diğer periyottaki elementler için çeşitli istisnalar vardır. Bu istisnalar aşağıda
başlıklar halinde incelenmiştir.

7.6.1. Eksik Oktet
Bazı moleküllerde merkez atomu çevreleyen elektron sayısı 8’ den az olabilir. Berilyum
(Be), bor (B) gibi dış yörüngesinde dörtten az sayıda elektron bulunan atomlarda tüm değerlik
elektronları kullanılsa dahi oktet yapısına ulaşılamaz. Örneğin BeF2 yapısında merkez atom
olan berilyumun etrafında dört elektron bulunurken, BF3 yapısında merkez atom olan borun
etrafında altı elektron bulunur. Her iki yapıda da merkez atom oktet kuralına uymamasına
rağmen bu bileşikler kararlı yapıda bulunurlar.
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Şekil14.2. Eksik oktetli yapı örnekleri

7.6.2. Tek Elektronlu Yapılar
Bazı moleküllerde tek sayıda değerlik elektronu bulunabilir. Bu durum oktet kuralı ile
açıklanamaz. Örneğin azot monoksit (NO) molekülünde toplam 11 tane değerlik elektronu
vardır. Lewis yapısı yazıldığında bir tane elektron tek olarak azotun etrafında kalır. Ayrıca, tek
sayıda elektron içeren adına radikaller denilen kararlı moleküller vardır. Örneğin, metil radikali
( ·CH3) organik kimyada sıklıkla karşımıza çıkar.

Şekil14.3.Tek elektronlu yapı örnekleri

7.6.3. Genişlemiş Oktet
Oktet kuralı genellikle ikinci periyot elementleri için uygulanır. Periyodik tablonun
üçüncü ve daha sonraki periyotlarında bulunan elementlerin oluşturdukları bileşiklerde merkez
atomun çevresinde sekizden fazla sayıda elektron bulunabilir. Bu elementlerin sahip oldukları
“d orbitalleri” oktetin aşılmasına sebep olmaktadır. Örneğin, üçüncü periyot elementlerinden
fosfor ve kükürdün halojenli bileşikleri olan fosfor pentaklorürde (PCl5) fosforun etrafında 5
tane tekli bağ yani toplam 10 elektron bulunurken, kükürt hekzaflorür (SF6) bileşiğinde
kükürdün etrafında 6 tane tekli bağa karşılık 12 elektron bulunmaktadır.

Şekil14.4. Genişlemiş oktetli yapı örnekleri
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7.7. Moleküler Geometri - VSEPR Modeli
Bir molekülde atomların üç boyutlu düzenine moleküler geometri denir. Bir molekülün
geometrisi molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler. Bağ uzunlukları ve açıları
spektroskopik yöntemlerle deneysel olarak tayin edilir. Ancak, merkez atomun etrafında
bulunan elektron çiftleri üzerine odaklanan “Değerlik kabuğu elektronu çifti itmesi kuramı”
kapsamında moleküllerin geometrileri tahmin edilebilir. Değerlik kabuğu elektronu çifti itmesi
kuramı İngilizce çevirisi olan “Valance Shell ElectronPairRepulsion” ifadesinin baş harflerinin
birleştirilmesiyle kısaltılarak VSPER (vesper diye okunur) kuramı olarak da isimlendirilir.
Kimyasal bağda bulunan bağ elektron çiftleri ve ortaklanmamış bağ yapmayan elektron
çiftleri birbirlerini iterler. Elektron çiftleri atom etrafına yerleşirken bu itmelerin en az olacağı
şekilde yerleşirler. Elektron çifti itmesi açısından ikili ve üçlü bağlar da tekli bağ gibi düşünülür.
Eğer molekül birden fazla rezonans yapısına sahipse VSEPR model bu yapılardan sadece bir
tanesine uygulanabilir. Bir molekülde merkez atom üzerinde elektron çifti varsa iki farklı
geometri söylemek mümkündür. Merkez atom üzerinde bulunan elektron çiftlerini de dikkate
alarak oluşan geometriye elektron grubu geometrisi denir. Buna karşın molekül şekli ise
elektron çiftleri tarafından değil, atom çekirdeklerinin bulunduğu yerden belirlenir. Özetle,
merkez atom üzerinde bulunan bağ yapmayan elektron çiftlerini de dikkate alarak belirlenen
molekül şekline elektron grubu geometrisi, sadece bağlanan atomları dikkate alarak belirlenen
molekül şekline molekül geometrisi denir.
Moleküllerde merkez atomların etrafında genellikle belirli sayılarda elektron çifti
bulunma olasılığı vardır. Bu olasılıklar ve oluşturdukları elektron grubu geometrileri şöyledir:


2 elektron çifti: doğrusal



3 elektron çifti: üçgen düzlem



4 elektron çifti: düzgün dörtyüzlü (tetrahedral)



5 elektron çifti: üçgen çiftpiramit



6 elektron çifti: düzgün sekizyüzlü (oktahedral)

Molekül şekillerini genellemek için VSPER gösterimleri kullanılır. Bu gösterimlerde A
merkez atomu, X merkez atoma bağlı uç atomları, E ise ortaklanmamış elektron çiftlerini
göstermektedir. Örneğin, AX3E simgesi merkez atomuna bağlı 3 tane uç atom olduğunu ve
ortaklanmamış bir elekton çifti bulunduğunu ifade eder. Bu tip moleküllere NH3 örnek olarak
verilebilir.
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Örnek
Berilyum klorür (BeCl2) için molekül geometrisini belirlemeye çalışalım.

Öncelikle verilen molekülün Lewis yapısını yazalır. Berilyumun değerlik elektron sayısı
2, klorun ise 7 dir. Dolayısıyla toplam elektron sayısı 2+7+7=16 olur. Berilyum daha
elektropozitif olduğu için merkez atomdur. İskelet yapısını oluşturmak için iki tane tekli bağ
yani 4 elektron kullanılır. Geriye kalan 12 elektron ise klor atomlarının etrafına oktetlerini
tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Merkez atom etrafında ortaklanmamış elektron çifti
kalmamıştır. Bu durumda geometriyi belirleyen bağ elektron çiftinin itmesidir. Bağ çiftleri
birbirini mümkün olduğu kadar uzağa iteceğinden uç atomlar aralarında 180o lik açı bulunan
düz bir çizginin karşıt taraflarına yerleşirler. Böylece BeCl2 için molekül geometrisi doğrusal
olur.
Tablo 14.1’ de yaygın olarak kullanılan bazı basit bileşiklerin elektron grubu geometrisi
ve molekül geometrisi örnekleri verilmiştir.
Tablo 14.1. Bazı Moleküllerin Elektron Grubu Geometrisi ve Molekül Geometrisi
Elektron
Grubu
Sayısı
2

Örnek

VSEPR
Gösterimi

Elektron
Grubu
Geometrisi
Doğrusal

Molekül
Geometrisi

AX2

İdeal
Bağ
Açıları
180o

BeCl2

3

BF3

AX3

120o

Düzlem
üçgen

Düzlem
üçgen

4

CH4

AX4

109,5o

4

NH3

AX3E

109,5o

4

H2O

AX2E2

109,5o

5

PCl5

AX5

90o
120o

Molekül
Şekli

Doğrusal

Düzgün
Düzgün
dörtyüzlü
dörtyüzlü
(tetrahedral) (tetrahedral)
Düzgün
Üçgen
dörtyüzlü
piramit
(tetrahedral)
Düzgün
Açısal
dörtyüzlü
(tetrahedral)
Üçgen
Üçgen
çiftpiramit
çiftpiramit
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5

SF4

AX4E

90o
120o

Üçgen
çiftpiramit

Tahteravalli

5

ClF3

AX3E2

90o

Üçgen
çiftpiramit

T-şekli

5

XeF2

AX2E3

180o

Üçgen
çiftpiramit

Doğrusal

6

SF6

AX6

90o

Düzgün
sekizyüzlü
(oktahedral)

Düzgün
sekizyüzlü
(oktahedral)

6

BrF5

AX5E

90o

Kare
piramit

6

XeF4

AX4E2

90o

Düzgün
sekizyüzlü
(oktahedral)
Düzgün
sekizyüzlü
(oktahedral)

Kare
düzlem

7.8. Değerlik Bağı Kuramı
Kovalent bağlanmayı açıklayabilmek için 1930 lu yıllarda Linus Pauling tarafından
önerilmiştir. Sonraki yıllarda daha farklı teoriler ortaya atılmış ve çok daha ileri açıklayıcı
bilgiler elde edilmiştir. Ancak Değerlik Bağı Kuramı hala basit moleküllerin bağ oluşumunun
açıklanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Atom orbitallerinin örtüşmesiyle kovalent bağın oluştuğunu ileri süren kurama değerlik
bağı kuramı denir. Örneğin, H2 molekülünün oluşumunu düşünelim. Hidrojen atomlarının her
birinde elektronun bulunduğu hacimler olan 1s orbitalleri vardır. İki hidrojen atomu birbirine
yaklaştığında bu hacimler birbirine girer ve atom orbitalleri örtüşür. 1s orbitalleri örtüştüğünde
hidrojen atomlarının çekirdekleri arasındaki bölgede elektronun bulunma olasılığı artar ve iki
atom arasında bir bağ oluşur.
Örnek
H2O molekülündeki kovalent bağlanmayı değerlik bağı kuramı kapsamında
inceleyelim.
Öncelikle hidrojen ve oksijen atomlarının elektron dağılımlarını ve orbital
diyagramlarını çizelim.
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Hidrojen atomunun 1s orbitallleri ile oksijen atomunun yarı dolu iki tane p orbitali
örtüşür. Daha basit izah etmek gerekirse hidrojen atomlarının tek elektronlarının her biri yarı
dolu p orbitallerindeki tek elektronlarla eşleşir. Atom orbitallerinin örtüşmesi sonucunda iki
tane kovalent O-H bağı oluşur.
Ancak birçok örnek yukarıda anlatıldığı üzere basit olarak izah edilemez. Örneğin CH4
molekülünün oluşumunda kullanılan s ve p orbitalleri enerji açısından farklı olduğuna göre
oluşan bağların bağ uzunluklarının farklı olması beklenir. Ancak deneysel sonuçlar CH4
molekülündeki dört bağın eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu sebeple değerlik bağı kuramı
deneysel sonuçlarla uyum içinde olacak şekilde genişletilmiş ve hibritleşme kavramı ortaya
atılmıştır.

7.9. Atomik Orbitallerin Hibritleşmesi
Değerli bağı kuramını daha çok sayıda moleküllere uygulamaya çalışırsak hemen
zorluklarla karşılaşırız. Çünkü çoğu zaman atom orbitallerinin basitçe örtüşmesine dayanarak
açıklanan bu kuram ile deneysel ölçümler birbirine uymaz. Örneğin karbonun temel hal
elektron dağılımı 1s2 2s2 2p2 şeklindedir. Sadece bu elektron dağılımı göz önüne alınarak bir
açıklama yapılırsa p orbitalindeki iki tane eşleşmemiş elektronların hidrojenin 1s orbitalindeki
tek elektronla örtüşerek sadece iki bağ yapabileceği düşünülür. Oysa normal şartlarda gözlenen
en basit hidrokarbon (karbon-hidrojen bileşiği) metandır (CH4). Bu gibi durumların
açıklanması için hibritleşme (melezleşme) kavramı ortaya atılmıştır.

Şekil 14.5. Karbon atomunu temel ve uyarılmış hal orbital diyagramları
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Dört tane eşdeğer C-H bağının meydana gelebilmesi için temel haldeki C atomunun 2s
orbitalinde bulunan elektronlardan bir tanesinin spin değiştirerek boş 2p orbitaline geçtiği
düşünülür. Bu hal uyarılmış hal olup dört tane tek elektronlu orbital elde edilmiş olur. Bu tek
elektronlu atom orbitalleri karışarak yeni orbitaller meydana getirirler. Böyle farklı enerji
düzeylerinde bulunan atom orbitallerinin karışarak aynı enerji düzeyinde yeni orbitaller
meydana getirmesine hibritleşme (melezleşme) denir. Oluşan yeni orbitallere ise hibrit
orbital (melez orbital) adı verilir. Hibritleşme sonucunda oluşan hibrit orbitallerinin sayısı
hibritleşmeye katılan atom orbitallerinin sayısına eşittir. CH4 örneğinde 1 tane s ve 3 tane p
olmak üzere 4 tane atom orbitali hibritleşmeye katılmıştır. Bunun sonucunda dört tane hibrit
orbital meydana gelmiş ve bu orbitallerin yönlenmesi VSEPR kuramında bahsedilen 109,5 o’
lik düzgün dörtyüzlü molekül geometrisini oluşturacak doğrultudadır. Bu sonuç hibritleşme ile
VSEPR kuramlarının birbirleriyle uyumlu olduğu anlamına gelmektedir.

Şekil 14.6. sp3 hibrit orbitallerinin oluşumu
Atomik orbitallerin enerjileri birbirine ne kadar yakınsa hibritleşme o kadar kuvvetli
olur. Molekülerin yapısının aydınlatılmasında kullanılan farklı hibritleşme türleri
bilinmektedir. Aşağıda bu hibritleşme türleri alt başlıklar halinde örnek moleküller ile
açıklanmıştır.

7.9.1. sp Hibritleşmesi
Bir tane s ve bir tane p atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda
oluşan iki sp hibrit orbitali bir doğru üzerinde konumlanır. Böylece sp hibrit orbitalleri ile
merkez atoma bağlanacak olan uç atomların, atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent
bağ aralarında 180o açı olan doğrusal geometride bulunur.
Berilyumun elektron dağılım 1s2 2s2 şeklindedir. Bu elektron dağılımında tek elektronu
olmaması sebebiyle berilyumun bağ oluşturmaması gerekmektedir. Ancak berilyumun BeF2
gibi bileşikleri mevcuttur. Bu durumda berilyumun 2s orbitalinde bulunan elektronlardan bir
tanesinin enerji alarak uyarıldığı ve 2p orbitaline geçtiği düşünülür. Oluşan iki tane yeni sp
hibrit orbitali ile flor atomlarının 2p orbitalleri örtüşerek kovalent bağı oluşturur. Daha basit bir
anlatımla, iki tane sp hibrit orbitalinde bulunan iki tek elektron ile flor atomunun 2p orbitalinde
bulunan tek elektronlar eşleşerek bağ oluşumu sağlarlar. Şekil 14.7’ de BeF2 molekülünün bağ
oluşumu elektron diyagramları kullanılarak gösterilmiştir.
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Şekil 14.7. sp hibritleşmesi için örnek molekül
Muhakkak ki bütün elektronlar eşittir ve aynı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak Şekil
14.7’de F atomundan gelen elektronlar belirli olması adına mavi ok ile gösterilmiştir. Bundan
sonraki gösterimlerde uç atomlardan gelen elektronlar mavi renk kullanılarak merkez atomların
elektronlarından farklandırılacaktır.

7.9.2. sp2 Hibritleşmesi
Bir tane s ve iki tane p atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda
oluşan üç sp2 hibrit orbitali bir üçgen oluşturacak şekilde konumlanır. Böylece sp2 hibrit
orbitalleri ile merkez atoma bağlanacak olan uç atomların, atom orbitallerinin örtüşmesiyle
oluşan kovalent bağ aralarında 120o açı olan üçgen düzlem geometride bulunur.
Bor atomunun elektron dağılım 1s2 2s2 2p1 şeklindedir. Bu elektron dağılımında bir tane
tek elektron olması sebebiyle borun sadece bir tane kovalent bağ oluşturması beklenir. Ancak
borun BF3 bileşiğinde üç bağ yaptığı bilinmektedir. Bu durumda borun 2s orbitalinde bulunan
elektronlardan bir tanesinin enerji alarak uyarıldığı ve 2p orbitaline geçtiği düşünülür. Bir s ve
iki p orbitalleri örtüşerek iki tane yeni sp2 hibrit orbitali oluşturur. Bu hibrit orbitallerinde
bulanan üç tek elektron ile flor atomlarının 2p orbitalinde bulunan tek elektronlar eşleşerek bağ
oluşumu sağlarlar. Şekil 14.8’ de BF3 molekülünün bağ oluşumu elektron diyagramları
kullanılarak gösterilmiştir.
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Şekil 14.8. sp2hibritleşmesi için örnek molekül

7.9.3. sp3 Hibritleşmesi
Bir tane s ve üç tane p atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda
oluşan dört sp3 hibritorbitalleri ile merkez atoma bağlanacak olan uç atomların, atom
orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 109,5o açı olan düzgün dörtyüzlü
(tetrahedral) geometride bulunur. En yaygın bilinen örneği bir önceki başlıkta anlatılan CH4
molekülüdür (Şekil 14.5).

7.9.4. dsp3 Hibritleşmesi
Bir tane d, bir tane s ve üç tane p atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme
sonucunda oluşan beş dsp3 hibritorbitalleri ile merkez atoma bağlanacak olan uç atomların,
atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 90o ve 120 o açılar olan üçgen
çiftpiramit geometride bulunur.
Fosfor atomunun elektron dağılım [Ne] 3s2 3p3 şeklindedir. Bu elektron dağılımında p
orbitallerinde üç tane tek elektron olması sebebiyle fosforun üç tane kovalent bağ oluşturması
beklenir. Ancak fosforun PCl5 bileşiğinde beş bağ yaptığı bilinmektedir. Bu durumda fosforun
3s orbitalinde bulunan elektronlardan bir tanesinin enerji alarak uyarıldığı ve 3d orbitaline
geçtiği düşünülür. Bir d, bir s ve üç p orbitalleri örtüşerek beş tane yeni dsp3 hibrit orbitali
oluşturur. Bu hibrit orbitallerinde bulanan beş tek elektron ile klor atomlarının 3p orbitalinde
bulunan tek elektronlar eşleşerek bağ oluşumu sağlarlar. Şekil 14.9’da PCl5 molekülünün bağ
oluşumu elektron diyagramları kullanılarak gösterilmiştir.
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Şekil 14.9. dsp3 hibritleşmesi için örnek molekül

7.9.5. d2sp3 Hibritleşmesi
İki tane d, bir tane s ve üç tane p atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme
sonucunda oluşan altı d2sp3 hibrit orbitalleri ile merkez atoma bağlanacak olan uç atomların,
atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 90o açılar olan düzgün
sekizyüzlü (oktahedral) geometride bulunur.
Kükürt atomunun elektron dağılım [Ne] 3s2 3p4 şeklindedir. Bu elektron dağılımında p
orbitallerinde iki tane tek elektron olması sebebiyle kükürdün iki tane kovalent bağ oluşturması
beklenir. Ancak kükürdün SF6 bileşiğinde altı bağ yaptığı bilinmektedir. Bu durumda kükürdün
eşleşmiş elektronlarının bulunduğu 3s ve 3p orbitalerinde bulunan elektronların enerji alarak
uyarıldığı ve 3d orbitaline geçtiği düşünülür. İki d, bir s ve üç p orbitalleri örtüşerek altı tane
yeni d2sp3 hibritorbitali oluşturur. Bu hibrit orbitallerinde bulanan altı tek elektron ile flor
atomlarının 2p orbitalinde bulunan tek elektronlar eşleşerek bağ oluşumu sağlarlar. Şekil
14.10’da SF6 molekülünün bağ oluşumu elektron diyagramları kullanılarak gösterilmiştir.

Şekil 14.10. d2sp3 hibritleşmesi için örnek molekül
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle bağları açıklamada atılan ilk adımlardan biri olan Lewis
gösterimlerini öğrendik. Lewis gösterimlerinde atomların çekirdeklerinin ve iç kabuk
elektronlarının bir simge ile temsil edildiğini değerlik elektronlarının ise bu atom simgesinin
etrafında noktalar halinde gösterildiğini öğrendik. Kimyasal bağları iyonik, kovalent ve metalik
olmak üzere üç alt başlık halinde inceledik. Kovalent bağları ise katlı, apolar, polar ve koordine
kovalent bağ olmak üzere dört alt başlık halinde inceledik. Bir molekül için birden fazla Lewis
gösteriminin mümkün olduğunu ve bu yapılardan her birine rezonans yapı denildiğini öğrendik.
Ayrıca, bir molekülün Lewis gösteriminde her bir atomun formal yükünün nasıl hesaplandığını
öğrendik ve formal yük hesabıyla uygun rezonans yapısının seçilmesi için kullanılan kuralları
inceledik. Atomların son yörüngelerinde bulunan elektron sayısını 8’e tamamlamak olarak
bilinen oktet kuralını ve bu kuralın istisnalarını öğrendik. Moleküllerin sahip olduğu elektron
grubu sayısına göre VSEPR gösterimlerini inceledik ve molekül geometrilerini öğrendik. Bir
molekülün elektron gurubu geometrisi ile molekül geometrisinin farklı olması için merkez
atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunması gerektiğini öğrendik. Son olarak
Değerlik Bağı Kuramı ile kovalent bağlanmanın nasıl açıklandığı konusunu inceledik.
Hibritleşme kavramı üzerinde durarak birçok molekülün yapısının hibrit orbitallerinin varlığı
ile izah edildiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Atom numarası 9 olan X elementinin Lewis simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

2) Elektropozitif elementler ile elektronegatif elementler arasında elektron alışverişiyle
oluşan bağa ………….denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kovalent bağ
B) Metalik bağ
C) Koordine kovalent bağ
D) İyonik bağ
E) Apolarkovalent bağ
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cl2 molekülünde klor atomları arasında apolar kovalent bağ vardır.
B) CO2 molekülünün Lewis yapısında oksijen atomları üzerinde 4 tane ortaklanmamış
elektron çifti bulunmaktadır.
C) N2 molekülünde azot atomları arasında ikili kovalent bağ bulunur.
D) HCl molekülünde atomlar arasında polar kovalent bağ vardır.
E) NaBr bileşiğindeki bağ türü iyonik bağdır.
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4) NO2+ katyonu için verilen Lewis yapılarından hangisi doğrudur?

5) HNO3 molekülünde merkez atomun formal yükü aşağıdakilerden hangisidir?
A) -2

B)-1

C) 0

D) +1

E) +2

6) NH3 molekülünün elektron grubu geometrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üçgen düzlem B) Tetrahedral C) Üçgen piramit D) Üçgen çiftpiramit E) Açısal
7) BrF5 molekülün VSPER gösterimi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) AX5

B) AX5E

C) AX4E2

D) AX5E3

E) AX5E2

8) Merkez atomunun etrafında beş elektron çifti bulunan yapıların elektron grubu
geometrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üçgen düzlem
B) Düzgün dörtyüzlü
C) Doğrusal
D) Düzgün sekizyüzlü
E) Üçgen çiftpiramit
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9) 6C elementine ait verilen orbital diyagramlarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
10) PCl5 molekülünde merkez atomun hibritleşmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) sp

B) sp2

C) sp3

D) dsp3

E) d2sp3

Cevaplar
1) A, 2) D, 3) C, 4) A, 5) D, 6) B, 7) B, 8) E, 9) C, 10) D
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8. SIVILAR, KATILAR VE MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sıvıların Bazı Özellikleri
8.1.1. Yüzey Gerilimi
8.1.2. Viskozite
8.1.3. Buhar Basıncı
8.1.4. Kaynama Noktası
8.2. Katıların Bazı Özellikleri
8.2.1. Kristal Katılar
8.2.2. Amorf Katılar
8.2.3. Süblimleşme
8.2.4. Erime Noktası
8.3. Moleküller Arası Etkileşimler
8.3.1. İyon-Dipol Etkileşimi
8.3.2. Dipol-Dipol Etkileşimi
8.3.3. İyon-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi
8.3.4. Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi
8.3.5. İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi
8.3.6. Hidrojen Bağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Ebru sanatında sıvıların hangi fiziksel özelliğinden yararlanılır?
 Bütün sıvıların akışkanlığı aynı mıdır?
 Bir sıvının kaynama noktası yeryüzündeki her yerde aynı mıdır?
 Kristal ve amorf katılar arasında ne gibi farklılıklar vardır?
 Bir katı sıvılaşmadan direkt gaz fazına geçebilir mi?
 Molekülleri bir arada tutan fiziksel etkileşimler nelerdir?
 Hidrojen bağı kimyasal bağlar sınıfına dahil midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sıvıların Bazı Özellikleri

Sıvı moleküllerine ait bazı Yüzey gerilim, viskozite,
özellikleri öğrenilir.
buhar basıncı ve kaynama
noktası
terimleri
tanımlanarak
örneklerle
açıklanır.

Katıların Bazı Özellikleri

Katı moleküllerine ait bazı Katılar, kristal ve amorf
özellikleri öğrenilir.
olmak üzere iki alt başlık
halinde
incelenir.
Süblimleşme kavramı kısaca
açıklanarak süblime olan
maddelere örnekler verilir.
Kristal
katıların
erime
noktası tanımlanır.

Moleküller Arası
Etkileşimler

Moleküller arası fiziksel Dipol
ve
indüklenme
etkileşimler öğrenilir.
kavramları
tanımlanarak
moleküller
arasındaki
fiziksel
etkileşimler alt
başlıklar halinde incelenir.
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Anahtar Kavramlar

 Sıvılar
 Yüzey gerilim
 Viskozite
 Kaynama noktası
 Buhar basıncı
 Suyun yapısı
 Katılar
 Kristal
 Amorf
 Süblimleşme
 Erime noktası
 Moleküller arası etkileşim
 Dipol
 İyon-Dipol
 İndiklenme
 London kuvveti
 Hidrojen bağı
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Giriş
Dünyada gaz karışımlarından oluşmuş bir atmosfer tabakasının içinde yaşıyoruz. Ancak
gazlar gözle görülür olmadığı için sıvı ve katıların varlığını daha fazla hissediyoruz. Her gün
gerek temizlik gerekse içmek için sıvıları kullanırız. Su yaşam için gerekli olan en özel sıvıdır
ve vücudumuzun kütlece yarıdan fazlası sudan oluşmaktadır. Canlı bir organizma su içmeden
uzun süre canlı kalmaz. Oturduğumuz koltuk, giydiğimiz kıyafet gibi günlük hayatta
kullandığımız bir çok katı madde vardır. Katı ve sıvı maddelere dokunabiliriz ve davranışlarını
gözlemleyebiliriz. Örneğin, ısıtıldıkça bir katının formunu kaybettiğini ve sıvılaştığını
gözlemleriz.
Moleküller arasındaki etkileşimler fizikseldir ve çekici kuvvetlerdir. Kimyasal bağlara
göre daha düşük enerjilidir ancak yine de moleküllerin bir arada tutulmasında önemlidir.
Hidrojen bağı her ne kadar isminde “bağ” tanımını taşısa da aslında kimyasal bir bağ değildir,
fiziksel bir etkileşimdir.
Bu bölümde sıvıların ve katıların bazı özelliklerini alt başlıklar halinde inceledikten
sonra moleküller arası etkileşimleri inceleyeceğiz.
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8.1. Sıvıların Bazı Özellikleri
Sıvı maddelerin atom ve molekülleri arasında gazların aksine çok küçük boşluklar
vardır. Bu nedenle sıvıları bastırmak gazlara göre çok daha zordur. Sıvılardaki moleküller
çekim kuvvetleri ile bir arada tutulurlar ve bu çekim kuvvetleri sıvıların belirli bir hacimde
olmasını sağlar. Sıvı maddelerde moleküller birinden diğerine doğru serbestçe hareket edebilir.
Bu nedenle sıvılar akışkandır ve bulunduğu kabın şeklini alırlar. Bu bölümde sıvılarla ilgili olan
olayları alt başlıklar halinde inceleyeceğiz.

8.1.1. Yüzey Gerilimi
Bir sıvının yüzeyini birim alan kadar arttırmak veya germek için gerekli olan enerji
miktarına yüzey gerilim denir. Bir sıvının içindeki moleküller, moleküller arası kuvvetler
tarafından her yönde çekilirler. Bunu nedeni diğer moleküller tarafından her yönde sarılmış
olmalarıdır. Ancak, yüzeydeki moleküller sıvının dışına çekilemezler, yalnızca içeri ve yanlara
doğru çekilebilirler. Bu da yüzeyin esnek bir film gibi gerginleşmesine neden olur.

Şekil 8.1. Bir sıvının molekülleri arasındaki çekim yönleri
Yüzey gerilimin önemli, bir örneği kapiler etkidir. Kapiler etkiye sebep olan iki kuvvet
vardır. Bunlar adezyon ve kohezyon kuvvetlerdir. Farklı cins moleküllerin arasındaki çekim
kuvvetine adezyon, aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine ise kohezyon denir. Bir
sıvının bulunduğu kaba kapiler bir tüp batırıldığında sıvının özelliğine göre farklı durumla
ortaya çıkabilir. Su bulunan bir kaba, kapiler bir tüp batırıldığında ince bir su filmi cam tüpün
duvarına yapışır (Şekil 8.2 a.) Suyun yüzey gerilimi nedeniyle bu film büzülür ve film
büzüldükçe su tüpün yukarısına doğru yükselir. Su ve cam tüp molekülleri arasındaki adezyon
kuvveti, su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden daha kuvvetli olduğundan tüpün
içindeki su yukarı doğru çekilir ve yüzey sınırı iç bükey olur (yüzey sınırının tabanı su/cam
değme çizgisinin altındadır). Bu etki sıvılar arasında genel değildir. Nitekim civa bulunan bir
kaba kapiler bir tüp batırıldığında olay farklılaşır (Şekil 8.2 b.). Bu durumda civa molekülleri
arasındaki kohezyon kuvveti, civa ve cam tüp molekülleri arasındaki adezyon kuvvetinden daha
büyüktür. Bu nedenle kapiler tüpteki sıvının yüksekliği kaptaki civa yüzeyinden aşağı doğru
çekilir ve yüzey sınır dış bükey olur (yüzey sınırının tepesi civa/cam değme çizgisinin
üstündedir).
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Şekil 8.2. Yüzey sınırı oluşumu, adezyon ve kohezyon kuvvetleri
Günlük hayatımızda yüzey gerilimin varlığını birçok olayda görmekteyiz. Örneğin, ebru
sanatında suyun ve yağın farklı yüzey gerilimleri olmasından yararlanılır. Su yüzeyleri
ıslatabilme özelliğinden dolayı önemli bir temizlik malzemesidir. Temiz bir cam yüzeyine su
döküldüğü zaman film halinde yayılır. Ancak cam yüzey yağlanırsa yağ ve su molekülleri
arasındaki adezyon kuvvetler damlanın yayılmasını önler ve damlalar yüzeyi ıslatmadan küçük
boncuklar şeklinde varlığını korur. Temizlikte kullanılan deterjanlar suyun yüzey gerilimini
azaltarak su moleküllerinin temizlenecek yerlere daha fazla etki etmesini sağlarlar. Islak bir
elmanın mumlu yüzeyinde adezyon kuvvetlerin varlığından dolayı su damlacıkları yayılmadan
durur.

8.1.2. Viskozite
Bir akışkanın akmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsüne viskozite denir. Büyük
viskoziteli sıvılar daha yavaş, küçük viskoziteli sıvılar ise daha hızlı akarlar. Sıcaklık artışı ile
sıvıların viskoziteleri genellikle azalır. Örneğin, sıcak bir pekmez, soğuk bir pekmeze göre
daha hızlı akar.
Moleküller arası kuvvetli etkileşime sahip olan sıvıların viskoziteleri daha yüksektir. Su
molekülünde hidrojen bağı oluşturabilecek bir tane –OH grubu vardır. Bu nedenle moleküller
arası hidrojen bağı oluşturur. Gliserinde ise molekül başına hidrojen bağı oluşturabilecek üç
tane –OH grubu vardır. Bu nedenle gliserin molekülleri arasındaki etkileşim daha kuvvetlidir.
Dolayısıyla gliserinin viskozitesi yüksektir ve suyla mukayese edildiğinde daha az akışkandır
(Şekil 8.3).
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Şekil 8.3. Gliserin ve su moleküllerinin açık yapısı ve akışkanlığı

8.1.3. Buhar Basıncı
Ağzı açık bir kapta bulunan sıvılar zamanla tamamen buharlaşır. Ancak kapalı
sistemler için durum farklıdır. Kapalı bir kaba bir sıvı konulduğunda önce sadece
buharlaşma olur (Şekil 8.4.a). Bir süre sonra yoğunlaşma başlar ve buharlaşma hızı
yoğunlaşma hızından daha büyük olduğundan buhar haldeki moleküllerin sayısı
artmaya devam eder (Şekil 8.4.b). Öyle bir an gelir ki yoğunlaşma hızı buharlaşma
hızına eşit olur. Buhar halindeki moleküllerin sayısı ve buharın yaptığı basınç sabit kalır
(Şekil 8.4.c). Böyle sıvısıyla dinamik dengede bulunan buharın oluşturduğu basınca
buhar basıncı denir. Oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip olan sıvılar kolay
uçucudur. Bir sıvının uçuculuğu moleküller arası kuvvetlere bağlıdır. Bu kuvvetler
azaldıkça yani moleküller birbirini daha az çektikçe uçuculuk artar.

Şekil 8.4. Sıvı-buhar dengesinin kurulması
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8.1.4. Kaynama Noktası
Bir sıvı ağzı açık bir kapta ısıtılırken, belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında tüm sıvı
kitlesinde buharlaşma görülür. Sıvının içindeki buhar kabarcıkları yukarı çıkarak uzaklaşır.
Uzaklaşan bu buhar moleküllerinin oluşturduğu basınç atmosfer basıncına eşit olduğu anda
gerçekleşen olaya kaynama denir. Kaynama esnasında alınan enerji sıvı haldeki moleküllerin
buhar haline geçmesinde kullanıldığı için kaynama anında sıcaklık yükselmez. Bir sıvının
buhar basıncının standart atmosfer basıncına (1 atm = 760 mmHg) eşit olduğu sıcaklığa
kaynama noktası denir. Bu tanıma göre kaynama noktası atmosfer basıncı ile doğrudan
ilgilidir. Deniz seviyesinden daha yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı 1 atm den daha düşük
olur. Dolayısıyla sıvıların kaynama noktası düşer. Sıvıların kaynama noktası moleküller arası
etkileşimlerle de ilişkilidir. Bu kuvvetler arttıkça moleküller arasındaki çekim kuvveti artacağı
için kaynama noktası yükselecektir.

8.2. Katıların Bazı Özellikleri
Katı maddelerin molekülleri serbest hareket etmezler ve aynı pozisyonda dururlar. Bu
nedenle katıların en göze çarpan özellikleri sert olmaları, bastırılamamaları ve düzenli bir
geometriye sahip olmalarıdır. Katılarda moleküller arasındaki boşluklar çok çok azdır. Bu
nedenle belirli bir şekle sahiptirler. Katıların bu özellikleri kristal örgülerinden
kaynaklanmaktadır. Büyük kuvvetlerle atomların bir arada tutuldukları düzenli yapılara kristal
örgü denir. Katılar atomların dizilişine göre kristal ve amorf katılar olmak üzere iki alt başlık
halinde incelenir. Bu bölümde öncelikle kristal ve amorf katıları, daha sonra katılarla ilgili olan
süblimleşme ve erime noktası olaylarını alt başlıklar halinde inceleyeceğiz.

8.2.1. Kristal Katılar
Belirli bir geometrik şekli ve sabit bir erime noktası olan katı maddelere kristal katılar
denir. Kristal katılar serttir, sıkıştırılamazlar ve son derece kararlıdırlar. Kristali oluşturan
tanecikler düzenli olarak istiflenmişlerdir. Kristal bir katının tekrarlanan temel yapı birimine
birim hücre denir. Kristal bir katı ısıtıldığı zaman belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında birdenbire
eriyerek sıvılaşır. Kristal kayılar iyonik, kovalent, moleküler ve metalik olmak üzere dört sınıfta
incelenir. İyonik kristallerin en önemli özelliği yüklü parçacıklardan oluşmasıdır. Kristali
oluşturan anyon ve katyonlar genellikle farklı büyüklükte olurlar. Potasyum iyodür (KI) ve
sodyum klorür (NaCl) iyonik kristallere örnek olarak verilebilir. Kovalent kristallerde atomlar
kovalent bağlarla bağlı biçimde bir arada tutulurlar. Grafit ve silisyum dioksit (SiO2) kovalent
kristallere örnek olarak verilebilir. Moleküler kristallerde tanecikler arasındaki kuvvet fiziksel
etkileşimdir. Kükürt dioksit (SO2) moleküler bir kristaldir. Metalik kristaller ise birim
hücrelerinde metal atomu bulunan yapılardır.

8.2.2. Amorf Katılar
Hızlı oluşan bir katıda atomlar veya moleküller düzenli bir şekilde istiflenecek zamanı
bulamazlar ve farklı pozisyonlarda bulunabilirler. Böyle düzensiz bir yapıya sahip olan katılara
amorf katılar denir. Amorf katıların belirli bir erime noktaları yoktur. En yaygın bilinen amorf
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katı camdır. Cam, kristallenmeden katı halde soğutulmuş olan anorganik malzemelerin saydam
bir eritme ürünüdür. Camın yapısındaki anorganik malzemelerin temel bileşeni silisyum
dioksittir (SiO2). Bu temel bileşen yanında camın yapısında sodyum oksit (Na2O) ve bor oksit
(B2O3) maddeleri de bulunur. Ayrıca bazı camları renklendirmek için geçiş metal iyonlarının
varlığından yararlanılır. Örneğin mavi renkli bir cam elde etmek için bakır (II) oksit (CuO)
kullanılabilir.

8.2.3. Süblimleşme
Katı haldeki moleküllerin doğrudan buhar fazına geçmesine süblimleşme denir. Buhar
fazındaki moleküllerin ise doğrudan katı faza geçmesine kırağılaşma denir. Süblimleşme ve
kırağılaşma eşit hızda olduğunda katı ve buhar fazları arasında denge oluşur. Naftalin (C 10H8)
ve iyot (I2) süblime olan maddelere örnek olarak verilebilir.

8.2.4. Erime Noktası
Kristal bir katı ısıtıldıkça yapıdaki tanecikler daha şiddetli bir şekilde titreşirler ve kristal
yapı bozulmaya başlar. Tanecikler birbirinin üzerinden kayarak katı biçimini kaybederler ve
sıvı hale geçerler. Bu olaya erime, katının eridiği sıcaklığa ise erime noktası denir.

8.3. Moleküller Arası Etkileşimler
Moleküller arası etkileşimler molekülleri bir arada tutan moleküllerin arasındaki çekim
kuvvetidir. Bu etkileşimler erime noktası, kaynama noktası gibi maddenin fiziksel özelliklerini
etkiler. Moleküller arası kuvvetler, atomları bir arada tutan molekül içi kuvvetlerden daha
zayıftır. Örneğin, bir sıvıyı buharlaştırmak için gerekli olan enerji, o sıvının moleküllerindeki
bağları kırmak için gerekli olan enerjiden çok daha azdır. Moleküller arası kuvvetin artması ile
maddelerin erime ve kaynama noktaları artar.
Bölüm 7’de bahsettiğimiz gibi, bir molekülde elektronegatiflikleri farklı iki atom
arasında polar kovalent bağ oluşur. Bu bağlar, molekül üzerinde kalıcı bir polar karakter oluşur
ve bu moleküllere polar molekül ve ya dipol denir. Dipol terimi iki kutuplu anlamına
gelmektedir. HCl, NH3, H2O gibi moleküller dipol moleküllere örnek olarak verilebilir.
Polar ya da yüklü bir parçacık apolar bir moleküle yaklaştığında oluşan elektriksel alan
etkisiyle apolar moleküldeki yük dağılımı bozulur ve molekül bir dipole dönüşür. Bu şekilde
başka bir etki ile oluşan dipole indüklenmiş dipol denir.
Moleküller arasındaki etkileşimler, birbirine yaklaşan moleküllerin türlerine göre
farklılıklar gösterir. İyonlar, dipoller ve indükleniş dipoller arasında oluşan 5 çeşit moleküller
arası etkileşim mevcuttur. Hidrojen bağı ise oldukça kuvvetli bir dipol-dipol etkileşimidir.
Hidrojen bağını sadece birkaç element oluşturabilir ve bu etkileşim ayrı bir moleküller arası
kuvvet olarak incelenir. Tablo 8.1’de moleküller arasındaki kuvvetler özetlenmiştir. Tablodaki
enerji değerleri incelendiğinde en kuvvetli moleküller arası etkileşimin bir iyon ve bir dipol
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arasındaki etkileşim olduğu, en zayıf etkileşimin ise iki tane indüklenmiş dipol molekül
arasında olduğu görülmektedir.
Tablo 8.1. Moleküller arası etkileşimlerin özeti
Etkileşim Türü

Enerji
(kj/mol)

Örnek

İyon-Dipol

40-600

Na+……..H2O

Dipol-Dipol

5-25

C2H5OH……..H2O

İyon-İndüklenmiş dipol

3-15

Na+……..CCl4

Dipol- İndüklenmiş dipol

2-10

I2………..C2H5OH

İndüklenmiş dipol- İndüklenmiş dipol

0,05-40

CH4…….CH4

(London Kuvveti)

Hidrojen Bağı

10-40

HF……..HF

Dipol-dipol, dipol-indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
kuvvetleri Van der Waals kuvvetleri olarak bilinirler. İyon ve dipoller arasında Van der Waals
kuvvetlerinden olmayan etkileşimler vardır. Moleküller arası etkileşimleri aşağıda alt başlıklar
halinde inceleyelim.

8.3.1. İyon-Dipol Etkileşimi
Bir iyon (anyon veya katyon) ile polar bir molekülün arasındaki çekim kuvvetlerine
iyon-dipol etkileşimi denir. Bu etkileşimin kuvveti iyonun büyüklüğü ve yükü ile molekülün
büyüklüğüne bağlıdır. Etkileşimin enerjisi yaklaşık İyonik kristal bir katı ile dipol bir bileşik
arasında iyon-dipol etkileşimi vardır. Örneğin, sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorürün
(NaCl) suda (H2O) çözünebilmesi iyon-dipol etkileşimden ileri gelen kuvvetler sayesindedir.
NaCl su ile temas ettiğinde polar su moleküllerinin kısmi negatif yüklü oksijen tarafı Na+
katyonuna, kısmi pozitif yüklü hidrojen tarafı ise Cl- anyonuna yaklaşır. Böylece Na+ ve Cliyonları kristal örgü şebekesinden koparılarak tuzun su içinde çözünmesi sağlanır.
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Şekil 8.1. İyon-dipol etkileşimi

8.3.2. Dipol-Dipol Etkileşimi
Polar moleküller arasındaki çekim kuvvetine dipol-dipol etkileşimi denir. Polar
moleküllerden oluşan sıvıların birbiri içinde çözünmesi diipol-dipol etkileşime örnek olarak
verilebilir. Örneğin, etil alkol (C2H5OH) ve su (H2O) moleküllerinin her ikisi de polardır ve
birbiri içinde çözünerek farklı oranlarda homojen karışımlar meydana getirebilirler. Bu
karışımların oluşabilmesi moleküllerin arasındaki dipol-dipol etkileşimden kaynaklanmaktadır.
Dipoller farklı şekillerde yönlenebilirler. Şekil 8.2’ de etil alkol ve su moleküllerinin
yönlenmesi temsili olarak gösterilmiştir. Bir dipolün kısmi negatif yüklü tarafı ile diğer dipolün
kısmi pozitif yüklü tarafının birbirine yaklaşması sonucunda çözünme sağlanır.

Şekil 8.1. Dipol-dipol etkileşimi

8.3.3. İyon-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi
Bir iyon (anyon veya katyon) ile apolar bir molekül arasındaki çekim kuvvetlerine iyonindüklenmiş dipol etkileşimi denir. İyonik bir madde olan sodyum klorürün (NaCl), apolar bir
çözücü olan karbon tetraklorür (CCl4) içinde çözünmesi iyon-indüklenmiş dipol etkileşimine
örnek olarak verilebilir. Etkileşimin çok zayıf olması nedeniyle iyonik maddeler apolar
çözücülerde çok az çözünürler.
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8.3.4. Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi
Polar ve apolar moleküller arasındaki etkileşimlere dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
denir. Örneğin, apolar karakterdeki iyot (I2) moleküllerinin, polar bir çözücü olan etanol
(C2H5OH) içinde çözünmesi dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi sayesindedir. Bu etkileşimde
indüklenme polar molekül sayesinde gerçekleşir.

8.3.5. İndüklenmiş Dipol- İndüklenmiş Dipol Etkileşimi
Apolar moleküller arasındaki etkileşimlere indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
etkileşimi denir. Bu kuvvetler ilk defa Fritz London tarafından açıklandığı için London
Kuvvetleri olarak da bilinirler. Örneğin, apolar karakterdeki metan (CH4) molekülleri arasında
indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardır ve etkileşim normal şartlarda gaz fazında
olan metan moleküllerinin sıvılaştırabilmesinde önemli bir rol oynar.

8.3.6 Hidrojen Bağı
Bir tür dipol-dipol etkileşimi sayılan hidrojen bağı daha yüksek enerjili olması sebebiyle
bu etkileşimlerden ayrı incelenir. Polar bir bağdaki hidrojen atomu ile elektronegatif flor (F),
oksijen (O) ve azot (N) atomları arasında oluşan etkileşime hidrojen bağı denir. Hidrojen
atomu elektronegatif flor, oksijen ve azot atomlarına bağlı olduğu zaman polarlaşma nedeniyle
kısmi pozitif yük kazanır. Diğer atomun ortaklanmamış elektron çiftlerinden kaynaklanan
negatif yük ile hidrojen atomunun kısmi pozitif yükü etkileşime girerek hidrojen bağını
oluşturur. Bu etkileşimler, A-H….B şeklinde gösterilir. Bu gösterimde A ve B simgeleri F, O
ve N’u temsil eder. A-H bir molekül veya molekülün bir parçasıdır. B ise diğer molekülün
parçasıdır ve noktalı çizgi hidrojen bağını temsil eder. Örneğin, katı hidrojen florür (HF)
bileşiğinde moleküller tek olarak bulunmazlar. Hidrojen bağları ile birbirine bağlanarak uzun
zincirler oluştururlar. HF sıvı faza geçtiğinde de hala hidrojen bağları ile birbirine bağlıdır.
Hidrojen bağları ile bağlı olan molekülleri ayırmak zordur. Bu nedenle HF’ün kaynama noktası
beklenilenin aksine çok yüksektir. HF molekülleri arasında gaz hainde de hidrojen bağları
mevcuttur. Gaz halinde çok sayıda HF molekülü halkalı (HF)6 yapısını oluşturur. Her bir H
atomu bir F atomuna tekli kovalent bağ ( ̶ ) ile ve ikinci F atomuna hidrojen bağı (….) ile
bağlanır.

Şekil 8.1. HF molekülleri arasında gaz halinde (a) ve sıvı halde (b) hidrojen bağları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıvıların ve katıların bazı özelliklerini inceledik. Yüzey gerilimi ve
viskozite kavramlarının sıvılar için önemli olduğuna değindik. Sıvıların buhar basıncı ve
kaynama noktalarını tanımladık. Bir sıvının kaynama noktasını dış atmosfer basıncına bağlı
olduğunu, aynı sıvının deniz kenarında ve dağda farklı sıcaklılarda kaynayabileceğini öğrendik.
Katıların kristal ve amorf katılar olmak üzere iki türlü olabileceğini öğrendik. Kristal katıların
düzenli yapılar olduğunu, amorf katıların ise düzensiz yapılar olduğunu ve belirli bir erime
noktalarının olmadığını öğrendik. Bazı özel katıların sıvılaşmadan doğrudan gaz fazına
geçebileceğini ve bu olayın çift yönlü olduğuna değindik.
Dipol ve indüklenme kavramlarını tanımladık. Moleküller arası etkileşimleri
inceleyerek maddelerin fiziksel özellikleri üzerinde etkili olduğuna değindik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda verilen kavramlardan hangisi katı maddelerin bir özelliğidir?
A) Yüzey gerilimi
B) Viskozite
C) Süblimleşme
D) Buhar basıncı
E) Kaynama
2) Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) Belirli bir geometrik şekli ve sabit bir erime noktası olan katı maddelere kristal katılar
denir.
B) Büyük kuvvetlerle atomların bir arada tutuldukları düzenli yapılara birim hücre
denir.
C) Gaz fazındaki moleküllerin doğrudan katı faza geçmesine kırağılaşma denir.
D) Sıvısıyla dinamik dengede bulunan buharın oluşturduğu basınca buhar basıncı denir.
E) Bir sıvının buhar basıncının standart atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa
kaynama noktası denir.
3) Aşağıdakilerden hangisi kristal bir katı değildir?
A) Kükürt dioksit
B) Grafit
C) Silisyum dioksit
D) Potasyum iyodür
E) Cam
4) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi dipoldür?
A) CCl4

B) N2

C) H2O

D) H2

E) I2
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5) Aşağıda verilen etkileşimlerden hangisi Van der Waals kuvvetidir?
A) Metalik bağ
B) İyon-dipol etkileşimi
C) Hidrojen bağı
D) İyon-indüklenmiş dipol etkileşimi
E) Dipol-dipol etkileşimi
6) Moleküller arası fiziksel etkileşimlerden en yüksek enerjili olan hangisidir?
A) İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
B) Dipol-dipol
C) İyon-dipol
D) Dipol-indüklenmiş dipol
E) İyon-indüklenmiş dipol
7) Etil alkol- Su molekülleri arasındaki etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyon-dipol
B) Dipol-dipol
C) İyon-indüklenmiş dipol
D) Dipol-indüklenmiş dipol
E) İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
8) İyot moleküllerinin etanol içinde çözünmesi olayında hangi fiziksel etkileşim
etkendir?
A) İyon-dipol
B) Dipol-dipol
C) İyon-indüklenmiş dipol
D) Dipol-indüklenmiş dipol
E) İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol
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9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıvı maddelerde moleküller birinden diğerine doğru serbestçe hareket edebilir.
B) Bir sıvının içindeki moleküller, moleküller arası kuvvetler tarafından her yönde
çekilirler.
C) Farklı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine kohezyon denir.
D) Sıcaklık artışı ile sıvıların viskoziteleri genellikle azalır.
E) Oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip olan sıvılar kolay uçucudur.
10) Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde moleküller arası hidrojen bağı yoktur?
A) H2O

B) NH3

C) HF

D) C2H5OH

E) H2S

Cevaplar
1) C
2) B
3) E
4) C
5) E
6) C
7) B
8) D
9) C
10) E
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9. ÇÖZELTİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Çözelti Türleri ve Çözünürlük
9.2. Çözelti Derişim Birimleri
9.2.1. Kütlece Yüzde
9.2.2. Milyonda Bir Kısım (ppm) ve Milyarda Bir Kısım (ppb)
9.2.3. Molarite
9.2.4. Molalite
9.2.5. Mol Kesri (Mol Fraksiyonu) ve Mol Yüzdesi
9.2.6. Derişim Birimlerinin Karşılaştırılması
9.3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
9.3.1. Sıcaklığın Gazların Çözünürlüğüne Etkisi
9.3.1.1. Sıcaklığın Katıların Çözünürlüğüne Etkisi
9.3.1.2. Sıcaklığın Gazların Çözünürlüğüne Etkisi
9.3.2. Basıncın Çözünürlüğe Etkisi
9.4. Kolligatif Özellikler
9.4.1. Buhar Basıncı Düşmesi
9.4.2. Kaynama Noktası Yükselmesi
9.4.3. Donma Noktası Alçalması
9.4.4. Osmotik Basınç
9.5. Kuvvetli Elektrolitlerin Kolligatif Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Çözelti türleri nelerdir?
 Çözünürlük nasıl tanımlanır?
 Çözeltilerin derişimleri hangi birimlerle ifade edilir?
 Çözelti birimlerini nasıl karşılaştırabiliriz?
 Çözünürlüğe etki eden faktörler hangileridir?
 Çözeltilerdeki kolligatif özellikler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Çözelti
Türleri
Çözünürlük

ve Çözelti türleri ve çözünürlük Çözelti türleri incelenir ve
hakkında bilgi verilir.
çözünürlük tanımlanır.

Çözelti Derişim Birimleri

Çözünürlüğe
Faktörler

Etki

Kolligatif Özellikler

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çözeltilerin derişimlerinin Çözeltilerin derişimlerinin
hangi birimler ile ifade ifade
edileceği
derişim
edileceği hakkında bilgiler birimleri tanımlanır.
verilir.

Eden Çözünürlüğe
etki
faktörler tanımlanır.

eden Çözünürlüğe
etki
faktörler irdelenir.

eden

Çözeltilerin
kolligatif Çözeltilerin
kolligatif
özellikleri tanımlanır.
özellikleri incelenir.

Kuvvetli
Elektrolitlerin Kuvvetli
elektrolitlerin Kuvvetli
Kolligatif Özellikler
kolligatif
özellikleri kolligatif
hakkında bilgi verilir.
açıklanır.

elektrolitlerin
özellikleri
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Anahtar Kavramlar

 Çözelti
 Çözelti türleri
 Çözünürlük
 Molarite
 Molalite
 Milyonda bir kısım
 Milyarda bir kısım
 Kütlece yüzde
 Mol kesri
 Çözünürlüğe etki eden faktörler
 Kolligatif özellikler
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Giriş
Çözeltiler farklı atom ve moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşmuş homojen
karışımlardır. Çözeltilerin birçok türü vardır ancak en yaygını çözücünün sıvı, çözünenin ise
katı veya sıvı olduğu çözeltilerdir. Çözünürlük; belirli bir sıcaklıkta çözücü içerisinde çözünen
maddenin miktarıdır. Bu bölümde çözelti türleri ve çözünürlük, derişim birimleri, çözünürlüğe
sıcaklığın etkisi, kolligatif özellikler konuları işlenecektir. Çözeltiler için yaygın olarak
kullanılan derişim birimleri kütlece yüzde, mol kesri, molarite, molalite, milyonda bir kısım ve
milyarda bir kısımdır. Çözücünün kolligatif özelliklerinden buhar basıncı, kaynama noktası ve
donma noktası çözücü varlığında etkilenmektedir.
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9.1. Çözelti Türleri ve Çözünürlük
Çözeltiler atomik ve moleküler boyutta farklı atom ve moleküllerin bir araya gelmesiyle
oluşmuş homojen karışımlardır. Yaygın olarak bilinen çözücünün sıvı olduğu ve çözünenin sıvı
veya katı olduğu çözeltilerin yanı sıra çözelti bileşenlerinin asıl hallerine bakılarak (katı, sıvı
ve gaz) çözelti türlerini altıya ayırabiliriz. Muhtemel çözelti türleri ve bunlara verilecek
örnekler tablo 9.1.’de özetlenmiştir.
Tablo 9.1. Muhtemel çözelti türleri ve bunlara verilecek örnekler
Çözücü

Çözünen

Çözelti

Örnekler

Katı

Katı

Katı

Çelik (Cu/Zn)

Sıvı

Katı

Sıvı

Su içinde şeker

Sıvı

Sıvı

Sıvı

Su ile alkol

Katı

Gaz

Katı

Pd içinde hidrojen gazı

Sıvı

Gaz

Sıvı

Soda

Gaz

Gaz

Gaz

Hava

Bu konuda yaygın olarak bulunan en az bir sıvı içeren çözeltiler daha yoğun işlenecektir.
En sık kullanılan sıvı çözücü sudur ve verilen örneklerde genellikle çözücü olarak su
kullanılacaktır. Sulu çözeltilerde genellikle su çözücüdür ve çözünende katı, sıvı veya gazdır.
Örneğin su içerisinde tuz ve şeker gibi katılar kolaylıkla çözünebilmektedir. Benzer şekilde etil
alkol sıvısı, su içerisinde kolaylıkla çözünebilmektedir. Su içerisinde karbondioksit gazı
çözünerek soda oluşturmaktadır. Tabii ki en iyi çözücülerin başında gelen suyunda çözemediği
bileşenler bulunmaktadır. Örneğin bir yüzeye bulaşan yağ su içerisinde çözünmezken tiner
kullanılarak kolaylıkla çözünebilmektedir.
Çözünürlük bir maddenin çözücü içerisinde çözünen madde miktarına denilmektedir.
Belirli bir sıcaklıkta çözücü içerisinde maksimum miktarda çözünenin bulunduğu çözeltilere
doymuş çözelti denir. Henüz doygunluk sınırına ulaşmamış yani maksimum miktarda çözünen
bulunmayan çözeltilere ise doymamış çözelti denilmektedir. Aşırı doymuş çözelti ise bir
çözücü içerisinde maksimum çözünenden daha fazla çözünen bulunduğu çözeltilere denir.
Kararlı olmayan aşırı doymuş çözeltilerde çözünen zamanla kristaller oluşturarak çözeltiden
ayrılır. Bu olaya kristallenme denilmektedir. Kristallenme ve çökelme aşırı doymuş çözeltiden,
çözünenin ayrılması olarak tanımlanır. Ancak, bu iki olay bir birinden farklıdır. Çökelme
sonucu şekilsiz küçük taneciklerden oluşan çökelekler oluşurken kristaller büyük ve şekilli
taneciklerden oluşur.
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9.2. Çözelti Derişim Birimleri
Çözelti içerisinde çözünen maddenin miktarını ifade etmek için derişim terimi
kullanılmaktadır. Çözücünün miktarına göre daha düşük miktarlarda çözünen içeren çözeltilere
seyreltik çözelti denir. Tam aksine çözücünün miktarına göre daha büyük miktarda çözünen
içeren çözeltilere de derişik çözeltiler denir. Yaygın olarak kullanılan derişim birimlerinden
bazıları molarite, molalite, kütlece yüzde, milyonda bir kısım (ppm), milyarda bir kısım (ppb),
mol kesri ve mol yüzdesidir. Bu derişim birimlerini sırasıyla incelenecektir.

9.2.1. Kütlece Yüzde
100 gram çözeltide çözünmüş maddenin gram cinsinden değerine kütlece yüzde derişim
denir. Bir oranı ifade eden kütlece yüzdenin birimi yoktur. Kütlece yüzde aşağıdaki gibi
hesaplanır.

Örnek
200 g suda 50 g şeker çözünüyor ise şekerin kütlece yüzdesi (%) nedir?
Çözüm
Çözücü = 200 g Su
Çözünen = 50 g Şeker
Verilen değerler formülde yerine konularak sonuca ulaşılır.

9.2.2. Milyonda Bir Kısım (ppm) ve Milyarda Bir Kısım (ppb)
Eser miktardaki çözeltilerin çözelti derişimini genellikle başka bir birimle belirtilir. Bir
çözeltinin derişimi 1 litre çözelti içerisinde miligram mertebelerinde ise derişimi milyonda
kısım yani ppm (parts per million) şeklinde belirtmek daha doğru olacaktır. Kısaca “mg/L”
birimi ppm olarak ifade edilir. Eğer çözelti çok daha seyreltik ise yani 1 litre çözelti içerisinde
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mikrogram mertebelerinde çözünen mevcut olduğunda derişim milyarda kısım yani ppb (parts
per billion) şeklinde ifade edilebilir. Sonuç olarak “µg/L” birimi ppb olarak ifade edilir.

9.2.3. Molarite
Çözelti hacmi (L) başına çözünen maddenin mol sayısına Molarite (M) denir. Molarite,
çözeltinin 1 L’ sinde çözünen maddenin mol sayısı olarak ta tanımlanabilmektedir. Molaritenin
birimi litre başına düşen mol sayısıdır (mol/L) ve 1 molar 1 mol/L’ye eşittir. Molariteaşağıdaki
şekilde hesaplanır.

Örnek
200 mL su içerisinde 24,5 g fosforik asit (H3PO4) içeren çözeltinin molaritesini
hesaplayınız. (H3PO4 molekül ağırlığı = 98 g/mol)
Çözüm
Molarite hesabının ilk aşamasında çözünen H3PO4’ ün mol sayısı bulunur.

H3PO4 mol sayısı bulunduktan sonra verilenler formülde yerine konularak molar derişim
hesaplanır.

9.2.4. Molalite
Çözücünün 1 kilogramında (1000 g) çözünmüş maddenin mol sayısına molalite denir
ve molalite (m) ile gösterilir. Çözeltinin hacmine göre tanımlanan derişim birimlerinden biri
olan molarite hacmin sıcaklıkla değişmesi nedeniyle sıcaklıkla değişmektedir. Diğer taraftan
çözeltinin kütlesine göre tanımlanan derişim birimlerinden biri olan molalite sıcaklıktan
bağımsızdır. Örneğin, oda sıcaklığında 2 M olan bir çözeltinin yüksek sıcaklıklarda derişimi 2
M’dan daha düşük olmaktadır. Bunun nedeni sıcaklığın artmasıyla birlikte çözeltinin hacminde
gerçekleşen artıştır. Molalite şu şekilde hesaplanır:
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Çözeltinin hacmine değil de çözücünün kütlesine bağlı olan molalite derişim birimi
farklı sıcaklıklarda yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek en uygun derişim birimidir.
Örnek
400 g su içerisinde 19,6 g sülfat asidi (H2SO4) içeren çözeltinin molalitesini
hesaplayınız. (H2SO4 molekül ağırlığı = 98 g/mol)
Çözüm
Molalite hesabının ilk aşamasında; çözünen H2SO4’in mol sayısı bulunur.

H2SO4 mol sayısı bulunduktan sonra verilenler formülde yerine konularak molal derişim
hesaplanır.

9.2.5. Mol Kesri (Mol Fraksiyonu) ve Mol Yüzdesi
Çözeltideki bir bileşenin mol sayısının, çözeltide bulunan tüm bileşenlerin mol sayıları
toplamına oranına mol kesri veya mol fraksiyonu (X) denir. Diğer taraftan mol kesrinin 100 ile
çarpımı da mol yüzdesini verir. Eğer çözelti içerisinde A, B, C ve D olmak üzere dört tür bileşen
mevcut ise A maddesinin mol kesri (XA) şu şekilde bulunur;

Bir çözeltide bulunan maddelerin mol kesirleri toplamı “1” dir. Diğer taraftan mol
kesrinin 100 ile çarpımı da mol yüzdesini verir.
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Örnek
0,4 mol Na2CO3 ve 2,8 mol sudan oluşan çözeltide mol fraksiyonlarını ve yüzdelerini
hesaplayınız.

Çözüm

9.2.6. Derişim Birimlerinin Karşılaştırılması
Çalışmamızın amacına bağlı olarak uygun derişim birimi seçilebilir. Derişim birimi
olarak genellikle molarite kullanılmasına karşın çalışma farklı sıcaklıklarda yapılacak ise
sıcaklıktan etkilenmeyen derişim birimi molalite kullanılmaktadır. Diğer yandan kütlece yüzde
de sıcaklıktan bağımsızdır ve molalite gibi kullanılabilmektedir. Bazı çalışmalarda derişim
birimleri arasında geçiş yapmak gerekebilmektedir.
Molalite derişim birimi molariteye veya molarite derişim birimi molaliteye
dönüştürülebilmektedir. Örneğin, yoğunluğu 0,927 g/mL ve molakül ağırlığı 46 g/mol olan 2,93
M etanol (C2H5OH) çözeltisinin molalitesini şu şekilde hesaplayabilir;
Çözelti hacmi 1 L olarak kabul edilecek olursa; ilk aşamada etanolün gram olarak
miktarı bulunur.

İkinci aşamada öz kütlesi verilen çözeltinin ve çözücünün gram olarak miktarı bulunur.
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Son olarak elde edilen bilgilerle, gerekli veriler formülde yerlerine konularak molalite
hesaplanır.

Örnek
0,750 kg suda 16,8 g metil alkolün (CH3OH) çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin hacmi
550 mL’ dir. Bu çözeltide metil alkolün;
a) kütlece yüzdesini, b) mol kesrini, c) mol yüzdesini, d) molaritesini, e) molalitesini
hesaplayınız? (Metil alkolün molekül ağırlığı: 32 g/mol, suyun molekül ağırlığı: 18 g/mol)
Çözüm
a) Kütlece yüzdeyi bulmak için çözünen metanolün gram kütlesi toplam çözeltinin gram
kütlesine bölünerek 100 ile çarpılır.
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b) Metanolün mol kesrini bulmak için metanolün mol miktarı toplam mol miktarına
bölünür.

c) Metanolün mol yüzdesini bulmak için metanolün mol kesri 100 ile çarpılır.

d) Molariteyi bulmak için çözünen metanolün mol değeri çözeltinin litre cinsinden
hacmine bölünür.

e) Molaliteyi bulmak için çözünen metanolün mol değeri çözücünün kilogram cinsinden
kütlesine bölünür.
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9.3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
9.3.1. Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi
Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücü içerisinde çözünen maddenin
miktarı olarak tanımlanır. Sıcaklık gazlar ve katıların çözünürlüğünde önemli bir faktör olarak
rol oynar.

9.3.1.1. Sıcaklığın Katıların Çözünürlüğüne Etkisi
Genel bir ifade olarak katı maddelerin çözünürlüğü sıcaklık artışı ile artmaktadır. Ancak
bu genel ifadenin aksine Na2SO4 ve Ce2(SO4)3 gibi katıların çözünürlüğü sıcaklık artışı ile
azalmaktadır. Reaksiyonun endotermik veya ekzotermik olması sıcaklığın çözünürlük üzerine
etkisini tam olarak işaret etmemektedir. Sıcaklığın katıların çözünürlüğüne etkisi en doğru
şekilde deneysel yöntemler ile ortaya konulmalıdır.

9.3.1.2. Sıcaklığın Gazların Çözünürlüğüne Etkisi
Genel olarak gazların su içerisindeki çözünürlüğü sıcaklık artışı ile azalmaktadır.
Gözlem yolu ile bu durumu tespit etmek gayet kolaydır. Örneğin, bir kap içerisinde su
ısıtıldığında kaynama noktasına yakın kabarcıklar oluştuğu görülebilir. Yani, suda çözünen
oksijen ve azot gibi gazların çözünürlüğü ısıtma işlemi sonucunda azalır ve bunun sonucunda
gaz molekülleri su ortamından uzaklaşır. Katılardaki sıcaklık artışı ile çözünürlüğün artmasının
aksine gazların çözünürlüğü sıcaklık artışı ile azalır.

9.3.2. Basıncın Çözünürlüğe Etkisi
Basıncın katıların ve sıvıların çözünürlüğüne belirgin bir etkisi yoktur ancak basınç
gazların çözünürlüğü üzerinde önemli bir faktördür. Gazların bulundukları sıvılardaki
çözünürlüğü sıvılara uygulanan basının artması ile birlikte artış göstermektedir. Bu duruma
verilecek en güzel örnek ağzı kapalı bir şişede bulunan soda çözeltisidir. Soda gibi gazlı
içeceklerin ağzı açıldığında sıvı üzerine etki eden basınç azalmaktadır ve gaz moleküllerinin
çözünürlüğünün azalması sonucunda kabarcıklar oluşmaktadır. Artan basınç ile gazların
çözünürlüğünün artışı Henry Yasası ile açıklanabilmektedir.

Sgaz gazın çözünürlüğünü, kH çözünene ve aynı zamanda da sıcaklığa bağlı olan Henry
yasası sabitidir ve Pgaz gazın atm olarak kısmi basıncını temsil etmektedir. Sıvıdaki gazın
çözünürlüğünün sıcaklık ile doğru orantılı olarak artışı bu denklemden açıkça görülmektedir.
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9.4. Kolligatif Özellikler
Buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve
osmotik basınç gibi önemli özellikler kolligatif özellikler (ortak özellikler) olarak adlandırılır
ve bu özellikler çözünmüş olan taneciklerin miktarına bağlıdır. Bunun en önemli örneklerinden
biri kış aylarında sık olarak kullanılan otoyollara tuz dökme uygulamasıdır. Tuz uygulaması ile
buzun erime noktası düşürülerek daha düşük sıcaklıklarda erimesi sağlanır ve buzlanma
önlenir. Tuz varlığında buzun erime noktasının düşmesi çözünen maddenin tanecik yapısına
bağlı olmayıp tanecik sayısı ile değişen kolligatif bir özelliktir. İlk olarak elektrolit olmayan
çözeltilerin kolligatif özellikleri inceleyecek ve özellikle seyreltik çözeltiler üzerinde
duralacaktır.

9.4.1. Buhar Basıncı Düşmesi
Bir sıvının buhar basıncı bir gaz ve sıvının buharlaşma ve yoğunlaşma hızlarının eşit
olduğu yani dinamik olarak dengede olduğu andaki sıvının yüzeyine etkiyen gazın basıncıdır.
Uçucu olmayan (ölçülebilen bir buhar basıncına sahip olmayan) bir madde bir çözücü içerisinde
çözündüğünde oluşan çözeltinin buhar basıncı saf çözücünün buhar basıncından daima
düşüktür. Çözücünün buhar basıncı ile çözeltinin buhar basıncı arasındaki ilişki çözünenin
madde miktarı ile doğrudan ilişkilidir.
Fransız kimyacı F. M. Raoult buhar basıncının düşüşünü deneysel olarak ortaya
koymuştur. Raoult yasası olarak ortaya konulan eşitlik yardımıyla bir çözeltinin buhar basıncı
bulunabilmektedir.

P1 çözeltideki çözücünün buhar basıncını, X1 çözeltideki çözücünün mol kesrini ve P1o
saf çözücünün buhar basıncını temsil eder. Çözünenin yalnızca bir tane olduğu çözeltide X1 =
1 – X2’ dir. X2, çözünenin mol kesrini ifade etmektedir. Bu şekilde X2’ ye bağlı olarak eşitlik
tekrar düzenlenebilir.

Eşitlikten de anlaşılacağı üzere bir çözeltide buhar bancı düşmesinin (ΔP) çözücünün derişimi
(X2) ile doğru orantılı olduğu görülmektedir.

9.4.2. Kaynama Noktası Yükselmesi
Bir çözeltinin buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama
noktası denilmektedir. Uçucu olmayan bir madde bir çözücü içerisinde çözündüğünde, buhar
basıncı düşmesi nedeniyle kaynama noktası etkilenir. Şekil 9.1.’de suyun faz diyagramı ve sulu
çözeltideki değişimler görülmektedir. Herhangi bir sıcaklıkta çözeltinin buhar basıncı saf suyun
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buhar basıncından düşüktür ve çözeltinin sıvı buhar eğrisi saf suyun altında kalmaktadır. 1 atm
basınç değerinde çözeltinin kaynama noktasının saf sudan daha yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil 9.1. Suyun faz diyagramı ve sulu çözeltideki değişimler
Kaynama noktası yükselmesi, ΔTk, aşağıdaki denklem yardımı ile bulunur.

Denklemde Tk çözeltinin kaynama noktasını ve Tko saf çözücünün kaynama noktasını
ifade eder. ΔTk buhar basıncı alçalması ile doğru orantılı olduğundan çözeltinin derişimi ile de
orantılı olmaktadır. Sonuç olarak çözeltinin kaynama noktası yükselmesi (ΔTk) = m × Kk ile
ifade edilir. Denklemde m çözeltinin molal derişim, Kf ise molal kaynama noktası yükselmesi
sabitidir. Derişim birimi olarak molalite alınmasının sebebi molaritenin aksine sıcaklık
değişimlerinden etkilenmemesidir. Kaynama noktası yükselmesine örnek olarak sıcak iklimli
bölgelerde araçların motor sularına katılan antifiriz verilebilir. Her ne kadar soğuk havalarda
antifiriz katılarak suyun donma noktasının düşürüldüğü ve motor suyunun donmasının
engellendiği bilinse de sıcak iklimlerde katılan antifiriz sayesinde motor suyunun kaynama
noktası yükseltilerek kaynaması güçleştirilir.

9.4.3. Donma Noktası Alçalması
Donma noktası alçalmasının en önemli örneklerinden biri soğuk iklimli bölgelerde kışın
buz tutan yolların tuzlanmasıdır. Buza dökülen tuz sayesinde otoyollar ve yaya kaldırımları
üzerinde bulunan suyun donma noktası düşer ve daha düşük sıcaklıklarda donma gerçekleşir.
Sonuç olarak; buz oluşumu daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşir. Suyun faz diyagramı ve sulu
çözeltideki değişimleri gösteren şekil incelendiğinde çözeltinin buhar basıncının düşmesi katı206

sıvı eğrisini sola kaydırmaktadır. Bunun sonucunda, çözeltiye ait kesikli çizgi 1 atm basınçtaki
yatay çizgiyi saf suyun donma noktasından daha düşük sıcaklıklarda keser.
Donma noktası düşmesi, ΔTd, aşağıdaki denklem yardımı ile bulunur.

Denklemde Td çözeltinin donma noktasını ve Tdo saf çözücünün donma noktasını ifade
eder. ΔTd buhar basıncı alçalması ile doğru orantılı olduğundan çözeltinin derişimi ile de
orantılı olmaktadır. Sonuç olarak çözeltinin donma noktası düşmesi (ΔTd) = m × Kd ile ifade
edilir. Denklemde m çözeltinin molal derişimini, Kd ise molal donma noktası düşmesi sabitidir.
Derişim birimi olarak molalite alınmasının sebebi molaritenin aksine sıcaklık değişimlerinden
etkilenmemesidir.

9.4.4. Osmotik Basınç
Çözücü moleküllerinin gözenekli bir yarı geçirgen zar boyunca seyreltik çözeltiden
derişik çözeltiye geçişine dayanan osmoz bir çok biyolojik ve kimyasal olayın temelinde
bulunmaktadır. Şekil 9.2.‘de bir osmoz hücresi görülmektedir. Hücrenin sol tarafında su
molekülleri sağ tarafında ise çözelti bulunmaktadır. Yarı geçirgen zar çözücü molekülleri
geçiren ancak çözünen moleküllerin geçişine izin vermeyen ayırıcı kısımdır. Su molekülleri
yarı geçirgen zardan geçerek çözelti kısmına doğru yönlenir. Zamanla sol taraftaki su seviyesi
azalırken sağ taraftaki çözelti seviyesi artar. Osmoz olayını durdurmak için gereken basınç
osmotik basınç olarak adlandırılır. Osmotik basınç (Π), Π = MRT denklemi ile hesaplanır.
Denklemde, (M) çözeltinin molaritesi, (T) kelvin cinsinden sıcaklık ve (R) ideal gaz sabitidir.
Osmotik basınç su seviyeleri arasındaki fark ölçülerek bulunur. Osmotik basıncın en önemli
örneklerinden biri bitkilerde suyun kökten yapraklara doğru olarak taşınmasıdır.

Şekil 9.2. Örnek osmoz hücresi
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Kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası düşmesi gibi osmotik basınçta
çözeltinin derişimi ile doğru orantılıdır. Tüm kolligatif özellikler çözünen moleküllerin
derişimine bağımlıdır.

9.5. Kuvvetli Elektrolitlerin Kolligatif Özellikler
Önceki bölümlerde kolligatif özelliklerin çözünen tanecik sayısı ile bağlantılı olduğu
belirtildi. Elektrolit maddeler ile elektrolit olmayan maddeler birbirlerinden farklı olduğundan
kolligatif özelliklerin tayini için farklı yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. En önemli nokta,
elektrolitlerin çözelti içerisinde iyonlarına ayrışmasıdır. 0,1 m derişimde sodyum klorür ve
sakkaroz olmak üzere iki ayrı maddeyi ele alalım, 0,1 m NaCl çözeltisinde çözünmüş olarak
bulunan 0,1 mol Na+ ve 0,1 mol Cl- iyonları bulunur. Böylelikle 0,1 m NaCl çözeltisinin
kolligatif özellikleri, aynı derişimde çözünen ve elektrolit olmayan sakkaroz çözeltisine göre
iki katı büyüklüğünde olması muhtemeldir. Daha önce verdiğimiz donma noktası düşmesi,
kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınç hesaplama eşitliklerini elektrolit çözeltilerin
kolligatif özelliklerini hesaplamak için aşağıdaki gibi değiştirmeliyiz:

Eşitliklerde yer alan (i) simgesi Van’t Hoff faktörüdür. Van’t Hoff faktörü çözeltideki
taneciklerin mol sayısının çözünmüş formül biriminin sayısına oranıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çözelti terimi tanımladık. Çözelti türleri ve çözünürlük hakkında detaylı
bilgiler edindik. Çözeltilerin derişimlerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılan derişim
birimlerini, hesaplama yöntemlerini örnekler ile anlattık. Derişim birimleri arasında
değişimlerin nasıl yapılacağını öğrendik. Çözünürlüğe etki eden faktörleri tartıştık. Çözeltilerin
kolligatif özelliklerini incelendik ve kuvvetli elektrolitlerin kolligatif özelliklerindeki
değişmelerini irdeledik.
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Bölüm Soruları
1) Gazoz çözeltisi, çözücü olarak ------ ve çözünen olarak ----- dan oluşmaktadır.
Boşluklara gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Gaz-katı

B) Sıvı-sıvı

C) Sıvı-gaz

D) Sıvı-katı

E) Katı-gaz

2) 235 g suda 15 g tuz çözündüğünde oluşan çözeltideki tuzun kütlece yüzdesi (%) hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 3

B) 6

C) 9

D) 12

E) 15

3) 150 mL su içerisinde 49 g sülfürik asit (H2SO4) içeren çözeltinin molaritesi (M)
aşağıdakilerden hangisidir? (H2SO4 molekül ağırlığı = 98 g/mol)
A) 1,11

B) 2,22

C) 3,33

D) 4,44

E) 5,55

4) 250 g su içerisinde 24,5 g fosfat asidi (H3PO4) içeren çözeltinin molalitesi (m)
aşağıdakilerden hangisidir? (H3PO4 molekül ağırlığı = 98 g/mol)
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

5) 0,3 mol glikoz ve 1,9 mol sudan oluşan çözeltide glikozun mol yüzdesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,7

B) 5,4

C) 8,1

D) 10,8

E) 13,6

6) % 19,6 H3PO4 içeren çözeltinin molalitesini aşağıdakilerden hangisidir? (H3PO4
molekül ağırlığı = 98 g/mol)
A) 0,5

B) 1,0

C) 1,5

D) 2,0

E) 2,5

7) Aşağıdaki olaylardan hangisi “Donma noktası düşmesine” örnek olarak verilebilir?
A) Şekerin suda çözünmesi
B) Suya antifiriz katılması
C) Demirin oksitlenmesi
D) Dondurma yapımı
E) Otoyolların buzlanması
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8) Bir çözeltinin buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa -----denilmektedir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erime noktası

D) Süblimasyon

B) Donma noktası

E) Kaynama noktası

C) Buharlaşma
9) Çözelti hacmi (L) başına çözünen maddenin mol sayısına ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Molalite

B) Molarite

C) Mol kesri

D) Mol kütlesi

E) Mol yüzdesi

10) Belirli bir sıcaklıkta çözücü içerisinde maksimum miktarda çözünenin bulunduğu
çözeltilere ------ çözelti denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doymuş çözelti

D) İletken çözelti

B) Aşırı doymuş çözelti

E) Yalıtkan çözelti

C) Doymamış çözelti
Cevaplar
1) C
2) B
3) C
4) A
5) E
6) E
7) B
8) E
9) B
10) A
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10. KİMYASAL DENGE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Denge Kavramı
10.2. Denge Sabiti
10.3. Denge Sabiti İfadeleri
10.4. Denge Sabitinin Önemi ve Birimi
10.5. Kimyasal Denklem ile Denge Sabiti Arasındaki İlişki
10.6. Heterojen Dengeler
10.7. Denge Derişimleri Kullanılarak Reaksiyon Denge Sabitinin Bulunması
10.8. Reaksiyon Oranı ve Denge Yönünün Öngörülmesi
10.9. Denge Derişimlerinin Hesaplanması
10.10. Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler
10.10.1. Derişim Faktörü
10.10.2. Basınç ve Hacim Faktörü
10.10.3. Sıcaklık Faktörü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Kimyasal denge nedir?
 Denge sabiti nedir?
 Denge sabiti ifadeleri nelerdir?
 Denge sabiti neden önemlidir?
 Reaksiyonun denge sabiti nasıl bulunur?
 Reaksiyon oranı nedir?
 Dengenin yönü nasıl öngörülür?
 Denge derişimleri nasıl bulunur?
 Kimyasal dengeye etki eden faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Denge Kavramı

Denge kavramı
bilgi verilir.

Denge Sabiti

Denge sabiti hakkında bilgi Denge sabiti tanımlanır.
verilir.

Denge Sabiti İfadeleri

Denge
sabiti
tanımlanır.

hakkında Denge kavramı tanımlanır.

ifadeleri Denge
sabiti
ifadeleri
hakkında bilgi sahibi olunur.

Denge Sabitinin Önemi ve Denge sabitinin önemi ve Denge
sabitinin
önemi
Birimi
birimi hakkında bilgi verilir. vurgulanır
ve
birimi
hakkında bilgi sahibi olunur.
Kimyasal Denklem ile Denge Kimyasal denge ile denge Kimyasal denklem ile denge
Sabiti Arasındaki İlişki
sabiti
arasındaki
ilişki sabiti arasındaki ilişki bilinir.
hakkında bilgi verilir.
Heterojen Dengeler

Heterojen dengeler açıklanır. Heterojen dengeler hakkında
bilgi sahibi olunur.

Denge
Derişimleri Denge
derişimleri Denge
derişimleri
Kullanılarak
Reaksiyon kullanılarak reaksiyon denge kullanılarak
reaksiyonun
Denge Sabitinin Bulunması
sabitinin bulunması hakkında denge sabiti bulunur.
bilgi verilir.
Reaksiyon Oranı ve Denge Reaksiyon oranı ve denge Reaksiyon oranı ifadesi
Yönünün Öngörülmesi
yönünün
öngörülmesi hakkında bilgi sahibi olur ve
hakkında bilgi verilir.
denge
sabiti
oranını
kullanarak denge yönünü
öngörebilir.
Denge
Derişimlerinin Denge
derişimlerinin Denge
derişimlerinin
Hesaplanması
hesaplanması hakkında bilgi hesaplanması öğrenilir.
verilir.
Kimyasal Dengeye Etki Eden Kimyasal dengeye etki eden Kimyasal dengeye etki eden
Faktörler
faktörler açıklanır.
faktörler hakkında bilgi
sahibi olur.
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Anahtar Kavramlar

 Kimyasal denge
 Denge sabiti
 Heterojen denge
 Denge derişimi
 Reaksiyon oranı
 Denge yönü
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Giriş
Kimyasal denge, bir reaksiyonda ileri ve geri yöndeki reaksiyon hızlarının birbirine eşit
olduğu noktadır. Kimyasal denge sağlandıktan sonra reaksiyona giren (reaktanlar) ve
reaksiyondan çıkanların (ürünler) derişimleri sabitlenir. Kimyasal denge anında ürünlerin ve
reaktanların bağıl derişimleri denge sabiti ile ifade edilir. Denge sabiti reaktanların türüne göre
çözeltiler için molarite, gazlar için ise kısmi basınç cinsinden ifade edilebilir. Denge sabiti, geri
dönüşümlü bir reaksiyonun yönü ve denge halindeki bileşenlerin derişimleri hakkında bilgi
verir. Kimyasal dengeye etki eden faktörler derişim, basınç, hacim ve sıcaklıktaki değişimler
olarak sayılabilir. Genel bir yanlış bilgi olarak bir reaksiyonda katalizör bulunması reaksiyonun
hızını arttırmasına rağmen dengenin yönünü ve denge sabitini değiştirmez.
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10.1. Denge Kavramı
Kimyasal reaksiyonların çoğu geri dönüşümlüdür. Buna karşın çok az sayıda reaksiyon
tek yönlüdür. Geri dönüşümlü reaksiyonlar, ilk etapta ürünler yönündedir. Ürün moleküllerinin
oluşmaya başlamasıyla birlikte ters yönde de bir reaksiyon başlar ve yeniden reaktan
molekülleri oluşur. Reaksiyon başlangıcında ürünler yönünde reaksiyon hızının büyük
olmasına karşın reaksiyon ilerledikçe reaktanların derişimleri azalmaya başlar ve bununla
birlikte ileri reaksiyon hızı yavaşlar. Buna karşın reaksiyon ilerledikçe ürün moleküllerinin
derişimleri artmaya başlar ve geri reaksiyon hızı artmaya başlar. Bir süre sonra ileri ve geri
reaksiyon hızları eşitlenir ve reaksiyonda kimyasal denge kurulmuş olur.
Kimyasal denge dinamik bir halde ilerler. Denge durumunda kimyasal reaksiyon devam
etmesine karşın reaktanların ve ürünlerin derişimlerinde bir değişme olmaz. Kimyasal
reaksiyonlardaki dinamik dengeyi tarif etmek için geri pompalı bir havuzu örnek olarak
verebiliriz. Havuz içerindeki su sürekli bir pompa vasıtası ile dipten çekilir ve fıskiye sistemi
ile tekrar havuza geri verilir. Bu sırada havuz içerisinde su akışı sürekli devam ederken su
miktarında bir değişiklik olmamaktadır.

Şekil 10.1. Kimyasal reaksiyonlardaki dinamik dengeye örnek geri pompalı bir havuz
Reaksiyonlarda çift yönlü ok reaksiyonların çift yönlü olduğunu göstermektedir. Genel
bir yanlış olarak reaksiyon okları tek yönlü olarak gösterilmektedir ancak yukarıda da
anlattığımız üzere reaksiyonların büyük bir bölümü geri dönüşümlüdür ve çift yönlü ok
kullanılarak yazılmalıdır. Denge halindeki bir reaksiyonda hem reaktanlar hem de ürünler
bulunmaktadır. Kimyasal bir dengede reaktanlar ve ürünlerin derişimlerinin sabit olması bir
birlerine eşit olduğunu göstermemektedir. Reaksiyonun türüne göre bazen reaktanların büyük
bir kısmı ürüne dönüştükten sonra bazen de küçük bir kısmı ürüne dönüştükten sonra denge
sağlanmaktadır.
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10.2. Denge Sabiti
Reaksiyonda denge sağlandıktan sonra reaktanların ve ürünlerin derişimlerinin eşit
olmayabileceğini ancak ileri ve geri reaksiyon hızlarının eşit olduğunu belirtildi. Ancak denge
halindeki bir reaksiyonda derişimlerin durumunu denge sabiti (K) terimi ile değerlendirebilir.
Aşağıda yazılan temsili bir kimyasal reaksiyon üzerinden yorum yapabilir.

Reaksiyonda A ve B reaktanları, C ve D ise ürünleri temsil eder. a, b, c, d ise
stokiyometrik katsayıları ifade eder. Bu tepkime için denge sabiti (K), denge anında ürünlerin
derişimlerinin katsayılarına göre kuvvetlerinin alınmış hallerinin, reaktanların derişimlerinin
katsayılarına göre kuvvetlerinin alınmış hallerine oranıdır. Bu denklemde, türlerin köşeli
parantez içinde gösterimi (örneğin, [A]) nicel olarak molarite cinsinden derişimlerini ifade
etmektedir.

10.3. Denge Sabiti İfadeleri
Bir kimyasal reaksiyonun denge sabiti reaktan ve ürünlerin derişimleri ile ifade edilir.
Bir reaksiyonda reaktan ve ürünler aynı fazda olacağı gibi farklı fazlarda da olabilirler. İlk
olarak reaktan ve ürünlerin aynı fazda bulunduğu homojen denge reaksiyonlarında denge sabiti
örnekle ifade edilir. Amonyak oluşum reaksiyonunu aşağıdaki gibi yazılır.
N2 (g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

Reaksiyonun denge sabiti reaktanların ve ürünlerin molar derişimleri kullanılarak (Kc)
olarak ifade edilebilir.
Kc = [NH3]2 / [N2] [H2]3
Gaz reaksiyonlarında denge sabiti reaktan ve ürünlerin kısmi basınçları kullanılarak (Kp)
ta ifade edilebilir.
Kp = P2NH3 / PN2 P3H2
Reaktan ve ürünlerin molar derişimleri, kısmi basınçları ile eşit olmadığından dolayı Kc
değeri Kp değerine eşit değildir. Ancak Kc ve Kp arasında basit bir bağıntı bulunmaktadır.
Aşağıdaki temsili gaz reaksiyonunu örnek alabilir.
aA(g) + bB(g) ⇌ cC(g) + dD(g)
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Örnek gaz reaksiyonu için Kc ve Kp denge sabitlerini ve aralarındaki bağıntıyı yazabilir.
Kc = [C]c [D]d / [A]a [B]b
Kp = PcC PdD / PaA PbB
Kp = Kc (RT)Δn
Burada R gaz sabitidir ve gazların basınçları atmosfer cinsinden yazılacak olursa gaz
sabiti 0,0821 L atm/mol K alınabilir. T, kelvin cinsinden sıcaklığı ifade eder. Δn, gaz
ürünlerinin mol sayıları toplamından gaz reaktanların mol sayıları toplamının çıkarılması ile
bulunur (Δn = (c+d) – (a+b)).
Örnek
2NO(g) + O2(g) ⇌ 2NO2(g)

Reaksiyonunun dengesi 229.85 oC sıcaklığında kurulmuştur. Denge derişimleri [NO] =
0,0542 M, [O2] = 0,127 M, [NO2] = 15,5 M bulunmuştur. Kc ve Kp denge sabitlerini
hesaplayınız.
Çözüm
İlk olarak reaksiyonun derişim cinsinden denge sabiti Kc bulunur.
Kc = [NO2]2 / [NO]2 [O2]
Kc = [15,5]2 / [0,0542]2 [0,127] = 6,44 x 105
Kc denge sabiti bulunduktan sonra uygun formül kullanılarak Kp hesaplanır.
Kp = Kc (RT)Δn
Δn = (2) – (2+1) = -1
T = 229,85 oC + 273,15 = 503 K
Kp = 6,44 x 105 ((0,0821).(503))-1
Kp = 1,56 x 104

10.4. Denge Sabitinin Önemi ve Birimi
Denge sabitinin anlamı nedir ve aldığı değerlerin bize denge reaksiyonu hakkında ne
ifade ettiğini irdeleyebiliriz. Büyük bir denge sabiti (K >>1) dengeye ulaşan reaksiyonda
ürünlerin denge derişimlerinin reaktanların denge derişimine oranla daha yüksek olduğunu
gösterir. Sonuç olarak denge sabitinin büyük olması ileri yönde reaksiyonun daha istemli
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olduğunu gösterir. Denge sabiti, bir reaksiyonun denge haline ne kadar hızlı ulaşacağı hakkında
fikir vermez ancak denge durumunda hangi tarafın daha istemli olduğu hakkında bize fikir verir.
Denge sabitinin küçük olması (K<<1) denge reaksiyonunun geri yönde daha istemli
olduğunu gösterir. Reaksiyon dengeye ulaştığında reaktanların derişimi ürünlerden yüksek olur
yani dengede ürünlerden fazla reaktanlar bulunmaktadır. Örneğin azot monoksit reaksiyonu
incelendiğinde; reaksiyonun denge sabiti oldukça düşüktür yani reaksiyon reaktanlar yönünde
daha istemlidir. Eğer bu reaksiyonun denge sabiti birden büyük olsaydı ve reaksiyon ürünler
yönünde daha istemli olsaydı, havada bulunan azot ve oksijen gazları reaksiyon vererek zehirli
azotmonoksit oluşacak ve yeryüzünde yaşamdan söz edilemeyecekti.
Denge sabiti için bir durum değerlendirmesi yapacak olursak;


K<<1 olduğunda reaksiyon reaktanlar yönünde istemlidir.



K>>1 olduğunda reaksiyon ürünler yönünde istemlidir.


K=1 olduğunda reaksiyon denge anına kadar ürünler yönünde istemlidir
ve denge kurulduktan sonra herhangi bir yönde istemli olmaz.
Örnek
X(g) ⇌ Y(g) temsili reaksiyonunu düşünelim. X mavi, Y ise sarı ile temsil edilmiştir.
Aşağıda A, B ve C ile gösterilen durumlarda K denge sabiti nasıl tanımlanabilir.

A durumunda X’ler Y’lerden fazladır ve bu durumda reaksiyonun denge konumunda
geriye doğru istemli olduğu açıktır ve K<<1 olmalıdır.
B durumunda Y’ler X’lerden daha fazladır ve bu durumda ise reaksiyonun denge
konumunda ileri doğru istemli olduğu görülmektedir ve K>>1 olmalıdır.
C durumunda X’ler ve Y’ler eşit sayıdadır ve bu durumda reaksiyon dengede
konumunda her iki yöne de istemli olmadığı görülmektedir ve K=1 olmalıdır.
Genel bir uygulama olarak denge sabiti için birim belirtilmemektedir. Denge sabiti
termodinamikte, derişimler yerine aktiflikler cinsinden ifade edilmektedir. Bir maddenin
aktifliği ideal bir sistemde, derişiminin ve kısmi basıncının 1 M ve 1 atm standart değere
bölünmesiyle bulunur. Bu işlem sonucunda bütün birimler sadeleşir. Ancak tüm değerleri 1’e
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bölündüğünden kısmi basıncın veya derişimin sayısal değeri durumdan etkilenmez. Sonuç
olarak K değeri birimsiz olarak ifade edilir.

10.5. Kimyasal Denklem ile Denge Sabiti Arasındaki İlişki
Kimyasal denklemlerde yapılacak değişikliklerin sonucunda denge sabiti de bu
değişimden etkilenecek şekilde düzenlenmelidir. Aşağıda üç farklı durumda denge sabitinin
nasıl düzenleneceği gösterilmiştir.
1. Eğer denklem ters çevrilir ise, denge sabiti de ters çevrilmelidir.

2. Denklemdeki katsayılar bir çarpan ile çarpılır ise, denge sabitinin de aynı çarpan ile
üssü alınır.

3. İki veya daha fazla denklem toplanarak bir toplam denklem oluşturulduğunda, toplam
denklemin denge sabiti toplanan denklemlerin denge sabitlerinin çarpımına eşittir.

10.6. Heterojen Dengeler
Ürünler ve reaktanların aynı fazda olmadığı geri dönüşümlü reaksiyonlar heterojen
dengeleri oluşturur. Aşağıdaki reaksiyonda kalsiyum karbonatın ısıtılması sonucunda kapalı bir
kap içerisinde aşağıdaki heterojen denge kurulmaktadır.
CaCO3(k) ⇌ CaO(k) + CO2(g)
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Denge reaksiyonu için denge ifadesinin aşağıdaki gibi olması beklenir.
Kc = [CO2] [CaO] / [CaCO3]
Ancak kalsiyum karbonat (CaCO3) katıdır ve miktarı ne olursa olsun derişimi değişmez.
Bir katının derişimi sadece yoğunluğuna bağlıdır. Öyleyse yukarıdaki ifade doğru
olmayacaktır. Sonuç olarak, reaksiyonda (k) şeklinde gösterilen saf katı ürünler veya reaktanlar
denge ifadesinde yer almazlar. Öyleyse, yukarıdaki denge reaksiyonu için doğru denge sabiti
ifadesi aşağıdaki gibi olur.
Kc = [CO2] [CaO]
Benzer şekilde bir saf sıvının derişimi de değişmez. Öyleyse, reaksiyonda (s) şeklinde
gösterilen saf sıvı ürünler veya reaktanlar da denge ifadesinden çıkartılmalıdır. Örneğin,
aşağıdaki heterojen denge reaksiyonu için denge sabiti ifadesini yazalım.
CO2(g) + H2O(s) ⇌ H+(aq) + HCO3-(aq)

H2O(s) saf sıvıdır ve denge sabiti ifadesinde yer almaz. Buna karşın sulu çözeltisi
anlamına gelen (aq) ile gösterilen türler ve (g) ile gösterilen gazlar denge sabitinde yerini alırlar.
Sonuç olarak denge sabiti ifadesi aşağıdaki gibi yazılmaktadır.
Kc = [H+] [HCO3-] / [CO2]

10.7. Denge Derişimleri Kullanılarak Reaksiyon Denge Sabitinin
Bulunması
Bir denge reaksiyonunda denge sabitinin deneysel olarak tespitinin en kolay yolu,
dengede bulunan reaksiyon karışımında ürünlerin ve reaktanların derişimlerinin
belirlenmesidir. Aşağıdaki denge reaksiyonunu inceleyelim.
H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

445 oC sıcaklıkta dengede bulunan reaksiyonun denge derişimleri [H2] = 0,22, [I2] =
0,22, [HI] = 1,56 M’dır. Bu sıcaklıkta reaksiyonun denge sabitini hesaplayalım. Daha önce
irdelendiği gibi Kc denge sabiti ifadesi şu şekilde yazılabilir.
Kc = [HI]2 / [H2] [I2]
Denge derişimlerini ilgili denge ifadesinde yerlerine koyarak Kc denge sabitini basit bir
şekilde hesaplanabilir.
Kc = (1,56)2 / (0,22) (0,22)
Kc = 50,28
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Herhangi bir denge reaksiyonu için, ürünlerin ve reaktanların denge derişimleri,
başlangıç derişimlerine bağlıdır. Ancak, bir denge reaksiyonunda başlangıç derişimleri ne
olursa olsun belirlenen sıcaklıkta denge sabiti sabittir ve değişmez.

10.8. Reaksiyon Oranı ve Denge Yönünün Öngörülmesi
Bir denge reaksiyonunun başlangıcında yani reaktanlar karıştırıldığında genellikle
reaktanlar ürünleri oluşturmak üzere reaksiyona girerler ve reaksiyon ürünlere doğru ilerler.
Reaksiyon denge durumuna geldiğinde, ürünlerin derişimleri denge sabitinin büyüklüğüne
bağlıdır. Ancak, bir denge reaksiyonu başlangıcında ortamda reaktanlar ve ürünler birarada
bulunuyor ise reaksiyon ürünler yönünde ilerlemeyebilir. Bu gibi durumlarda, reaksiyonun
yönünü belirlemek için kullanılan niceliğe reaksiyon oranı denir ve Qc ile ifade edilir. Qc
ifadesinin tanımı Kc denge sabiti ile aynıdır, aralarındaki tek fark reaksiyonun dengede
olmamasıdır.

aA(g) + bB(g) ⇌ cC(g) + dD(g)

Reaksiyonu için derişim cinsinden reaksiyon oranı (Qc) ve gazlar için derişimler yerine kısmi
basınçlar kullanılarak elde edilen kısmi basınç cinsinden reaksiyon oranı (Qp) ifadelerini
aşağıdaki gibi bulunur.
Qc = [C]c [D]d / [A]a [B]b
Qp = PcC PdD / PaA PbB
Reaksiyon oranını denge sabitinden ayıran en önemli özellik; denge sabitinin belirli bir
sıcaklık için sabit olmasına rağmen, reaksiyon oranının reaksiyonun mevcut durumuna bağlı
olması ve reaksiyon ilerledikçe farklı değerler alabilmesidir. Dengedeki bir reaksiyonun hangi
yöne kayacağına karar verilebilmesi için Qc ve Kc değerleri karşılaştırılmalıdır. Bu
karşılaştırmada ortaya çıkabilecek üç durum aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 Q < K ürünlerin derişimlerinin reaktanların derişimine oranı çok küçüktür.
Reaksiyonun dengeye ulaşması için reaktanların ürünlere dönüşmesi
gerekmektedir. Yani reaksiyon ürünler yönünde yürümelidir.
 Q = K reaksiyon oranı denge sabitine eşittir. Yani reaksiyon denge haline
ulaşmıştır.
 Q > K ürünlerin derişimlerinin reaktanların derişimlerine oranı çok büyüktür.
Denge haline ulaşılması için ürünlerin bir kısmının reaktanlara dönüşmesi
gerekmektedir. Yani reaksiyon reaktanlar yönünde yürümelidir.

10.9. Denge Derişimlerinin Hesaplanması
Bir reaksiyonun denge sabiti biliniyor ise başlangıç derişimlerinden yola çıkılarak denge
durumundaki bileşenlerin derişimleri hesaplanabilmektedir. Bu hesaplar büyük önem arz
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etmektedir. Örneğin, bir sentez reaksiyonu dengeye ulaştığında ne kadar ürün elde edildiği
bilinmek istenebilir. Denge derişiminin hesaplanması bazen çok basit bir biçimde
yapılabileceği gibi bazen de daha karmaşık olabilir. Genel manada bu tür hesaplamalar iki
sınıfta incelenebilir. İlk sınıfta reaksiyonun denge sabiti ve biri dışında tüm reaktan ve ürünlerin
denge derişimlerinin verildiği durumda denge derişimlerinin hesaplanmasıdır. İkinci sınıfta ise,
denge sabiti ve sadece başlangıç derişimlerinin verilmesi durumunda denge derişimlerinin
hesaplanmasıdır. Genellikle ikinci durumda yapılan hesaplamalar daha karmaşıktır.
İlk sınıf için yapılacak hesaplamalara örnek olması amacıyla örnek bir problem
çözülecektir.
Örnek
H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

Reaksiyonun 445 oC sıcaklıkta denge sabiti Kc = 50,28’dir. Denge durumunda H2
derişimi 0,58 M ve HI derişimi 2,16 M’dır. I2’un denge derişimini hesaplayınız.
Çözüm
Denge sabiti için Kc = [HI]2 / [H2] [I2] ifadesinin yazılabileceğini biliyoruz. Problemde
I2 denge derişimi istendiği için denge sabiti ifadesini [I2] = [HI]2 / [H2] Kc şeklinde yazabilir.
Problemde verilenleri yerine koyulduğunda istenen I2 denge derişimi basit bir şekilde
hesaplanır.
[I2] = (2,16)2 / (0,58) (50,28)
[I2] = 0,16 M
Daha sıklıkla karşılaşılan ikinci sınıf denge derişimi problemlerinin çözümü daha
karmaşıktır ve çözüm için aşağıdaki adımlar izlenebilir.
1. Adım: Reaksiyon karışımında bulunan tüm türlerin denge derişimlerini, derişimdeki
değişimi ifade eden x cinsinden yazılır. Her bir türün başlangıç, değişim ve denge molar
derişimlerini ifade etmek adına bir tablo hazırlanır.
2. Adım: Denge sabiti ifadesini denge derişimlerini yerine koyarak yazılır. Denge sabiti
bilindiğine göre buradan x değerini hesaplanır.
3. Adım: x değeri bulunduğuna göre, denge derişimlerini x değeri yardımıyla
hesaplanabilir.
Örnek
0,400 mol N2 ve 0,400 mol O2, 2000 oC sıcaklıkta 1,00 L’lik bir kaba konmuştur.
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N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g) reaksiyonunun verilen sıcaklıktaki denge sabiti 0,10’dir. Denge
durumundaki N2, O2 ve NO derişimlerini yukarıdaki adımları izleyerek hesaplayınız.
Çözüm
Problemde reaktanların başlangıç miktarları mol cinsinden verilmiştir. İlk adım olarak
reaktanların başlangıç derişimleri molararite cinsinden bulunur. Başlangıç derişimlerine
baktığımızda ortamda ürün derişimi olmadığından Qc = 0 olur. Kc > Qc olduğuna göre tepkime
ürünler yönünde ilerler yani reaktanlar azalırken ürünler artacaktır.
Başlangıç derişimleri;
[N2] = 0,400 mol / 1,00 L = 0,400 M
[O2] = 0,400 mol / 1,00 L = 0,400 M
Başlangıç derişimleri bulunduktan sonra reaksiyon kabında bulunan türlerin başlangıç,
değişim ve denge molar derişimleri x değişkeni de kullanılarak yazılır.
[N2]

[O2]

[NO]

Başlangıç

0,400

0,400

0,000

Değişim

-x

-x

+ 2x

Denge

0,400 - x

0,400 - x

+2x

Tablo incelendiğinde, tepkimede N2 ve O2 bire bir oranda reaksiyona girmiştir ve bu
durumda her birinden x molar azalacaktır. Aynı şekilde reaksiyonun stokiyometrisine göre
(reaksiyonda bulunan türlerin baş katsayıları esas alınır) NO değişiminin 2x molar artması
gerekmektedir.
Denge derişimleri Kc denkleminde yerine konularak x değeri bulunur ve buradan denge
derişimleri hesaplanır.
Kc = [NO]2 / [N2] [O2]
0,10 = (2x)2 / (0,400 – x) (0,400 – x)
0,10 = (2x)2 / (0,400 – x)2
Her iki tarafın kökü alındığında, √0,10 = 2x / 0,400 – x
0,316 (0,400 – x) = 2x
0,126 – 0,316x = 2x
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2,316x = 0,126
x = 0,054 M
Denge derişimleri;
[N2] = 0,400 – 0,054 = 0,346 M
[O2] = 0,400 – 0,054 = 0,346 M
[NO] = 2 (0,054) = 0,108 M
Örnek
0,1 M N2, 0,1 M O2 ve 0,2 M NO, 2000 oC sıcaklıkta 1,00 L’lik bir kaba konmuştur.
N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g) reaksiyonunun verilen sıcaklıktaki denge sabiti 0,10’dir. Denge
durumundaki N2, O2 ve NO derişimlerini bulunuz.
Çözüm
Başlangıç derişimlerini yerine koyarak reaksiyon oranı (Qc) hesaplanır.
Qc = [NO]2 / [N2] [O2]
Qc = (0.2)2 / (0.1) (0.1)
Qc = 4
Kc < Qc olduğuna göre tepkime reaktanlar yönünde ilerler yani ürünler azalırken
reaktanlar artacaktır. Reaksiyon kabında bulunan türlerin başlangıç, değişim ve denge molar
derişimleri x değişkeni kullanılarak yazılır.
[N2]

[O2]

[NO]

Başlangıç

0,100

0,100

0,200

Değişim

+x

+x

- 2x

Denge

0,100 + x

0,100 + x

0,200 - 2x

Denge Kc denkleminde yerine konularak x değeri bulunur ve buradan denge derişimleri
hesaplanır.
Kc = [NO]2 / [N2] [O2]
0,10 = (0,200 - 2x)2 / (0,100 + x) (0,100 + x)
227

0,10 = (0,200 - 2x)2 / (0,100 + x)2
Her iki trafın kökü alındığında, √0,10 = 0,200 - 2x / 0,100 + x
0,316 (0,100 + x) = 0,200 - 2x
0,316 + 0,316x = 0,200 - 2x
1,684x = 0,116
x = 0,069 M
Denge derişimleri;
[N2] = 0,100 + 0,069 = 0,169 M
[O2] = 0,100 + 0,069 = 0,169 M
[NO] = (0,200) - 2(0,069) = 0,062 M

10.10. Kimyasal Dengeye Etki Eden Faktörler
Kimyasal denge, ürünler ve reaktanlar yönündeki reaksiyonların denge durumuna
geldiğini belirtmektedir. Kurulan bu kimyasal denge çoğunlukla hassastır ve deneysel
koşullardaki bazı faktörlerin değişmesi dengeyi etkileyerek bozmaktadır. Bu faktörler
kullanılarak denge yönü isteğimize bağlı olarak belirlenebilmektedir. Kimyasal dengeye etki
eden bu faktörler derişim, basınç, hacim ve sıcaklıktır. Dengedeki bir sistemin bozcu etkilere
karşı nasıl hareket edeceğini Le Chatelier ilkesi tanımlanmaktadır. Le Chatelier prensibine göre
dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket
eder ve kimyasal dengeyi tekrardan sağlar.

10.10.1. Derişim Faktörü
H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

Yukarıda verilen hidrojen ve iyod arasında gerçekleşen denge reaksiyonu
incelendiğinde; denge karışımına HI eklenmesi sonucunda ne olur? Le Chatelier prensibine
göre sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder yani denge reaktanlar yönüne dönerek fazla
HI harcanır ve denge tekrar sağlanır. Tam tersi durumda yani denge karışımına H2 veya I2
eklendiğinde denge ürünler yönüne döner ve fazla H2 veya I2 harcanarak denge tekrardan
sağlanır.

10.10.2. Basınç ve Hacim Faktörü
Katı ve sıvıların sıkıştırılamamasından dolayı basınç reaksiyona giren türlerin
derişimlerini etkilemez ve kimyasal dengeye neredeyse hiç etkisi olmaz. Diğer yandan, gazların
derişimleri basınçtan önemli derecede etkilenmektedir. İdeal gaz yasasına göre (PV=nRT);
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basınç (P) ve hacmin (V) birbirleri ile ters orantılı olduğu görülür. Bu durumda basınç arttıkça
hacim küçülür veya tam tersi durum da gerçekleşebilir. Ayrıca ideal gaz denklemi P=(n/V)RT
şeklinde de yazılabilir. Bu durumda (n/V) terimi M (mol/L) cinsinden gaz derişimini ifade
etmekte ve basınçla doğru orantılı olarak değişmektedir.
N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

Yukarıdaki denge karışımının hareketli piston içeren silindir içerisinde olduğu durumda
piston aşağı doğru itilerek basınç arttırıldığında hacim azalacağından tüm türlerin derişimleri
artacaktır. Ancak reaktanlardaki 4 mol türe karşın ürünlerde 2 mol bulunmasından dolayı
paydayı paydan daha çok etkileyecektir. Bu durumda Qc değeri Kc değerini aşacaktır. Basınç
değişimi nedeniyle Qc > Kc olur ve reaksiyon Qc = Kc olana dek reaksiyon ürünler yönüne
kayar. Bunun aksi durumunda, piston yukarı doğru hareket ettirildiğinde azalma olacağından
daha çok etkilenen payda tarafının derişimi daha çok azalacağından Qc < Kc olur. Bu durumda
denge sağlanana dek reaksiyon reaktanlar yönünde ilerleyecektir.
Ancak aşağıdaki reaksiyon incelendiğinde;
H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

Her iki tarafta mol sayıları eşit olduğundan basınç veya hacim değişimi dengeyi
etkilemediği görülmektedir.

10.10.3. Sıcaklık Faktörü
Derişim, basınç ve hacim faktörleri denge reaksiyonundaki reaktan ve ürünlerin bağıl
derişimlerini değiştirerek dengeyi etkilerler ancak denge sabitine bir etkileri söz konusu
değildir. Bir denge reaksiyonundaki denge sabitini yalnızca sıcaklık değiştirebilir. Bu durumu
aşağıdaki reaksiyon ile açıklayabilir.
KClO3(aq) + ısı ⇌ KCl(aq) + 3/2O2(g)

Reaksiyonda ısı bir bileşen gibi düşünülürse, sıcaklığının arttırılması sisteme ısı ekler
ve sıcaklığın azaltılması sistemden ısı uzaklaştırır. Denge bu değişimin etkisini azaltacak yönde
hareket eder. Bu durumda sıcaklığın arttırılması endotermik reaksiyonlarda reaksiyon yönünü
ürünlere doğru kaydırırken, ekzotermik reaksiyonlarda reaktanlar yönüne kaydırır.
Örnek
Aşağıdaki reaksiyonda denge sürecini dikkate alarak,
PCl5(g)

PCl3(g) + Cl2(g) + ısı

aşağıdaki değişimlerin olması durumunda dengenin hangi yöne kayacağı konusunda
öngörüde bulununuz.
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a)

Sıcaklığın artırılması,

b)

Reaksiyon karışımına Cl2 gazı eklenmesi,

c)

Reaksiyon karışımından bir miktar PCl3 uzaklaştırılması.

Çözüm
a) Denge reaksiyonu ekzotermik olduğundan dolayı sistemin sıcaklığının arttırılması
denge durumununun tekrar sağlanmasına kadar sistemin reaktanlar yönüne kaymasına neden
olur.
b) Reaksiyon karışımına Cl2 gazı eklenmesi durumunda ürünler tarafında fazlalık
olacağından dolaı denge durumununun tekrar sağlanmasına kadar sistem reaktanlar yönüne
kayar.
c) Reaksiyon karışımından bir miktar PCl3 uzaklaştırılması durumunda ürünler tarafında
eksiklik olacağından dolaı denge durumunun tekrar sağlanmasına kadar sistem ürünler yönüne
kayar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde denge kavramını ve kimyasal dengeyi tanımladık. Denge sabitinin neyi
ifade ettiğini, önemini ve birimi hakkında detaylı bilgiler edindik. Çözelti türleri ve çözünürlük
hakkında detaylı bilgiler öğrendik. Homojen ve heterojen dengeleri tanımladık. Denge
derişimleri kullanılarak denge sabitinin nasıl hesaplanacağını öğrendik. Çözeltilerin
derişimlerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılan derişim birimleri hesaplama
yöntemlerini örnekler ile anlattık. Reaksiyon oranı ve denge yönünün nasıl öngörüleceğini
öğrendik. Denge derişimlerinin nasıl hesaplanacağını öğrendik ve denge sabitine etki eden
faktörleri detaylı olarak inceledik.
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Bölüm Soruları
1) İleri ve geri reaksiyon hızlarının eşit olduğu duruma ------ denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyasal reaksiyon
B) Kimyasal denge
C) Hız sabiti
D) Denge sabiti
E) Denge derişimi
2NO(g) + O2(g) ⇌ 2NO2(g)

2)

Reaksiyonunun dengesi 100 oC sıcaklığında kurulmuştur. Denge derişimleri [NO] =
0,10 M, [O2] = 0,25 M, [NO2] = 30 M bulunmuştur. Denge reaksiyonunun Kc denge sabiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3000

B) 6000

C) 9000

D) 12000

E) 15000

N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2NH3(g)

3)

Reaksiyonunun dengesi 25 oC sıcaklığında kurulmuştur. Denge derişimleri NH3 = 4 atm,
[N2] = 0,25 atm, [H2] = 0,1 atm bulunmuştur. Denge reaksiyonunun Kp denge sabiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12800

B) 25600

C) 38400

D) 51200

E) 64000

A(g) + B(g) ⇌ C(g)

4)

Yukarıdaki temsili reaksiyonda denge derişimleri [A] = 0,2 M, [B] = 0,5 M, [C] = 2,5
M bulunmuştur. Bu denge reaksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I-Denge reaksiyonu reaktanlar yönünde istemlidir.
II-Homojen denge reaksiyonudur.
III- Kc = 0,04’tür.
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I-II

E) I-II-III
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H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g)

5)

Reaksiyonun 445 oC sıcaklıkta denge sabiti Kc = 50’dir. Denge durumunda I2 derişimi
0,8 M ve HI derişimi 2,0 M’dır. H2’in denge derişimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1 B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,5

PCl5(g) ⇌ PCl3(g) + Cl2(g)

6)

Reaksiyonunun dengesi 250 oC sıcaklığında denge sabiti Kp =1,2 ‘tir. Dengedeki kısmi
basınçlar PCl5 = 0,8 atm, PCl3 = 0,32 atm bulunmuştur. Cl2’un dengedeki buhar basıncı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

7) 0,2 mol A ve 0,2 mol B, 1500 oC sıcaklıkta 1,00 L’lik bir kaba konmuştur.
A(g) + B(g) ⇌ 2C(g)

Reaksiyonunun verilen sıcaklıktaki denge sabiti Kc = 4’tür. Denge durumundaki C
maddesi derişimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1 B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

E) 0,5

8) 0,2 M A, 0,2 M B ve 0,4 M C, 250 oC sıcaklıkta 1,00 L’lik bir kaba konmuştur.
A(g) + B(g) ⇌ 2C(g)

Reaksiyonunun verilen sıcaklıktaki denge sabiti denge sabiti Kc = 1’dir. Denge
durumundaki A maddesi derişimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,13 B) 0,27

9)

C) 0,39

D) 0,45

E) 0,54

A + B ⇌ C + D + ısı

İlgili denge reaksiyonunda aşağıdaki işlemlerin hangisi veya hangileri yapıldığında
denge reaksiyonu ürünler lehine kayar.
I- Reaksiyon kabına A maddesinden eklemek.
II-Reaksiyon kabına D maddesi eklemek
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III-Reaksiyon kabını soğutmak
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I-III

E) II-III

A + B ⇌C+ D

10)

Reaksiyonunun denge sabiti Kc = 2’dir. O halde aşağıdaki reaksiyonun denge sabiti
aşağıdakilerden hangisidir?
C
A) 0,1

B) 0,2

C) 0,3

D) 0,4

+ D ⇌ A + B
E) 0,5

Cevaplar
1) B
2) D
3) E
4) B
5) A
6) C
7) B
8) B
9) D
10) E
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11. ASİT-BAZ KİMYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar
11.2. Asit-Baz Teorileri
11.2.1. Arrhenius (Klasik Asit-Baz) Teorisi
11.2.2. Brönsted-Lowry Teorisi
11.2.3. Lewis Asit-Baz Teorisi
11.3. Suyun Asit-Baz Özellikleri
11.4. Asitlik Ölçüsü-pH
11.5. Asit ve Bazların Kuvveti
11.5.1 Kuvvetli Asitler ve Bazlar
11.5.2 Zayıf Asitler ve Bazlar
11.6. Tuzlar ve Asit-Baz Özellikleri
11.6.1. Nötral Çözeltiler Oluşturan Tuzlar
11.6.2. Asidik Çözeltiler Oluşturan Tuzlar
11.6.3. Bazik Çözeltiler Oluşturan Tuzlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Asit nedir?
 Baz nedir?
 Tuz nedir?
 Asit-Baz teorileri hangileridir?
 Arrhenius (klasik asit-baz) teorisi asitliği ve bazlığı nasıl tanımlar?
 Brönsted-Lowry teorisi asitliği ve bazlığı nasıl tanımlar?
 Lewis teorisi asitliği ve bazlığı nasıl tanımlar?
 Suyun asit-baz özelliğinini tanımlayınız.
 Asitlerin ve bazların kuvveti nasıl taımlanır?
 Kuvvetli asit ve kuvvetli bazı tanımlayınız.
 Zayıf asit ve zayıf bazı tanımlayınız.
 Tuz ne demektir?
 Nötral, asidik ve bazik tuzlar nasıl ayırt edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Asitler, bazlar
tanımlanır.

Asit-Baz Teorileri

Asitlik ve bazlığı tanımlamak Bir maddenin asit ve baz
için önerilen teoriler tartışılır. özelliğinin hangi teori ile
tanımlanacağı hakkında bilgi
sahibi olur.

Suyun Asit-Baz Özellikleri

Suyun asitliği ve bazlığı Suyun asitlik ve bazlık
tanımlanır.
özelliği hakkında bilgi sahibi
olur.

Asitlik Ölçüsü-pH

Asitliğin nasıl ölçüleceği ve Asitliğin ölçülmesi ve nasıl
pH kavramı tanımlanır.
ifade edileceği hakkında bilgi
sahibi olur. Asitliği ifade
etmek için kullanılan pH
teriminin neyi ifade ettiği
hakkında bilgi sahibi olur.

Asit ve Bazların Kuvveti

Asitlerin
ve
bazların Asitliği
ve
bazlığın
kuvvetleri tanımlanır.
kuvvetinin
nasıl
belirleneceği hakkında bilgi
sahibi olur.

Tuzlar
ve
Özellikleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
ve

tuzlar Asiter, bazlar ve tuzlar
hakkında bilgi sahibi olunur.
Günlük hayattan örneklerle
pekiştirilir.

Asit-Baz Tuzlar hakkında bilgiler Tuzlar hakkında bilgi sahibi
verilir, tuzların asitliği ve olur. Nötr, asidik ve bazik
bazlığı tanımlanır.
tuzlar hakkında bilgi sahibi
olur.
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Anahtar Kavramlar

 Asit
 Baz
 Tuz
 Arrhenius (klasik asit-baz) teorisi
 Brönsted-Lowry teorisi
 Lewis asit-baz teorisi
 Kuvvetli asit
 Kuvvetli baz
 Zayıf asit
 Zayıf baz
 pH
 Tuz
 Nötr tuz
 Asidik tuz
 Bazik tuz
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Giriş
Bu bölümde kimyasal denge kavramını asit baz olgusu üzerine tatbik edeceğiz. Asitler
gıdalar, temizlik ürünleri, ilaçlar gibi ürünlerde yaygın olarak bulunmaktadır. Diğer taraftan
bazlar gıdalardan çok temizlik ürünlerinde ve antiasit malzemesi olarak yaygın kullanıma
sahiptir. Asit veya baz davranışlarını açıklamak için sıklıkla kullanılan üç teori bulunmaktadır.
Teorilerden her biri asit veya baz davranışlarını farklı şekillerde açıklamalarına karşın
birbirlerine tamamlayıcı niteliklerde olmaları sebebiyle birlikte kullanılırlar. Bu bölümde asitlik
veya bazlığı nasıl hesaplayabileceğimizi öğreneceğiz ve pH ölçeği olarak adlandırılan kullanışlı
bir parametreyi açıklayacağız. Bu konuda kullanacağımız hesaplamalar asitliğin ve bazlığın da
içerisinde bulunduğu kimyasal denge konusunda kullanılan formüller üzerinden yürüyecektir.
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11.1. Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Çözeltilerde iyonlar vererek çözünen ve sulu çözeltileri elektriği ileten bileşiklere
elektrolitler denmektedir. Elektrolitler birçok gruba ayrılabilmelerine karşın asit-baz özelliği
gösterenler ve nötr olanlar olmak üzere iki ana bölümde incelenirler. Ayrıca zayıf veya kuvvetli
olmalarına göre de kendi aralarında sınıflandırılabilmektedirler.
Elektrolitleri sınıflandırırken kullanacağımız en yaygın yöntem asit ve baz
davranışlarını dikkate almaktır. Kimyasal reaksiyonlarda asit ve bazlığın oynadığı rolün çok
önemli olması nedeniyle asitler ve bazlar kimyanın en öncelikli konuları arasında göze
çarpmaktadır.
Asitler genel olarak ekşi tatları, birçok metali çözebilme yetenekleri, turnusol kağıdını
kırmızıya dönüştürmeleri ve bazları nötralleştirmeleri gibi özelliklere sahiptirler. En bilinen
asitler halk arasında tuz ruhu olarak adlandırılan hidroklorik asit (HCl), kezzap olarak
adlandırılan nitrik asit (HNO3) ve zaç yağı olarak bilinen sülfirik asittir (H2SO4). Ayrıca birçok
besin maddesinin aktif bileşeni olan asitler ve yaygın olarak bulundukları besinler Tablo
11.1.’de listelenmiştir.
Tablo 11.1. Bazı asitler ve yaygın olarak bulundukları besinler
Asit

Bulunduğu Besin

Asit

Bulunduğu Besin

Sitrik asit

Turunçgiller

Folik asit

Ispanak, Kuşkonmaz

Laktik asit

Süt

Oleik asit

Zeytinyağı

Asetik asit

Üzüm, Elma

Tartarik asit

Üzüm

Malik asit

Elma

Askorbik asit

Narenciye

Bazlar ise genel olarak acı tatları, turnusol kağıdını maviye çevirme, kayganlık hissi
vermeleri ve asitleri nötralleştirmeleri gibi özelliklere sahiptirler. Bazlar cildimizde bulunan
yağlar ile etkileştiklerinden dolayı kayganlık hissi verirler. Acı tatlarından dolayı asitlere
nazaran gıdalarda az bulunurlar. Kahve ve çikolata gibi bazı gıda maddelerinde acılık tadını
bazlar vermektedir. En çok bilinen bazlardan biri halk arasında kostik olarak bilinen ve özellikle
lavabo açıcı malzemelerde bolca bulunan sodyum hidroksittir (NaOH). Bir diğer çok bilinen
baz ise mutfaklarda sıklıkla kullanılan ve kabartma tozu olarak adlandırılan sodyum
bikarbonattır (NaHCO3). Yaygın olarak kullanılan bazlar ve kullanım alanları Tablo 11.2.’de
listelenmiştir.
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Tablo 11.2. Bazı bazlar ve yaygın olarak kullanılan adları ve kullanım alanları
Bazlar

Yaygın Adı

Kullanım Alanları

Sodyum Hidroksit (NaOH)

Sud-kostik

Lavabo açıcı, sabun ve deterjan
üretimi, petrol işleme.

Potasyum Hidroksit (KOH)

Potas-kostik

Pil, gübre ve deterjan üretimi, pamuk
işleme.

Amonyak (NH3)

Amonyak

Gübre ve patlayıcı üretimi, temizlik
ürünleri, yapay lif üretimi.

Kalsiyum Hidroksit (Ca(OH)2)

Sönmüş kireç

Kireç ve çimento yapımında, deri
üretiminde.

Sodyum karbonat (Na2CO3)

Çamaşır sodası

Genel temizleyici, su yumuşatıcı,
sabun ve cam üretimi.

11.2. Asit-Baz Teorileri
Asit ve bazları tanımlamak için üç farklı teori kullanılmaktadır. Bu teoriler sırasıyla
Arrhenius (klasik asit-baz) teoremi, Bronsted-Lowry teormi ve Lewis asit baz teoremidir. Asit
ve bazları tanımlamak için üç farklı teori kullanılmasının asıl nedeni tek bir teorinin asitlik ve
bazlığı tamamen tanımlayamamasıdır. Farklı durumlar için farklı teoriler uygun olmaktadır. Bu
teorileri sırasıyla inceleyelim.

11.2.1. Arrhenius (Klasik Asit-Baz) Teorisi
1880’lerde İsveçli kimyacı bilim adamı Svante Arrhenius sulu çözeltide H+ (proton)
iyonu veren maddelere asit, OH- iyonu veren maddelere ise baz demiştir. Diğer bir deyişle
Aarhenius tanımına göre asitler sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluşturur, bazlar ise OH- iyonu
oluşturur. Örneğin, HCl Aarhenius tanımına göre asittir ve çözeltide H+ iyonları oluşturur.
HCl(aq) ⇌

H+(aq)

+

Cl-(aq)

Aarhenius tanımına göre NaOH bir bazdır çünkü çözeltilerinde OH- iyonları
oluştururlar.
NaOH(aq) ⇌

Na+(aq)

+ OH-(aq)

Aarhenius teorisine göre asitler ve bazlar birleşir ve su oluşturmak üzere birbirlerini
nötralleştirirler.
H+(aq) + OH-(aq) ⇌

H2O(s)
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En temel asit-baz teorisi olan Aarhenius yapısında H+ ve OH- iyonları bulundurmayan
Al3+, NH3 gibi maddelerin asit ve bazlığını açıklamakta yetersiz kalmıştır.

11.2.2. Brönsted-Lowry Teorisi
1923 yılında Brönsted-Lowry teoremi olarak tanımlanan daha geniş kapsamlı bir asitbaz tanımı yapılmıştır. Bu teoride H+ iyonlarının aktarımı esas alınmıştır. Çözeltilerde H+ iyonu
verebilen maddeler asit, H+ iyonu alabilen maddeler baz olarak tanımlanmıştır.
HA ⇌

A- + H+

Brönsted-Lowry teorisine göre HA bileşiği H+ iyonu verdiği için asit, A- iyonu ise sol
tarafta olan reaksiyonda H+ iyonu aldığı için bazdır. Bu reaksiyonda HA bileşiği A- iyonunun
konjuge asidi, A- iyonu ise HA asidinin konjuge bazı adını alır.
Sulu çözeltilerde Brönsted-Lowry asit-baz teorisini inceleyecek olursak;
Asit

+

H2O ⇌

Baz

+ H3O+

dengesi gösterilebilir. Bu reaksiyona göre H2O bir bazdır ve konjuge asiti H3O+ (hidronyum)
iyonudur. Çözücünün otoprotoliz dengesi, Brönsted-Lowry teorisi ile asitlik ve bazlık
davranışlarının açıklanmasında temeli oluşturmaktadır. Çözücüyü su alırsak otoprotoliz
dengesini aşağıdaki şekilde yazabiliriz.
H2O(s) + H2O(s) ⇌

OH-(aq)

+ H3O+(aq)

Denge reaksiyonunda asidik bileşen olan H3O+ (hidronyum iyonu) derişimini arttıran
maddelere asit, bazik bileşen olan OH- derişimini arttıranlar ise baz olmaktadır. Bu tanıma göre
HCl bir asittir çünkü suya H+ iyonu vererek otoprotoliz dengesinde H3O+ derişimini
arttırmaktadır.
HCl(aq) + H2O(s) ⇌ Cl-(aq)

+ H3O+(aq)

Bu tanım aynı zamanda içeriğinde OH- iyonu bulunmayan bazlar içinde açıklama
getirmiştir. Örnek olarak, NH3 bazdır çünkü sudan proton alarak suyun otoprotoliz dengesinde
OH- iyonu derişimini arttırmaktadır.
NH3(aq) + H2O(s) ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)

Brönsted-Lowry tanımına göre eşlenik (konjuge) asit-baz çifti kavramı da ortaya
çıkmıştır. Konjuge asit-baz kavramı, bir asit ve onun konjuge bazı veya bir baz ve onun konjuge
asidi olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak, NH3 ve H2O arasındaki reaksiyonda, H2O proton
verici asit ve NH3 proton alıcı bazdır. Reaksiyon ters çevrildiğinde Brönsted-Lowry asit-baz
tanımında göre NH4+ iyonu proton verici olarak asit ve OH- iyonu proton alıcı olarak baz olarak
tanımlanır. Burada NH3 ve NH4+ konjuge-asit baz çiftidir yani birbirleriyle H+ iyonu aktarımı
ile ilişkili maddeler olarak göze çarpmaktadırlar. Aynı şekilde, H2O ve OH- konjuge asit-baz
çiftidir.
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Şekil 11.1. Amonyak ve su arasındaki konjuge asit-baz ilişkisi
Bazı bileşiklerin sulu çözeltilerdeki asit-baz çiftleri Tablo 11.3.’te görülmektedir.
Tablo 11.3. Bazı asitler ve sulu çözeltilerindeki asit-baz çiftleri
Asit

Baz

Konjuge Asit

Konjuge Baz

HF

H2O

F-

H3O+

CH3COOH

H2O

CH3COO-

H3O+

H3PO4

H2O

H2PO4-

H3O+

H2PO4-

H2O

HPO42-

H3O+

HPO42-

H2O

PO43-

H3O+

H2CO3

H2O

HCO3-

H3O+

HCO3-

H2O

CO32-

H3O+

NH4+

H2O

NH3

H3O+

H2SO4

H2O

HSO4-

H3O+

HSO4-

H2O

SO42-

H3O+

Cu2+

H2O

Cu(OH)+

H3O+

Cu(OH)+

H2O

Cu(OH)2

H3O+
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Çözücünün otoprotoliz dengesini esas alan Brönsted-Lowry teorisi aprotik çözücülerde
ve gaz fazındaki asit-baz davranışını açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

11.2.3. Lewis Asit-Baz Teorisi
Asitlik ve bazlık davranışlarını tanımlayan son teori kimyasal bağ için elektron-nokta
gösterimini ortaya koyan kimyacı G.N. Lewis’ten adını alan Lewis asit-baz teorisidir. BrönstedLowry asit-baz teorisinde proton aktarımı esas alınırken, Lewis teorisinde asitlik bazlık serbest
elektron çifti üzerinden tanımlanmaktadır. Lewis asit-baz teorisi serbest elektron çifti
bulunanları baz ve bu serbest elektron çiftini alabilen maddeleri ise asit olarak tanımlar.
Örneğin Ag+ iyonu ile amonyağın reaksiyonunu inceleyecek olursak, reaksiyonda NH3
serbest elektron çifti vermektedir ve bazik özellik gösterir, diğer taraftan Ag+ iyonu NH3’ten
elektron çiftini almaktadır ve asit özellik gösterir.

Hem protik hem de aprotik çözücülerde metal iyonlarının serbest elektron çifti içeren
kimyasal maddeler arasındaki reaksiyonlar aynı sonucu vermektedir. Otoprotoliz dengesine
sahip olmayan çözücülerde amonyağın baz özelliği ile metal iyonlarının asitlikleri bu şekilde
açıklanabilmektedir. Özellikle yapılarında hidrojen içermeyen bileşiklerin asitliği bu teori ile
açıklanabilmektedir. Tüm reaksiyonlarda elektronların kullanıldığı düşünüldüğünde Lewis asitbaz tanımının geniş kapsamlı bir teori olduğu göze çarpmaktadır.

11.3. Suyun Asit-Baz Özellikleri
Bilinen en polar çözücü olan suyun en önemli özelliklerinden biri asitlere karşı baz,
bazlara karşı ise asit olarak hareket edebilme yetenekleridir. Elektrik iletkenliği çok düşük olan
su zayıf bir elektrolittir. Su az da olsa iyonlaşabilmektedir.
H2O(s) + H2O(s) ⇌

OH-(aq)

+ H3O+(aq)

Asit-baz reaksiyonlarında, hidrojen iyonu derişimi çözeltinin asitliği ve bazlığının
belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Genellikle su moleküllerinin çok küçük bir kısmı
iyonlaşır ve suyun molar derişimi pratikçe değişmeden kalır. Bu koşullarda suyun iyonlaşması
için denge sabiti aşağıdaki gibi yazılır.
Ksu = Kc = [H3O+] [OH-]
Solvatize proton yani H3O+ yerine H+ kullanılabileceğinden dolayı denge sabiti
aşağıdaki gibi de gösterilebilir.
Ksu = [H+] [OH-]
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Suyun otoprotoliz sabiti olan Ksu, belirli bir sıcaklıkta hidrojen ve hidroksit iyonlarının
derişimlerinin çarpımına eşittir. Saf suda 25 C
̊ ’de [H+] ve [OH-] eşittir ve [H+] = [OH-] =
1,0×10-7 M’dır. Böylelikle derişim değerleri eşitlikte yerine konularak Ksu elde edilir.
Ksu = [H+] [OH-] = 1,0×10-14
Hidrojen ve hidroksit iyonu derişimleri birbirine eşit olduğunda sulu çözelti nötrdür.
Çözeltide H+ iyonu derişimi fazlası ([H+] > [OH-]) var ise çözelti asidiktir. Bazik çözeltilerde
ise OH- iyonu derişiminin fazlası ([OH-] > [H+]) vardır. H+ ve OH- iyonlarının derişimleri
birbirinden bağımsız olarak değiştirilemez. Örneğin bir çözeltinin hidrojen iyonu derişimi
([H+]) 1,0×10-4 M olacak şekilde ayarlanırsa [OH-] derişimi şu şekilde bulunur;
Ksu = [H+] [OH-]
1,0×10-14 = 1,0×10-4 [OH-] → [OH-] =1,0×10-10 M
Örnek
Laboratuvarda kullanılmak üzere hazırlanan çözeltinin OH- derişimi 0,005 M olduğuna
göre H+ derişimini hesaplayınız.
Çözüm
Ksu = [H+] [OH-]
[H+] = Ksu / [OH-]
[H+] = 1,0×10-14 / 0,005 = 2×10-12 M

11.4. Asitlik Ölçüsü-pH
Danimarkalı kimyacı Soren Sorensen tarafından 1909 yılında asitliğin ölçüsünü pratik
olarak ifade etmek için pH kavramı ortaya konulmuştur. Herhangi bir çözeltinin pH’sı hidrojen
iyonunun molar derişiminin negatif logaritması olarak hesaplanır.
pH = -log[H+]
pH ifadesi asitliğin pozitif bir sayı ile pratik olarak ifadesini sağlamaktadır. Birimlerin
logaritmasının alınması olanaksız olacağından denge sabitlerinde olduğu gibi pH değerinin de
birimi yoktur. 25 ̊C sıcaklıkta asidik ve bazik çözeltilerin pH değerine göre sınıflandırılması
Tablo 11.4.’te gösterilmiştir.
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Tablo 11.4. Asidik, bazik ve nötral çözeltilerin H+ derişim ve pH aralıkları
Çözelti

[H+]

pH

Asidik

> 1.0×10-7 M

<7

Bazik

< 1.0×10-7 M

>7

Nötral

= 1.0×10-7 M

=7

Bir çözeltinin [H+] değeri azaldıkça pH değeri artar ve asitliği azalır. pH değeri verilen
bir çözeltinin H+ iyonu derişimi aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır.
[H+] = 10-pH
pH = -log[H+]
Bir çözeltinin pH değeri pratik olarak pH metreler kullanılarak ölçülmektedir. Günlük
hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı çözeltilerin pH değerleri Tablo 11.5.’te özetlenmiştir.
Tablo 11.5. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı çözeltilerin pH değerleri
Örnek çözeltisi

pH değeri

Mide suyu

1.0-2.0

Limon suyu

2.2

Sirke

2.9

Domates suyu

4.2

İdrar

6.0

Yağmur suyu

6.2

Süt

6.5

Saf su

7.0

Tükürük

7.2

Kan

7.3-7.4

Gözyaşı

7.5

Amonyak

11.1
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Vücut sıvılarının pH değeri bulundukları yere ve işlevlerine göre farklılıklar
göstermektedir. Düşük pH değerine sahip olan mide suyu yüksek asitliktedir ve besinlerin
sindirimini kolaylaştırmaktadır.
pH değerinin eşleniği olan ancak yaygın olarak kullanımı olmayan bir diğer asitlik
ölçüsü de pOH değeridir. pOH değeri ise çözeltideki hidroksit iyonu derişiminin negatif
logaritmasıdır.
pOH = -log[OH-]
Suyun 25 ̊C sıcaklıktaki otoprotoliz sabitini tanımladığımız eşitliğin her iki tarafının
negatif logaritmasını aldığımızda hidrojen iyonu derişimi ile hidroksit iyonu derişimi arasındaki
ilişkiyi ifade eden eşitliğe ulaşırız.
Ksu = [H+] [OH-] = 1,0×10-14
-(log[H+] + log[OH-]) = -log (1,0×10-14)
-log[H+] - log[OH-] = 14,00
pH + pOH = 14,00
Sonuç olarak bir çözeltideki pH değeri ve pOH değeri toplamı her zaman 14,00’dır ve
asitlik ölçüsü olarak birbirlerini tamamlayıcı niteliktedirler.
Örnek
Gün boyunca toplanan bir fabrika atık suyunun pH’sı 6,11’dir. Atık suyun H+ iyonu
derişimini hesaplayınız.
[H+] = 10-pH eşitliğinde verilenleri yerine koyarsak.
[H+] = 10-6,11
[H+]= 7,76 × 10-7 M
Örnek
Mutfakta bulunan elma ve üzüm sirkelerinin H+ iyon derişimleri sırasıyla 3,16 × 10-3 M
ve 1,00 × 10-3 M’dır. Sirke çözeltilerinin pH değerlerini sırasıyla hesaplayınız.
pH = -log[H+]
Elma sirkesi pH = -log[3,16 × 10-3] = 2,5
Üzüm sirkesi pH = -log[1,00 × 10-3] = 3,0
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11.5. Asit ve Bazların Kuvveti
11.5.1 Kuvvetli Asitler ve Bazlar
Kuvvetli asitler ve bazlar, suda tam olarak iyonlaşabilen kuvvetli elektrolitlerdir. Suda
iyonlaşma reaksiyonları genellikle tek ok kullanılarak gösterilir. Bazı kuvvetli asit ve bazlar ve
sudaki iyonlaşma reaksiyonları Tablo 11.6.’da özetlenmiştir.
Tablo 11.6. Bazı kuvvetli asit ve bazlar ve sudaki iyonlaşma reaksiyonları
Kuvvetli Asitler

Suda iyonlaşma reaksiyonları

Hidroklorik asit

HCl(suda) → H+(suda) + Cl-(suda)

Nitrik asit

HNO3(suda) → H+(suda) + NO3-(suda)

Perklorik asit

HClO4(suda) → H+(suda) + ClO4-(suda)

Sülfirik asit

H2SO4(suda) → H+(suda) + HSO4-(suda)
Kuvvetli Bazlar

Suda iyonlaşma reaksiyonları

Sodyum hidroksit

NaOH(k) → Na+(suda) + OH-(suda)

Potasyum hidroksit

KOH(k) → K+(suda) + OH-(suda)

Baryum hidroksit

Ba(OH)2(k) → Ba2+(suda) + 2OH-(suda)

Kuvvetli asit ve bazların sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşmalarından dolayı denge
sabitleri (yada asitlik veya bazlık sabitleri) yoktur. Kuvvetli asit ve bazların pH değerleri
hesaplanırken kuvvetli asit veya bazın derişimi H+ veya OH- iyonlarının derişimlerine eşit olur.
Kuvvetli asit ve bazların pH hesabının için birer örnek üzerinde inceleyelim.
Örnek
0,1 M HCl’nin pH değerini bulunuz.
Cevap
eşittir.

HCl kuvvetli asit olduğundan asitlik sabiti yoktur ve derişimi H+ iyonu derişimine
0,1 M HCl suda iyonlaştığında 0,1 M [H+] oluşturur.
O halde,
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pH = - log [H+] eşitliği kullanılarak pH = - log [0,1] = 1 bulunur.
Örnek
0,1 M NaOH’ın pH değerini bulunuz.
Cevap
eşittir.

NaOH kuvvetli baz olduğundan bazlık sabiti yoktur ve derişimi OH- iyonu derişimine
0,1 M NaOH suda iyonlaştığında 0,1 M [OH-] oluşturur.
O halde pH iki yol ile bulunabilir,
I. yol,
pOH = - log [OH-] eşitliği kullanılarak pOH = - log [0,1] = 1 bulunur.
pH + pOH = 14 olduğundan pH = 14 – 1 = 13 bulunur.
II. yol,
[H+] [OH-] = 10-14 eşitliği kullanılarak [H+] [0,1] = 10-14
[H+] = 10-13 M bulunur.
Daha sonra pH = - log [H+] eşitliği kullanılarak pH = - log [10-13] = 13 bulunur.

11.5.2. Zayıf Asitler ve Bazlar
Kuvvetli asitlerin sayıları oldukça kısıtlıdır ve asitlerin büyük çoğunluğu zayıftır. Zayıf
HA asidinin suda iyonlaşmasını aşağıdaki şekilde olur.
HA(aq) ⇌

H+(aq) + A-(aq)

Tek protonlu HA zayıf asidinin iyonlaşma dengesini aşağıdaki gibi yazabiliriz.
Ka = [H+][A-] /[HA]
Bu denklemde Ka, asidin iyonlaşma denge sabitini ifade eder. Bir zayıf asidin nicel
olarak kuvveti o asidin denge sabitinin büyüklüğü ile ölçülmektedir. Ka büyüdükçe iyonlaşma
nedeniyle H+ iyonlarının dengedeki derişimi artar ve asidin kuvveti artar. Kuvvetli asitlerde
iyonlaşmanın %100 olduğu kabul edildiğinden, kuvvetli asitler için Ka değerleri
bulunmamaktadır. Bazı zayıf asitler, iyonlaşma tepkimeleri ve asitlik sabitleri Tablo 11.7.’de
özetlenmiştir.
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Tablo 11.7. Bazı zayıf asitler, iyonlaşma tepkimeleri ve asitlik sabitleri
Zayıf Asit

İyonlaşma Tepkimesi

Asitlik Sabiti (Ka)

Hidroflorik asit

HF(aq) ⇌ H+(aq) + F-(aq)

Ka = 7,1 × 10-4

HCOOH(aq) ⇌ H+(aq) + HCOO-(aq)

Ka = 1,7 × 10-4

HCN(aq) ⇌ H+(aq) + CN-(aq)

Ka = 4,9 × 10-10

Asetik asit
Formik asit
Nitröz asit
Hidrosiyanik asit

CH3COOH (aq) ⇌ H+(aq) + CH3COO-(aq)

Ka = 1,8 × 10-5

HNO2(aq) ⇌ H+(aq) + NO2-(aq)

Ka = 4,5 × 10-4

İki veya daha fazla proton bulunduran asitler molekül başına birden fazla proton iyonu
vermektedirler. Bu asitler protonlarını basamaklı olarak kaybetmektedirler. Her bir proton
kaybı içim ayrı bir iyonlaşma sabiti ifadesi yazılır. Örneğin, H2A iki protonlu temsili zayıf
asidimiz olsun ve sırasıyla iyonlaşma denge sabitlerini aşağıdaki gibi yazabiliriz.
H2A(aq) ⇌

H+(aq) + HA-(aq)

HA-(aq) ⇌ H+(aq) + A2-(aq)

Ka1= [H+][HA-] /[H2A]
Ka2 = [H+][A2-] /[HA-]

O halde H2A zayıf asidinin Ka1 ve Ka2 olmak üzere iki adet asitlik sabiti bulunmaktadır.
Çok proton içeren (poliprotik) zayıf asitler için birinci iyonlaşma sabitleri ikinci iyonlaşma
sabitinden çok büyüktür ve iyonlaşma sabitleri bu şekilde devam eder.
Zayıf bazların iyonlaşması zayıf asitlerinkine benzerdir. Örneğin amonyak suda
çözündüğü zaman aşağıdaki reaksiyon gerçekleşmektedir. Kimyasal dengeden
hatırlayacağımız gibi saf sıvılar denge sabiti denkleminde yer almazlar.
NH3(aq) + H2O(s) ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)

Kb = [NH4+][OH-] /[NH3]

Asitlik sabiti Ka gibi Kb de ne kadar büyük ise baz o kadar kuvvetlidir. Bazı zayıf bazlar,
iyonlaşma tepkimeleri ve asitlik sabitleri Tablo 11.8.’de özetlenmiştir.
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Tablo 11.8. Bazı zayıf bazlar, iyonlaşma tepkimeleri ve asitlik sabitleri
Zayıf Baz

İyonlaşma Tepkimesi

Bazlık Sabiti (Kb)

Karbonat

Na2CO3 (aq) + H2O(s) ⇌ NaHCO3-(aq) + OH-(aq)

Kb = 1,8 × 10-4

Amonyak
Metilamin
Piridin
Anilin

NH3(aq) + H2O(s) ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)

Kb = 1,76 × 10-5

C5H5N(aq) + H2O(s) ⇌ C5H5NH+(aq) + OH-(aq)

Kb = 1,7× 10-9

CH3NH2(aq) + H2O(s) ⇌ CH3NH3+(aq) + OH-(aq)

Kb = 4,4 × 10-4

C6H5NH2(aq) + H2O(s) ⇌ C6H5NH3+(aq) + OH-(aq)

Kb = 3,9 × 10-10

Zayıf asit ve bazların pH değerlerinin hesaplanmasında kimyasal denge konusunda
kullandığımız işlemler uygulanmaktadır. Örnekler üzerinde zayıf asit ve bazların pH
hesaplarının nasıl yapılacağını görelim.
Örnek
0,1 M HF asidinin pH değerini bulunuz. (HF için Ka = 7,1 × 10-4)
Çözüm
HF asidinin iyonlaşması sonucu denklemde gördüğümüz gibi 0,1 M HF’ten (x) kadar
H ve (x) kadar F- oluşur. Bunun sonucunda (0,1-x) kadar HF kalır.
+

HF(aq) ⇌ H+(aq) + F-(aq)

[HF]

[H+]

[F-]

Başlangıç

0,1

-

-

İyonlaşma

-x

+x

+x

Denge

0,1 - x

x

x

O halde Ka = [H+][A-] /[HA] eşitliğini HF asidi için uyarlarsak Ka = [H+][F-] /[HF]
eşitliği ele geçer.
Verileri eşitlikte yerlerine koyarsak,
7,1 × 10-4 = [x][x] /[0,1 - x] eşitliği ele geçer.
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Burada ikinci derece denklemi basitleştirmek için 0,1 M yanında oldukça düşük olan x
değeri ihmal edilir. Bu ihmal aşırı seyreltik çözeltiler için uygun değildir ve ikinci dereceden
denklem çözülmelidir. Sonuç olarak eşitlik yazılacak olursa,
7,1 × 10-4 = [x][x] /[0,1] olur.
Buradan da,
x2 = 7,1 × 10-5
x = 8,4 × 10-3 M bulunur.
[H+] = x = olduğundan [H+] = 8,4 × 10-3 M’dır.
Daha sonra pH = - log [H+] eşitliği kullanılarak pH = - log [8,4 × 10-3] = 2,08 bulunur.
Örnek
0,1 M NH3 bazının pH değerini bulunuz. (NH3 için Kb = 1,76 × 10-5)
Çözüm
NH3 bazının iyonlaşması sonucu denklemde gördüğümüz gibi 0,1 M NH3’ten (x) kadar
NH4 ve (x) kadar OH- oluşur. Bunun sonucunda (0,1-x) kadar NH3 kalır.
+

NH3(aq) + H2O(s) ⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)
[NH3]

[NH4+]

[OH-]

Başlangıç

0,1

-

-

İyonlaşma

-x

+x

+x

Denge

0,1 - x

x

x

O halde verileri Kb = [NH4+][OH-] /[NH3] eşitlikte yerlerine koyarsak,
1,76 × 10-5 = [x][x] /[0,1 - x] eşitliği ele geçer. Burada denklemi basitleştirmek için 0,1
M yanında oldukça düşük olan x değeri ihmal edilir. Sonuç olarak eşitlik yazılacak olursa,
1,76 × 10-5 = [x][x] /[0,1] olur. Buradan da,
x2 = 1,76 × 10-5
x = 4,2 × 10-3 M bulunur.
[OH-] = x = olduğundan [OH-] = 4,2 × 10-3 M’dır.
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Daha sonra pOH = - log [OH-] eşitliği kullanılarak pOH = - log [4,2 × 10-3] = 2,38
bulunur.
pH + pOH = 14 olduğundan pH = 14 – 2,38 = 11,62 bulunur.

11.6. Tuzlar ve Asit-Baz Özellikleri
Asit ve baz reaksiyonlarında oluşan tuzlar iyonik karakterde bileşiklerdir. Suda
iyonlaşan tuzlar kuvvetli elektrolitlerdir. Tuz bileşiklerinin anyonlarının, katyonlarının veya her
ikisinin su ile reaksiyonuna tuzların hidroliz denmektedir. Tuzlar hem anyon hem de katyon
içerdiklerinden suda çözündüklerinde nötral, asidik ve bazik karakterde çözeltiler
oluşturabilmektedirler.

11.6.1. Nötral Çözeltiler Oluşturan Tuzlar
Katyonu ve anyonu kuvvetli asit ve kuvvetli bazların karşıt iyonları olan tuzlar nötral
çözeltiler oluştururlar. Örneğin HCl gibi kuvvetli bir asit ile NaOH gibi kuvvetli bir bazın
reaksiyonundan oluşan NaCl nötral karakterde bir tuzdur ve suda çözündüğünde tamamen
iyonlaşarak nötral bir çözelti oluşturur.
HCl + NaOH → NaCl + H2O
NaCl(k) → Na+(aq) + Cl-(aq)
Tuzun çözünmesi ile oluşan Na+ ve Cl- iyonları H+ iyonlarına karşı bir ilgiye sahip
değildirler. Sonuç olarak, Na+ ve Cl- iyonu içeren çözeltinin pH’sı 7 olup nötraldir.

11.6.2. Asidik Çözeltiler Oluşturan Tuzlar
Kuvvetli bir asit ve zayıf bir bazın reaksiyonu sonucu oluşan tuzların sulu çözeltileri
asidik karakterdirler. Örneği, kuvvetli bir asit olan HCl ve zayıf bir baz olan NH3 arasındaki
reaksiyon sonucu oluşan NH4Cl’nin sulu çözeltisi asidik olur.
HCl + NH3 → NH4Cl
NH4Cl(k) → NH4+(aq) + Cl-(aq)
NH4Cl tuzunun suda çözünmesi sonucu oluşan Cl- iyonu, kuvvetli bir asit olan HCl
anyonu olduğundan H+ iyonlarına karşı ilgisizdirler. Diğer taraftan, NH4+ iyonu zayıf bir baz
olan NH3’ün zayıf konjuge bazıdır ve sulu ortamda hidroliz olur.
NH4+(aq) ⇌ NH3(aq) + H+(aq)

Hidroliz reaksiyonu sonucunda oluşan serbest H+ iyonundan dolayı çözelti asidik
olmaktadır.
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11.6.3. Bazik Çözeltiler Oluşturan Tuzlar
Kuvvetli bir baz ve zayıf bir asidin reaksiyonu sonucu oluşan tuzların sulu çözeltileri
bazik olmaktadır. Örneği, kuvvetli bir baz olan NaOH ve zayıf bir asit olan CH3COOH
arasındaki reaksiyon sonucu oluşan CH3COONa’ın sulu çözeltisi bazik olur.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa
CH3COONa(k) → CH3COO-(aq) + Na+(aq)
Oluşan Na+ iyonu kuvvetli bir baz katyonu olup asidik veya bazik bir karaktere sahip
değildir. Buna karşın oluşan CH3COO- anyonu zayıf bir asit olan CH3COOH’in konjuge bazıdır
ve sulu ortamda hidroliz olarak OH- iyonu oluşturur. Hidroliz reaksiyonu sonucunda oluşan
OH- nedeniyle çözelti bazik karakter taşır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde asitler, bazlar ve tuzlar hakkında önemli bilgiler edindik. Asitler ve bazların
günlük hayatta kullanım alanları ve yaygın isimleri üzerinde durduk. Bir maddenin asitliğinin
ve bazlığının tanımlanması için kullanılan teorileri öğrendik. Suyun asit ve baz özelliklerini
inceledik. Asitliğin ölçüsü ve pH terimlerini tanımladık. Asitler ve bazların kuvvetlerinin neye
bağlı olduğunu örnekler ile inceledik. Tuzlar hakkında genel bilgiler edindik ve nötr, asidik ve
bazik tuz terimlerini örneklerle irdeledik.
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Bölüm Soruları
1)

I. Sulu çözeltilerine OH- iyonu verirler.
II. Bir çok metali çözme yetenekleri vardır.
III. Turnusolu maviye boyarlar.
IV. Tatları acıdır.

Bazlar için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I-II
2)

B) II-IV

C) I-III

D) I-III-IV

E) I-II-III-IV

I. Elde kayganlık hissi oluşturular.

II. Tatları ekşidir.
III. Turnusolu kırmızıya boyarlar.
Asitler için yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I-III

D) II-III

E) I-II-III

3) Aşağıdakilerden hangisi asitler ve bazlar için ortaktır.
A) Tatlıdırlar.
B) Metaller ile reaksiyon verirler.
C) Sulu çözeltileri elektriği iletirler.
D) pH değerleri 7’den yüksektir.
E) pH değerleri 7’den düşüktür.
4) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
A) Tuz ruhu (HCl) → Asit
B) Kositk (NaOH) → Baz
C) Kezzap (HNO3) → Asit
D) Sodyum bikarbonat (NaHCO3) → Baz
E) Amonyak (NH3) → Asit
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5) Toplanan yağmur suyunun OH- iyonu derişimini 10-8 M’dır. Yağmur suyunun pH
değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

6) Elimizde bulunan sirke örneğinin H+ iyonu konsantrasyonu 0,001 M’dır. Sirke
örneğinin pOH değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 11

B) 9

C) 7

D) 5

E) 3

7) Aşağıda pH değeri verilen asitlerden hangisi en kuvvetlidir?
A) 0

B) 5

C) 7

D) 9

E) 14

8) 0,01 M HCl çözeltisinin pH değerini aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

9) 0,0001 M NaOH çözeltisinin pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9
10)

B) 10

C) 11

D) 12

E) 13

I. HCl + NaOH → NaCl + H2O, NaCl → Asidik tuz
II. HCl + NH3 → NH4Cl, NH4Cl → Bazik tuz
III. HF + NaOH → NaF + H2O, NaF → Bazik tuz

Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C)Yalnız III

D) 1-III

E) I-II-III

Cevaplar
1) D
2) D
3) C
4) E
5) B
6) A
7) A
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8) D
9) B
10) C
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12. NÜKLEER KİMYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Nükleer Kimya nedir?
12.2. Radyoaktivitenin Keşfi
12.3. Radyoaktivite Türleri
12.3.1. Alfa (α) Işıması
12.3.2. Beta (β) Işıması
12.3.3. Gama (γ) Işıması
12.3.4. Pozitron Yayımlama
12.3.5. Elektron Yakalama
12.4. Radyoaktif Bozunma Kinetiği
12.5. Nükleer Fizyon Olayı
12.5.1. Nükleer Reaktörler ve Enerji Üretiminde Fizyonun Kullanımı
12.6. Nükleer Füzyon Olayı
12.7. Radyasyonun Hayatımıza Etkileri

261

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Nükleer kimya nedir?
 Radyasyon Nedir?
 Radyoaktivite nedir?
 Radyoaktivite nasıl keşfedilmiştir?
 Radyoaktivitenin türleri nelerdir?
 Radyoaktif bozunma kinetiği nedir?
 Nükleer fizyon olayı nasıl oluşur?
 Nükleer füzyon olayı nasıl oluşur?
 Nükleer reaktörler nasıl çalışır?
 Radyasyonun günlük hayatımıza etkilerini nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Nükleer Kimya nedir?

Nükleer Kimya hakkında Nükleer kimya hakkında
temel bilgi sahibi olunur.
genel bilgiler edinilir.

Radyoaktivitenin Keşfi

Radyoaktivitenin
hakkında
bilgi
olunur.

Radyoaktivite Türleri

Radyo
aktivite
türleri Radyoaktivite
türlerinden
hakkında bilgi verilir.
alfa, beta, gama, pozitron,
elektron
ışımalarını
tanımlanır.

keşfi Radyoaktivitenin
sahibi bilinir.

keşfini

Radyoaktif Bozunma Kinetiği Radyoaktif
bozunmanın Radyoaktif
bozunmanın
kinetiği hakkında bilgi kinetiğini bilinir.
verilir.
Nükleer Fizyon Olayı

Nükleer fizyon tanımlanır.

Nükleer fizyon
temelini incelenir.

Nükleer Füzyon Olayı

Nükleer füzyon tanımlanır.

Nükleer füzyon olayının
temeli bilgilendilir.

Radyasyonun
Etkileri

olayının

Hayatımıza Radyasyonun hayatımıza Radyasyonun
hayatımıza
etkileri hakkında bilgi sahibi etkilerini örneklerle irdelenir.
olur.
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Anahtar Kavramlar

 Nükleer Kimya
 Radyoaktivite
 Radyasyon
 Radyoaktivite türleri
 Nükleer fizyon
 Nükleer füzyon
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Giriş
Farklı maddelerden yola çıkarak altın elde etmeye çalışan eski kimyacılar aynı zamanda
yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri bulgular ile kimya biliminin temelini oluşturmuşlardır. Bir
elementi başka bir elemente dönüştürebilmek için tek yolun nükleer kimya olduğu daha
sonradan ortaya çıkmıştır. Nükleer reaksiyonlar çekirdekler ve tanecikler arasındaki gerçekleşir
ve bu tepkimeleri inceleyen kimya dalına “Nükleer Kimya” denilmektedir. Nükleer kimya
çekirdek kimyası olarak da bilinmektedir. Nükleer kimyanın temel konularından bir tanesi de
radyoaktifliktir. Radyoaktif maddelerin kendiliğinden ışıma yapma özellikleri bulunmaktadır.
Radyoaktiflik çekirdek yapısı ile alakalıdır. Bazı radyoaktif maddelerin çekirdeklerinin yarı
ömrü nesnelerin yaşlarını tayin etmek amaçlı kullanılmaktadır. Kararlı çekirdekler atom
çekirdekleri veya temel parçacıklar ile bombardıman edilerek radyoaktif hale
dönüştürülebilmektedirler.
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12.1. Nükleer Kimya nedir?
Nükleer kimya atom çekirdeği ve atom çekirdeğindeki değişimleri inceleyen kimya
dalıdır. Hidrojen dışında her atomun çekirdeği proton ve nötrondan oluşmaktadır. Kararsız olan
bazı atom çekirdekleri yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon veya atom altı parçacıklar
yayarlar. Bu olaya “Radyoaktivite” ve bu tür atomlar “Radyoaktif” olarak adlandırılırlar.
Radyoaktif yayılmaların çoğu çok yüksek enerjilidir ve deri, kas gibi birçok maddenin içinden
geçebilirler.

12.2. Radyoaktivitenin Keşfi
Radyoaktivite Fransız bilim insanı Antoine-Henri Becquerel tarafından ilk olarak ortaya
konulmuştur. Becquerel yaptığı deneyde uranyum tuzlarını üzeri siyah kağıt kaplı fotoğraf
camlarının üzerine koyup çekmeceye yerleştirmiştir. Birkaç gün sonra, fotoğraf camlarını
banyo ettiğinde güneş görmediği halde uranyum tuzunun fotoğraf camlarını kararttığını tespit
etmiştir. Becquerel deneyleri tekrarlayıp, güneşe gerek olmadan uranyum tuzlarının
kendiliğinden ışın yaydığını keşfederek radyoaktiviteyi ilk olarak tanımlayan kişi olmuştur.
Radyoaktivite ile ilgili daha ileri çalışmalar ilk kadın araştırmacılardan Marie Sklodowska
Curie ve Ernest Rutherford tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bilimciler yaptıkları çalışmalarda
bazı atom çekirdeklerinin doğal olarak bozunduklarını ve tekrardan kararlı hale gelebilmek için
bazı çok küçük parçacıklarını yayımladıklarını tespit etmişlerdir. Tespit ettikleri bu yayımlama
olayına radyoaktivite denilmiştir.

Şekil 12.1. Radyoaktiviteyi ortaya koyan en önemli bilim insanları
Doğal radyoaktiflik α parçacıkları ışıması, β parçacıkları ışıması, γ ışınları, pozitron
yayınlanması ve elektron yakalanması gibi farklı türlerden oluşmaktadır. Radyoaktivitenin bu

266

farklı türlerini anlayabilmek için izotopların sembolize edilerek gösterimini incelenecektir. Bir
izotopu aşağıdaki şekildeki gibi ifade edilebilir.

Kütle numarası (A) = Çekirdekte bulunan proton ve nötron toplam sayısı
Atom numarası (Z) = Çekirdekte bulunan proton sayısı
Nötron sayısı (N) ise kütle numarasından atom numarasının çıkarılması ile bulunabilir
( N = A – Z). Örneğin 126C sembolü karbon izotopunun 6 proton ve 6 nötron içerdiğini ifade
ederken, 146C sembolü ise karbonun diğer bir izotopu olup 6 proton ve 8 nötron içermektedir.
Çoğu element birkaç farklı izotopa sahiptir. Bir atomda bulunan proton, nötron ve elektron
temel parçacıkları aşağıdaki gibi benzer gösterimler ile ifade edilmektedir.

Protonun atom numarası 1 iken kütle numarası da birdir çünkü tek bir proton
içermektedir. Aynı şekilde nötronun kütle numarası 1 iken atom numarası 0’dır. Elektron ise
net bir eksi yüke sahip olduğu için atom numarası “-1” iken proton ve nötron içermediğinden
kütle numarası 0’dır.

12.3. Radyoaktivite Türleri
12.3.1. Alfa (α) Işıması
Alfa parçacığı ile Helyum-4 (42He) benzer olarak iki proton ve iki nötron içerdiğinden
dolayı her ikisi içinde aynı sembol kullanılmaktadır. Kararsız bir çekirdekten iki proton ve iki
nötrondan oluşan bir parçacık yayımlandığında alfa ışıması oluşmaktadır.
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Bir element α parçacığı yayımladığında çekirdeğindeki proton sayısı değişerek farklı bir
elemente dönüşecektir. Örneğin, plütonyum-240’ın α ışıması için aşağıdaki çekirdek
reaksiyonu incelenebilir.

Asıl atom yani plütonyum-240 ana izotoptur ve bozunma sonucu oluşan atom uranyum236 ise ürün izotoptur. Bu örnekte plütonyum-240 uranyum-236’ya dönüşmektedir. Kimyasal
reaksiyonlardan farklı olarak elementler kendi kimliklerini koruyamaz ve çekirdek
reaksiyonları sonucunda elementlerin kimlikleri değişmektedir. Çekirdek reaksiyonları da
kimyasal reaksiyonlara benzer olarak dengede olmalıdır. Eşitliğin her iki yanındaki atom ve
kütle numaraları toplamı eşit olmak zorundadır. Alfa ışıması sonucunda kütle numarası 4, atom
numarası ise 2 azalmaktadır.

Şekil 12.2. Örnek bir alfa ışımasının şematik gösterimi
Alfa ışımaları oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir ve içerisinde biyolojik yapılarında
bulunduğu moleküllerle etkileşime girerek onlara zarar verebilmektedirler. Yüksek enerjili bu
parçacıklar atom ve moleküllerle etkileşimde bulunarak onları iyonlaştırırlar. Işıma sonrası
oluşan parçacıklar canlı organizmalarda bulunan moleküller ile etkileşime girerek onları
iyonize edebilir ve bu iyonize moleküller zararlı kimyasal reaksiyonlara uğrayarak hücreler ya
anormal bir şekilde çoğalır ya da ölebilirler. Atom ve molekülleri iyonize etme miktarları
radyoaktif parçacıkların iyonlaştırma gücü olarak tanımlanır. Tüm radyoaktif ışımalar arasında
iyonlaştırma gücü en yüksek olan alfa ışımalarıdır.
Hücre içerisine girmek suretiyle canlı moleküllere zarar verebilen alfa ışımalarının
büyük olması sebebiyle düşük giricilik gücüne (madde içinde yol alma) sahiptirler. Hücreye
kolay bir şekilde giremeyen alfa ışımaları açıkta bırakılan bir cisimden yayılmasına rağmen
nispeten güvenlidir. Ancak, bu tip bir maddenin yutulması organ ve dokulardaki moleküllere
ulaşmasını sağlayarak son derece tehlikeli ve ölümcül olabilmektedir.
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12.3.2. Beta (β) Işıması
Kararsız bir çekirdekten bir elektron yayınlanması sonucu beta ışıması gerçekleşir.
Proton ve nötrondan oluşan kararsız bir çekirdekte bir nötron bir elektron yayımlayarak bir
protona dönüşür.

Karbon-14 çekirdeğinin beta ışıması sonucu bir nötronu elektron yayımlayarak protona
dönüşür ve azot-14 çekirdeği oluşur. -1 elektronun yükünü ifade eder ve nükleer bir reaksiyonda
-1 değerinde atom numarasına denktir. Beta parçacığı yayınlandığında ilave bir proton
oluşacağından dolayı atom numarası 1 artar.

Nükleer reaksiyonda her iki taraftaki kütle numaraları ve atom numaraları eşittir ve
denge bozulmamıştır. Beta parçacıkları alfa parçacıklarına nazaran daha hafiftirler dolayısıyla
iyonlaşma güçleri daha zayıftır. Küçük yapılarından dolayı giricilik özelliği daha yüksektir ve
durdurulabilmeleri için metal levha veya tahta parçası gerekmektedir. Beta ışıması yapan bir
çekirdek sonuç olarak alfa ışıması yapan çekirdeğe nazaran daha büyük bir risk taşımaktadır.
Ancak, vücuda alındığında etki olarak beta ışıması alfa ışımasına nazaran daha az tehlikelidir.

12.3.3. Gama (γ) Işıması
Gama ışıması alfa ve beta ışımalarından farklıdır. Elektromanyetik bir ışıma olan gama
ışıması kısa dalga boylu dolayısıyla yüksek enerjili fotonlardır. Gama ışıması için kullanılan
sembol aşağıda gösterilmiştir.

Yüksüz ve kütlesiz olan gama ışımaları radyoaktif bir atomdan yayımlandığında
elementin atom veya kütle numarasında herhangi bir değişme olmaz. Diğer ışımalar ile birlikte
yayımlanan gama ışımaları çok düşük iyonlaşma gücüne sahiptirler ve giricilikleri çok
yüksektir. Gama ışımalarını durdurmak için kurşun bloklar veya yoğun beton bloklar
kullanılmalıdır. Şekil 12.3’te α, β ve γ ışımalarının giricilik özelliklerini yansıtan bir örnek
verilmiştir.
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Şekil 12.3. α, β ve γ ışımalarının giricilik özelliklerini yansıtan bir örnek

12.3.4. Pozitron Yayımlama
Pozitron elektron ile aynı kütleye sahip ancak zıt yüke sahiptir yani elektronun
antiparçacığıdır. Pozitron ile elektron çarpıştırıldığında gama ışınlarına benzer enerjiler açığa
çıkar ve iki parçacık birbirini yok eder. Pozitron yayımlanmasında bir proton bir nötrona
dönüşür ve bir pozitron çekirdekten salınır. Nükleer reaksiyonlarda pozitron için kullanılan
sembol aşağıda gösterilmiştir.

Fosfor-30 çekirdeğinin pozitron yayımlaması sonucu bir protonu nötrona dönüşür ve
silisyum-30 çekirdeği oluşur.

İyonlaştırma ve giricilik özellikleri bakımından pozitron yayımlaması beta ışımasına
benzer özellikler göstermektedir.

12.3.5. Elektron Yakalama
Diğer radyoaktif bozunma çeşitlerinden faklı olarak kararsız bir çekirdekten dışarı
yayınlanan parçacık yerine elektron yakalamada tanecik absorbe edilir. Çekirdeğin elektron
bulutunun bir iç orbitalinden bir elektronu kendine alması durumunda elektron yakalama
oluşmaktadır. Elektron yakalamanın etkisi pozitron yayımlanması gibi bir protonun bir nötrona
dönüşmesi şeklinde olur. Bir atom bir elektron yakaladığında bir tane daha az protona sahip
olur ve atom numarası 1 azalır. Ruthenyum-92’de gerçekleşen elektron yakalama sonucunda
teknesyum-92 oluşmaktadır.
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12.4. Radyoaktif Bozunma Kinetiği
Doğal yaşamın bir parçası olan radyoaktiflik yaşadığımız çevrede değişik boyutlarda
bulunabilmektedir. Işıma yapan radyoaktif atomlar yeryüzünde bulunmakta ve yediğimiz
gıdalar yoluyla vücudumuzda doku ve vücut sıvılarıyla etkileşime girmektedir. Ancak insanlar
ve diğer organizmalar bu radyoaktif atomların ve atmosferden geçerek kendilerine ulaşan
radyasyonun belirli miktarlarına karşı yaşamlarını devam ettirecek şekilde yaratılmışlardır.
Çekirdeklerinde 83’ten fazla proton bulunduran atom çekirdekleri kararsız yapılardır ve
radyoaktif özellik göstererek radyasyon yayarlar. Bunun yanında, proton sayısı 83’ten az olan
yani atom numarası 83’ten küçük olan elementlerin bazı izotopları da radyoaktif özellik
gösterebilmektedirler. Bir yandan radyoaktif atomlar yavaş bir şekilde bozunarak diğer yandan
yenileri sürekli oluşmakta ve çevremizde radyoaktif atomların varlığı devam etmektedir.
Radyoaktif atomların bozunma kinetikleri birinci derecedendir. Dolayısıyla, radyoaktif
bir atomun herhangi bir t anındaki bozunma hızı mevcut çekirdeğin miktarıyla doğru orantılıdır.
Aşağıdaki denklemde t anındaki bozunma hızının nasıl hesaplanacağı görülmektedir.
t anındaki bozunma hızı = k N
Bu denklemde k birinci dereceden hız sabitini, N ise radyoaktif çekirdek sayısını
temsil etmektedir. Farklı radyoaktif izotoplar farlı bozunma katsayılarına sahiptir ve buna bağlı
olarak bozunma hızları değişmektedir. Bir radyoaktif izotopun yarısının ürün izotopuna
dönüşmesi için geçen zamana yarılanma süresi denilmektedir. Bir izotopun yarılanma süresi
ve bozunma katsayısı arasındaki ilişki aşağıdaki denklem ile ifade edilmektedir.

Hızlı bozunan izotopların bozunma katsayıları büyüktür ve yarılanma süreleri kısadır.
Tam tersi olarak bozunma katsayısı küçük olan radyoaktif izotoplarım yarılanma süreleri
uzundur. Bu durumu ortaya koymak için iki uç örnek olarak uranyum-238 ve polonyum-214
verilebilir.

Dolayısıyla ilk örnekte verildiği gibi uranyum-238’in yaklaşık her 4 milyar yıl sonunda
yarısı bozunmaktadır. İkinci örnekte verilen polonyum-84 izotopunun ise her 0.16 milisaniyede
yarısı bozunmaktadır. Bu şekilde bozunmalar devam edecektir.
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Radyoaktif izotopların yarılanma ömürleri kullanılarak bazı nesnelerin yaş tayini
yapılabilmektedir ve bu şekilde yarılanma ömürleri “atom saati” olarak kullanılmıştır. Bu
yöntemlerden en önemlisi radyokarbon yaş tayinidir. Antropologlar, jeologlar ve arkeologlar
gibi bilim insanları radyoaktif karbonu kullanarak tarihi eser ve fosillerin yaşlarını
belirlemektedirler. Bu yöntem yaşları 1000-50000 yıl arasında olan örnekler için yararlı olarak
kullanılabilmektedir. Diğer önemli radyoaktif bozunmaya dayalı yaş tayin yöntemleri
uranyum-238 izotopu kullanılarak yaş tayini ve potasyum-40 izotopu kullanılarak yapılan yaş
tayini yöntemleridir.

12.5. Nükleer Fizyon Olayı
Fizyon, bir nötronun ağır bir atom çekirdeğine çarpması sonucu daha küçük kütleli ara
ürün çekirdeklerine ve bir ya da daha fazla nötrona bölünmesi olayıdır. Fizyon olayı sonucunda
büyük miktarda enerji açığı çıkmaktadır.

Şekil 12.4. Örnek bir fizyon reaksiyonunun şematik gösterimi
Şekil 12.4.’te görüldüğü gibi fizyon reaksiyonu sonucu hedef çekirdekten ara fizyon
ürünleri, nötronlar ve yüksek enerji açığa çıkmaktadır. Gerçekte bu reaksiyon çok daha
karmaşıktır ve bölünme ürünleri olarak çok daha fazla element oluşmaktadır. Uranyumun
nötron ile bombardıman edilmesi fizyon reaksiyonuna en önemli örneklerden biridir.
Uranyumun fizyonu sonucunda baryum, kripton ve daha küçük ürünler oluşmaktadır.
Uranyumun fizyonu sonucunda muazzam bir enerji de açığa çıkmaktadır. Uranyum-235’in
fizyon tepkimesi aşağıdaki eşitlikte özetlenmiştir.

272

Bu fizyon tepkimesinde kullanılan uranyum-235 doğada bulunan uranyumun %1’inden
daha azını temsil etmektedir. Buna karşın doğada en yaygın bulunan uranyum-238 izotopu
fizyon reaksiyonu vermemektedir. Uranyum-235 izotopunun fizyon reaksiyonu sonucunda
oluşan 3 nötron diğer bir fizyon reaksiyonunu başlatmaktadır. Böylece bir zincir reaksiyonu
başlamaktadır. Bu zincir reaksiyonları sonucunda muazzam bir enerji elde edilmektedir. Zincir
reaksiyonlarının devamı için ortamdaki nötronları yakalayabilecek miktarda uranyum-235
izotopu bulunmalıdır. Zincir reaksiyonlarının devamı için bölünebilen madde miktarı kritik
kütle miktarından büyük veya ona eşit olmalıdır. Kritik kütle zincir reaksiyonunun devamı için
yeterli kütle miktarıdır.
Fizyon tepkimelerinin ilk uygulaması atom bombasının yapılması çalışmalarıdır.
Bomba yapım çalışmalarının en önemli noktası gerekli kritik kütlenin tespitidir. Patlama
riskinden dolayı atom bombası hazırlanırken asla kritik kütlede çekirdek bir araya getirilmez.
Bu nedenden dolayı, atom bombası içerisine iki kritik altı radyoaktif atom bombaya ayrı ayrı
yerleştirilir ve bunları patlama anında tetiklemek için ayrı bir patlayıcı kullanılır.

12.5.1. Nükleer Reaktörler ve Enerji Üretiminde Fizyonun Kullanımı
Fizyon reaksiyonlarının çok büyük miktarlarda enerji ortaya çıkardıklarından
bahsedilmiştir. Nükleer bombalarda enerji ani bir şekilde hızlıca ortaya çıkar ve patlama
meydana gelir. Buna ilaveten, enerji yavaş bir şekilde de açığa çıkarılabilir ve açığa çıkan bu
enerji elektrik enerjisi üretmek gibi faydalı amaçlar için kullanılabilmektedir. Dünyada gelişmiş
birçok ülkede elektrik üretiminin büyük bir kısmı nükleer enerji reaktörlerinde fizyon tepkimesi
ile üretilmektedir. Nükleer enerji santrallerinde çok küçük miktarlarda yakıt kullanılarak büyük
miktarlarda enerji üretilmektedir. Nükleer reaktörlerde fizyon reaksiyonu sonucu elde edilen ısı
enerji üretimi için kullanılmaktadır. Isı suyu kaynatır ve sonrasında buhar elde edilerek türbin
döndürülmek suretiyle jenaratör vasıtasıyla elektrik üretilir. Fizyon tepkimeleri reaktör
kısmında gerçekleşir. Reaktör kısmında nötron absorblayabilen kontrol çubukları
bulunmaktadır. Kontrol çubukları yakıt kısmına sokularak fizyonun devamını sağlayan
nötronlar absobplanır ve zincir reaksiyonları sonlandırılır. Kontrol çubukları kullanılarak
fizyon reaksiyonlarının hızı dışarıdan bir operatör kontrolünde ayarlanabilir.
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Şekil 12.5. Örnek bir nükleer reaktörün şematik gösterimi
Sıradan bir nükleer enerji santrali günde 50 kg yakıt kullanarak yaklaşık 1 milyon
nüfuslu bir yaşam alanının elektrik ihtiyacını giderebilir. Aynı miktarda elektrik enerjisi kömür
kullanılan bir elektrik santralinden elde edilecek ise yaklaşık 2 milyon kg kömür
kullanılmalıdır. Aynı zamanda nükleer enerji kullanılarak elektrik üretimi hava kirliliğine ve
sera gazlarına neden olmamaktadırlar. Kömür kullanılan elektrik santralleri ise enerji üretimi
sırasında karbon monoksit, azot oksitler ve kükürt oksitler gibi hava kirleticiler ve karbon
dioksit gibi sera gazları ortaya çıkarırlar.
Elektrik enerjisi üretiminde nükleer reaktörlerinin kullanımının avantajları yanında
dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlardan en önemlisi nükleer kaza tehlikeleridir.
Alınan onca önleme rağmen dünya tarihinde büyük ölümlere ve geri dönüşümü çok zor doğal
felaketlere neden olan Çernobil ve Fukuşima da olduğu gibi nükleer kazalar meydana gelmiştir.
Nükleer enerji kullanımının ikinci büyük problemi nükleer atıkların imhasıdır. Her ne kadar
kullanılan yakıt miktarı düşük olsa da atıklar radyoaktiftir ve uzun yarılanma sürelerine
sahiptirler.

12.6. Nükleer Füzyon Olayı
Ağır bir çekirdeğin iki ya da daha fazla hafif çekirdeğe parçalandığı nükleer fizyon
olayının tersine, nükleer füzyon olayı daha hafif olan iki parçacığın birleşerek daha ağır bir
çekirdeği oluşturmasıdır. Füzyon olayında da fizyon olayı gibi çok büyük miktarda enerji açığa
çıkmaktadır. Güneşinde bulunduğu yıldızlarda füzyon reaksiyonları sürekli devam eder ve
reaksiyonlar en büyük enerji kaynağıdır. Yıldızlarda hidrojen atomları birleşerek helyum
atomlarını oluştururlar ve bu reaksiyonlar sonucu enerji yayımlanır. Hidrojen bombası olarak
adlandırılan yeni nükleer silahların temelini ilk yapılan atom bombasının 1000 katı patlama
gücüne sahip olan nükleer füzyon reaksiyonları oluşturur. Hidrojen bombasının temelini
oluşturan füzyon tepkimesi aşağıdaki denklemde özetlenmiştir.
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Bu füzyon tepkimesinde hidrojenin bir nötronlu izotopu döteryum ve hidrojenin iki
izotopu trityum birleşerek bir tane nötron ve helyum-4 atomu oluştururlar. Ayrıca bu füzyon
reaksiyonu sonucu büyük miktarda enerji açığa çıkmaktadır. Füzyon reaksiyonlarında birbirini
iten pozitif yüklü iki çekirdek birleştiğinden dolayı çok yüksek sıcaklıklar gerekmektedir.
Hidrojen bombasında füzyonun gerçekleşmesi için gerekli ısı enerjisi küçük bir fizyon
patlamasıyla elde edilmektedir.

Şekil 12.6. Örnek bir füzyon reaksiyonunun şematik gösterimi
Fizyona oranla bazı üstünlükleri nedeniyle füzyon reaksiyonları ile elektrik üretimi
yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Füzyon reaksiyonları fizyona oranla yaklaşık 10 kat fazla
enerji açığa çıkarmaktadır. Buna ilaveten füzyon reaksiyonları neticesinde oluşan ürünler daha
güvenlidirler. Her ne kadar avantajlarından dolayı füzyon olayı geleceğin enerji kaynağı olarak
görülse de füzyon reaksiyonları ile elektrik üretimi konusunda yapılan yoğun çalışmalara
rağmen önemli bir yol kat edilememiştir. En önemli sorunlardan biri füzyon reaksiyonlarının
başlaması için gerekli yüksek ısıdır ve bu ısıya dayanabilecek malzeme henüz
bulunmamaktadır. Günümüzde füzyon reaksiyonları ile üretilen enerji miktarı beklentilerin
oldukça altındadır. ABD füzyon reaksiyonları için ayırdığı milyonlarca dolar bütçeyi azaltma
kararı almıştır. Füzyonun kullanılabilir bir enerji kaynağı olup olmayacağı konusundaki
belirsizlikler sürmektedir.

12.7. Radyasyonun Hayatımıza Etkileri
Radyoaktif maddelerden salınan radyasyon enerjisi bazı moleküllerin iyonlaşmasına
neden olur. Canlı organizmalarda bulunan biyolojik moleküller iyonlaştıklarında bazı
problemler gelişmektedir. Özellikle α veya β ışıması yapan radyoaktif maddeler canlı
organizmalar tarafından yutulduğunda ciddi doku ve organlarda ciddi hasarlara yol açmaktadır.
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Şiddetli hasarlar genellikle kısa süre içinde yüksek miktarda radyasyona maruz kalma
sonucu oluşur ve atom bombası patlaması veya nükleer reaktör kazalarında meydana
gelmektedir. Bu gibi durumlarda ölümlere varan etkiler veya kalıcı sağlık problemleri
oluşabilmektedir. Uzun sürelerde düşük dozlarda alınan radyasyon ise kanser riskini
arttırmaktadır. Radyasyonlu ortamda DNA molekülleri zarara uğrayarak hücrelerin büyümesi
ve çoğalması kontrol dışına çıkarak kanser riski artmaktadır. Direkt olarak kanser oluşturma
miktarları bilinmese de radyasyon kaynaklı risk artmaktadır. Radyasyon kaynaklı diğer bir
problem ise genetik bozukluklar sonucu sonraki kuşaklarda görülebilecek bozukluklardır. Bu
risk laboratuvar şartlarında çalışılan hayvanlarda gözlenmesine rağmen insanlarda henüz
doğrulanamamıştır.
Radyoaktivite genel anlamda zararlı etkileri olduğu algısı oluşmasına karşın birçok
hastalığın teşhis ve tedavisi içinde son derece faydalıdır ve birçok yararlı uygulamada
kullanılmaktadır. Radyoaktivitenin teşhis amaçlı kullanımına en önemli örneklerinden biri
radyoaktif izcilerin kullanımıdır. Radyoaktif izci canlı organizma içinde bir karışım veya
bileşiğin izini takip etmek için bileşik veya karışıma takılan radyoaktif maddelerdir. Radyoaktif
izciler kemikler, beyin, safra kesesi, kalp, böbrek, beyin gibi çeşitli organların yaşamsal
fonksiyonlarını izlemek ve organları görüntülemek için kullanılırlar. Vücuttaki enfeksiyonlar
ve kanserli bölgelerin tespiti için de radyoaktif izciler kullanılmaktadır. Tıbbi görüntülemede
en önemli tekniklerinden birisi de Pozitron Emisyon Tekniği (PET)’dir. PET’de pozitron
parçacıkları yayan flor-18 gibi izotoplar kullanılmaktadır. Glukoz gibi aktif bir moleküle
takılan flor-18 kullanılarak hedef organ ve bölgede detaylı görüntüleme sağlanır.

Şekil 12.7. Örnek bir PET görüntüsü
Hücreleri öldürdüğü bilinen radyasyon özellikle hızlı bölünen kanser hücreleri üzerinde
etkili olduğu için kanser tedavisinde tercih edilmektedir. Radyasyon ile tedavi yöntemlerine
genel olarak radyoterapi denilmektedir. Gama ışınları vücut içerisinde tümörlere odaklanarak
kanserli hücreleri öldürmede kullanılırlar. Radyoterapi uygulamalarında bazı sağlıklı dokularda
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hasar görmektedir ancak çeşitli yöntemler geliştirilerek bu hasarlar minimiz edilmektedir.
Radyasyon kullanımında miktar ve uygulama yöntemi çok önemlidir çünkü radyasyon hem
kansere sebep olabilirken hem de kanser tedavisi için kullanılabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde nükleer kimya hakkında temel bilgiler edindik. Radyoaktivitenin ilk keşfi
hakkında bilgi sahibi olduk. Radyoaktivite türlerini inceledik ve alfa, beta, gama, pozitron ve
elektron ışımalarını temel özellikleriyle irdeledik. Radyoaktif bozunma kinetiğini inceledik ve
kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olduk. Nükleer fizyon ve nükleer reaktörlerin çalışma
prensibini öğrendik. Nükleer füzyon hakkında temel bilgiler edindik ve radyasyonun özellikle
sağlık alanındaki uygulamaları ve günlük hayatımızdaki yeri hakkında bilgiler edindik.
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Bölüm Soruları
1) Atom çekirdeği ve atom çekirdeğindeki değişimleri inceleyen kimya dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Analitik kimya
B) Termokimya
C) Nükleer kimya
D) Anorganik kimya
E) Petrokimya
2) 146C izotopunun proton ve nötron sayıları sırası ile aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir.
A) 8, 6

B) 6, 8

C) 6, 14

D) 14, 6

E) 14, 8

3) Kararsız bir çekirdekten iki proton ve iki nötrondan oluşan bir parçacık
yayımlandığında ----- ışıması oluşmaktadır.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) alfa

B) beta

C) gama

D) pozitron

E) elektron

4) Kararsız bir çekirdekten bir elektron yayınlanması sonucu ----- ışıması gerçekleşir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) alfa

B) beta

C) gama

D) pozitron

E) elektron

5) Yüksüz ve kütlesiz olan ----- ışımaları radyoaktif bir atomdan yayımlandığında
elementin atom veya kütle numarasında herhangi bir değişme olmaz.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) alfa

B) beta

6) I. 525X →

52
5X

II. 21684X →
III. 22086X →

C) gama

D) pozitron

E) elektron

+ ?

216
85Y
216
84Y

+ ?
+ ?

Yukarıdaki çekirdek reaksiyonlarında meydana gelen ışımalar aşağıdakilerden hangi
seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
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A) α, β, γ

B) β, α, δ

C) β, δ, α

D) γ, α, β

E) γ, β, α

7) I. ----- ışıması kağıt, alüminyum plaka ve kurşun bloktan geçer.
geçemez.

II. ----- ışıması kağıt plakadan geçer ancak alüminyum plakadan ve kurşun bloktan
III. ----- ışıması kağıt ve alüminyum plakadan geçer ancak kurşun bloktan geçemez.

Yukarıda tanımlanan ışımalar hangisi aşağıdaki seçeneklerde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
A) α, β, γ

B) β, α, δ

C) β, δ, α

D) γ, α, β

E) γ, β, α

8) Yarı ömrü 2 yıl olan X radyoaktif atomunun 480 gramından 10 yıl sonunda
bozunmadan kalan gram miktarı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 60 g

B) 30 g C) 15 g D) 7,5 g

E) 3,75 g

9) Bir nötronun ağır bir atom çekirdeğine çarpması sonucu daha küçük kütleli ara ürün
çekirdeklerine ve bir ya da daha fazla nötrona bölünmesine ----- olayı denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Füzyon

B) Fizyon

C) Ekstraksiyon

D) Destilasyon

E) Flotasyon

10) Nükleer ----- olayı daha hafif olan iki parçacığın birleşerek daha ağır bir çekirdeği
oluşturmasıdır.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parçalanma

B) Fizyon

C) Enerji

D) Füzyon

E) Birleşme

Cevaplar
1) C, 2) B, 3) A, 4) B, 5) C, 6) E, 7) D, 8) C, 9) B, 10) D
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13. ORGANİK KİMYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Organik Bileşik Tanımı
13.2. Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
13.2.1. Hidrokarbonlar
13.2.1.1 Alkanlar ve Özellikleri
13.2.1.2 Alkenler ve Özellikleri
13.2.1.3 Alkinler ve Özellikleri
13.2.2 Alkoller
13.2.3 Eterler
13.2.4 Aminler
13.2.5 Karbonil Bileşikleri
13.2.5.1 Aldehitler
13.2.5.2 Ketonlar
13.2.6 Karboksilik Asitler
13.3. Organik Bileşiklerde İzomerlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Organik kimyanın konusu nedir?
 Organik bileşikler canlı metabolizma dışında sentezlenebilir mi?
 Sentezlenen ilk organik bileşik nedir?
 Organik bileşiklerin anorganik bileşiklerden farkları nelerdir?
 Organik bir bileşikte kesinlikle bulunması gereken atom hangisidir?
 Organik bileşikler kaç sınıfa ayrılır?
 Su türevi olarak bilinen organik bileşik sınıfı hangileridir?
 Aminler için kullanılan primer, sekonder, tersiyer ifadeleri ne anlama gelmektedir?
 İzomeri nedir? Organik bileşiklerde kaç türlü izomer vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Organik Bileşik Tanımı

Organik bileşik tanımı ve Sentezlenen ilk organik
anorganik
bileşiklerden bileşik olan üre anlatılarak
farklılıkları öğrenilir.
organik
bileşik
tanımı
yapılır. Anorganik bileşikler
ile
organik
bileşiklerin
farklılıkları anlatılır.

Organik
Bileşiklerin Organik
bileşiklerin Altı alt başlık şeklinde
Sınıflandırılması
sınıflandırılması öğrenilir.
sınıflandırılan
organik
bileşikler öğrenilir. Her bir
başlık için örnekler verilir ve
özelliklerine kısaca değinilir.
Organik
İzomerlik

Bileşiklerde İzomer tanımı ve organik İzomer
bileşik
tanımı
bileşiklerdeki
izomerlik yapılarak organik bileşikler
için kullanılan iki genel
türleri öğrenilir.
izomer
türü
örneklerle
açıklanır.
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Anahtar Kavramlar

 Organik
 Anorganik
 Üre
 Hidrokarbon
 Alkan
 Alken
 Alkin
 Alkol
 Eter
 Amin
 Aldehit
 Keton
 Karboksilik asit
 İzomer
 Yapı izomerliği
 Stereoizomer
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Giriş
Günümüzden yaklaşık 200 yıl öncesine kadar kimyacılar için organik kimya sadece
canlılardan elde edilen bileşiklerin incelenmesiydi. Organik bileşiklerin sentezlenmesi için
yaşam enerjisi gerektiği düşünülüyordu. Bu nedenle organik bileşiklerin sadece canlılardan elde
edilebileceği, cansız bir yapıda organik bileşik olamayacağı düşüncesi hâkimdi. Ancak bu
düşünce 1828 yılında organik bir bileşik olan ürenin laboratuvar koşullarında ilk kez elde
edilmesiyle değişti. Organik kimya tanımlamasında “Canlı Kimyası” kavramı yerini, “Karbon
Kimyası” kavramına bıraktı.
Bu bölümde kısaca karbon bileşiklerinin kimyası olarak tanımlanan organik kimya
konusu incelenecektir. Organik bileşik kavramı, tarihçesi ve organik-anorganik ayrımı
vurgulanacaktır. Organik bileşiklerin sınıflandırılmasına örnekler verilerek her bir gruba ait
özellikler kısaca açıklanacaktır.
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13.1. Organik Bileşik Tanımı
Organik kelimesi ilk kez 1807 yılında İsveçli bilim insanı Berzelius tarafından
kullanılmıştır. Berzelius organik maddeler için sadece canlı organizmalarda yaşam gücü ile
oluşabileceği fikri yirmi bir yıl kadar geçerliliğini korumuştur. 1828 yılında Friedrich Wöhler
anorganik maddeleri kullanarak laboratuvar koşullarında ilk organik bileşik olan üreyi
sentezleyerek bu fikri değiştirmiştir. Wöhler ilk olarak potasyum siyanür (KCN) ve kurşun (IV)
oksidin reaksiyonundan potasyum siyanatı (KOCN) elde etmiştir. Sonra elde ettiği KOCN ile
amonyum sülfatın ( (NH4)2SO4 ) amonyum siyanat (NH4OCN) bileşiğini elde etmiştir. Elde
ettiği NH4OCN bileşiğini ısıtarak üreyi elde etmiştir. Wöhler’in üç basamaktan oluşan sentez
mekanizması aşağıda verilmiştir.
KCN + PbO2 → KOCN + PbO
2 KOCN + (NH4)2SO4 → K2SO4 + 2 NH4OCN

O
C
NH4OCN

ISI

CH3

H2N
Üre

Şekil 13.1. Sentezlenen ilk organik bileşik olan Üre için sentez mekanizması
Organik bileşik yapısında çoğunlukla karbon ve hidrojen elementlerini içeren
bileşiklerdir. Bu iki element dışında oksijen, azot, kükürt gibi başka elementler de organik
bileşiklerde bulunabilir. Karbon elementi her tüm organik bileşiklerin yapısında bulunan temel
elementtir. Ancak yapısında karbon elementi olan tüm bileşikler organik değildir. Örneğin
karbon dioksit (CO2), sodyum karbonat (Na2CO3) gibi bileşikler yapılarında karbon
bulundururlar ancak anorganik bileşiklerdir.
Asit ve bazlar genellikle anorganik bileşikler olmasına rağmen bazı organik bileşikler
de asit ve baz özelliği gösterebilir. Asetik asit (CH3COOH) organik yapılı asitlere, metilamin
(CH3-NH2) ise organik yapılı bir bazlara örnek olarak verilebilir. Anorganik bileşiklerin ana
kaynağı doğadaki mineraller ve cevherler iken organik bileşiklerin ana kaynağı canlılar ve
petrol kömür gibi maddelerdir. Anorganik bileşikler çoğunlukla yanıcı olmamasına rağmen
organik bileşikler genellikle yanıcıdır. Anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları
düşük iken organik bileşiklerin çok yüksektir. Anorganik bileşikler genelde iyonik yapılı,
organik bileşikler ise genellikle kovalent yapılıdır. Anorganik bileşiklerin tepkime hızları
yüksek iken organik bileşiklerin tepkime hızları genellikle düşüktür.
Organik bileşiklerin hepsinde karbon atomu kesinlikle vardır. Karbon bileşiklerinde
tekli, ikili ve üçlü olmak üzere farklı şekillerde 4 tane bağ yapar. Ayrıca karbon atomları düz
zincirli, dallanmış veya halkalı yapıda olmak üzere uzun zincirler halinde bağlanabilir. Böylece
çok fazla sayıda bileşik oluşturabilir. Bu sebeplerden dolayı organik bileşiklerin sayısı
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anorganik bileşiklerden mukayese edilemeyecek kadar fazladır. Günümüzde 13 milyondan
fazla sayıda organik bileşik bilinmekte iken, bilinen anorganik bileşiklerin sayısı yaklaşık 100
bindir.

13.2. Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
Organik bileşikler yapılarında temelde karbon ve hidrojen atomları içerirler. Karbon ve
hidrojenden başka oksijen, kükürt, azot gibi başka atomlar da içeren organik bileşikler
çoğunluktadır. Organik bileşiklerde karbon ve hidrojenden farklı olan atomlara heteroatom
denir. Heteroatomlar bileşikte bir veya birkaç atomdan oluşan gruplar şeklinde bulunurlar. Bu
gruplar temel molekülün kimyasal davranışını belirleyen atom gruplarıdır ve fonksiyonel grup
olarak isimlendirilirler. Fonksiyonel gruplar organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerini genellikle belirlerler ve organik bileşikler içerdiği fonksiyonel gruba göre
sınıflandırılırlar. Tablo 13.1’de başlıca organik bileşik sınıfları ve bu sınıfların fonksiyonel
grupları örneklerle verilmiştir.
Tablo 13.1. Başlıca fonksiyonel gruplar ve örnek bileşikler
Bileşik Sınıfının
Genel Adı

Bileşikteki Fonksiyonel
Grup

Örnek Bileşik
Adı

Örnek
Bileşik Formülü

Alkan

Propan

H3C

CH2

CH3

Alken

Propen

H3C

CH2

CH3

Alkin

Propin

H3C

CH2

CH3

Alkol

Propanol

HO

CH2 CH2

CH3

(Propil alkol)

Eter

Dimetil eter

H3C

O

CH3
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Amin

Metil amin

CH3

H2N

O

Aldehit

Formaldehit

H

C

H

O

Keton

Aseton

H3C

C

CH3

O

Karboksilik Asit

Etanoik asit

H3 C

C

OH

Organik bileşikler sayıca çok fazladır. Karbon atomları düz zincirli, dallanmış veya
farklı sayılarda halkalar içerecek şekilde bir araya gelerek çok çeşitli bileşikler oluşturabilirler.
Bileşikleri oluşturan karbon atomları hem sayıca fazla olabilir hem de farklı substitüentler
bağlayabilir. Bu durumlarda bileşiklerin adlandırılması karmaşıklaşır. Bu ders kapsamında
fonksiyonel gruplara göre sınıflandırmada her bir sınıf için başlıca örnekler verilerek en basit
üyeler tanıtılacaktır. Adlandırmada zincir içeren bileşikler için temel kurallar verilerek halka
içeren bileşiklere değinilmeyecektir. Çok uzun olabilen karbon zincir sayısı 8 ile
sınırlandırılacaktır.

13.2.1. Hidrokarbonlar
Yapısında sadece karbon ve hidrojen atomları içeren bileşiklere hidrokarbon denir.
Metan (CH4) bileşiği bir hidrokarbon iken metiliyodür (CH3I) bileşiği bir hidrokarbon değildir.
Hidrokarbonlar aromatik (halkalı) veya alifatik (düz zincirli) yapıda olabilirler. Aromatik
hidrokarbonlar yapılarında benzen halkası içerirler. Alifatik yapıda olan hidrokarbonlar ise
doymuş veya doymamış yapıda olabilir. Doymuş yapıda olanlar alkanlar, doymamış yapıda
olanlar ise alkenler ve alkinler olarak adlandırılır. Bu bölümde doymuş ve doymamış alifatik
hidrokarbonları alt başlıklar halinde inceleyeceğiz.

13.2.1.1. Alkanlar ve Özellikleri
Alkanlar moleküllerinde karbon-karbon arasında çoklu bağ bulunmayan alifatik
hidrokarbonlardır ve doymuş yapıdadırlar. Başka bir ifadeyle; moleküllerinde karbon atomları
arasında tekli bağ olan hidrokarbon sınıfına alkan denir. Tek karbonlu metan (CH4) ve iki
karbonlu etan (C2H6) bu grubun üyelerine örnek olarak verilebilir. Metandan bütana kadar (tek
karbondan dört karbona kadar) olan küçük moleküllü alkanlar oda şartlarında gaz halindedir.
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Karbon sayısı 5-17 arasında olan alkanlar oda şartlarında sıvı iken karbon sayısı daha büyük
olan alkanlar aynı koşullarda katıdır.
Alkanların temel kaynağı doğal gaz ve petroldür. Doğal gazda yaklaşık % 95 oranında
metan (CH4) bulunur. Molekül ağırlığı yüksek olan alkanlar petrolün damıtılmasıyla elde
edilirler.
Alkanlar IUPAC (Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği) tarafından önerilen
sistematiğe bağlı olarak adlandırılırlar. Alkanlar farklı substituentler bağlı olan çok fazla sayıda
karbon atomunu düz zincirli, dallanmış veya halkalı şekilde içerebilir. Adlandırmayı
basitleştirmek için karbon sayısı 1-8 arası olan düz zincirli alkanların adlandırılmasına kısaca
değinilecektir. Adlandırma yapılırken karbon atomu sayısına karşılık gelen sayının ön ekinin
sonuna –an eklenir. Alkanlardan bir hidrojen çıkarılmasıyla elde edilen gruba alkil denir. Tablo
13.2’de karbon sayısı 8’e kadar olan alkanların ve alkil gruplarının isimleri verilmiştir.
Tablo 13.2. Alkanların ilk sekiz üyesi
Adı

Kapalı
Formül

Alkil Grubu Alkil
Adlandırması Grubu
Metil

CH3 ̶

Etil

C2H6 ̶

Propan C3H8

Propil

C3H7 ̶

Bütan C4H10

Butil

C4H9 ̶

Pentan C5H12

Pentil

C5H11 ̶

Hekzan C6H14

Hekzil

C6H13 ̶

Heptan C7H16

Heptil

C7H15 ̶

Oktan C8H18

Oktil

C8H17 ̶

Metan CH4
Etan

C2H6

Alkanların genel adlandırma kuralları aşağıda verilmiştir.
1) Moleküldeki en uzun karbon zinciri hidrokarbonun temel adı olarak alınır.
2) Bağlı olan alkil gruplarına yakın olan uçtan başlanarak en uzun zincir
numaralandırılır.
3) Aynı alkil grupları için di- (iki), tri (üç)-, tetra (dört) gibi ekler kullanılarak her birinin
bağlı olduğu karbon atom numarası belirtilir.
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4) Sayılar birbirinden virgül ile harflerden ise çizgi ile ayrılır.
5) Alkanlara flor (F), klor (Cl) gibi başka atom ya da gruplar bağlandığında yukarıdaki
kurallara uyarak adlandırma yapılır.
6) Yan grupların adları alfabetik sıraya göre yazılır. Alfabetik sıralamada di-, tri gibi ön
ekler dikkate alınmaz.

Örnek
CH 2

H3C

CH 2

CH

CH3

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

CH3

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 5’tir ve pentan olarak adlandırılır. Ayrıca yapıda
bir tane metil grubu vardır. Numaralandırmaya dallanmış alkil grubu olan metil grubuna yakın
olan uçtan başlanır. Sonuçta bileşik 2-metilpentan olarak adlandırılır.
5
H3C

4
CH 2

3
CH 2

2
CH

1
CH3

CH3

2-metilpentan

Aşağıda farklı karbon zincirleri ve substitüentler içeren alkanların bazı adlandırma
örnekleri verilmiştir.

4
H3C

3
CH 2

CH3
2
C

H2C
1
CH3

1
H3C

3
CH 2

2
CH

2,2-dimetilbütan

3
CH 2

4
HC

6
CH 2

7
CH3

4-etil-2-metilheptan

CH3
2
CH

5
CH 2

4
CH

CH3

CH3

1
H3C

CH3

Cl
5
CH 2

Br

2-brom-4-metilpentan

4
H3C

3
CH

2
1
CH CH3
Cl

2,3-diklorbütan

13.2.1.2. Alkenler ve Özellikleri
Karbon-karbon atomları arasında bir tane çift bağ (=) içeren hidrokarbon bileşiklerine
alken denir. Karbon atomları arasında iki veya daha fazla sayıda çift bağ var ise polialken
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olarak adlandırılır. Alkenlerin halojenlerle verdikleri katılma ürünleri yağlı bir görünüşte
olduğu için bu gruba yağ oluşturucu anlamına gelen olefinler de denilmektedir. Rubun en basit
üyesi olan eten (CH2=CH2)birçok endüstriyel bileşiğin üretiminde başlangıç maddesi olarak
kullanılır. Eten doğada ise bitki hormonu olarak bulunur. Domates muz gibi meyveler
tarafından üretilir ve bu meyvelerin olgunlaşmasını sağlarlar.
Alkenler apolar yapılı moleküllerdir. Suda çözünmezler, apolar yapılı organik
çözücülerde çözünürler. Alkenler yanma tepkimeleri verirler ve bu tepkimeler sonucunda
karbondioksit (CO2) ve su (H2O) yanma ürünlerini oluştururlar.
Alkenlerin adlandırılmasında alkanların adlandırılması için verilen genel kurallar
geçerlidir. Alkanlardan farklı olarak kullanılan bazı kurallar aşağıda verilmiştir.
1) Alkenlerde adlandırma yapılırken karbon atomu sayısına karşılık gelen sayının ön
ekinin sonuna –en eklenir.
2) Alkenlerde çift bağın yeri belirtilmelidir. Numaralandırma yapılırken çift bağın yakın
olduğu uçtan numaralandırma yapılır.
3) Birden fazla sayıda çift bağ varsa dien-, trien- gibi kullanılarak çift bağın sayısı
belirtilmelidir.
Örnek
H3C

CH

CH

CH2

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

CH3

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 4’tür ve büten olarak adlandırılır. Ayrıca yapıda
bir tane metil grubu vardır. Numaralandırmaya çift bağın yakın olan uçtan başlanır ve hem çift
bağın hem de metil grubunun yeri belirtilir. Sonuçta bileşik 2-metilpentan olarak adlandırılır.
4
H3C

3
CH

2
CH

1
CH2

CH3

3-metil-1-büten
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Aşağıda farklı karbon zincirleri ve substitüentler içeren alkenlerin bazı adlandırma
örnekleri verilmiştir.

5
H3C

4
CH

3
CH

1
H2C

1
CH2

2
CH

1,3-pentadien

1
H3C

2
C

3
C

Br

Cl

3
2
CH CH

Cl
4
C

5
CH 2

4-klor-1,3-pentadien

6
H2C

4
CH

5
CH

4
CH

3
CH

2
C

1
CH2

Cl

2-klor-1,3,5-hekzatrien

2-brom-3-klor-2-büten

13.2.1.3. Alkinler ve Özellikleri
Karbon-karbon atomları arasında bir tane üçlü bağ (≡) içeren hidrokarbon bileşiklerine
alkin denir. Karbon atomları arasında iki veya daha fazla sayıda üçlü bağ var ise polialkin
olarak adlandırılır. Alkinler hem doğada bulunurlar hem de laboratuvar koşullarında
sentezlenebilirler. Molekül geometrileri doğrusal olan alkinler kendilerine karşılık gelen alkan
ve alkenlere göre daha yüksek sıcaklıkta kaynarlar.
Alkinlerin ilk üyesi iki karbonlu etin (CH≡CH) bileşiğidir. Bu bileşik yaygın olarak
asetilen olarak adlandırılır ve bu yüzden alkinlere asetilen sınıfı bileşikler de denir. Wöhler
1862 yılında kalsiyum karbürle (CaC2) suyun reaksiyonundan en basit alkin olan asetileni (etin)
sentezlemiştir. Asetilenin hidroklorik asit (HCl) ile reaksiyonundan elde edilen bileşiğin
polimerleşmesi ile polivinilklorür (PVC) elde edilir. Bilindiği üzere PVC’ nin özellikle inşaat
sektöründe olmak üzere çok fazla kullanım alanı vardır. Ayrıca asetilen bileşiğinden yüksek
sıcaklıklarda (≈600 oC), organik kimyada çok önemli bir bileşik olan benzen bileşiği elde edilir.

o

3 HC

CH

Asetilen

600 C
Benzen

Şekil 13.2. Asetilenden benzen eldesi
Alkinlerin adlandırılmasında alkanların adlandırılması için verilen genel kurallar
geçerlidir. Alkanlardan farklı olarak kullanılan bazı kurallar aşağıda verilmiştir.
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1) Alkinlerde adlandırma yapılırken karbon atomu sayısına karşılık gelen sayının ön
ekinin sonuna –in eklenir.
2) Alkinlerde üçlü bağın yeri belirtilmelidir. Numaralandırma yapılırken üçlü bağın
yakın olduğu uçtan numaralandırma yapılır.
3) Birden fazla sayıda üçlü bağ varsa diin-, triin- gibi ekler kullanılarak üçlü bağın sayısı
belirtilmelidir.

Örnek
H3C

CH 2

CH

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

CH

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 4’tür ve bütin olarak adlandırılır.
Numaralandırmaya üçlü bağın yakın olan uçtan başlanır ve üçlü bağın yeri belirtilir. Sonuçta
bileşik 1-bütün olarak adlandırılır.
4
H3C

3
CH 2

2
CH

1
CH

1-bütin

Aşağıda farklı karbon zincirleri ve substitüentler içeren alkinlerin bazı adlandırma
örnekleri verilmiştir.
5
H3C

4
CH

3
C

2
C

1
CH

1
HC

2
C

1,3-pentadiin

2
C

1
H2C
Br

3
C

4
CH 2

Br
4
C

3
C

5
CH 3

4-brom-1,3-pentadiin

6
HC

5
C

4
C

3
C

2
C

1
CH

Cl

1-brom-4-klor-2-bütin

1,3,5-hekzatriin

13.2.2. Alkoller ve Özellikleri
Karbon atomuna bir hidroksil grubunun (-OH) bağlanmasıyla elde edilen alkoller R-OH
genel formülüne sahiptir. Yapısal olarak iki farklı şekilde tanımlanabilir. Bir alkan
molekülündeki bir hidrojenin bir hidroksil grubuyla yer değiştirmesiyle ya da su molekülündeki
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bir hidrojenin bir alkil grubuyla yer değiştirmesiyle elde edilen bileşiklere alkol denir.
Molekülünde bir tane -OH grubu varsa monoalkol, birden fazla –OH grubu varsa polialkol
olarak sınıflandırılır. Alkoller günlük hayatımızda birçok alanda kullandığımız bileşiklerdir.
Araçlarda antifiriz olarak, hastanelerde antibakteriyel özelliğinden dolayı dezenfektan olarak,
parfümlerde çözücü olarak kullanılması bunlardan bazılarıdır.
Alkollerin adlandırılmasında genel adlandırma kurallarına uyulur. Farklı olarak
kullanılan bazı kurallar aşağıda verilmiştir.
1) Hidroksil grubunun bağlı olduğu en uzun zincir seçilir ve –OH grubuna yakın olan
uçtan başlayarak numaralandırılır.
2) En uzun zincire karşılık gelen alkan adının sonuna –ol eklenir.
3) Hidroksil gruplarının bağlı olduğu karbon atomunun numarası belirtilmelidir.
4) Birden fazla hidroksil grubu varsa –ol ekinden önce -di-, -tri gibi ekler kullanılarak
hidroksil grubu sayısı belirtilir.
Örnek
H3C

CH 2

CH 2

OH Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 3’tür ve karşılık gelen alkan ismi propan dır.
Numaralandırmaya –OH grubuna yakın olan uçtan başlanır ve hidroksil grubunun yeri belirtilir.
Sonuçta bileşik 1-propanol olarak adlandırılır.
3
H3C

2
CH 2

1
CH 2

OH

1-propanol
Aşağıda farklı karbon zincirleri ve substitüentler içeren alkollerin bazı adlandırma
örnekleri verilmiştir.
H3C

OH

HO

Metanol

5
H3C

4
CH

3
CH

CH3

OH

CH 2

CH3

Etanol

2
C

4-metil-1-pentin-3-ol

1
CH

1
H3C

2
HC

3
CH3

OH

2-propanol
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13.2.3. Eterler ve Özellikleri
Eterler R-O-R genel formülündeki organik bileşiklerdir. Yapılarındaki R grupları aynı
ya da farklı olabilir. Eterler, iki hidrojenin de alkil grupları ile yer değiştirdiği su türevi olarak
düşünülebilir ve aynı su molekülü gibi açısal geometriye sahiptirler. Ancak oksijen atomunu
bağ açısı eterlerde sudakinden çok az büyüktür. Eter sınıfının en yaygın bilinen bileşiği dietil
eter dir. Oda koşullarında gaz fazında olan dietil eter eski zamanlardan beri bayıltıcı etkisinden
dolayı anestetik olarak kullanılır.
Eterlerde sistematik adlandırma kurallarından çok yaygın adlandırma kullanılır. Yaygın
adlandırma kuralında oksijene bağlı olan alkil gruplarının adları alfabetik sıraya göre
söylenerek eter kelimesi eklenir. Her iki alkil grubu da aynı ise di- ön eki kullanılır.
Aşağıda bazı eter bileşiklerinin yaygın adlandırılmalarına örnekler verilmiştir
H3C

O

H3C

CH3

CH 2

O

CH 2

CH3

Dietil eter

Dimetil eter

H3C

O

CH 2

CH3

Etil metil eter

13.2.4. Aminler ve Özellikleri
Alkol ve eterlerin suyun organik türevleri olduğu gibi aminler de amonyağın (NH3)
organik türevi olarak düşünülebilir. Amonyaktaki bir veya daha fazla sayıda hidrojen yerine
alkil gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere amin denir. Aminler alkillenmiş amonyak olarak
da bilinirler.
Aminler azot atomuna bağlı alkil grubu sayısına göre sınıflandırılırlar. Aminler azot
atomunda bir tane alkil grubu iki tane hidrojen bağlı ise primer amin, iki tane alkil grubu bir
tane hidrojen bağlı ise sekonder amin, üç tane alkil grubu bağlı ise tersiyer amin olarak
sınıflandırılır.

Şekil 13.3. Aminlerin sınıflandırılması
Aminlerin yaygın adlandırılmasında azot atomuna bağlı olan grupların adları belirtilir
ve sonuna amin kelimesi eklenir. Bağlı olan alkil gruplarının sayısı di- tri ekleriyle belirtilir.
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Örnek
H3C

NH

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

CH3

Yapıda azot atomuna bağlı iki tane metil grubu ve bir tane hidrojen vardır. Dolayısıyla
bu bileşik sekonder amin sınıfına girmektedir. Bileşiğin yaygın adlandırılması iki tane metil
grubu bağlı olduğunu belirten “Dimetil amin” şeklindedir.
Aşağıda bazı amin bileşiklerinin yaygın adlandırılmalarına örnekler verilmiştir. Ayrıca
hangi sınıflandırmaya dâhil oldukları belirtilmiştir.
H2N

H3C

CH3

CH 2

CH3

(Sekonder amin)

(Primer amin)

NH

CH 2

Dietil amin

Metil amin

H3C

NH

H3C

CH3

CH 2

N
H2C

Etil metil amin

CH 2

CH 2

CH3

CH3

Etil metil propil amin

(Sekonder amin)

(Tersiyer amin)

13.2.5. Karbonil Bileşikleri
Birçok organik bileşik yapısında karbonil grubu içerir. Karbonil grubunda bir karbon
atomu bir oksijen atomuna çift bağ ile bağlanmıştır. Karbonil bileşiklerinin karakteristik
kokuları vardır ve lezzet vericidirler. Pek çok meyve ve süt ürünlerinin kokusu ve tadı bir
karbonil bileşiğinden gelir. Gıda ve ilaç gibi birçok sanayi dalında yaygın olarak kullanılırlar.
Aseton gibi çözücü olarak kullanılan pek çok karbonil bileşiği vardır. Bu bölümde karbonil
grubu içeren bileşikler olan aldehit ve ketonları alt başlıklar halinde inceleyeceğiz.

O

C

Şekil 13.4. Karbonil grubu

13.2.5.1. Aldehitler ve Özellikleri
Karbonil grubuna en az bir tane hidrojen atomu bağlı olduğunda elde edilen bileşik
aldehit olarak adlandırılır. Karbon atomuna bağlı her iki grubunda hidrojen olduğu bileşikte
mevcuttur ve formaldehit olarak adlandırılan bu bileşik en basit aldehittir.
R
O

C
H
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Şekil 13.5. Aldehit genel formülü
Aldehitler IUPAC sistemine göre adlandırılırken aşağıdaki kurallar uygulanır.
1) Aldehit grubunu içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Karbon atomları karbonil
grubuna en küçük numara gelecek numaralandırılır.
2) Karbon zincirine karşılık gelen alkanın adını sonuna –al eklenir.
3) Farklı grupların bağlı olduğu karbon atom numarası ve grubun adı belirtilir. Aynı
gruplar birden fazla sayıda bağlı ise –di, tri ekleri kullanılarak sayı belirtilir.
Örnek
H3C

CH

C

O

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

CH3 H

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 3’tür ve karşılık gelen alkan ismi propan dır.
Alkan isminin sonuna –al eklenerek propanal diye okunması gerekmektedir.
Numaralandırmaya –COH grubundan başlanır ve bağlı olan metil grubunun yeri belirtilir.
Sonuçta bileşik 2-metilpropanal olarak adlandırılır.

3
H3C

2
CH

1
C

O

CH3 H
2-metilpropanal

Aşağıda bazı aldehitlerin IUPAC adlandırmalarına örnekler verilmiştir. Bazı çok
kullanılan aldehitlerin yaygın adları daha iyi bilindiği için bu adlar parantez içinde verilmiştir.
O

O
H

H

H

C

3
H3C

2
CH

1
C

H

CH3

2-metilpropanal

CH3

Etanal

Metanal
(Formaldehit)

O

C

(Asetaldehit)

4
H3C

3
CH

2
CH

O
1
C

H

OH OH

2,3-dihidroksibütanal
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13.2.5.2. Ketonlar ve Özellikleri
Karbonil grubuna hidrojen dışında iki tane farklı grup bağlı olduğunda elde edilen
bileşik keton olarak adlandırılır. Karbon atomuna bağlı her iki grubunda aynı olması
mümkündür.
R
O

C
R'

Şekil 13.6. Keton genel formülü
Ketonlar IUPAC sistemine göre adlandırılırken aşağıdaki kurallar uygulanır.
1) Keton grubunu içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Karbon atomları karbonil
grubuna en küçük numara gelecek numaralandırılır.
2) Karbon zincirine karşılık gelen alkanın adını sonuna –on eklenir.
3) Farklı grupların bağlı olduğu karbon atom numarası ve grubun adı belirtilir. Aynı
gruplar birden fazla sayıda bağlı ise –di, tri ekleri kullanılarak sayı belirtilir.
Örnek

H3C

CH 2

CH 2

C

O

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

CH3

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 5’tir ve karşılık gelen alkan ismi pentan dır. Alkan
isminin sonuna –on eklenerek pentanon diye okunması gerekmektedir. Numaralandırmaya
karbonil grubuna yakın olan karbondan başlanır. Sonuçta bileşik 2-pentanon olarak adlandırılır.
5
H3C

4
CH 2

3
CH 2

2
C

O

CH3
1
2-pentanon

Aşağıda bazı ketonların IUPAC adlandırmalarına örnekler verilmiştir. Bazı çok
kullanılan ketonların yaygın adları daha iyi bilindiği için bu adlar parantez içinde verilmiştir.
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O
H3C

C

1
H3C

CH3

5
H3C

3
C

2

O
C

C

3
CH 2

4
CH3

2-bütanon
(Etil metil keton)

2-propanon
(Aseton)

Cl
4
CH

O
2

5
H3C

1
CH3

O

4
CH

3
CH

Cl

Cl

O
2
C

1
CH3

3,4-diklor-2-pentanon

4-klor-2,3-pentadion

13.2.6. Karboksilik Asitler
Yapısında hem karbonil grubu hem de hidroksil grubu içeren bileşiklere karboksilik
asit denir. Genel formülleri –COOH şeklindedir. Karboksilik asitlerin en önemli özelliği asitlik
özelliğidir. Bütün karboksilik asitler zayıf asitlerdir.
O

C
O

H

Şekil 13.7. Karboksilik asit genel formülü

Karboksilik asitler IUPAC sistemine göre adlandırılırken aşağıdaki kurallar uygulanır.
1) Karboksil grubunu (-COOH) içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Karbonil
karbonuna 1 numara vermek koşuluyla karbon atomları numaralandırılır.
2) Karbon zincirine karşılık gelen alkanın adını sonuna –oik asit ifadesi eklenir.
3) Birden fazla sayıda karboksil grubu varsa asidin alkan adının sonuna –di, tri gibi
uygun ekler getirilir.
Örnek
HO
H3C

CH

Açık yapısı verilen bileşiği adlandıralım.

O
C

OH

Yapının en uzun zincirli karbon sayısı 3’tür ve karşılık gelen alkan ismi propandır.
Alkan isminin sonuna –oik asit eklenerek propanoik asit diye okunması gerekmektedir.
Numaralandırmaya karboksil grubundan başlanır ve bağlı olan hidroksi substituenti karbon
sayısıyla birlikte verilir. Sonuçta bileşik 2-hidroksi propanoik asit olarak adlandırılır.
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OH

O

H3C
CH
C OH
2
1
3
2-hidroksipropanoik asit

Aşağıda bazı karboksilik asitlerin IUPAC adlandırmalarına örnekler verilmiştir. Bazı
çok kullanılan karboksilik asitler yaygın adları daha iyi bilindiği için bu adlar parantez içinde
verilmiştir.
O

O
H

C

HO

OH

4
H3C

O
2
1
CH 2 C

3-klor-bütanoik asit

CH3

Etanoik asit
(Asetik asit)

Metanoik asit
(Formik asit)

Cl
3
CH

C

3
H3C
OH

H3C
2
C

O
C

1

OH

CH3

2,2-dimetilpropanoik asit

13.3. Organik Bileşiklerde İzomerlik
Aynı molekül formülüne sahip fakat yapı formülleri farklı olan bileşiklere izomer denir.
Başka bir deyişle, kapalı formülleri aynı açık yapıları farklı olan bileşiklere izomer bileşik
denir. Organik kimyada çok çeşitli izomer türleri bulunmaktadır. Genel olarak izomerlik “Yapı
izomerliği” ve “Stereoizomerlik” olmak üzere iki alt başlık halinde incelenir. Yapı izomerliği
ve stereoizomerlik kendi içlerine başka alt başlıklara ayrılır ancak bu ders kapsamında bu alt
başlıklara girilmeyip sadece iki izomer türünü örnekler verilecektir.
Yapı izomerliği atomların birbirine farklı sıra ile bağlanmalarıyla oluşur. Yani, yapı
izomerliğinde moleküllerin iskelet yapıları farklıdır. Bu izomeride atomların bağlanma şekilleri
ve konumları değişir. Bazı yapı izomeri örnekleri Tablo 13.2’ de verilmiştir.
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Tablo 13.2. Yapı izomer örnekleri
Molekülün
Kapalı Formülü

Yapı İzomerleri
CH3

C4H10
H3C

CH 2

CH 2

H3C

CH3

Bütan

CH

CH3

2-metilpropan

Br

C3H7Br
H3C

CH 2

CH 2

H3C

Br

H3C CH 2

CH3

2-brompropan

1-brompropan

C2H6O

CH

OH

H3C

Etanol

O

CH3

Dimetil eter

Stereoizomerlik ise üç boyut izomerliği olarak bilinir. Bu izomerlikte atomlar aynı sıra
ile bağlanmıştır ancak atomların uzaydaki düzenlenmeleri farklıdır. Alkenlerin cis-trans
izomerliği sık görülen stereoizomerlik türüdür. Örneğin, 1,2-dikloreten bileşiği için
yazılabilecek iki ayrı stereoizomer formülü vardır. cis-1,2-dikloreten ve trans-1,2-dikloreten
bileşikleri aynı kapalı formüle (C2H2Cl2) sahip farklı bileşiklerdir. Her iki bileşik aralarında bir
çift bağ bulunan iki karbon atomu ve bu iki karbon atomuna bağlı bir klor ve bir hidrojen
atomuna sahiptir. İki bileşik sadece atomların uzayda düzenlenmeleri bakımından farklıdır. cis1,2-dikloreten bileşiğinde klor atomları molekülün aynı tarafında iken, trans-1,2-dikloreten
bileşiğinde farklı taraflarındadır. Bu yüzden bu iki bileşik birbirinin stereoizomeridir.
Cl

Cl
C

H

H

C

Cl
C

H

cis-1,2-dikloreten

Cl

C
H

trans-1,2-dikloreten

Şekil 13.8. Stereoizomer örnekleri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde organik bileşik kavramını öğrendik. Organik bileşiklerin önceleri sadece
canlı metabolizmalar içinde olabilecekleri düşüncesi hâkimken zamanla laboratuvar
koşullarında sentezlenebildiğin keşfedildiğini öğrendik. Organik ve anorganik bileşikler
arasında ne gibi farklılıklar olduğunu inceledik. Organik bileşiklerin yapılarında bulunan
fonksiyonel gruplara göre sınıflandırıldığını öğrendik. Bu sınıflandırma türlerini alt başlıklar
halinde örneklerle inceledik. Her bir sınıflandırma türünün adlandırılmasında kullanılan
kuralları örnekler vererek öğrendik. Organik bileşiklerin izomer çeşitlerine kısaca değinerek
yapı izomerliği ve cis-trans izomerliğine örnekler verdik.
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Bölüm Soruları
1) Friedrich Wöhler tarafından laboratuvar koşullarında sentezlenen ilk organik bileşik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzen
B) Potasyum siyanür
C) Üre
D) Amonyum sülfat
E) Potasyum siyanat
2) Organik bileşiklerde karbon ve hidrojenden farklı olan atomlara …………… denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Heteroatom
B) Fonksiyonel grup
C) Hidrokarbon
D) Karbonil
E) Amin
3) Anorganik ve organik bileşikler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Anorganik bileşiklerin ana kaynağı doğadaki mineraller ve cevherler iken organik
bileşiklerin ana kaynağı canlılar ve petrol kömür gibi maddelerdir.
B) Anorganik bileşikler çoğunlukla yanıcı olmamasına rağmen organik bileşikler
genellikle yanıcıdır.
C) Anorganik bileşikler genelde iyonik yapılı, organik bileşikler ise genellikle kovalent
yapılıdır.
D) Anorganik bileşiklerin sayısı organik bileşiklerden mukayese edilemeyecek kadar
fazladır.
E) Anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları düşük iken organik bileşiklerin
çok yüksektir.
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4) Moleküllerinde
sınıfına……..…denir.

karbon

atomları

arasında

tekli

bağ

olan

hidrokarbon

Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkan
B) Alken
C) Alkin
D) Alkil
E) Amin
5) Aşağıda verilen “Alkan Adı-Kapalı Formülü” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Bütan- C4H10
B) Oktan - C8H18
C) Propan - C3H8
D) Heptan- C6H14
E) Pentan- C5H12
6) Aşağıda açık yapısı verilen bileşiğin adlandırılması hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
H2 C
H3C

CH

CH 2

CH

CH3
CH 2

CH 2

CH3

CH3

A) 2-etil-4-metil heptan
B) 4-etil-2-metil heptan
C) 4-etil-2-metil hekzan
D) 2-etil-4-metil hekzan
E) 2,4-dimetil heptan
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7) Olefinler olarak da bilinen hidrokarbon sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkan
B) Alken
C) Alkin
D) Alkil
E) Amin
8) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi tersiyer amin türevidir?
A) H2N

CH3

B)

H3C

CH 2

C)

H3C

NH

D)

H2N

NH

E) H3C

CH3

CH 2

CH3

CH2

H2C

CH3

CH 2

CH3

N

CH 2

CH 2

CH3

9) Aşağıda verilen karboksilik asitlerin IUPAC adlandırmalarından hangisi yanlıştır?
B)

A)

O

O
H

C

C)

HO

OH

Metanoik asit

C

CH3

H3C

O

C

C

H3C

Propanoik asit

Etanoik asit

E)

D)
Cl
H3C

CH

O
CH 2

OH

C

3-klor-bütanoik asit

H3C
OH

H3C

O

C

C

OH

CH3

2,2-dimetilpropanoik asit
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10) Aşağıda verilen yapılardan hangisi kapalı formüle C2H2Cl2 bileşiğin cis- izomeri
örneği olabilir?
A)
Cl

Cl
C

C)

B)
H

C

H

Cl
C

H

Cl

Cl

H
C

C
H

H

E)

D)
Cl

Cl
C

C
Cl

Cl

H

Cl
C

C
H

Cl

C
Cl

Cevaplar
1) C, 2) A, 3) D, 4) A, 5) D, 6) B, 7) B, 8) E, 9) C, 10) A
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14. LABORATUVAR İŞLEMLERİ VE GÜVENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Laboratuvar Koşulları
14.1.1. Laboratuvarın Tanımı
14.1.2. Laboratuvarın Fiziksel Özellikleri
14.2. Laboratuvarda Güvenlik Önlemleri
14.2.1. Genel Güvenlik Önlemleri
14.2.2. Kimyasallara Karşı Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri
14.2.2.1. Kimyasalların Sınıflandırılması ve Tehlike İşaretleri
14.2.2.2. Kimyasalların Depolanması
14.3. Kimya Laboratuvarlarında Uygulanan Temel İşlemler ve Güvenliği
14.4. Laboratuvar Kazalarında İlk Yardım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Laboratuvar nedir? Bir kimya laboratuvarının fiziksel koşulları nasıl
olmalıdır?
 Laboratuvarda uyulması gereken genel güvenlik önlemleri nelerdir?
 Kimya depolarında sıralama ölçütü ne olmalıdır?
 Kimyasal maddelerin tehlike grupları nelerdir?
 Birbirleriyle temas etmesi sakıncalı olan kimyasallar hangileridir?
 Kimya laboratuvarlarında kullanılan temel malzemeler nelerdir?
 İlk yardım nedir?
 Asit yutulması durumunda hastaya yapılabilecek ilk müdahale nedir?

310

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Laboratuvar koşulları

Laboratuvar tanımı ve bir
kimya laboratuvarının sahip
olması gereken fiziksel
koşullar öğrenilir.

Bir laboratuvarın iki farklı
bölümüne
ait
resimler
incelenir ve fiziksel koşullar
detaylarıyla açıklanır.

Laboratuvarda
önlemleri

güvenlik Bir laboratuvarda güvenli Laboratuvarda
uyulması
olarak
nasıl
çalışılması gereken genel güvenlik
gerektiği öğrenilir.
önlemleri ve kimyasallara
karşı bilinmesi gereken
önlemler açıklanır. Tehlike
işaretleri
incelenir.
Kimyasalların
nasıl
depolanması
gerektiği
açıklanır.

Kimya
laboratuvarlarında Laboratuvarda
kullanılan Laboratuvarda
kullanılan
uygulanan temel işlemler ve temel
malzemeler
ve temel malzemeler resimlerle
bunların kullanımı öğrenilir. açıklanır.
Yapılan
güvenliği
işlemlerden bahsedilir.
Laboratuvar kazalarında ilk İlk yardımın tanımı
yardım
uygulanması öğrenilir.

ve Laboratuvarda
olabilecek
olası kazalarda ne gibi ilk
yardım
yapılabileceği
açıklanır.

311

Anahtar Kavramlar

 İş sağlığı ve güvenliği
 Laboratuvar
 Laboratuvarda güvenlik önlemleri
 Çeker ocak
 Laboratuvar kıyafetleri
 Tehlike işaretleri
 Patlayıcı maddeler
 Oksitleyiciler
 Çevreye zararlı kimyasallar
 Kimyasalların depolanması
 Kimyasallarla temas
 Temel işlemlerde güvenlik
 Beher
 Erlen
 Pipet
 Baget
 Terazi
 Magnetik ısıtıcı
 Bek alevi
 İlk yardım
 Duş ve göz banyosu
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Giriş
Çalışanların çalıştığı ortamlarda maruz kaldığı sağlık açısından zararlı durumların
etkilerini azaltmak için yapılan çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kapsamındadır. Çağdaş iş
sağlığı ve güvenliği yaklaşımında çalışma ortamındaki tehlike kaynakları tespit edilerek sağlık
ve güvenlik açısından risk değerlendirmesi yapılmalı ve koruma önlemleri alınmalıdır. Bu
koruma önlemlerinin başında şüphesiz çalışanların bilgilendirilmesi gelmektedir.
Laboratuvarlar içerdiği alet ve donanım dolayısıyla her an kaza yaşanabilecek mekânlardır. Bu
nedenle temel laboratuvar güvenlik kuralları çalışma yapmasa bile laboratuvar ortamına giren
her insanın alması gereken önlemlerdir. Laboratuvarda çalışma yapacak olan araştırmacılar bu
temel güvenlik kurallarının yanı sıra kimyasallar ile güvenli şekilde nasıl çalışılacağı
konusunda da bilgilendirilmelidir. Birçok kimyasalın zehirli, yanıcı, patlayıcı olduğu ve bu
kimyasalları deri ve solunum yoluyla kolaylıkla vücuda girip çeşitli tahribatlara yol açabileceği
unutulmamalıdır.
Birçok laboratuvar türü bulunmaktadır ve bu laboratuvarların her birinde
gerçekleştirilen işlemler farklıdır. Bu ders bünyesinde genel kimya laboratuvarları üzerinde
durulacaktır. Kimya laboratuvarlarının sahip olması gereken fiziksel özellikler, bu
laboratuvarlarda yapılan işlemler ile bu işlemler esnasında alınması gereken güvenlik önlemleri
anlatılacaktır.
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14.1. Laboratuvar Koşulları
14.1.1. Laboratuvarın Tanımı
Bir bilim dalı bünyesinde alet ve cihazlar kullanılarak bilimsel bir sonuca ulaşmak için
çeşitli deneylerin ve analizlerin yapıldığı özel donanımlı mekânlara laboratuvar denir.
Laboratuvar kelimesi Latince çalışmak anlamına gelen “laborare” kelimesinden dilimize
geçmiştir. Laboratuvar terimi önceleri sadece kimya ve fizik çalışmalarının yapıldığı yeri
belirtmek için kullanılmıştır. Ancak günümüzde deneysel bilimlerin gelişmesiyle tıp, eczacılık,
biyoloji, mikrobiyoloji, genetik gibi çok fazla sayıda ve türde laboratuvar çeşidi bilinmektedir.
Laboratuvarlar genel olarak araştırma ve bilim yapılan yerlerdir. Sanayide ise araştırma
laboratuvarlarında yapılan ilk deneyler ışığında sanayi laboratuvarı diyebileceğimiz kısımlarda
büyük ölçekli testlerin, üretimlerin ve analizlerin yapılması mümkündür. Bilim laboratuvarları
ise daha çok üniversitelerin ve yüksekokulların bünyesinde bulunur.
Kimya laboratuvarları kaza potansiyeli yüksek olan mekânlardır. Çalışma faaliyet
alanını ve bununla ilgili olarak tehlike sınıfı bilgisini veren bir kod olan NACE kodu kimya
laboratuvarları için 72.19.01 olup bu kod “tehlikeli” sınıfına dâhildir. Bu nedenle kimya
laboratuvarları fiziksel koşulları ve yapılan işlemler itibariyle iyi tanınmalı, gerekli güvenlik
önlemlerinin alınmasında son derece özenli olunmalıdır.

14.1.2. Laboratuvarın Fiziksel Özellikleri
Bir kimya laboratuvarında güvenli bir şekilde işlemlerin yapılabilmesi için uygun fiziki
koşulların bulunması çok önemlidir. Laboratuvarda her hizmet bölümü için ayrı bir alan
bulunmalıdır. Örneğin, enstrümantal cihazlarla yapılan analizlerde numunenin hazırlandığı alan
ile cihazın bulunduğu ve ölçümlerin yapıldığı alan ayrı olmalıdır.

Şekil.14.1. Enstrümental cihazların bulunduğu alandan bir görünüm
Laboratuvarın zemini, tavanı ve duvarları laboratuvar çalışmalarına uygun olmalıdır ve
kolayca temizlenebilmelidir. Çalışmalar esnasında kimyasalların dökülme ihtimaline karşı
zemin kimyasallara dayanıklı olmalıdır. Özellikle asit koruması için zemin ve duvarlarda
antiasit seramik kullanılmalıdır.
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Laboratuvar tezgâhları deneylerin yapıldığı ve kimyasalların en aktif kullanıldığı
alanların başındadır. Bu nedenle tezgâhların dayanıklılığı çok önemlidir. Kimyasala çok fazla
maruz kaldıkları için tezgâh üstleri antiasit seramiği ile kaplanmalıdır. Tezgâhlar hazırlanırken
kullanım rahatlığına da dikkat etmek gerekir. Tezgâhlardaki elektrik prizleri ile su, gaz, vakum
gibi musluklar kullanıma en uygun yerlere güvenli bir şekilde yerleştirilmelidir.

Şekil.14.2. Laboratuvar tezgâhı için bir görünüm
Laboratuvarda kullanılan araç gereçler ve kimyasal maddeler için uygun dolaplar
bulunmalıdır. Kimyasallar diğer araç gereçler ile aynı yerde bulunmamalıdır. Kullanılacak cam
malzemeler ve diğer araç gereçler kendilerine ait dolaplarda sistemli bir şekilde yerleştirilmeli
ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kimyasal maddeler saklanırken
yapılarına ve risk gruplarına dikkat edilmelidir. Reaksiyona girme istekleri fazla olan gruplar
yan yana koyulmamalıdır. Çözeltiler ve katı maddeler ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.
Kimyasal maddeler havalandırma sistemi olan kilitli özel odalarda ve dolaplarda olmalıdır.
Kimyasal maddelerin depolanması ve kullanımı laboratuvar çalışanları tarafından iyi
bilinmelidir. Depolarda bulunan kimyasal maddeler, kimyasalın adını, miktarını, alınış tarihini
ve yerini içerecek şekilde listelenmelidir. Oluşturulan bu liste periyodik aralıklarla
güncellenmelidir. Ayrıca, laboratuvarda olası küçük kazalarda kullanılmak üzere ilk yardım
dolabı bulunmalıdır ve bu dolap ulaşımı en kolay olan yere monte edilmelidir.
Laboratuvarda sistemli çalışmalar yapabilmek için düzgün bir altyapının kurulması
gerekmektedir. Bu yüzden havalandırma, elektrik, su gibi tesisatlar ve laboratuvarın donanımı
uygun şekilde tasarlanmalıdır. Sıcak-soğuk su tesisatı standartlara uygun olmalıdır. Kullanılan
borular ve evyeler tüm asit ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Gaz tesisatı gerekli teknik
özelliklere sahip olmalıdır. Elektrik tesisatı, laboratuvarda kullanılan cihazlara uygun olmalı ve
gerekli yerlerde yeterli sayıda prizler bulunmalıdır. Yanıcı ve patlayıcı mekânlar için özel
olarak üretilmiş ex-proof prizler kullanılmalıdır.
Laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucu oluşan zararlı gazların çalışanların sağlığını
olumsuz etkilemesini önlemek için laboratuvarlara havalandırma sistemleri kurulmalıdır.
Havalandırma sistemleri kullanılacak laboratuvarda yapılacak olan işlemlere göre uygun olarak
planlanmalıdır. Kirli havanın emilip temiz havanın ortama verilmesini sağlayan laboratuvar tipi
klimalar kullanılmalıdır. Reaksiyon esnasında oluşabilecek zararlı gazların etkilerinden
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korunmak için reaksiyonlar çeker ocak içinde yapılmalıdır. Çeker ocaklar sisteme bağlı bulunan
baca bağlantısı ile ortamdaki zararlı gazların dışarıya atılmasını sağlayan sistemlerdir. Bu
sistemler paslanmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Çeker ocakların içlerinde su ve
gaz muslukları, lavabo bataryaları ve giderleri bulunur.

Şekil 14.3. Çeker ocak
Laboratuvarlardaki kimyasal atıklar yasalar çerçevesinde özel atık sınıfına girmektedir.
Bu atıkların yok edilmesinde çevre kirliliği oluşturmaması için özen gösterilmelidir. Kimyasal
atıkların koyulduğu kaplar sızdırmaz olmalıdır ve atıklar havalandırması olan yerlerde
muhafaza edilmelidir.

14.2. Laboratuvarda Güvenlik Önlemleri
Kimya laboratuvarlarında içerdiği araç-gereç, donanım ve kimyasal maddeler
dolayısıyla daima bir tehlike kaynağı bulunabilir. Bu tehlikeleri azaltmak amacıyla bazı
korunma ve güvenlik kuralları oluşturulmuştur. Bu kuralların laboratuvar çalışanları tarafından
iyi bilinmesi ve uygulanması gereklidir. Bu nedenle bu bölümde laboratuvarlarda uyulması
gereken genel güvenlik önlemleri ve kimyasallara karşı alınması gereken önlemler başlıklar
halinde incelenmiştir. Bu kurallara kesinlikle uyulması hem çalışanların sağlığı hem de
laboratuvar çalışmalarının güvenilirliği açısından son derece önemlidir.

14.2.1. Genel Güvenlik Önlemleri
Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken genel güvenlik önlemleri şöyle
sıralanabilir:


Laboratuvarlarda yalnız çalışılmamalıdır. Zorunlu hallerde ise her türlü kaza
ihtimaline karşı başka birine mutlaka önceden haber verilmelidir.



Kimyasal malzemeler laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır.



Asit çözeltileri hazırlanırken her zaman suyun içine asit yavaş yavaş ilave
edilmeli, asla tersi yapılmamalıdır.
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Çalışmanın tehlike grubuna göre özel kıyafetler kullanılmalıdır. Koruma
gözlüğü ve laboratuvar önlüğü olmadan çalışılmamalıdır. Ayrıca zehirli gazların
çıktığı tehlikeli deneyler için maske ve çeker ocak kullanılmalıdır.

Şekil 14.4. Laboratuvar özel kıyafetleri


Ellerde açık yara, kesik ve benzeri durumlar varsa çalışmaya başlamadan önce
bunların üzeri bandajla kapatılmalı ve uygun eldiven giyilmelidir.



Kimyasal maddeler ve cihazlar kullanılırken çalışanlar, bu kimyasalların ve
cihazların olası tehlikelerine karşı bilgilendirilmelidir.



Kimyasalların ve çözeltilerin bulunduğu şişelerin kapakları madde alınır
alınmaz hemen geri kapatılmalı ve şişe kapakları birbiriyle karıştırılmamalıdır.



Reaksiyon ortamına kimyasal maddeler aktarılırken madde şişesi veya
ambalajından kendine ait temiz bir spatül veya pipetle alınmalıdır. Aynı spatül
veya pipet temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalıdır.



Sıvı kimyasallar cam pipetlerle transfer edilirken kesinlikle puar kullanılmalı,
asla ağızla çekme yoluna gidilmemelidir.

Şekil 14.5. Üç yollu puar


Reaksiyonlar devam ederken deney yapılan kaba asla üstten bakılmamalıdır.
Gözlemler uygun mesafeden yüzü koruyarak takip edilmelidir.



Laboratuvarda bulunan gaz tüpleri vanasından iyice kapatılmalı. Kaçak
olmamasına dikkat edilmelidir.
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Birbirleriyle reaksiyona girerek yangın, patlama ve zehirli ürünler
oluşturabilecek kimyasal maddeler iyi tanınmalı ve bunlar her zaman ayrı
ambalajlarda ve ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.



Kimyasal atık ve çöpler uygun atık toplama kaplarında toplanmalıdır.

14.2.2. Kimyasallara Karşı Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri
Kimya laboratuvarlarında tehlikeli maddelerle çalışanların, çalışma kuralları ile ilgili
yasal düzenlemelere göre hareket etmesi gerekmektedir. Yasal çerçevede, çalışanların sağlığını
korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için “Kimyasal Maddeler ile Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik” yayınlanmıştır. Ayrıca, tehlikeli
kimyasalları tanımak ve olumsuz etkilerinden korunmak için “Tehlikeli Maddelerin ve
Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik”
vardır. İlgili yönetmeliklerin tüm çalışanlar tarafından bilinip uygulanması hem kişisel hem de
çevre sağlığı için çok önemlidir. Kimyasalların özelliklerine göre sınıflandırılması ve nasıl
depolanması gerektiği bilgileri bu yönetmelikler çerçevesinde aşağıda bölümde başlıklar
halinde özetlenmiştir.

14.2.2.1. Kimyasalların Sınıflandırılması ve Tehlike İşaretleri
Kimyasal maddelerin sınıflandırılması alfabetik olarak değil özellikleri göz önünde
bulundurularak yapılmalıdır. Bu özelliklerin belirlenmesinde tehlike faktörü önemlidir.
Kimyasal maddeler yol açabileceği tehlikeye göre sınıflandırılmalı ve bu konuda ilgili
uluslararası standartlarda kabul edilmiş olan semboller (piktogram) ile çalışanlar uyarılmalıdır.
Tehlikeli kimyasal maddeler genel olarak aşağıda verilen yedi grup şeklinde sınıflandırılabilir.
PATLAYICI: Oksijensiz ortamda bile; çarpma, sürtünme, ısınma, vurma gibi etkilere
maruz kaldığında aniden kendiliğinden patlayabilen maddelerdir. Bu özelliği dolayısıyla bu
maddeler ateş ve ısıdan uzak tutulmalı ve bunlarla çalışırken koruyucu elbise giyilmelidir.
YANICI-PARLAYICI: Dışarıdan enerji verilmeden, kendi ortamında hava ile
temasında alevlenebilen maddelerdir. Solunum veya deri yoluyla alındığında zehirlenmelere
yol açar. Vücut ile temas ettirilmemelidir. Ateşten uzak tutulmalıdır.
OKSİTLEYİCİ: Yanıcı maddelerle temasında şiddetli ekzotermik reaksiyon verebilen
maddelerdir. Ateş ve ısıdan uzak tutulmalı ve uygun mesafede durulmalıdır.
ZEHİRLİ: Ağız, deri ve solunum yoluyla az miktarlarda dahi vücuda alındığında akut
ve kronik hasarlara hatta ölüme sebep olabilen maddelerdir. Kanser riski taşırlar.
AŞINDIRICI: Canlı doku ile temasında dokunun tahribatına neden olan ve demiri
paslandıran maddelerdir. Bu madde grubu ile çalışıyorken gözleri ve deriyi korumak için özel
önlemler alınmalıdır. Ayrıca bu maddeler metallerden uzak tutulmalıdır.
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TAHRİŞ EDİCİ: Cilt ile kısa veya uzun süreli temasında eritem ve eskar olarak bilinen
cilt hastalıklarına veya ödem oluşumuna neden olabilen madde grubudur. Aşındırıcı madde
sınıfına girmezler. Deri temasından kaçınılmalıdır.
ÇEVRE İÇİN ZARARLI: Hava, kara ve sudaki canlılara zarar verirler. Doğaya
atılmamalıdır. Çevreye salındığında kısa veya uzun süreli tehlikeler gösterirler.
Tablo 14.1. Tehlikeli Kimyasalların Uyarı Piktogramları
YENİ SEMBOL

ÖZELLİK

ESKİ SEMBOL

PATLAYICI

YANICIPARLAYICI

OKSİTLEYİCİ

ZEHİRLİ

AŞINDIRICI

TAHRİŞ EDİCİ
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ÇEVRE İÇİN
ZARARLI
(EKOTOKSİK)

14.2.2.2. Kimyasalların Depolanması
Kimyasal maddelerle çalışılan her alanın kimyasal madde deposu olmalıdır. Kimyasal
maddelerin güvenlik açısından laboratuvarlarda fazla miktarda bulundurulması doğru değildir.
Deneylerde kullanılmak üzere gerekli miktarlarda laboratuvarda bulundurulmalı, fazlası
kimyasal madde deposunda saklanmalıdır. Kimyasal maddeler dahil olduğu tehlike sınıfına
göre depolarda aşağıda verilen bazı kurallar dahilinde saklanmalıdır.

Kimyasal madde saklanacak kaplar o kimyasala uygun malzemeden
yapılmalıdır. Örneğin, HF (hidrojen florür) asidi kesinlikle plastik kaplarda saklanmalıdır.
Çünkü HF camın yapısına etki edip aşındıran bir kimyasaldır.

Asit, asetilen, nitro bileşikleri gibi patlayıcı tehlike sınıfına dâhil olan
kimyasallar tüm ateşli kaynaklardan uzak, özel bir alanda muhafaza edilmelidir.

Aseton, etil alkol, eter, sodyum gibi yanıcı-parlayıcı tehlike sınıfına dâhil olan
kimyasallar açık alevden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici ve zehirli maddeler grubundan ayrı
depolanmalıdır. Soğuk depolama gerektiren maddeler buzdolabında tutulmalıdır. Bu depolama
alanlarında “Sigara İçilmez” işaretleri mutlaka olmalıdır.

Peroksitler gibi oksitleyici tehlike grubuna dâhil olan kimyasallar organik
maddelerden uzak tutulmalıdır. Kırılmayan renkli cam ve reaksiyona girmeyen kaplarda
muhafaza edilmelidir.

İnsan sağlığı üzerinde hasarlara veya ölüme sebep olabilen zehirli maddeler
diğer tehlike sınıflarından ayrı bir yerde, soğuk, iyi havalandırılan, ışık ve ısıdan uzak olacak
şekilde muhafaza edilmelidir.

Sülfürik asit, hidroklorik asit, amonyum hidroksit gibi aşındırıcı tehlike sınıfına
dahil olan kimyasallar organik maddelerden ayrı depolanmalıdır. Raflarda tabana yakın yerler
tercih edilmelidir. Güneş ışığından uzak, serin ve iyi havalandırılan depolarda tutulmalıdır.

Işığa maruz kaldığında bozunabilen kimyasal maddeler karanlık depolarda
saklanmalıdır.
Tablo 14.2’ de birbirleriyle temas etmemesi gereken kimyasal maddelere örnekler
verilmiştir. Kimyasallar depolanırken bu özellikleri göz önünde tutulmalıdır.
Tablo 14.2. Birbiriyle temas etmesi sakıncalı olan kimyasallar
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Kimyasalın Adı
Amonyak

Temas Etmemesi Gerekli Kimyasallar
Hidrojen florür gibi halojen bileşikleri, civa

Alkali metaller

Halojenler, su, karbon tetraklorür, karbondioksit

Amonyum nitrat

Asitler, klorat bileşikleri

Anilin

Hidrojen peroksit

Brom

Amonyak, benzen, asetilen

Bakır

Hidrojen peroksit

Fosfor

Kükürt ve oksijenli bileşikler

Gümüş

Tartarik asit, amonyum ve nitrat bileşikleri

Hidrojen florür

Amonyak

Hidrokarbonlar

Flor, klor, brom, sodyum

İyot

Amonyak

Karbon tetraklorür

Sodyum

Klor

Hidrojen, amonyak, benzen, asetilen, bütan, metan, propan,
metal tozları

Nitrik asit

Yanıcı sıvı ve gazlar, asetik asit, hidrojen sülfür

Okzalik asit

Civa, gümüş

Potasyum permanganat

Sülfirik asit, gliserin, etilen glikol, benzaldehit,

Peroksitler

Organik ve mineral asitler

Sodyum peroksit

Alkol, asetik asit, benzaldehit, karbonsülfür, gliserin,
asetatlar

Yanıcı sıvılar

Halojenler, peroksitler, amonyum nitrat, kromik asit, nitrik
asit

14.3. Kimya Laboratuvarlarında Uygulanan Temel İşlemler ve
Güvenliği
Kimya maddelerin yapısını, özelliklerini ve başka maddelere dönüşüm reaksiyonlarını
hem deneysel hem de teorik olarak inceleyen temel ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Kimya
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laboratuvarında birçok uygulama ve işlem yapılmaktadır. Ancak bu uygulamaların ilki olan
Genel Kimya Laboratuvarında kullanılan malzemeler ve yapılan temel işlemler genel kimya
dersi kapsamında bu bölümde incelenecektir.
Kimya laboratuvarlarında kullanılan çok sayıda malzeme vardır. Bunların hepsini tek
tek incelemek mümkün değildir. Bu nedenle bu ders kapsamında laboratuvarlarda kullanılan
temel malzemelere örnekler verilecektir. Şekil 14.6 ve Şekil 14.7’de kimya laboratuvarında
kullanılan cam malzemelerden ve tartım, ısıtma gibi işlemlerde kullanılan aletlerden bazılarına
örnekler verilmiştir.

Şekil 14.6. Kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemeler
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Şekil 14.7. Kimya laboratuvarında kullanılan temel aletler
Genel kimya laboratuvarlarında bir deneye başlamadan önce, reaksiyonda kullanılacak
olan maddelerin miktarlarının doğru olarak ölçülmesi çok önemlidir. Maddelerden bir tanesinin
eksik veya fazla miktarda alınması deneyin gerçekleşmemesine veya fazla sayıda yan ürün
oluşumuna sebep olabilir. Bu yüzden katı maddeler hassas terazi yardımı ile miligram
mertebesinde ölçülmelidir. Tartım için kullanılan teraziler farklı duyarlılıkta olabilir. 10
miligrama kadar duyarlı kaba teraziler olduğu gibi 0,00001 miligrama kadar duyarlı ultra mikro
teraziler mevcuttur. Laboratuvarlarda en çok kullanılan terazi 0,001 miligram hassasiyete sahip
olan mikro terazilerdir. Tartımın doğru olabilmesi için terazinin kalibrasyonu düzenli yapılmalı
ve tartımda kullanılacak kabın darası her seferinde alınmalıdır. Diğer tüm elektrikli aletlerde
olduğu gibi terazilerin de elektrik bağlantısının topraklı hat olması gerekmektedir. Uzatma
kablosu kullanmaktan kaçınılmalıdır ve terazi çevresinde dökülme riskine karşı hiçbir sıvı
madde bulundurulmamalıdır.
Bilindiği üzere sıvılar hacim ölçümü ile ölçülürler. Sıvıların hacimlerinin ölçülmesinde
balon joje, büret, mezür ve pipet gibi cam ölçü malzemeleri kullanılır. Balon jojelerde sadece
belirli ölçüm yapılabilir. Örneğin, 50 mL’lik balon joje ile sadece 50 mL sıvı ölçülebilir. Ancak,
büret, mezür ve pipetler ölçekli cam malzemelerdir ve bu malzemeler üzerindeki ölçekler
kapsamında istenilen hacimde sıvı ölçebilir. Beher, erlen, balon gibi malzemeler her ne kadar
belirli hacimlerde olsalar da hassas hacim ölçümlerinde kullanılmazlar. Bu malzemeler deney
esnasında maddelerin karıştırılması, bekletilmesi, süzülmesi gibi farklı amaçlar için
kullanılırlar. Bazı kimyasalların nemden muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda
desikatör kullanılır. Desikatörler vakumlu veya vakumsuz olabilir. Büyük partiküllü maddeler
süzgeç kağıdı ile huni kullanarak süzülebilirler. Ancak çok küçük partiküllü maddelerin
süzülmesinde vakum yardımıyla süzme yapabilen Nuçe erleni ve Nuçe hunisi kullanılmalıdır.
Vakumlu işlemlerde cam malzemelerin kırılıp kazaya neden olma ihtimali çok yüksektir. Bu
yüzden vakum yaparken gözler ve yüz korunmalıdır. Laboratuvarlarda ayrıca denemelerin
yapıldığı tüp ve şilifli reaksiyon tüpü, karıştırma işlemlerinde kullanılan baget, gaz fazına geçen
çözücülerin soğuk su desteği ile tekrar yoğunlaşmasını sağlayan geri soğutucu, genellikle
kristallendirme amacıyla kullanılan saat camı ve petri kabı gibi başka cam malzemelerde
mevcuttur. Laboratuvarlarda kullanılan bütün bu cam malzemeler ısıya ve vakuma dayanıklı
olmalıdır. Cam malzemelerle çalışırken olası kesilmelere ve delinmelere karşı dikkatli
olunmalıdır. Suda çözünmeyen maddelerle çalışıldığı zaman cam eşyaların aseton, kromik asit,
alkol gibi maddelerle yıkanması gerekmektedir. Bu tip yıkama esnasında çözücülerin
kullanımında dikkatli olunmalı, hava yoluyla temastan kaçınılmalıdır. Asit yıkaması esnasında
uygun eldiven giyilmelidir. Şilifli tüp ve diğer tüpler tüp fırçası yardımı ile yıkanmalıdır.
Fırçanın tüpün içine girecek boyutta olmasına dikkat edilmelidir. Laboratuvarda ayrıca öğütme
işlemlerinde porselen havan ve tokmak, ısıtma işlemlerinde porselen krozeler kullanılır.
Kurulan deney düzeneklerinde cam malzemeleri sabitlemek için bir desteğe bağlı dikey
metal bir çubuğu olan spor ve bu spora bağlı kıskaç ve halkalar kullanılır. Düzenekler
kurulurken kıskaçlar ile genellikle balonlar için kullanılan halkaların spora ve cam malzemeye
iyice sabitleştirildiğinden emin olmak gerekir.
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Cam malzemeler dışında portüp (tüplerin konulduğu kap), piset (yıkamalarda
kullanılır), magnetik balık (karıştırma işlemlerinde kullanılır), magnetik balık tutucu (balığın
reaksiyon ortamından çıkarılmasını sağlar), tahta maşa (tüplerin ısıtılmasında tüpü tutmak için
kullanılır), spatül (katı maddelerin alınmasında kullanılır), pens (cımbız görevi görür) gibi
malzemelerde vardır. Bu malzemeler içinde özellikle plastik olanların ısı kaynaklarından uzak
tutulması gerekmektedir.

14.4. Laboratuvar Kazalarında İlk Yardım
Tehlikeli bir durumda tıbbi yardım gelinceye kadar, yaşamın kurtarılması ya da
durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde mevcut imkânlarla yapılan
müdahaleye ilk yardım denir. İlk yardımda ağır vakalarda öncelikle hava yolu açıklığı, solunum
ve dolaşımın olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın solunum yolu açık tutulur, suni teneffüs ve
kalp masajıyla destek verilir.
Kimya laboratuvarlarında çalışmalarda da zaman zaman çeşitli kazalar
yaşanabilmektedir. Laboratuvarda çalışan herkesin bu gibi durumlarda uygulanması gereken
ilk yardım kurallarını bilmesi ve mümkün olduğunca hızlı karar vererek uygulaması
gerekmektedir. Kimyasal maddeler cilt ile temas ettiklerinde aşınma, yanık gibi tahribatlara
sebep olurlar. Bu gibi durumlarda temas eden bölge derhal bol suyla yıkanmalıdır. Bu yüzden
her laboratuvarda göz banyosu ve duş bulunmalıdır.

Şekil 14.7. Duş ve göz yıkama ünitesi
Genel yaralanmalarda uygulanması gereken ilk yardım kuralları şöyle özetlenebilir.


Kanamalı olmayan sıyrıklarda bölge antiseptikle silinir ya da bolca sabunlu
suyla yıkanır. Kuru ve temiz olmasına dikkat edilir.



Cam, bıçak gibi kesici aletlerle oluşan kanamalı yaralanmalarda kanamanın
durdurulması çok önemlidir. Temiz bir gazlı bezle yara üzerine basınç
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uygulanmalı, yara çok derinse tampon yapılmalıdır. Ayrıca kanayan bölge kalp
hizasından yukarıda tutulmalıdır.


Delici aletlerle oluşmuş yaralarda yabancı cisim saplanmışsa olduğu yerden
çıkarılmaz. Yara içi fazla karıştırılmadan üzeri gazlı bezle sarılır ve bandaj
uygulanır.



Yaralarda peçete, kağıt mendil, pamuk gibi bölgeye yapışabilecek malzemeler
kullanılmamalı. Yaralı bölge alkol, iyot gibi dezenfektanlarla silinmemelidir.
Ayrıca yara üzerine krem veya pudra sürmek te doğru bir uygulama değildir.



Yaralanmada kısmen ya da tam kopmuş olan deri var ise, bu kısım yerine
yerleştirilmeli ve üzeri steril pansumanla kapatılarak yaralı derhal hastaneye
götürülmelidir.



Yanıklarda bölge soğuk su ile yıkanmalı ve buz ile dışarıdan soğutulmalıdır.
Duruma göre yanık kremi veya zeytinyağı sürülebilir. Gazlı bezle hafifçe
bandajlanabilir. Yaralıya bolca soğuk su içirilmelidir.

Kimyasal bir maddenin teması ile oluşan yaralanmalarda uygulanması gereken ilk
yardım kuralları şöyle özetlenebilir.


Asit ve bazların cilt ile temasında temas bölgesindeki kıyafetler derhal
çıkarılarak bölge bol suyla yıkanmalıdır. Baz teması olan durumlarda yıkamada
çok seyreltik asetik asit çözeltisi kullanılabilir.



Asit ve baz yutulması halinde hastanın kusturulması doğru değildir. Bol su
içirilip en yakın sağlık merkezine yetiştirilmelidir. Baz yutulması halinde
hastaya sirkeli veya limonlu su içirilebilir.



Kimyasal bir maddenin göze sıçraması durumunda derhal göz banyosunda bol
suyla yıkanmalıdır.



Gaz zehirlenmeleri durumunda ağız ve burun suyla yıkanmalı hasta açık havaya
çıkarılmalıdır. Daha ağır vakalarda hasta başı yana dönük yatırılmalı ve derhal
doktora haber verilmelidir.



Zehirli bir kimyasalın yutulması durumunda gırtlağa parmak sokarak veya tuzlu
su içirilerek hasta kusturulur. Zehirli maddenin derhal dışarı çıkmasını sağlamak
çok önemlidir.

Bütün ilk yardım uygulamalarının sadece tıbbi yardım ulaşana kadar yapılması gereken
uygulamalar olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Her yaralanmada hasta muhakkak bir
sağlık merkezine acil olarak ulaştırılmalı ve uzman doktor kontrolü sağlanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde laboratuvar terimini tanımlayarak bir kimya laboratuvarının sahip olması
gereken fiziksel özellikleri öğrendik. Laboratuvarlar hem kurulurken hem de çalışır durumda
iken en önemli faktörün kişilerin ve çevrenin güvenliği olduğunu vurguladık. Güvenlik
konusunu genel ve kimyasallara karşı alınması gerekli önlemler olmak üzere iki başlık altında
inceledik. Kimyasal maddelerin tehlikeli olduğundan bahsederek tehlike gruplarını ve
sembollerini tanımladık. Kimya depolarında sıralama ölçütünün alfabetik değil tehlike
gruplarına göre olması gerektiği konusunun altını çizdik. Laboratuvarlarda kullanılan temel
malzemeleri resimlerle tanıyarak her birinin işlevini ve kullanımı esnasında nelere dikkat
edilmesi gerektiğini öğrendik. Son olarak ilk yardımı tanımlayarak kimyasallarla temas
esnasında yapılması gereken ilk yardım müdahalelerine değindik. Bu noktada ilk yardımın
sadece tıbbi destek gelene kadar uygulanması gerektiğini, her kaza sonrası hastanın muhakkak
uzman bir doktor tarafından değerlendirilmesinin şart olduğunun altını çizdik.
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Bölüm Soruları
1) Bir bilim dalı bünyesinde alet ve cihazlar kullanılarak bilimsel bir sonuca ulaşmak
için çeşitli deneylerin ve analizlerin yapıldığı özel donanımlı mekânlara ………………denir.
Boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeker ocak
B) Çalışma tezgâhı
C) Ex-proof alan
D) Tehlikeli alan
E) Laboratuvar
2) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Reaksiyon esnasında oluşabilecek zararlı gazların etkilerinden korunmak için
reaksiyonlar çeker ocaklar da yapılmalıdır.
B) Kimyasal atıklar havalandırmasız alanlarda muhafaza edilmelidir.
C) Laboratuvarın zemini, tavanı ve duvarları kimyasallara dayanıklı malzemelerden
yapılmalıdır.
D) Kimya laboratuvarları için NACE kodu 72.19.01 olup bu kod tehlikeli sınıfına dâhildir.
E) Çalışma tezgâhlarının üstleri antiasit seramiği ile kaplanmalıdır.
3) Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken genel güvenlik
önlemlerinden değildir?
A) Kimyasal atık ve çöpler uygun atık toplama kaplarında toplanmalıdır.
B) Kimyasal malzemeler laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır.
C) Asit çözeltileri hazırlanırken her zaman asidin içine su yavaş yavaş ilave edilmelidir.
D) Aynı spatül veya pipet temizlenmeden başka bir madde için kullanılmamalıdır.
E) Sıvı kimyasallar cam pipetlerle transfer edilirken puar kullanılmalıdır.
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4)

Yanda verilen tehlike sembolü aşağıdakilerden hangi gruba aittir?

A) Patlayıcı

B) Yanıcı-Parlayıcı

C) Oksitleyici

D) Aşındırıcı

E) Zehirli

5) Ağız, deri ve solunum yoluyla az miktarlarda dahi vücuda alındığında akut ve kronik
hasarlara hatta ölüme sebep olabilen kimyasal madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oksitleyici
6)

C) Tahriş edici

B) Ekotoksik

I.

İyot – Amonyak

II.

Anilin – Hidrojen peroksit

D) Aşındırıcı

E) Zehirli

III. Amonyak – Civa
IV.

Karbon tetraklorür – Sodyum

Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin birbiriyle temas etmesi sakıncalıdır?
A) I ve II

B) II ve III

7)

Yanda verilen cam malzemenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erlen

C)

I ve IV

B) Beher

D) II, III ve IV

C) Nuçe erleni

E) I, II, III ve IV

D) Büret

E) Pipet

8) Aşağıda verilen malzemelerin kullanımı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?
A) Portüp –Tüplerin konulduğu kap
B) Desikatör – Reaksiyonların yapıldığı kap
C) Piset – Özellikle yıkama işlemlerinde kullanılmak üzere sıvının koyulduğu kap
D) Spatül – Katı maddelerin alınmasında kullanılan kaşık
E) Spor – Cam malzemeleri deney düzeneğine sabitleyen destekli metal çubuk
9) Uygun ilk yardım müdahalesi için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Olay yerinde mevcut imkânlarla yapılır.
B) Amacı yaşamı kurtarmak ve durumun ağırlaşmasını önlemektir.
C) Laboratuvar çalışanlarının hepsi ilk yardım konusunda eğitilmelidir.
D) Tıbbi yardım geldiğinde müdahaleye devam edilir.
E) Olay anında mümkün olduğunca hızlı karar vererek müdahale derhal yapılmalıdır.
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10) Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
A) Kanaması olan hastalarda kanayan bölge kalp hizasından aşağıda tutulmalıdır.
B) Yabancı cisimlerin girmesiyle oluşan yaralanmalarda cisim derhal yaradan
çıkarılmalıdır.
C) Kısmen kopmuş deri var ise tamamen yerinden çıkarılıp pansuman yapılmalıdır.
D) Zehirli bir kimyasalın yutulması durumunda hasta derhal kusturulmalıdır.
E) Asit teması ile oluşan yaralanmalarda temas bölgesi çok seyreltik asetik asit
çözeltisiyle yıkanmalıdır.

Cevaplar
1) E, 2) B, 3) C, 4) C, 5) E, 6) E, 7) A, 8) B, 9) D, 10) D

329

KAYNAKÇA
Petrucci R.H., Harwood W.S., Genel Kimya I-II, Çeviri Editörü: Uyar T., Aksoy S.,
Palme yay., 8. Baskı, Ankara, 1994.
Chang R., Goldsby K.A., Genel Kimya, Çeviri Editörü: İnam R., Aksoy S., Palme yay.,
11. Baskı, Ankara, 2018.
Tro N.J., Genel Kimya, Çeviri Editörü: Köksal E., Denizli A., Nobel yay., 1. Baskı,
Ankara, 2016.
Apak R., Temel Analitik Kimya, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yay.,
İstanbul, 1997.
Solomons G., Fryhle C., Organik Kimya, Çeviri Editörü: Okay G., Yıldırır Y., Literatür
yay., İstanbul, 2002.
Badur H., Kimya Ders Kitabı, Evrensel İletişim yay., Ankara, 2016.
Tunali N. K., Özkar S., Anorganik Kimya, Gazi Kitapevi, 2009.
Ölmez H., Yılmaz V. T., Anorganik Kimya, MKM-Marmara Kitap Merkezi, 2008.
TC Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞSVEG Müdürlüğü, "Kimyasalların
Güvenli Depolanması", 2011.
Milli Eğitim Bakanlığı, Laboratuvar Hizmetleri Laboratuvar Güvenliği, Ankara, 2015

330

