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Önsöz

Kimya bilimi fizik, biyoloji, matematik gibi temel bilimlerle birlikte çevremizi,

do¤ay› ve kendimizi tan›mam›z› sa¤layan bilim dallar›ndan biridir. Bu nedenle; te-

mel bilimler, mühendislik, t›p, çevre ve yaflam bilimleri gibi pek çok meslek ala-

n›ndaki e¤itimin bafllang›c›nda temel kimya bilgisine ihtiyaç duyulur. 

Elinizdeki kitap, temel kimya bilgisine ihtiyaç duyulan uzaktan ö¤retim prog-

ramlar› için bireysel ö¤renme tekniklerine uygun olarak yaz›lm›flt›r. Bu yöntemle

haz›rlanan bu kitap, ders kitab› olmas›n›n yan›nda konuya ilgi duyanlar için yar-

d›mc› kaynak olarak da kullan›labilir.

Bu kitapta; genel kimya kitaplar›n›n içeri¤ine uygun olarak madde ve atomdan

bafllayarak stokiyometri, atomun elektronik yap›s›, kimyasal ba¤lanma, maddenin

halleri, çözeltiler, kimyasal kinetik, kimyasal denge ve elektrokimya konular›na

iliflkin üniteler yer almaktad›r. Ünitelerde, uzaktan ö¤retim tekniklerine uygun

olarak ö¤renciye do¤rudan sade ve özet bilgiler sunulmufltur. Bunun yan›nda ö¤-

renci, internet ve yaz›l› kaynaklara yöneltilmifltir. Ö¤renilme güçlü¤ü olan veya

ö¤encinin yanl›fla düflebilece¤i konular ve noktalar dikkat bölümleriyle verilmifl-

tir. Her konuya iliflkin örnek sorular çözülmüfl, s›ra sizde ve kendimizi s›nayal›m

sorular›yla pekifltirilmifltir. S›ra sizde ve kendimizi s›nayal›m bölümlerindeki soru-

lar›n yan›tlar›na her ünitenin arkas›nda yer verilerek okuyucunun kendini ölçme-

si, gerekirse konuyu tekrar etmesi sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca baz› ünitelerde

bulunan okuma parçalar›, verilen bilgilerin güncel yaflamla ba¤lant›s›n› sa¤lamak
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GENEL K‹MYA

Madde, Atomlar,
Moleküller ve ‹yonlar



K‹MYA NED‹R?
Kimya, maddeyi ve maddenin u¤rad›¤› de¤iflimleri inceleyen bir bilim dal›d›r. Kim-
yan›n ilgi alan›n› tam olarak anlamak için öncelikle maddeyi tan›mlamam›z gere-
kir. Bofllukta yer kaplayan ve kütlesi olan her fley madde olarak tan›mlan›r. Bu ne-
denle hava, su, kahve, insan, y›ld›z, gezegen, tafl, araba, bilgisayar, bakteri, hücre
gibi fleyler birer maddedir. Peki o zaman “Her fley madde midir?” sorusunu sorabi-
liriz. Bu sorunun cevab› “hay›r”d›r. Çünkü evrende madde olmayan olgularda var-
d›r. Örne¤in günefl ›fl›nlar›, radyo dalgalar›, cep telefonu sinyalleri, bilgi, duygula-
r›m›z madde olmayan kavramlara örnektir.

Çevremizdeki birçok olay›n nas›l oldu¤unu anlamak için kimya bilgisi gerekli-
dir. Örne¤in; demirin paslanmas›, önceden tuz ilavesinin yeme¤in piflme sürecini
uzatmas› gibi günlük yaflam›m›zda karfl›laflt›¤›m›z birçok olay›n sebebini kimya bil-
gilerimizi kullanarak aç›klayabiliriz.

MADDEN‹N SINIFLANDIRILMASI

Saf Madde ve Kar›fl›mlar
Belli bir bileflime ve özelliklere sahip olan maddelere saf madde denir. Su, bak›r,
sofra tuzu, hidrojen saf madde örnekleridir. Bu maddelerin herbiri sadece tek bir
tür madde içermektedir. Saf madde element ya da bileflik olabilir (bu kavramlar›
daha sonra inceleyece¤iz). Do¤ada maddelerin önemli bir k›sm› saf olmay›p bafl-
ka madde türlerinin kar›fl›m›ndan oluflurlar. En az iki maddenin kendi özellikleri-
ni kaybetmeden oluflturdu¤u yap›ya ise kar›fl›m denir. Örne¤in; bir kaya parça-
s›nda, birçok maddeye ait renk ve oluflumlar görülebilir. Hava ise baflta azot ve ok-
sijen gazlar› olmak üzere birçok gaz›n (saf maddenin) bir kar›fl›m›d›r. Bunlar›n ya-
n› s›ra sirke, portakal suyu, çamurlu su da kar›fl›ma örnek olarak verilebilir. Dola-
y›s›yla bir kar›fl›m, içinde iki veya daha fazla say›da saf maddeyi içerir ve bileflimi
sabit de¤ildir. Örne¤in flekerli su, farkl› oranlarda su ve fleker miktarlar›yla haz›rla-
nabilir. Kar›fl›m› oluflturan saf maddelere kar›fl›m›n bileflenleri denir. fiekerli su-
da fleker ve su kar›fl›m›n bileflenleridir. fiekil 1.1 de maddenin s›n›fland›r›lmas› fle-
matik olarak gösterilmifltir.

Madde, Atomlar, 
Moleküller ve ‹yonlar



Homojen ve Heterojen Kar›fl›mlar
Kar›fl›mlar homojen ya da heterojen olabilirler. Homojen kar›fl›mda, kar›fl›m›n her
yerinde bileflim ayn›d›r. Homojen bir kar›fl›m mikroskop kullan›lsa bile saf madde-
den ay›rt edilemez. Bir bardak suda bir çay kafl›¤› tuzun çözünmesi ile elde edilen
kar›fl›m homojen kar›fl›ma bir örnektir. Homojen kar›fl›mlara ayn› zamanda çözelti
de denir. Di¤er taraftan bileflimi farkl› noktalarda farkl› olabilen kar›fl›mlara hetero-
jen kar›fl›m denir. Örne¤in ya¤-su kar›fl›m› heterojen bir kar›fl›md›r. Kar›fl›m ister
homojen ister heterojen olsun fiziksel yollarla bileflenlerinin özellikleri korunarak
kendisini oluflturan saf maddelere ayr›labilir. Bir bardak suda bir çay kafl›¤› tuzun çö-
zünmesi ile haz›rlanm›fl kar›fl›mda (çözeltide) tuz, su buharlaflt›r›larak tekrar geriye
kazan›labilir. Oluflan su buhar› bir baflka yerde toplan›p yo¤unlaflt›r›l›rsa bu durum-
da da su geri kazan›l›r. Böylece kar›fl›m› oluflturan bileflenler bafllang›çtaki özellikle-
rini kaybetmeden elde edilmifl olur. Bir miktar kömür ve su ile haz›rlanm›fl hetero-
jen kar›fl›m, süzme ifllemi ile bileflenlerine (kömür ve su olarak) ayr›labilir. Ya da bir
miktar demir-talafl kar›fl›m› bir m›knat›s yard›m›yla demir ve talafla ayr›labilir.

Afla¤›daki maddelerden hangisinin saf madde oldu¤unu belirtiniz.

Mermer-süt-mürekkep-alt›n-petrol

Elementler
Ayn› tür atomlardan oluflan ve kimyasal yöntemler ile daha basit maddelere ayr›-
lamayan maddelere element denir. Antimon, karbon, kükürt, bak›r, alt›n, demir,
kurflun, civa, gümüfl, kalay gibi baz› elementler antik ça¤lardan beri bilinmektedir.
Tarihsel süreç içinde birçok element keflfedilmifl ve bugün bilinen elementlerin sa-
y›s› 110 un üstüne ç›km›flt›r.

Baz› elementler (alt›n, kükürt gibi) do¤ada elementel halde bulunurken, birçok
element baflka elementler ile oluflturdu¤u bileflikler halinde bulunurlar. Bu tür ele-
mentlerin elementel halleri, baflka elementler ile oluflturdu¤u saf maddelerden ay-
r›larak elde edilebilir.

Her elementin bir ismi bir de sembolü vard›r. Elementlerin adlar›n›n farkl› kay-
naklar› vard›r. Örne¤in bak›r elementinin ismi “cyprus” dan, alt›n elementinin ismi
latince “sar›” kelimesinden gelmifltir. Argon, arsenik, aluminyum gibi baz› element-
lerin modern adlar› vard›r. Son zamanlarda keflfedilen elementlere ise bilim adam-
lar›n›n veya yerlerin adlar›na atfen adlar verilmifltir. Bunlara örnek berkelyum, ka-
liforniyum, einsteinyum say›labilir.

Elementlerin sembolleri, kimyasal tepkime denklemlerinde yani saf maddelerin
baflka saf maddelere dönüflümünü gösteren denklemlerde kullan›l›r. Her elemen-
tin bir veya iki harften oluflan bir sembolü vard›r. Ço¤u elementin sembolü ‹ngiliz-
ce isminin bir veya iki harfli k›saltmas›d›r. Baz› elementlerin sembolleri ise Latin-

4 Genel  K imya

yöntemler ile ayrılır
Bileşikler ElementlerHeterojen

karışımlar
Homojen
karışımlar

Karışımlar Saf
maddeler

Madde

Kimyasal

yöntemler ile ayrılır
Fiziksel

fiekil 1.1

Maddenin
S›n›fland›r›lmas›

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



ce’den türetilmifltir. Tek harfli semboller her zaman büyük harfle yaz›l›rken, iki
harfli sembollerde ilk harf büyük, ikinci harf küçük yaz›l›r. Afla¤›da baz› element-
lerin sembolleri verilmifltir.

Aluminyum → Al Argon → Ar Karbon → C
Azot → N Helyum → He Nikel → Ni
Alt›n → Au Demir → Fe Sodyum → Na 

Bileflikler
Elementlerin saf maddeler oldu¤unu gördük. Saf maddelerin bir di¤er türü de bi-
lefliklerdir. Bileflikler, iki ya da daha fazla say›da farkl› elementin atomlar›ndan
oluflan saf maddelerdir. Çevremizdeki saf maddelerin ço¤u, elementlerden daha
çok elementlerin birleflmesi sonucu oluflan bilefliklerdir.

Bileflikleri oluflturan elementlerin bileflimleri sabittir. Bu durum sabit oranlar
yasas› veya belirli oranlar yasas› olarak bilinmektedir. Örne¤in bir saf su örne¤i
kayna¤›na bak›lmaks›z›n nereden al›n›rsa al›ns›n kütlece %11,19 hidrojen ve %88,81
oksijen içermek zorundad›r. Bu oran su bilefli¤inde hiçbir flekilde de¤iflmez.

Bileflikler organik ya da anorganik olarak s›n›fland›r›l›r. Organik bileflikler
karbon ve genellikle hidrojen elementleri içeren moleküler bilefliklerdir (metan,
propan, glukoz gibi). Di¤er bütün bileflikler ise anorganik bileflik olarak s›n›flan-
d›r›l›r. Su, kalsiyum sülfat, amonyak, hidrojen klorür, karbon dioksit, kalsiyum kar-
bonat gibi maddeler anorganik bilefliklere örnek olarak verilebilir. Kar›fl›mlar ve
bileflikler aras›ndaki temel farkl›l›klar Çizelge 1.1 de verilmifltir.

Afla¤›da verilen maddeleri homojen kar›fl›m, heterojen kar›fl›m, saf madde (element ve bi-
leflik) olarak s›n›fland›r›n›z. 

Ayran-dondurma-kalay-maden suyu-fleker-hava

Maddenin Halleri
Bütün maddeler kat›, s›v› ve gaz olmak üzere bafll›ca üç fiziksel halde bulunur-
lar. Maddelerin bileflimleri de¤iflmeden fiziksel halleri de¤iflebilir. fiekil 1.2 de bir
maddeyi oluflturan yap›lar›n (atomlar›n veya moleküllerin) fiziksel hale göre ko-
numlar›n›n ve buna ba¤l› olarak baz› özelliklerinin nas›l de¤iflti¤i verilmifltir.

Kar›fl›mlar Bileflikler

Fiziksel yöntemlerle bileflenlerine ayr›labilir. Kimyasal yöntemlerle bileflenlerine ayr›labilir.

Belli bir bileflimi yoktur. Bileflimi sabittir.

Özellikleri bileflenlerine ba¤l›d›r. Özellikleri bileflenlerinden ba¤›ms›zd›r.
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MADDEN‹N F‹Z‹KSEL VE K‹MYASAL ÖZELL‹KLER‹
Her saf maddenin onu tan›mam›z› ve di¤er maddelerden ay›rt etmemizi sa¤layan
özellikleri vard›r. Maddenin özelikleri; fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Fiziksel özellikler, maddenin yap›s› veya bileflimi de¤iflmeden gözlenebilir ve
ölçülebilir özelliklerdir. Yo¤unluk, erime noktas›, kaynama noktas›, renk, koku gi-
bi özellikler fiziksel özellikler aras›ndad›r.

Kimyasal özellikler ise bir maddenin, baflka bir madde oluflturmak için de¤i-
flime u¤ramas› yani tepkimeye girmesi ile gözlenen özelliklerdir. Bir baflka ifade ile
kimyasal özellikleri gözlemek için kimyasal bir de¤iflimin olmas› gerekir. Kimyasal
de¤iflimden sonra art›k bafllang›çtaki madde yoktur. Bu madde, baflka madde ve-
ya maddelerle ve baz› durumlarda kendi bafl›na tepkimeye girerek farkl› fiziksel ve
kimyasal özelliklere sahip baflka bir madde veya maddelere dönüflmüfltür. Örne-
¤in do¤al gaz›n (metan›n) yan›c›l›¤› bir kimyasal özelliktir. Do¤al gaz oksijen ile
tepkime vererek (yanarak) karbon dioksit ve su oluflturur. Gerek karbon dioksit,
gerek su, metan ve oksijenden farkl› özelliklere sahip maddelerdir. Benzer flekilde
flekeri ›s›tt›¤›m›zda oluflan yeni maddenin özellikleri flekerin özelliklerinden farkl›-
d›r ve bu maddeden tekrar flekerin elde edilmesi söz konusu de¤ildir.

Maddenin baz› özellikleri incelenen madde miktar›na ba¤l› de¤ildir. Bu tür
özelliklere fliddet özelli¤i denir. Örne¤in maddenin s›cakl›¤›, erime noktas›, yo-
¤unlu¤u, molar ›s› kapasitesi o maddenin fliddet özellikleridir. Madde miktar›na
ba¤l› olan özelliklere ise kapasite özelli¤i denir. Kütle ve hacim bu tür özelli¤e
örnek olarak verilebilir. Elimizdeki bir cezve su ile bir çaydanl›k suyun her ikisinin
de 1 atm bas›nçta 100 °C de kaynamas›, kaynama noktas›n›n bir fliddet özelli¤i ol-
mas›ndan; bir cezve suyun hacminin bir çaydanl›k suyun hacminden az olmas›n›n
nedeni ise hacmin bir kapasite özelli¤i olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Afla¤›daki olaylarda meydana gelen de¤iflimlerden hangisi fiziksel bir de¤iflimdir?

Odunun yanmas›-kuru buzdan karbon dioksit gaz› oluflumu-hidrojen ve oksijen tepkime-
si ile su oluflmas›-bitkilerin fotosentez yapmas›

ATOM KURAMI VE ATOMUN YAPISININ KEfiF‹
M.Ö. V. yüzy›lda filozoflar›n, bütün maddelerin bölünemeyen anlam›na gelen ato-
mos denilen çok küçük taneciklerden meydana geldi¤ini düflündükleri bilinmek-
tedir. Ancak bu düflünce spekülasyondan baflka birfley de¤ildi. Atomun varl›¤›n›
belirlemeye yönelik çal›flmalar›n XVII. yüzy›lda bafllad›¤› görülmektedir ve atom
ile ilgili ilk hipotezler 1807 y›l›nda John Dalton taraf›ndan önerilmifltir. John Dal-
ton yapt›¤› gözlemler sonucu atom ile ilgili afla¤›daki hipotezleri önermifltir:

• Elementler atom denilen çok küçük taneciklerden oluflur.
• Bir elementin bütün atomlar› özdefltir. Farkl› elementlerin atomlar› farkl›d›r

ve farkl› özelliklere ve farkl› kütleye sahiptirler.
• Bir elementin atomlar› kimyasal tepkimelerle farkl› atomlara dönüfltürüle-

mez. Kimyasal tepkimelerde atomlar›n oluflturulmas› ya da yok edilmesi söz
konusu de¤ildir.

• Bileflikler birden fazla elemente ait atomlar›n biraraya gelmesi sonucu olu-
flur. Bir bileflikte bulunan atomlar›n›n türü ve say›s› daima ayn›d›r.

Dalton’un atom için yapm›fl oldu¤u hipotezler, sabit oranlar, kütlenin korunu-
mu ve katl› oranlar yasalar› olarak ifade edilen yasalar› aç›klayabilmektedir.

Sabit oranlar yasas›, kayna¤› ne olursa olsun bir bileflikte onu oluflturan ele-
mentlerin kütleleri aras›nda daima belli ve sabit bir oran oldu¤unu ifade eder. Ör-
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ne¤in 18,0 graml›k bir su örne¤i nereden al›n›rsa al›ns›n 2,0 g hidrojen ve 16,0 g
oksijen içerir. E¤er su örne¤imiz 36,0 gram ise, bu durumda bu örnek 4,0 g hidro-
jen ve 32,0 g oksijen içermek durumundad›r. Sonuçta suda hidrojenin her gram›-
na karfl›l›k 8,0 g oksijen bulunur ve bu kütle oran› daima sabittir. Bu yasan›n te-
meli Dalton’un 4. hipotezidir.

Karbon dioksitte (CO2) elementlerin kütle oran› nedir?

Kütlenin korunumu yasas›, maddenin yoktan var, vardan yok olamayaca¤›n›
ifade eder. Dolay›s›yla bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin (tepkenlerin) küt-
lelerinin toplam›, tepkimeden ç›kan maddelerin (ürünlerin) kütlelerinin toplam›na
eflit oldu¤u kabul edilir. (Burada kimyasal tepkimelerdeki kütle-enerji dönüflümleri
üzerinde durulmayacakt›r). Bu nedenle kimyasal tepkimelerde kütlenin korundu¤u
kabul edilir. Örne¤in 16,0 g metan›n 64,0 g oksijen ile yanmas› sonucu 44,0 g kar-
bon dioksit ve 36,0 g su oluflur. Bu yasan›n temeli Dalton’un 3. hipotezidir.

Katl› oranlar yasas›, e¤er iki element birden fazla bileflik oluflturuyorsa, ele-
mentlerden birinin sabit kütlesi ile birleflen di¤er elementin kütleleri aras›ndaki
oran›n (veya oranlar›n) en küçük tamsay›lar ile ifade edilen bir oran (veya oranlar)
oldu¤unu ifade eder. fiimdi bunu bir örnekle aç›klayal›m. Hidrojen ve oksijenin
farkl› oranlarda birleflmesi sonucu su (H2O) ve hidrojen peroksit (H2O2) bileflikle-
ri oluflur. Suda 2,0 g hidrojenin 16,0 g oksijen ile, hidrojen peroksitte ise 2,0 g hid-
rojenin 32,0 g oksijen ile birleflti¤i görülür. Sonuçta kütlece ayn› miktar hidrojen
içeren su ve hidrojen peroksit örneklerinde, hidrojen peroksitteki oksijen kütlesi-
nin sudaki oksijen kütlesine oran› 2:1 dir. 

Atomun oldukça küçük ve bölünemez bir parçac›k oldu¤u Dalton taraf›ndan
düflünülmüfl olsa da atomun varl›¤›na yönelik do¤rudan kan›tlar XIX. yüzy›l›n son-
lar› ile XX. yüzy›l›n bafllar›nda gelifltirilen yöntemler sayesinde elde edilmifltir. Bu
çal›flmalar sonucu atomun elektron, proton ve nötron olarak adland›r›lan daha kü-
çük parçac›klardan (atomalt› parçac›klar) olufltu¤u kan›tlanm›flt›r. fiimdi bu parça-
c›klar›n keflfine iliflkin çal›flmalar› görelim.

Katot Ifl›nlar› ve Elektronlar 
Elektronun keflfi, gaz boflal›m tüpü olarak adland›r›lan düzenek ile yap›lan çal›flma-
lar sonucu gerçekleflmifltir. Gaz boflal›m tüpü, temelde camdan yap›lm›fl içinde iki
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fiekil 1.3

Gaz Boflal›m Tüpü



elektrot bulunan bir tüptür. fiekil 1.3 de görülen flekilde tasarlanm›fl bir gaz boflal›m
tüpüne yaklafl›k 10000 volt elektrik gerilimi uyguland›¤›nda ve tüpün içindeki gaz›n
bas›nc› 1-20 mmHg ya düflürüldü¤ünde elektrotlar aras›nda ak›m geçmeye bafllar.
Bu ak›ma katot ›fl›nlar› denir ve katottan anoda do¤ru akarlar. Bu ak›m sonucu tüp-
teki gaz›n türüne göre farkl› renkte ›fl›ma görülür. Gaz boflal›m tüpünün içindeki ga-
z›n bas›nc› 10-2 mmHg veya daha afla¤›ya düflürüldü¤ünde ise tüpten yay›lan ›fl›k za-
y›flar ve kaybolur. Ancak negatif elektrottan (katottan) pozitif elektroda (anoda)
ak›m (katot ›fl›nlar›) geçmeye devam eder. Bu ak›m›n varl›¤› tüpün di¤er ucundaki
floresan özellikli bir madde ile kapl› yüzeyde floresans (›fl›ma) ile anlafl›labilir. 

Bu konu ile ilgili olarak bir internet arama motoruna ‘cathode rays’ veya ‘gas discharge tu-
be’ terimlerini girerseniz çok say›da görsele ulaflabilirsiniz.

Katot ›fl›nlar› üzerine uzun y›llar çal›flan Joseph John Thomson, bu ›fl›nlar›n hem
elektrik hem de manyetik alanda sapt›¤›n› bulmufltur ve bu çal›flmalar sonucu,
Thomson 1897 de bu ›fl›nlar›n atom kütlesinden oldukça küçük kütleye sahip ne-
gatif yüklü parçac›klar (elektronlar) oldu¤unu ileri sürmüfltür. Katot ›fl›nlar›n›n
özelliklerinin katodun yap›ld›¤› bak›r, demir gibi malzemeye ba¤l› olmamas› nede-
niyle bu ›fl›nlar› oluflturan parçac›¤›n bütün atomlar›n yap›s›nda bulunan bir parça-
c›k oldu¤u sonucunu ç›karm›flt›r. Thomson, elektrik ve manyetik alanlar›n katot
›fl›nlar›n› z›t yönlerde sapt›rmas› nedeniyle (fiekil 1.4) bu alan kuvvetlerini dengele-
yerek katot ›fl›nlar›n›n yani elektronlar›n sapmaya u¤ramadan bu alanlardan geçme-
sini sa¤lam›fl ve bu alanlar›n fliddetinden yararlanarak elektronun yükünün (e -)
kütlesine (m) oran›n› (e-/m) hesaplayabilmifltir. Bu de¤er 1,76x108 C/g d›r. Burada
birim coulomb/gramd›r.
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Gaz boflal›m tüpüne iliflkin
günümüzdeki uygulamalar›n
neon ›fl›klar›, floresan
›fl›klar› ve televizyon tüpleri
oldu¤unu biliyor muydunuz?

fiekil 1.4
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Elektronun yük/kütle oran› belirlendikten sonra, 1909 da Robert Millikan ya¤
damlac›¤› deneyi ile bir elektron üzerindeki yükün de¤erini belirlemifltir. Bu de-
ney için fiekil 1.5 deki gibi bir düzenek kullanm›flt›r. Negatif yükle, bir baflka ifa-
de ile elektronlar ile yüklenmifl ya¤ damlac›¤› serbest düflmeye b›rak›ld›¤›nda yer-
çekimi kuvvetinin etkisi alt›ndad›r. Düflmekte olan bir damlac›¤a uygun fliddette
bir elektrik alan› uyguland›¤›nda ise bu kez, negatif yüklü damlac›k yer çekimi
kuvvetinin z›t yönünde bir kuvvetin de etkisinde olacakt›r. Bu iki kuvvetin den-
gelenmesi sonucu yüklü ya¤ damlac›¤› as›l› bir durumda kalabilir. Bu iki kuvve-
tin ya¤ damlac›¤›na etkisi hesaplanarak ya¤ damlac›¤› üzerindeki yükün de¤eri
hesaplanabilmifltir. Bu yük için deneyler sonucu elde edilen de¤erler, 1,60x10-19

C un tam katlar› olmufltur. Böylece bir elektronun yükünün 1,60x10-19  C oldu¤u
bulunmufltur.

Bu konu ile ilgili olarak bir internet arama motoruna ‘millikan oil drop’ terimlerini girer-
seniz çok say›da görsele ulaflabilirsiniz.

Elektronun yük/kütle oran› 1,76x108 C/g ile yükü 1,60x10-19 C de¤erleri bulun-
duktan sonra elektronun kütlesi hesaplanabilmifltir.

Elektronun kütlesi için bulunan bu de¤er bir hidrojen atomunun kütlesinin
1837 de biri kadard›r. fiimdi kendimize ‘O halde atomun kütlesinin çok büyük k›s-
m›n› ne oluflturmaktad›r?’ sorusunu sorabiliriz.

x
x xElektronun kütlesi

1,76 10 C/g

1,60 10 C
9,10 10 g8

19
28= =

-
-
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α-Parçac›k Saç›lmas› ve Atom Çekirde¤inin Keflfi
α-Parçac›¤› baz› radyoaktif elementler taraf›ndan çok yüksek h›zla yay›lan +2 yük-
lü helyum iyonu (He2+) yani helyum çekirde¤idir. Atom çekirde¤inin keflfi, α-par-
çac›¤› kullan›larak yap›lan bir deney sonucunda gerçekleflmifltir.

Elektronun atomda bir atomalt› parçac›k olarak varl›¤› belirlendikten sonra bunun
atomda ne flekilde yer ald›¤› konusunda öngörüler yap›lmaya bafllanm›flt›r. Genelde
kabul gören model, Thomson’un üzümlü kek diye adland›r›lan modeli olmufltur. Bu
modelde, üzümlü kekte kuru üzümlerin kek içinde da¤›ld›¤› flekildeki gibi (fiekil 1.6),
elektronlar›n atomda pozitif (+) yüklü bir bulut içinde da¤›ld›¤› önerilmifltir.

Thomson’un atom modelinin do¤ru olup
olmad›¤›, Rutherford ve ö¤rencileri Geiger ve
Marsden taraf›ndan 1910 y›l›nda araflt›r›lm›flt›r.
Yap›lan deneyde, radyoaktif bir kaynaktan ge-
len α-parçac›k ›fl›n demeti ile alt›ndan yap›l-
m›fl ince bir folyo bombard›man edilmifl ve α-
parçac›klar›n›n neredeyse tamam›n›n herhan-
gi bir flekilde sapmadan veya çok az saparak
folyodan geçti¤i belirlenmifltir (fiekil 1.7). Bu-
nunla birlikte α-parçac›klar›n›n yaklafl›k 20000
de birinin 90° den fazla aç› ile sapt›¤› ve çok
az›n›n da geldi¤i yönde geri döndü¤ü gözlen-
mifltir. Bu sonuç, Thomson’un üzümlü kek di-
ye bilinen atom modeliyle çeliflmektedir. Rut-
herford, α-parçac›k saç›lmas› sonuçlar›n› kul-

lanarak 1911 y›l›nda yeni bir atom modeli ortaya koymufltur. Bu modelde, ato-
mun kütlesinin çok büyük miktar› ve pozitif yükünün tamam› atomda çok küçük
ve çok yo¤un bir bölgede bulunmaktad›r. Rutherford, atomdaki bu çok küçük ve
çok yo¤un bölgeyi çekirdek olarak adland›rm›flt›r. Çekirdek atomun merkezin-
dedir ve atomun büyüklü¤üyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok küçüktür. Bu modelde
elektronlar›n, güneflin etraf›ndaki gezegenler gibi çekirde¤in yörüngesinde bu-
lunduklar› düflünülmüfltür.

Bu konu ile ilgili olarak bir internet arama motoruna ‘particle scattering’ terimlerini gi-
rerseniz çok say›da görsele ulaflabilirsiniz.

α-parçac›klar› ile yap›lan deney sonuçlar› neden Thomson modeliyle çeliflmektedir?

Atomun hem elektriksel olarak nötr hem de kütlesinin elektronun kütlesi yan›n-
da çok büyük olmas› nedeniyle, yap›s›nda pozitif yüklü ve elektrona göre daha
büyük kütleli parçac›k bulundurmas› gerekti¤i düflünülmüfltür. Yap›lan çal›flmalar
sonucu atom çekirde¤inde elektrona göre daha a¤›r böyle bir parçac›¤›n (proton)
varl›¤› bulunmufl ve yükünün elektron yüküne eflit ancak z›t iflaretli (+1,60x10-19 C)
oldu¤u belirlenmifltir. Atom çekirde¤inde ayr›ca yüksüz, kütlesi protona yak›n bir
parçac›k (nötron) bulunmufltur. Protonlar 1919 da Rutherford, nötronlar da 1932
de Chadwick taraf›ndan keflfedilmifltir. Atomu oluflturan bu temel parçac›klara ait
baz› de¤erler (daha duyarl› de¤erler olarak) Çizelge 1.2 de özetlenmifltir.
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Çekirde¤in çap› ~10-14 m
Atomun çap› ~10-9 m dir.



Bugün art›k atomda, protonlar›n ve nötronlar›n oldukça küçük olan atom çe-
kirde¤inde birlikte bulunduklar›, atomun hacminin büyük k›sm›n›n içinde elek-
tronlar›n bulundu¤u boflluk oldu¤u ve elektronlar›n çekirdekteki protonlar taraf›n-
dan çekildi¤i bilinmektedir.

ATOMLAR, MOLEKÜLLER VE ‹YONLAR

Atom Numaras›, Kütle Numaras› ve ‹zotoplar
Bir elementin atom numaras› (Z), o elementin atomlar›nda bulunan proton say›-
s›d›r. Örne¤in; hidrojen elementinin atom numaras› 1 ve helyum elementinin atom
numaras› 2 dir. Çünkü hidrojen atomunun çekirde¤inde bir proton, helyum ato-
munun çekirde¤inde iki proton bulunur. Dolay›s›yla atom numaras› bir elementin
hangi element oldu¤unu belirleyen bir özelliktir. Örne¤in; atom numaras› 8 olan
element hangisidir? sorusunun cevab› daima oksijendir. Bu flu anlama da gelmek-
tedir: Her oksijen atomunun çekirde¤inde 8 proton vard›r. E¤er atom numaras› 8
den farkl› olan bir elementten bahsediyorsak bu element oksijen olamaz.

Atomun numaras› 7 olan bir azot atomunun çekirde¤inde kaç proton vard›r?

Atomun elektriksel olarak nötr olmas›ndan dolay›, sahip oldu¤u protonlar›n sa-
y›s› elektronlar›n›n say›s›na eflittir.

Kütle numaras› (A) ise bir atomun çekirde¤inde bulunan proton ve nötron
say›lar›n›n toplam›d›r. Bir atomdaki kütle numaras› ve atom numaras› aras›ndaki
iliflki afla¤›daki ba¤›nt› ile verilebilir:
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fiekil 1.7

a) α-Parçac›k
Saç›lma Deney
Düzene¤inin
fiematik Gösterimi, 

b) α-Parçac›klar›n›n
Saç›lma fiekilleri
(Oklar α-
parçac›klar›n›,
küreler atomlar›
temsil etmektedir.)

Kütle Yük

Parçac›k Sembol g akb Coulomb Ba¤›l

Elektron e - 9,109534x10 -28 0,0005485802 -1,602x10 -19 -1

Proton p+ 1,6726485x10 -24 1,0072764 +1,602x10 -19 +1

Nötron n 1,6749543x10 -24 1,0086650 0 0

Çizelge 1.2
Atomu Oluflturan
Parçac›klara Ait
Baz› De¤erler

akb: Atom kütle birimi (Bkz.
Ünite 2)
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bulunur.



Kütle numaras› → A = Z + N → Nötron say›s›
↑

Atom numaras›
(proton say›s›)

Bir atomun kütle ve atom numaralar› element sembolü ile birlikte flu flekilde
gösterilir:

Kütle numaras› → A

Atom numaras› → Z E

Yukar›da ifade edilen gösterime yönelik birkaç örnek afla¤›da verilmifltir.

Yukar›da verilen örnekte demir (Fe) için iki farkl› kütle numaras› (54 ve 56) ve-
rildi¤ini fark ettiniz mi? Çünkü buradaki demir atomlar›ndan birinin nötron say›s›
28, di¤erininki 30 dur. Bir elementin bütün atomlar›n›n çekirde¤indeki proton sa-
y›s› ayn› iken nötron say›s› farkl› olabilir. Atom numaras› ayn› ancak nötron say›s›
buna ba¤l› olarak da kütle numaras› (dolay›s›yla kütlesi) farkl› atomlara izotop de-
nir. Dolay›s›yla kütle numaralar› 54 ve 56 olan demir atomlar›, demirin izotoplar›-
d›r. Bir izotop, element ad›ndan sonra kütle numaras› yaz›larak adland›r›l›r. Yuka-
r›da verilen oksijen atomu oksijen-16 olarak adland›r›l›r. Bu elementin, oksijen-17
ve oksijen-18 izotoplar› da vard›r. ‹zotoplar›n fiziksel ve kimyasal özellikleri nere-
deyse ayn›d›r.

Periyodik Çizelge
Bu bölümde periyodik çizelgeyi k›saca ö¤renece¤iz. Elementler atom numaras› s›-
ras›na göre belli bir flekilde düzenlendi¤inde ortaya ç›kan çizelgede komflu ele-
mentler aras›ndaki fiziksel ve kimyasal özelliklerin birbirine benzedi¤i görülür.
Elementlerin, özellikleri aç›s›ndan birbirleriyle iliflkilerini gösteren bu düzenleme-
ye periyodik çizelge (fiekil 1.8) denir. Periyodik çizelgede elementlerin fiziksel
ve kimyasal özellikleri periyodik olarak tekrar eder. Örne¤in çizelgede en solda alt
alta yer alan lityum (Li), sodyum (Na) ve potasyum (K) oldukça yumuflak ve çok
reaktif metallerdir. En sa¤da alt alta yer alan helyum (He), neon (Ne) ve argon (Ar)
ise reaktif olmayan gazlard›r.

Periyodik çizelgedeki sütunlar grup olarak adland›r›l›r. Gruplar›n numaraland›-
r›lmas›na yönelik farkl› uygulamalar vard›r. fiekil 1.8 de verilen periyodik çizelge-
de gruplar, Romen rakam› ve A veya B harfleri ile adland›r›lm›fllard›r. Ayr›ca grup-
lar› soldan sa¤a 1 den 18 e kadar numaraland›rma da kullan›lan bir baflka uygula-
mad›r. Periyodik çizelgede yatay s›ralara ise periyot denir ve yukar›dan afla¤›ya
do¤ru 1 den 7 ye kadar numaraland›r›l›r. 

Yukar›da belirtildi¤i gibi ayn› gruptaki elementler ço¤unlukla benzer fiziksel ve
kimyasal özellik gösterirler. Bu özelliklere dayanarak periyodik çizelgedeki birkaç
gruba özel adlar verilmifltir. Örne¤in, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr içeren Grup IA, alkali
metaller olarak bilinir. Alkali metaller düflük s›cakl›kta eriyen, yumuflak, gümüfl
renkli ve su ile temas ettiklerinde hidrojen oluflturan metallerdir. Özel adlara sahip
di¤er gruplar afla¤›da belirtilmifltir:

16

8

40

20

54

26

56

26
O Ca Fe Fe
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Bir elementin atomu, iyonik
halde ise bu durumda
atomun yükü flu flekilde
belirtilir. 

A n+ A   n-

Z E veya Z E

Örne¤in
40     2+ 14     3-

20 Ca , 7 N

Ö R N E K



IIA (veya 2) → Toprak alkali metaller (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
VIIA (veya 17) → Halojenler (F, Cl, Br, I, At)
VIIIA (veya 18) → Soy gazlar (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

Periyodik çizelgede A grubu elementler bafl grup elementleri, B grubu element-
ler geçifl metalleri olarak bilinirler. Ana çizelgenin alt›nda gösterilen uzun iki s›ral›
blokta iç geçifl metalleri bulunur. Hidrojen ise çok özel bir element oldu¤u için
herhangi bir grup içinde de¤erlendirilmez.

Periyodik çizelgedeki elementler ayr›ca metaller, ametaller  ve yar› metaller
olarak s›n›fland›r›l›rlar. Periyodik çizelgenin sol taraf›nda ve ortas›nda bulunan ele-
mentlerin hepsi metalik özelliktedir. Ametaller ise periyodik çizelgenin sa¤ taraf›n-
da bulunur ve bu iki blok, B, Si, Ge, As, Sb, Te ve At elementlerini içeren çapraz
bir yar› metal band›yla ayr›l›r. Yar› metaller, metaller ve ametallerin özellikleri ara-
s›nda bir davran›fl sergiler.

Moleküller ve Moleküler Bileflikler
Daha önce gördü¤ümüz gibi atom, bir elementi temsil eden en küçük birimdir.
Ancak sadece soy gaz elementleri (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) do¤ada tek atomlu ola-
rak bulunur. Oysa do¤ada birçok madde moleküler veya iyonik yap›dad›r. Mole-
küller, en az iki atomun kimyasal ba¤ denilen bir kuvvetle belli bir düzen içinde
bir araya gelmesiyle oluflur ve nötral yap›lard›r. ‹ki atomdan oluflan moleküllere
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diatomik molekül (O2, CO, HCl), ikiden fazla atom içeren moleküllere poliato-
mik moleküller (O3, CH4, NH3) denir.

Kimyasal Formüller
Moleküler bilefliklerin baflta kimyasal denklemler de olmak üzere birçok amaç için
kimyasal formülleri kullan›l›r. Bir bilefli¤in kimyasal formülü, bileflikte bulunan
elementlerin kimyasal sembolleri ile bileflikte bulunan herbir elementin di¤erleri-
ne göre ba¤›l say›s›n› (indis olarak) içerir. Amac›m›za göre kimyasal formülleri bir-
kaç flekilde yazmak veya çizmek mümkündür.

Molekül formülü, bir moleküldeki atomlar›n türünü ve gerçek say›lar›n› belir-
ten formüldür. Örne¤in suyun molekül formülü H2O dur. Bu formül, bize su mo-
lekülünde hidrojen ve oksijen elementlerinin bulundu¤unu ve bir oksijen atomu-
na karfl› iki hidrojen atomunun bulundu¤unu gösterir. CO2, CH4, C6H6 s›ras›yla
karbon dioksit, metan ve benzen bilefliklerinin molekül formülleridir. 

Basit (deneysel) formül, bir moleküldeki atomlar›n türünü ve sadece bu
atomlar›n say›lar› aras›ndaki oran› veren formüldür. Basit formüldeki atomlar›n
say›s›n› gösteren indisler her zaman en küçük tamsay›l› orana göre olan de¤er-
lerdir. Örne¤in, hidrojen peroksitin molekül formülü H2O2 iken; basit formülü
HO dur. Benzer flekilde; etilenin molekül formülü C2H4 iken, basit formülü
CH2 dir. Birçok maddenin ise suda (H2O) oldu¤u gibi molekül ve basit formü-
lü ayn›d›r. 

Molekül formülü N2H4 olan hidrazinin basit formülü nedir?

Bir maddenin molekül formülü onun bileflimini gösterir fakat atomlar›n›n mo-
lekülü oluflturmak için ne flekilde bir araya geldi¤ini yani hangi atomun hangi ato-
ma ba¤land›¤›n› göstermez. Bunu görmek için bilefli¤in yap› formülünü yazmak
gerekir. Bir bilefli¤in yap› formülü moleküldeki atomlar›n birbiriyle nas›l ba¤lan-
d›¤›n› gösterir. Örne¤in suyun, hidrojen peroksitin, amonya¤›n ve metan›n yap›
formülleri afla¤›da verilmifltir.

Molekül yap›lar› top-çubuk modeli veya uzay-dolgu modeli denilen model-
ler ile belli amaçlar için gösterilebilmektedir. Bu modellere örnekler fiekil 1.9 da
verilmifltir.

Fosfor triklorür ve karbon dioksit bilefliklerinin molekül ve yap› formüllerini yaz›n›z.
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‹yonlar ve ‹yonik Bileflikler
‹yonlar, pozitif veya negatif yüklü atom veya atom gruplar›d›r ve atomlar taraf›n-
dan bir veya daha fazla elektronun verilmesi veya al›nmas›yla oluflurlar. Pozitif
yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir. Örne¤in, K+ fleklinde
gösterilen potasyum katyonu, potasyum atomunun bir elektron vermesiyle oluflur
ve bu durumda nötr potasyum atomu +1 yüklü bir iyona dönüflmüfl olur.

Bir oksijen atomu 2 elektron alarak negatif yüklü oksit anyonuna (O2-) dönüflür. 

Na+, Cl- gibi tek bir tür atomdan oluflan iyonlara basit iyonlar veya monoato-
mik iyonlar denir. CO3

2- (karbonat iyonu), NO3
- (nitrat iyonu) ve PO4

3- (fosfat
iyonu) gibi birden fazla çeflit atom içeren iyonlara poliatomik iyonlar denir. 

‹yonlar genelde kat› iyonik bilefliklerde veya baz› bilefliklerin sulu çözeltilerin-
de bulunur. ‹yonik bir kat›daki iyonlar üç boyutlu yap›da düzenlendi¤inden böy-
le bir yap›da moleküllerden söz edilemez. Bu nedenle iyonik bileflikler için basit
formüller yaz›labilir. Bir iyonik bilefli¤in basit formülüne formül birimi denir. Ör-
ne¤in, sodyum klorürün formül birimi NaCl dir ve bu formül birimi tüm sodyum
klorür kristal yap›s›n› temsil eder.
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Kalsiyum klorür bilefli¤inin formül birimi nedir?

Anorganik Bilefliklerin Adland›r›lmas›
Kimyasal bileflikleri adland›rmada kullan›lan bir dizi kural ve düzenleme vard›r. Bu
sayede bileflikler sistematik olarak kurallara göre kolayl›kla adland›r›l›rlar ve do¤-
ru adland›r›lm›fl bir bilefli¤in ne oldu¤u konusunda bir tereddüt oluflmaz. Sistema-
tik adland›rmalar, bileflikteki mevcut elementleri ve baz› durumlarda da atomlar›n
nas›l düzenlendi¤ini ifade eder. Sistematik adland›rman›n yan› s›ra birçok bileflik
için günlük dilden gelen kelimeler ad olarak kullan›lmaktad›r. Bir kaç örnek; su,
tuz, fleker, kuartzd›r. 

Ünitenin bu k›sm›nda anorganik bilefliklerin adland›rmalar› üzerinde duraca¤›z.
Organik bilefliklerin adland›rmalar›nda ise daha farkl› kurallar kullan›ld›¤› için bu
kitap kapsam›nda de¤inilmeyecektir.

Katyonlar›n Adland›r›lmas›
Katyonlar›n büyük k›sm› monoatomik metal iyonlar›d›r.

• Metal atomlar›n›n elektron vermesiyle oluflan katyonlar›n adland›r›lmas›,
metalin sadece tek bir yüke sahip katyonu varsa metalin ismine iyon keli-
mesi eklenerek yap›l›r.
Na + → sodyum iyonu Zn 2+ → çinko iyonu Al3+ → aluminyum iyonu

• Bir metalin iki veya daha fazla say›da farkl› yüke sahip katyonlar› olufluyor-
sa; adland›rmada metalin isminin ard›ndan parantez içerisinde Romen raka-
m›yla katyonun yükü yaz›l›r ve ard›na iyon kelimesi eklenir.
Fe2+ → demir(II) iyonu Fe3+ → demir(III) iyonu
Co2+ → kobalt(II) iyonu Co3+ → kobalt(III) iyonu
Cu+ → bak›r(I) iyonu Cu2+ → bak›r(II) iyonu 

• Ametal element atomlar›ndan oluflan poliatomik katyonlar›n adland›r›lmas›,
ad›n sonuna -yum eki getirilerek yap›l›r.
NH4

+ → amonyum iyonu H3O+ → hidronyum iyonu
(CH3)4N+ → tetrametilamonyum iyonu

Anyonlar›n Adland›r›lmas›
• Monoatomik ve baz› poliatomik anyonlar›n adland›r›lmas›:

Monoatomik anyonlar›n birço¤unun adland›r›lmas› element ad›n›n sonuna
-ür son eki eklenerek yap›l›r.
Cl → klor atomu Cl- → klorür iyonu
Br → brom atomu Br - → bromür iyonu
Baz› anyonlar›n adland›r›lmas› ise atomun isminde bulunan sonek düflürü-
lerek yerine -ür soneki getirilerek yap›l›r.
H → hidrojen atomu H- → hidrür iyonu
N → azot atomu N3- → nitrür iyonu (nitrür, nitrogenden

türetilmifltir)
Çok az say›daki poliatomik anyonun adland›r›lmas› da  -ür son eki kullan›-
larak yap›l›r. 
CN- → siyanür iyonu
Belirli bir grup anyon ise  -it soneki getirilerek adland›r›l›r.
O2- → oksit iyonu O2

2- → peroksit iyonu OH- → hidroksit iyonu
• Oksijen içeren poliatomik anyonlar›n adland›r›lmas› -at veya -it sonekleri

kullan›larak yap›l›r. Bu anyonlara oksianyonlar denir. Yükü ayn› olan fakat

16 Genel  K imya

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

9



oksijen atomu say›s› bir tane az olan oksianyon için -it soneki, di¤eri için -at
soneki kullan›l›r. 
NO2

- → nitrit iyonu NO3
- → nitrat iyonu

SO3
2 - → sülfit iyonu SO4

2 - → sülfat iyonu
Baz› elementler özellikle de halojenler, ikiden fazla oksianyon olufltururlar.
Bunlarda; per- öneki, -at soneki bulunan oksianyondan bir tane fazla oksi-
jen atomuna, hipo- öneki ise -it soneki bulunan oksianyondan bir tane az
oksijen atomuna sahip iyonun adland›rmas›nda kullan›l›r. 
ClO4

- → perklorat iyonu (klorattan bir O fazla)
ClO3

- → klorat iyonu 
ClO2

- → klorit iyonu 
ClO - → hipoklorit iyonu (kloritten bir O az)

• Bir oksianyona H+ ilavesiyle türetilen anyonlar ise uygun oldu¤u flekilde hid-
rojen veya dihidrojen kelimelerinin önek olarak kullan›lmas›yla adland›r›l›r. 
CO3

2 - → karbonat iyonu HCO3
- → hidrojen karbonat iyonu 

PO4
3 - → fosfat iyonu H2PO4

- → dihidrojen fosfat iyonu

‹yonik Bilefliklerin Adland›r›lmas›
‹yonik bileflikler önce katyon sonra da anyo-
nun ad› yaz›larak adland›r›l›rlar. Her iki iyonun
ad›nda bulunan iyon kelimeleri kullan›lmaz.

BaCl2 → baryum klorür 
Al(NO3)3 → aluminyum nitrat
Cu(ClO4)2 → bak›r(II) perklorat 
Baz› iyonik bileflikler, kendi iyonlar›n›n

yan› s›ra, belirli miktarda su moleküllerini de
yap›lar›nda bulunduracak flekilde kristaller
oluflturur. Bu bilefliklere hidratlar denir. Hid-
ratlar›n adland›r›lmas›nda önce bilefli¤in ad›-
n›n, ard›ndan da her formül birimde bulunan
su molekülü say›s›n› belirten Yunanca öne-
kin hidrat kelimesinin önüne getirilmesiyle
yap›l›r (Çizelge 1.3). Örne¤in, 

CuSO4
. 5H2O → bak›r(II) sülfat pentahidrat

Na2CO3
. 10H2O → sodyum karbonat dekahidrat

Asitlerin Formülleri ve Adlar›
Asitler hidrojen içeren bilefliklerin önemli bir s›n›f›d›r ve özel bir flekilde adland›r›-
l›rlar.

• Ad›n›n sonunda -ür bulunan anyonlar içeren asitler, hidro- öneki ve -ik so-
neki kullan›larak adland›r›l›rlar. 
Anyon                Asit                                      Bilefli¤in ad›    
klorür (Cl -) hidroklorik asit (HCl) hidrojen klorür
sülfür (S2 -) hidrosülfürik asit (H2S) hidrojen sülfür

• Ad›n›n sonunda -at bulunan anyonlar içeren asitler -ik, ad›n›n sonunda -it
bulunan anyonlar içeren asitler -öz sonekini kullan›larak adland›r›l›rlar. Ad-
land›r›rken anyonun ad›ndaki önek (varsa) asitin ad›nda korunur.
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Anyon                                Asit                              
perklorat (ClO4

-) perklorik asit (HClO4)
klorat (ClO3

-) klorik asit (HClO3)
klorit (ClO2

-) kloröz asit (HClO2)
hipoklorit (ClO-) hipokloröz asit (HClO)

Moleküler Bilefliklerin Adland›r›lmas›
‹ki atomlu moleküler bilefliklerin adland›r›lmas› iyonik bilefliklerin adland›r›lmas›-
na benzer. Baz› örnekler flunlard›r:

SO2 → kükürt dioksit H2S → hidrojen sülfür
PCl3 → fosfor triklorür N2O → diazot monoksit
CO → karbon monoksit CO2 → karbon dioksit
SbBr3 → antimon tribromür PCl5 → fosfor pentaklorür
NaH → sodyum hidrür HCN → hidrojen siyanür
SF6 → kükürt hekzaflorür XeF4 → ksenon tetraflorür

ÖLÇME
Kimyan›n maddeyi inceleyen bir bilim dal› oldu¤undan bahsetmifltik. Bu amaçla
kimya alan›nda çal›flanlar çeflitli ölçümler yaparlar. Ölçüm sonucu elde edilen bir
büyüklü¤ün anlaml› bir flekilde ifade edilebilmesi için, say›sal de¤eri ile birlikte
mutlaka biriminin de verilmesi gerekir. Örne¤in; bir kalemin uzunlu¤unun 17,5 ol-
du¤u söylendi¤inde bahsedilen uzunlu¤un tam olarak ne oldu¤u anlafl›lmaz. Oy-
sa bu uzunluk 17,5 santimetre (cm) olarak ifade edildi¤inde uzunlu¤un fiziksel bü-
yüklü¤ü tam olarak belirtilmifl olur.

SI Birim Sistemi
Yukar›daki örnekte kalemin uzunlu¤unu santimetre birimi cinsinden verdik. Uzun-
luk birimi olarak santimetreden baflka metre, kilometre, milimetre, mil, inch gibi
birçok birim vard›r. Bilimsel çal›flmalarda uzunluk birimi kullan›m›nda kar›fl›kl›¤a
neden olmamak için standart uzunluk birimi olarak metre kabul edilmifltir. Uzun-
luk ile birlikte yedi fiziksel nicelik için standart birimler tan›mlanm›flt›r ve bu yedi
temel birim Çizelge 1.4 de verilmifltir. Bu birim sitemine Uluslararas› Birim (SI)
Sistemi denir.

Bazen ölçüm sonuçlar›, standart birim cinsinden verildi¤inde standart birimin
çok küçük veya çok büyük kat› olabilirler. Bu durumda ölçüm sonuçlar›, standart
birimin say›sal katlar› veya kesirleri olarak da verilebilir. Örne¤in 0,0010 metre öl-

Fiziksel nicelik Sembol Birim Birim K›saltmas›

Kütle m Kilogram kg

Uzunluk l Metre m

Zaman t Saniye s

Madde miktar› n Mol mol

S›cakl›k T Kelvin K

Elektrik ak›m› I Amper A

Ifl›k fliddeti Iv Kandil cd
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çülmüfl bir uzunlu¤u metrenin binde biri bir uzunluk olan milimetre birimi cinsin-
den ifade etmek daha pratik olabilir. O halde 0,0010 m; 1,0 milimetrelik bir uzun-
luktur. Standart birimlerin katlar›n› veya kesirlerini belirtmek için çeflitli önekler
kullan›l›r. Bunlar Çizelge 1.5 de listelenmifltir. Örne¤in mili- öneki yukar›daki ör-
nekte de görülece¤i üzere standart birimin 10 -3 kesrine karfl› gelmektedir. 

SI birim sistemi d›fl›ndaki baz› birimlerin de halen bilimsel çal›flmalarda kulla-
n›m›n›n devam etti¤i görülmektedir. Örne¤in, hacim için litre, s›cakl›k için santig-
rad derece, bas›nç için atmosfer gibi birimler SI birim sistemine ait birimler
olmamas›na ra¤men bilimsel çal›flmalarda kullan›lan birimlerdir.

Türetilmifl SI Birimleri
Baz› fiziksel büyüklüklerin birimleri, bir temel SI birimi ile belirtilemez. Bu durum-
da uygun temel SI birimleri kullan›larak ilgili büyüklük için birim türetmek gere-
kir. fiimdi h›z, hacim, bas›nç, yo¤unluk gibi niceliklerin birimlerinin, temel SI bi-
rimleri kullan›larak nas›l türetilece¤ini görelim. 

H›z, tan›m olarak belli bir uzakl›¤›n, bu uzakl›¤› kat etmek için geçen zamana
bölümüdür. Bu nedenle h›z›n SI birimi cinsinden birimi, uzunluk biriminin zaman
birimine bölünmesi ile elde edilir. Bu da m/s dir. Hem uzunlu¤un hem de zama-
n›n SI birim sisteminde tan›mlanm›fl nicelikler oldu¤unu ve birimlerinin standart
birimler oldu¤unu hat›rlay›n›z.

Bir küpün hacmi, kenar uzunlu¤unun küpü (uzunluk3) ile bulunur. Bu sebep-
le, bir küpün veya herhangi bir cismin hacminin birimi, SI birimi cinsinden (met-
re)(metre)(metre) yani metreküp (m3) tür. Hacim birimi m3 , oldukça büyük bir
hacme karfl›l›k geldi¤inden kimya alan›ndaki ço¤u uygulama için santimetreküp
(cm3), desimetreküp (dm3) gibi daha küçük niceli¤e karfl›l›k gelen birimler kulla-
n›l›r. SI birimi olmayan litrede art›k türetilmifl SI birimi olan desimetreküpe eflit bir
hacim büyüklü¤ü olarak kabul edilmifltir.

Yo¤unluk, bir maddenin birim hacminin kütlesi olarak tan›mlan›r. 

Yoğunluk kütle
hacim=

Önek Sembol De¤eri

tera- T 1012

giga- G 109

mega- M 106

kilo- k 103

desi- d 10 -1

santi- c 10 -2

mili- m 10 -3

mikro- µ 10 -6

nano- n 10 -9

piko- p 10 -12
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Bu durumda yo¤unlu¤un birimini bulmak için ilgili niceliklerin SI birimleri ye-
rine konur ve yo¤unluk birimi kg/m3 olarak bulunur. Bunun yan› s›ra yo¤unlu¤un
birimi s›kl›kla gram bölü santimetreküp (g/cm3) olarak da ifade edilir.

SI birimi türetme ile ilgili bir baflka örnek olarak da bas›nç biriminin nas›l bu-
lunaca¤›n› görelim. Bas›nç, birim alana uygulanan kuvvettir. Bu durumda bas›nç
için afla¤›daki ba¤›nt› yaz›labilir.

Bas›nç = kuvvet = kütle x yerçekimi ivmesi
alan alan

Bas›nç birimini belirlemek için ba¤›nt›daki niceliklerin SI birimleri yerine konur.

Görüldü¤ü gibi bas›nç için türetilmifl SI birimi, standart birimler aç›s›ndan bir-
kaç farkl› flekilde verilebilmektedir. Türetilmifl bir SI biriminde terim say›s› artt›¤›
zaman bu birime genellikle yeni bir ad verilmektedir. Bas›nç için bunu ele al›rsak,
türetilmifl SI birimi pascal (Pa) d›r ve kg/m s2 ye karfl›l›k gelen bir birimdir. N/m2

de kg/m s2 ye karfl›l›k gelen bir birimdir ve burada newton (N) kuvvet için türetil-
mifl SI birimidir.

Mekanikte ifl, kuvvetle uzakl›¤›n çarp›m› olarak tan›mlan›r. ‹fl için türetilmifl SI birimi
nedir?

Bilimsel çal›flmalarda genelde kullan›lan iki s›cakl›k ölçe¤i Celsius ve Kelvin’dir.
Kelvin, s›cakl›k için SI temel birimidir. Kelvin veya Celsius s›cakl›k birimine sahip
bir s›cakl›k, di¤erlerine flu ba¤›nt›lardan biri ile dönüfltürülebilir:

veya

Hem Celsius hem de Kelvin ölçeklerinin birimleri eflit büyüklüktedir. S›f›r K,
mutlak s›f›r da denilen en düflük s›cakl›k olup hiçbir zaman eriflilemez. Kelvin öl-
çe¤indeki mutlak s›f›r, Celsius ölçe¤indeki -273,15 °C ye eflittir.

S›cakl›¤› 323,40 K olan bir maddenin s›cakl›¤›n›n de¤eri Celcius ölçe¤inde nedir?

Çözüm:

° °

° ° °

, ,

, , ,

K K
C C

C C C

323 40 1
1 273 15

323 40 273 15 50 25

= -

= - =

b l
° ° °? ,C K K

C C1
1 273 15= -b l

° ° °273,15C K K
C C1

1= -b l

°C 273,15 °C) °(K C
K

1
1+= b l

x
x

Basınç birimi
1m

1 kg 1m/s
1
m s

kg
1 1 Pa
m
N2

22 2= = = =
^ h
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Ölçmede Belirsizlik
Bilimsel çal›flmalarda de¤eri tam olarak bilinen ve de¤eri tam olarak bilinmeyen
olmak üzere iki tür say› ile ilgili ifllemler yap›l›r. De¤eri tam olarak bilinen say›la-
ra kesin say›lar, de¤eri tam olarak bilinmeyen say›lara ise kesin olmayan say›-
lar denir.

Kesin say›lar, nesneleri sayma sonucu elde edilen tamsay›l› veya bir tan›m ile
ilgili say›lard›r. Örne¤in, “s›n›fta flu anda 18 ö¤renci vard›r” cümlesinde 18 say›s›
sayma ile elde edilmifl bir say› olup kesin say›d›r. S›n›fta, 17, 17,8, 18,3 veya 19 gi-
bi say›larla ifade edilebilecek say›da ö¤renci yoktur. Tan›m sonucu olan kesin sa-
y›lara örnek olarak “bir düzinede 12 yumurta vard›r” veya “1 kilogram, 1000 gram-
d›r” tan›mlar›n› verebiliriz. 

Ölçme sonucu elde edilen say›lar ise kesin de¤ildir ve her zaman bu say›larda
bir belirsizlik vard›r. Bunun nedeni de ölçüm aletinin duyarl›l›¤›, ölçüm yapan›n
yetene¤i gibi koflullardan kaynaklan›r. Örne¤in, madeni bir paran›n farkl› duyar-
l›kta teraziler ile kütlesini ölçtü¤ümüzü düflünelim. Paran›n kütlesi, 0,1 g duyarl›k-
ta terazi ile 2,3 g, 0,01 g duyarl›kta terazi ile 2,29 g, 0,001 g duyarl›kta terazi ile
2,286 g, 0,0001 g duyarl›kta bir terazi ile 2,2863 g ölçülsün. E¤er bu ölçümü duyar-
l›¤› daha yüksek teraziler kullanarak sürdürmeye devam edersek hep farkl› bir sa-
y›sal de¤er elde ederiz. Dolay›s›yla ölçülen de¤erlerin son rakamlar›nda bir belir-
sizlik (kesin olmayan) durumu sözkonusudur. Sonuç olarak bu paran›n kütlesinin
de¤erini kesin olarak hiçbir zaman bilemeyiz. Bir ölçümdeki belirsizlik, e¤er veril-
memiflse, son rakam›n ±1 i oldu¤u kabul edilir. Örne¤in yukar›da verilen örnekte-
ki paran›n kütlesini 0,0001 g duyarl›l›kla ölçüm yapan bir terazi ile ölçtü¤ümüzde,
kütlesini 2,2863 ± 0,0001 g olarak rapor edebiliriz. 

Ölçüm sonucu elde edilen say›sal de¤erdeki belirsizli¤i içeren rakamda dahil
bütün rakamlara anlaml› rakam denir. Bir say›da, anlaml› rakam say›s›n› bulmak
için soldaki s›f›r olmayan ilk rakamdan bafllan›r ve sayma belirsizlik içeren rakam-
da dahil say›larak bitirilir. Afla¤›daki say›lar, befl ve üç anlaml› rakamlara sahiptir.

Afla¤›da birkaç say›n›n anlaml› rakam say›s› örnek olarak verilmifltir.

3875 → 4 anlaml› rakam 803 → 3 anlaml› rakam 6 → 1 anlaml› rakam
0,003 → 1 anlaml› rakam 5,070 → 4 anlaml› rakam 6,0 → 2 anlaml› rakam
0,040 → 2 anlaml› rakam 0,20006 → 5 anlaml› rakam 30,075 → 5 anlaml› rakam

Ölçüm sonucu elde edilen veriler kullan›larak çeflitli hesaplamalar yapmak
gerekebilir. Hesaplama sonucu elde edilen sonuçlar›n do¤ru flekilde ifade edilebil-
mesi için, hesaplama sonucu elde edilen de¤erlerin anlaml› rakam say›s› do¤ru be-
lirlenmelidir. Örne¤in bir metal parçan›n kütlesi 9,41 g ve hacmi 1,2 cm3 olarak öl-
çülmüflse, bu örne¤in yo¤unlu¤u hesap makinesi ile hesapland›¤›nda afla¤›daki fle-
kilde ç›kar.

ğ
9,41

,
7,84166 ... /Yo unluk

g

cm
g cm

1 2
3

3= =
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2,2863 ± 0,0001 ifadesi,
gerçek de¤erin 2,2864 ile
2,2862 aras›nda bir de¤er
oldu¤unu belirtir.
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Ancak bu örne¤in yo¤unlu¤unu 7,84166...g/cm3 olarak vermek yanl›flt›r. Çünkü
hesaplamada kullan›lan 9,41 say›s›n›n üç, 1,2 say›s›n›n iki anlaml› rakam› vard›r.
Hesaplama bir bölme ifllemi sonucu elde edildi¤inden sonucun en az anlaml› ra-
kam içeren niceli¤in anlaml› rakam› kadar anlaml› rakama sahip olmas› gerekir. Bu
nedenle sonuç, iki anlaml› rakam içerecek flekilde 7,8 g/cm3 e yuvarlanarak verilir.

Bu söyledi¤imizi genellefltirirsek flöyle diyebiliriz. Çarpma ve bölme ifllemlerin-
de bulunan sonuç, ifllemde kullan›lan en az say›da anlaml› rakam içeren say› ka-
dar anlaml› rakam içerecek flekilde yuvarlan›r. Bunu yukar›daki ifllemde gördük.
fiimdi de çarpma ile ilgili bir örnek görelim.

(17,3) (0,3614) = [6,25222] = 6,25

Sonuç 3 anlaml› rakama sahip 17,3 kadar anlaml› rakama sahip olmal›d›r.

Toplama ve ç›karma ifllemlerinde ise sonuç, en yüksek belirsizlik içeren say›-
n›n belirsizli¤ine denk gelecek bir belirsizli¤e yuvarlan›r. 

0,493 + 5,63 + 7,3268 = [13,4498] = 13,45 dir.

Burada en büyük belirsizlik 5,63 (±0,01) de¤erindedir. Sonuçta belirsizlik ±0,01
olacak flekilde yani 13,45 olarak verilmelidir.

B‹R‹M DÖNÜfiTÜRMELER‹ (BOYUT ANAL‹Z‹)
Kimyasal hesaplamalarda ço¤u durumda ölçme sonucu elde edilmifl de¤erler kul-
lan›larak farkl› birimlerde yeni de¤erler hesaplan›r. Hesaplama yap›l›rken boyut
analizi (birim dönüfltürmeleri) yapmak gerekebilir.

Boyut analizinde birimler, say›lar›n ayn› matematiksel ifllemlerinde yap›lan ifl-
lemler gibi ifllemler arac›l›¤›yla oluflturulurlar. Bir baflka ifade ile birimler birlikte
çarp›l›r, birbirine bölünür, birbirleriyle toplan›r veya ç›kar›l›r. Boyut analizi, prob-
lem çözümünün uygun birim vermesiyle kesinli¤ine yard›mc› olur. Ayr›ca boyut
analizi bir çok say›sal problemin çözümünün sistematik yolunu ve olas› hatalar
için çözümün kontrolünü sa¤lar.

Boyut analizini do¤ru yapman›n püf noktas›, bir say›sal büyüklü¤ü bir birim-
den di¤er birimde say›sal büyüklü¤e çevirme s›ras›nda do¤ru çevirme faktörünün
veya faktörlerinin kullan›lmas›d›r. Çevirme faktörü, ayn› miktar›n farkl› birimler-
de ifade edildi¤i pay ve paydadan oluflan bir orand›r ve de¤eri 1 dir. 

Örne¤in, 100 cm ve 1 m ayn› uzunlu¤u ifade eder. Bu durumda;

100 cm = 1 m

eflitli¤i yaz›labilir. Bu eflitlik ile, cm ve m nin birbirlerine dönüfltürülmesi ile ilgili
çevirme faktörleri flu flekilde yaz›labilir:

fiimdi bu çevirme faktörlerini kullanarak metrenin santimetreye ve santimetre-
nin metreye nas›l çevrilece¤ini görelim:

100 cm
100 cm
1m veya 1m
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8,50 metre uzunlu¤undaki bir nesnenin uzunlu¤unu santimetre cinsinden bulunuz.

Çözüm:

Yukar›da örnekte verilen iliflkiyi genellefltirecek olursak;

istenen bilgi = verilen bilgi x çevirme faktörü

bu durumda çevirme faktörü,

 istenen birim 
verilen birim

fleklinde yaz›lm›fl olmal›d›r.
fiimdi de kalori (cal) ve joule (J) enerji birimlerini birbirlerine dönüfltürmeyi in-

celeyelim. Tan›m olarak 1 cal = 4,184 J dur. Bu durumda söz konusu birimler ile
ilgili çevirme faktörleri;

 1 cal veya  4,184 J 
4,184 J 1 cal

fleklinde yaz›labilir.
Bu çevirme faktörleri, kaloriden joule, jouleden kaloriye birim dönüfltürmeyi

sa¤lar.

? santimetre 8,50 m 1m
100 cm 850 cm= =^ bh l
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Kullan›lacak çevirme faktörü
nas›l seçilir? 
‹stenmeyen birimi eleyecek
(götürecek) çevirme faktörü
seçilir.

Ö R N E K

Çevirme faktörleri, orant›
kullanarak problem çözme
gere¤ini ortadan
kald›rmaktad›r.



Bir sodyum atomunun yar›çap› 186 pikometre (pm) dir. Metre birimi cinsinden
sodyum atomunun yar›çap›n›n de¤eri nedir?

Çözüm:
1 pm = 1x10-12 m

Alüminyumun yo¤unlu¤u 2,7 g/cm3 dür. Alüminyumun kg/m3 birimi cinsinden
yo¤unlu¤u nedir?

Çözüm:
1 kg = 1000 g  1 m = 100 cm

0,975 atmosfer bas›nç kaç mmHg bas›nca karfl›l›k gelir?

Çözüm:
1 atm = 760 mmHg

Yo¤unlu¤u 1,4 xx 103 kg/m3 olan bir malzemenin yo¤unlu¤unu g/cm3 cinsinden bulunuz.

? mmHg 0,975 atm 1atm
760 mmHg

741mmHg= =^ ch m

?
m

kg
2,7

cm

g
1000 g
1 kg

1m
100 cm 2,7 10 kg/m3 3 3

3
3 3

#= =d c ]]n m g g> H

? m 1 10 1,86 10 mpm pm
m186 1

10
12

#
#= = -

-^ dh n
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Kimya maddeyi ve u¤rad›¤› de¤iflimleri incele-
yen bilim dal›d›r. Maddeler, saf maddeler (ele-
mentler ve bileflikler) ve kar›fl›mlar (homojen ve
heterojen) olmak üzere ikiye ayr›l›r. Ayr›ca mad-
deler fiziksel durumuna göre kat›, s›v› ve gaz ola-
rak da s›n›fland›r›l›rlar. Maddenin yap›s›n› de¤ifl-
tiren de¤iflimler maddenin kimyasal özellikleri,
de¤ifltirmeyen de¤iflimlerde fiziksel özellikleri so-
nucu gözlenirler. 
Maddenin atomlardan olufltu¤u, her elementin
atomlar›n›n farkl› oldu¤u, ikiden fazla çeflit ato-
mun belli bir oranda bir araya gelmesi sonucu
bilefliklerin olufltu¤u ve kimyasal tepkimelerde
atomlar›n de¤iflmedi¤i ilk kez Dalton taraf›ndan
ortaya konmufltur. Dalton’un hipotezleri ile küt-
lenin korunumu, sabit oranlar ve katl› oranlar
yasalar› aç›klanabilir. Thomson taraf›ndan gaz
boflal›m tüpünde yap›lan çal›flmalar sonucu elek-
tron keflfedilmifl ve elektronun yük/kütle oran›
bulunmufltur. Daha sonra Millikan yapt›¤› ya¤
damlac›¤› deneyi ile elektronun yükünü belirle-
mifltir. Bu iki çal›flma sonucu elektronun kütlesi
hesaplanabilmifltir. α-Parçac›¤› saç›lma deneyi
ile atom çekirde¤i keflfedilmifltir. Daha sonra ya-
p›lan çal›flmalar ile atomun çekirde¤inde proton-
lar›n ve nötronlar›n, atom hacminin büyük bir
k›sm›n› oluflturan bofllukta ise elektronlar›n bu-
lundu¤u belirlenmifltir. 

Atom çekirde¤indeki proton say›s› atomun atom
numaras›n›, proton ve nötron say›lar›n›n toplam›
ise kütle numaras›n› verir. Elementler atom nu-
maras› art›fl s›ras›na göre düzenlendi¤inde fizik-
sel ve kimyasal özelliklerin tekrarland›¤› bir çi-
zelge elde edilmifltir. Bu çizelgeye periyodik çi-
zelge denir. Bileflikler kendini oluflturan element-
lerin türlerini ve ba¤›l say›lar›n› ifade eden kim-
yasal formüller ile gösterilirler. Ayr›ca her bileflik
bir dizi kural ve düzenleme kullan›larak sistema-
tik olarak adland›r›l›r.
Ölçüm sonucu elde edilen büyüklükler say›sal
bir de¤er ve birimiyle birlikte verilmelidir. Bilim-
sel çal›flmalarda elde edilen sonuçlar SI birim sis-
temine göre verilir. Ölçüm sonuçlar› elde edilen
de¤erleri kimyasal hesaplamalarda kullan›l›rken
birim dönüfltürmeleri yapmak gerekebilir.

Özet
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1. Bir elementin izotoplar› hangi özellikleri bak›m›n-
dan birbirinden farkl›d›r?

a. Elektron say›s›
b. Büyüklük (boyut)
c. Kimyasal davran›fl
d. Çekirdek yükü
e. Kütle

2. Benzer kimyasal özelliklere sahip olan elementler
ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. Periyodik çizelgede ayn› grupta bulunurlar.
b. Periyodik çizelgede çaprazlama bulunurlar.
c. Bu elementler Na, C ve F elementleridir.
d. Bafl grup elementleridir.
e. Periyodik çizelgede ayn› periyotta bulunurlar.

3. Afla¤›daki maddelerden hangisi elementtir?
a. Sofra tuzu
b. Demir
c. Do¤al gaz
d. Karbon dioksit
e. Kuartz

4. Afla¤›daki olaylarda meydana gelen de¤iflimlerden
hangisi farkl›d›r?

a. fiekerin suda çözünmesi
b. Su buhar›n›n oluflumu
c. Ka¤›d›n y›rt›lmas›
d. Soda kapa¤› aç›ld›¤›nda gaz ç›kmas›
e. Sönmüfl kireç haz›rlanmas›

5. Afla¤›dakilerden hangisi maddenin fliddet özelli¤idir?
a. Kütle
b. Yo¤unluk
c. Hacim
d. Uzunluk
e. Is› kapasitesi

6. 230 joule kaç kaloridir?
a. 10,55
b. 23,00
c. 54,97
d. 63,40
e. 105,50

7. Nötron say›s› 20 olan atom afla¤›dakilerden hangisidir?
a. 63 Cu

29

b. 39 K
19

c. 52 Cr
24

d. 20 Ne
10

e. 56 Fe
26

8. Afla¤›daki bilefliklerden hangisinin ad› diazot tetra-
oksittir?

a. NO3

b. SO3

c. NO2

d. N2O4

e. H2S

9. 12,0 g etan›n oksijen ile tepkimesi sonucu 35,2 g
karbon dioksit ve 21,6 g su oluflabilmesi için tepkime-
ye girmesi gereken oksijen miktar› kaç g dir?

a. 9,6 
b. 23,2
c. 44,8
d. 56,8
e. 68,8

10. Atom kuram› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
do¤rudur?

a. Bileflikler birden fazla çeflit atom içeren kar›fl›m-
lard›r.

b. Kimyasal tepkimelerde elementin atomlar› de-
¤ifltirilerek yeni bileflikler elde edilir.

c. Katot ›fl›nlar› anottan katoda do¤ru akarlar.
d. Bir atomda bütün pozitif yük çekirdektedir.
e. Thomson’un yapt›¤› çal›flmalar sonucu elektro-

nun yükü belirlenmifltir.

Kendimizi S›nayal›m



271.  Ünite  -  Madde,  Atomlar ,  Molekül ler  ve  ‹ yonlar

Yeni Elementler

Atom numaras› 94 ten büyük olan elementler, ço¤un-
lukla atomalt› parçac›klar›n veya baflka atomlar›n h›zl›
bir flekilde a¤›r bir element atomlar›na çarpt›r›lmas› so-
nucu deney ortam›nda oluflturulurlar. Örne¤in, Manhat-
tan Projesi’nde plutonyumun (Z=94) nötronlarla uyar›l-
mas› sonucu atom numaras› 95 olan amerikiyum, α-par-
çac›klar› ile bombard›man›yla atom numaras› 96 olan
küriyum 1944 y›l›nda keflfedilmifltir. Baflka bir çal›flma-
da, demir atomlar›yla kurflunun bombard›man› sonucu
atom numaras› 108 olan hassiyum, bizmutun bombard›-
man› sonucu atom numaras› 109 olan meitneryum ele-
mentleri keflfedilmifltir. Atom numaras› 95 ve 111 aras›n-
da olan elementlerin varl›¤› art›k kesinleflmifltir.

Varl›¤› kesinleflmifl elementlerin yan›nda henüz varl›kla-
r› tam olarak kesinleflmemifl elementlerde vard›r. Dubna
(Rusya)’daki Nükleer Araflt›rma Merkezi araflt›rmac›lar›
ile Kaliforniya (A.B.D)’deki Lawrence Livermore Ulusal
Laboratuvar araflt›mac›lar› birlikte 2004 y›l›nda yüksek
enerjili kalsiyum atom demeti ile amerikiyum atomlar›n›
bombard›man etmifller ve sonucunda yeni çok a¤›r bir
elementin 4 atomunu oluflturduklar›n› bildirmifllerdir.
Element 115 denilen bu elementin atomlar›n›n ömrünün
90 milisaniye oldu¤u ve bu atomlar›n bozunarak ömrü
yaklafl›k bir saniye olan element 113 atomlar›n› olufltur-
duklar› ifade edilmifltir. Ancak bu elementlerin varl›¤›
henüz kesinleflmemifltir. Benzer flekilde sentezlendikleri
düflünülen ancak varl›klar› henüz kesinlefltirilemeyen
elementlerde (element 112, 113, 114, 115, 116, 118 ve
122) bulunmaktad›r.

Görüldü¤ü üzere insano¤lu birçok alanda yürüttü¤ü
çal›flmalar gibi yeni elementlerin sentezine de önem
vermekte ve bu konuda çal›flmalar yürütmektedir.

Kaynak:

http://en.wikipedia.org/wiki/Discoveries_of_the_chem
ical_elements & Brown, T. L., LeMay, H. E., Jr. & Bursten,
B. E. (2000). Chemistry: The central science, (8th ed.).
Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atom Numaras›, Kütle
Numaras› ve ‹zotoplar” bafll›kl› k›sm› yeniden
okuyunuz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Periyodik Çizelge”
konusunu yeniden okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elementler” konusunu
yeniden okuyunuz.
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Kimyasal Özellikleri” bafll›kl› k›sm› yeniden
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okuyunuz.
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okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Anorganik Bilefliklerin
Adland›r›lmas›” bafll›kl› k›sm› yeniden
okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atom Kuram› ve Atomun
Yap›s›n›n Keflfi” bafll›kl› k›sm› yeniden
okuyunuz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atom Kuram› ve Atomun
Yap›s›n›n Keflfi” bafll›kl› k›s›mlar› yeniden
okuyunuz.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Verilen maddeler aras›nda alt›n saf maddedir. 

S›ra Sizde 2

Ayran ve dondurma heterojen kar›fl›m, kalay element ,
maden suyu ve hava homojen kar›fl›m, fleker bilefliktir.

S›ra Sizde 3

Kuru buzdan karbon dioksit gaz› oluflumu fiziksel bir
de¤iflimdir. Çünkü kuru buz kat› karbondioksit olup
burada de¤iflim kat›dan gaza olmaktad›r.

S›ra Sizde 4

Karbon dioksit bilefli¤inde karbon elementinin kütlesi-
nin oksijen elementinin kütlesine oran› 12/32 den 0,375
olarak bulunur.

S›ra Sizde 5

E¤er atomun yap›s› Thomson’un öngördü¤ü flekilde ol-
sayd› α-parçac›klar›n›n hepsinin atomdan sapmadan
geçmeleri gerekirdi.

S›ra Sizde 6

Atom numaras› bir atomun çekirde¤indeki proton say›-
s› ifade etti¤inden bir azot atomunun çekirde¤inde 7
proton vard›r.

S›ra Sizde 7

NH2

S›ra Sizde 8

S›ra Sizde 9

Kalsiyum klorür bilefli¤inin formül birimi CaCl2 dür.

S›ra Sizde 10

S›ra Sizde 11
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kimyasal tepkime denklemlerini yazabilecek,
Kimyasal tepkime denklemlerini denklefltirebilecek,
Mol kavram›n› ifade edebilecek,
Stokiyometri problemlerini çözebilecek, 
Bir bilefli¤in % bilefliminden kimyasal formülünü türetebilecek,
Bir tepkimede s›n›rl› bilefleni belirleyebilecek,
Bir tepkimenin verimini hesaplayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Tepkime Denklemi
• Stokiyometri
• Atom Kütlesi
• Mol Kavram›

• Avogadro Say›s›
• Kütle Yüzdesi
• S›n›rlay›c› Bileflen
• Tepkime Verimi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

Genel Kimya

• K‹MYASAL TEPK‹MELER VE
DENKLEMLER

• ATOM KÜTLES‹
• MOL KAVRAMI VE AVOGADRO

SAYISI
• K‹MYASAL FORMÜLLER‹N

BEL‹RLENMES‹
• STOK‹YOMETR‹

Kimyasal
Tepkimeler ve
Stokiyometri

2
GENEL K‹MYA



K‹MYASAL TEPK‹MELER VE DENKLEMLER
Bir kimyasal tepkimeyi k›saca bir veya birkaç saf maddenin belli koflullarda de¤i-
flime u¤rayarak baflka madde veya maddelere dönüflmesi olarak tan›mlayabiliriz.

Günlük yaflamda, çevremizde birçok kimyasal tepkime gerçekleflmektedir. Ev-
lerimizi ›s›tmak, otomobillerimizi çal›flt›rmak için kulland›¤›m›z enerji yanma tep-
kimelerinin bir sonucudur. Geliflen teknoloji ile yaflam›m›z›n ayr›lmaz parças› ha-
line gelen cep telefonlar›, bilgisayarlar, televizyon kumandalar›, radyolar piller ile
çal›flt›r›lmaktad›r ve piller bu enerjiyi içlerindeki kimyasallar›n yükseltgenme-indir-
genme tepkimelerinden üretmektedirler. Evlerimizde yap›lan temizlik s›ras›nda
asit-baz tepkimeleri gerçekleflmektedir. Meyve sular›n›n zamanla bozunmas› kim-
yasal tepkimelerden kaynaklanmaktad›r. Di¤er taraftan vücudumuzda meydana
gelen birçok hastal›k ve bu hastal›klar›n tedavileri kimyasal tepkimelere dayan-
maktad›r. Örne¤in mide asidini gidermek için kullan›lan ilaçlar›n ço¤u alüminyum
hidroksit içerir ve mide asidi sorunu asit-baz tepkimesi ile giderilir. Difl çürümesi,
tüketilen besinlerdeki asitli bileflenlerin difl minesindeki bazik gruplarla tepkimesi
ile bafllamaktad›r. Tüm bu örneklerden anlafl›labilece¤i gibi etraf›m›zda fark edile-
bilen ve fark edilemeyen birçok kimyasal tepkime yaflam›m›z›n bir parças›d›r.

Kimyasal Tepkimelerin S›n›fland›r›lmas›
Çok genel bir s›n›fland›rma ile kimyasal tepkimeler dört ana grupta toplanabilir:

Sentez Tepkimeleri: Bu tepkimelerde, iki veya daha fazla element veya bile-
flik bir araya gelerek, yeni bileflik olufltururlar. Bu tepkimeler için genel tepkime
denklemi afla¤›daki gibidir:

A + B $ AB

Fe(k) + S(k)  $ FeS(k)

C(k) + O2(g) $ CO2(g)

CaO(k) + SO3(g) $ CaSO4(k)

Kimyasal Tepkimeler ve
Stokiyometri

Ö R N E K



Ayr›flma (Bozunma) Tepkimeleri: Bu tepkimelerde, sentez tepkimelerinin
tersine bir bileflik yeni bilefliklere ve/veya elementlere ayr›fl›r. Bu tür tepkimeler,
tepkenin karars›z bir bileflik oldu¤u veya ›s›, ›fl›k, elektroliz gibi enerjiler ile kim-
yasal ba¤lar›n k›r›ld›¤› durumlarda gerçekleflirler. 

Genel tepkime denklemi afla¤›daki gibidir:

AB $A + B

Δ2KClO3(k) $ 2KCl(k) + 3O2(g)
ΔCa(OH)2(k) $ CaO(k) + H2O(g)
Δ

2NaHCO3(k) $ Na2CO3(k) + H2O(g) + CO2(g)

Yer De¤ifltirme Tepkimeleri: Bir bileflikteki baz› atom veya gruplar›n, bir
baflka bileflikteki atom veya gruplar ile yer de¤ifltirmesi tepkimeleridir. Kimyada
s›kl›kla karfl›lafl›lan yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri bu grup içinde de¤er-
lendirilir. Bu tepkimeler için genel tepkime denklemi afla¤›daki gibidir:

A + BC $ AC + B

Zn(k) + 2HCl(sulu) $ ZnCl2(sulu) + H2(g)

Cl2(g) + 2NaBr(sulu) $ 2NaCl(sulu) + Br2(g)

Zn(k) + CuCl2(sulu) $ ZnCl2(sulu) + Cu(k)

‹yonik Tepkimeler: Sulu çözeltilerde iyonik türler aras›nda gerçekleflen bu
tepkimelerde, z›t yüklü iyon çiftleri bir araya gelerek çökelek oluflturabilirler, gaz
ç›k›fl›na neden olabilirler veya iyonik olmayan baflka bileflikler oluflturabilirler. Bu
tepkimeler için genel tepkime denklemi afla¤›daki gibidir:

AB + CD $ AD + CB

NaCl(sulu) + AgNO3(sulu) $ NaNO3(sulu) + AgCl(k)

Na2S(sulu) + 2HCl(sulu) $ 2NaCl(sulu) + H2S(g)

HCl(sulu) + NaOH(sulu) $ NaCl(sulu) + H2O(s)

Afla¤›daki tepkimeleri s›n›fland›r›n›z.

2P(k) + 3Cl2(g) $ 2PCl3(g)

MgO(k) + H2O(s) $ Mg(OH)2(k)

CaCO3(k) $ CaO(k) + CO2(g)

Fe(k) + CuSO4(sulu) $ FeSO4(sulu) + Cu(k)

Mg(k) + H2O(s) $ MgO(k) + H2(g)

BaCl2(sulu) + Na2SO4(sulu) $ 2NaCl(sulu) + BaSO4(sulu)
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Çökelek, bir tepkimede,
çözücüde çözünmeden
ayr›lan kat› maddedir.



Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Yaz›lmas› 
Bir kimyasal tepkimenin ifadesi kimyasal denklemdir. Bir kimyasal denklem,
gerçekleflen tepkime ile ilgili çeflitli bilgiler verir ve bu bilgilerin do¤ru de¤erlendi-
rilmesiyle ilgili tepkimenin hangi maddeler aras›nda oldu¤u, tepkimenin hangi ko-
flullarda gerçekleflti¤i gibi önemli bilgiler edinilebilir. Yukar›da, tepkime türlerini
anlat›rken verilen örnek tepkimelerde, tepkimeye giren atom, molekül veya iyon-
lar›n hangileri oldu¤u, bu tepkimelerin hangi koflullarda gerçekleflti¤i, tepkime
tepken ve ürünlerinin hangi formda oldu¤u (kat›, s›v›, gaz, çözelti) verilmifl olma-
s›na ra¤men tepkenlerin hangisinden ne kadar kullan›ld›¤› ve ürünlerin hangisin-
den ne kadar olufltu¤u bilinmemektedir. Bilimde en önemli ölçütlerden biri de tek-
rarlanabilirlik oldu¤undan, bir tepkimenin tekrarlanabilirli¤i o tepkimeyle ilgili
tüm detaylar›n bilinmesiyle sa¤lanabilir. Bu nedenle bir tepkime denkleminin do¤-
ru bir flekilde, kurallara uygun yaz›lmas›, tepkimenin do¤ru okunmas›na dolay›s›y-
la da tekrarlanabilirli¤inin kan›tlanmas›na yard›mc› olur.

Bir kimyasal denklem basitçe, tepkimede kullan›lan tepkenlerden (reaktant,
tepkimeye girenler) ve oluflan ürünlerden (tepkimeden ç›kanlar) meydana gelen
flematik bir ifadedir. 

fiimdi bir kimyasal tepkime denkleminin nas›l yaz›lmas› gerekti¤ini örnekler
üzerinde aflama aflama görelim:

1. Denklemde tepkenler sola, ürünler sa¤a yaz›l›r. Birden fazla tepken ve
ürün var ise aralar›na “+” iflareti konulur. Örnek bir tepkime denklemini flu flekil-
de verebiliriz:

Na + H2O $ NaOH + H2

Yukar›daki tepkime okundu¤unda “sodyum metalinin, su ile tepkimesinden
sodyum hidroksit ve hidrojen oluflmufltur” denir.

2. Tepkimenin tipini belirtmek üzere tepken ve ürünler aras›na bir ok konulur.
Tek yönlü ok, tepkimenin tek yönlü ve ürünler yönüne do¤ru tamamlanan bir tep-
kime oldu¤unu gösterirken, çift yönlü ok, tepkimenin bir denge tepkimesi oldu-
¤unu ve tepkenler ürünlere dönüflürken, ürünlerin de tepkenlere dönüfltü¤ünü
gösterir.

Na + H2O $ NaOH + H2

tepkimesi, “bu tepkime, ürünler yönüne do¤ru yürüyüp tamamlanan (tek yönlü)
bir tepkimedir” fleklinde ifade edilebilir.

Denge tepkimesine örnek olarak,

CH3COOH + H2O ? CH3COO- + H3O+

tepkimesi verilebilir. Denklemden, asetik asit ve suyun denge tepkimesi ile asetat
ve hidronyum iyonlar› olufltu¤u ve tepkenlerin tamam›n›n tepkimeye girmedi¤i
söylenebilir.
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Tepken $ Ürün
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3. Tepken ve ürünlerin hangi fiziksel halde olduklar›n› göstermek üzere;
(k): kat›, (s): s›v›, (g): gaz, (sulu): sulu çözelti gösterimleri tepkime denklemle-
rindeki tepken ve ürünlerin formüllerinin yan›na yaz›l›r. fiimdi bunu örne¤imize
uygulayal›m.

Na(k) + H2O(s) $ NaOH(sulu) + H2(g)

Yukar›daki denklemden, tepkimede sodyumun kat›, suyun s›v›, sodyum hid-
roksitin sulu çözelti ve hidrojenin gaz halde oldu¤unu anlayabiliriz.

4. Tepkimenin hangi koflullarda oldu¤u tepkime okunun üzerine yaz›l›r. Örne-
¤in, Δ iflareti ›s› anlam›na gelir ve tepkimenin ›s›t›larak gerçekleflti¤ini belirtir. Bu-
na iliflkin örnekleri bu ünitede gördük. Gerekiyorsa tepkime çözücüsü ve s›cakl›¤›
da ok üzerine yaz›labilir.

5°C
Na(k) + H2O(s) $ NaOH(sulu) + H2(g)

5. Kimyasal tepkime denklemleri kütlenin korunumu yasas›na göre denklefltiri-
lir. Bunu örnek denklemimize uygularsak

2Na(k) + 2H2O(s) $ 2NaOH(sulu) + H2(g)

elde ederiz. Bu tepkime okundu¤unda “2 atom sodyum ile 2 molekül suyun tepki-
mesinden, 2 molekül (formül birim) sodyum hidroksit ve 1 molekül hidrojen elde
edilmifltir” denir.

Kimyada atom, molekül say›lar›ndan ziyade mol say›lar› kullan›l›r. Mol ve mol say›s› kav-
ramlar› bu ünitenin ileriki k›s›mlar›nda görülecektir. Bu tepkime mol say›lar› kullan›la-
rak flu flekilde ifade edilebilir: “2 mol sodyum metali ile 2 mol suyun tepkimesinden,
2 mol sodyum hidroksit ve 1 mol moleküler hidrojen elde edilir.”

Yukar›daki örnekte tepkenler sodyum ve su ile ürün sodyum hidroksitin önün-
deki say›lar, denklemin her iki taraf›ndaki atomlar›n say›lar›n› denklefltirmek yani
kütlenin korunumu yasas›n›n gere¤i olarak yaz›lm›flt›r. Bu say›lara stokiyometrik
katsay›lar denir. Kimyasal bir denklemin denklefltirilmesi ile ilgili detayl› bilgi afla-
¤›da verilmifltir.

Kimyasal Denklemlerin Denklefltirilmesi 
Kütlenin korunumu yasas›na göre bir kimyasal tepkimede, tepkimeye giren
maddelerin (tepkenlerin) kütlelerinin toplam›, tepkimeden ç›kan maddelerin (ürün-
lerin) kütlelerinin toplam›na eflittir. Buradan tepkimeye giren atom say›s›n›n tep-
kimeden ç›kan atom say›s›na eflit olmas› gerekti¤i sonucu ç›kar. Bir tepkime denk-
lemi, tepken ve ürünlerin hangi oranlarda birleflti¤ini gösteren stokiyometrik
katsay›lar yaz›larak denklefltirilir. fiimdi tepkime denklemi denklefltirilirken uyul-
mas› gereken kurallar› bir örnek tepkime üzerinde görelim.

Evlerimizde kulland›¤›m›z ocak gaz› tüpleri bütan gaz› içermektedir. Afla¤›da bü-
tan gaz›n›n yanma tepkimesinin denklefltirilmesinin nas›l yap›laca¤› ad›m ad›m
gösterilmifltir.
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1. Bu tepkimede bütan (C4H10) ve oksijen (O2) tepken, karbon dioksit (CO2)
ve su (H2O) ürün olarak yeral›r. Tepkime denkleminin her iki taraf›ndaki her bir
elemente ait atomlar ayr› ayr› say›l›r. 

C4H10 + O2 $ CO2 + H2O

Sol taraf (tepkenler) Sa¤ taraf (ürünler)
4 C atomu 1 C atomu
10 H atomu 2 H atomu
2 O atomu 3 O atomu
Bu çizelgeden anlafl›laca¤› üzere her bir elemente ait atom say›lar› her iki taraf-

ta ayn› olmad›¤›ndan, tepkime denklemi denk de¤ildir.

2. Tepkime denkleminin denklefltirilmesinde elementel haldeki (C, H2, N2, O2,
F2, Cl2, Br2, I2, Cu, Hg, Fe gibi) tepken veya ürünlerin stokiyometrik katsay›lar› en
son belirlenir. Dolay›s›yla tepkime denklemini denklefltirmeye bilefliklerden baflla-
mak kolayl›k sa¤lar. Buradaki tepkimemiz için önce elementel haldeki oksijen ye-
rine basit bir yap›s› olan ve farkl› atomlardan oluflan karbon dioksit ile bafllan›r.
Böylece tepkime denkleminin her iki taraf›ndaki karbon say›lar› eflitlenir. 

C4H10 + O2 $ 4CO2 + H2O

Hidrojen atom say›lar›n› eflitlemek üzere su molekülünün önüne 5 stokiyomet-
rik katsay›s› yaz›l›r.

C4H10 + O2 $ 4CO2 + 5H2O

Son olarak tepkime denklemindeki oksijen say›s›n› eflitlemek üzere O2 mole-
külünün önüne uygun bir say› yaz›l›r.

C4H10 + 13/2O2 $ 4CO2 + 5H2O

3. Denklefltirmede bafllang›çta, kesirli say›lar kullan›labilir, ancak denklefltirme
tamamland›ktan sonra, denklemi kesirli say›lardan kurtarmak için tepkimedeki
stokiyometrik katsay›lar›n tümü uygun bir say› ile çarp›l›r.

Yukar›daki denklem, 2 ile çarp›larak kesirli ifadeden kurtar›l›r.

2[C4H10 + 13/2O2 $ 4CO2 + 5H2O]

2C4H10 + 13O2 $ 8CO2 + 10H2O

4. Denklem denklefltirmek için tepkenlerin ve ürünlerin nitelikleri veya türleri
asla de¤ifltirilemez.

Yukar›daki örnekte oksijen say›lar›n› eflitlemek için O2 yerine O veya H2O ye-
rine H2O2 yazmak yanl›fl olur. Çünkü bu tepkimede, tepken olarak atomik oksi-
jen (O) bulunmamakta veya ürün olarak H2O2 oluflmamaktad›r.

Bir denklemi denklefltirmek için tepkime denklemine, tepkimenin tepkeni veya ürünü ol-
mayan bir maddeyi asla yazmay›n›z.

Özet olarak denklefltirilmifl bir tepkime denkleminde; 
sol taraftaki toplam kütle = sa¤ taraftaki toplam kütle,
sol taraftaki toplam yük = sa¤ taraftaki toplam yük,

ve atomlar için;
sol taraftaki atom say›s› = sa¤ taraftaki atom say›s›

eflitlikleri sa¤lanmal›d›r.
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Örnek tepkime
denklemimizde, tepken ve
ürünler nötral bileflikler
oldu¤undan tepkime
denkleminin her iki
taraf›ndaki yük s›f›rd›r.



fiimdi birkaç denklefltirilmifl tepkime denklemine örnek verelim.

H2SO4(sulu) + 2NaOH(sulu) $ Na2SO4(sulu) + 2H2O(s)
Δ2ZnS(k) + 3O2(g) $ 2ZnO(k) + 2SO2(g)

3MnO4
2-(sulu) + 4H+(sulu) $ MnO2(k) + 2MnO4

-(sulu) + 2H2O(s)

Verilen son örnekte, iyonlar›n tepken ve ürün olarak yer ald›¤›n› görüyoruz.
Bu tepkime denkleminde kütle denkli¤i ve atom say›lar› denkli¤i yan›nda, yük
denkli¤inin de sa¤land›¤›n› görebilirsiniz. Denklemin her iki taraf›ndaki toplam
yük, -2 dir.

Maden ocaklar›ndaki grizu patlamalar›na belirli deriflimde metan (CH4)-hava kar›fl›m› neden
olur ve bu kar›fl›ma grizu denir. Afla¤›da verilen metan gaz›n›n ürün olarak olufltu¤u tepkime
denklemini denklefltiriniz ve denklefltirilmifl denklemi kendi cümlelerinizle ifade ediniz.

Katalizör         
CO2(g) + H2(g)                   CH4(g) + H2O(s)

Δ

ATOM KÜTLES‹
Atom kütlesi için ba¤›l bir ölçek kullan›l›r. Uluslararas› kabul sonucu, atom kütle
standart› için karbon atomu seçilmifl ve bu izotopun atom kütlesi 12
atom kütle birimi (akb) olarak kabul edilmifltir.

Bu kabule ba¤l› olarak, 1 atom kütle birimi, 1 tane karbon-12 atomunun küt-
lesinin 1/12 i olarak tan›mlanm›flt›r. 1 akb kütle, yaklafl›k olarak 1,6606×10-24g
kütleye eflittir.

1 akb = 1,6606×10-24g

Tan›mlanm›fl bu akb kullan›larak, baflka elementlerin atomlar›n›n akb cinsin-
den kütleleri belirlenebilir. Afla¤›da dört izotop ve akb cinsinden atom kütleleri ör-
nek olarak verilmifltir:

Bildi¤iniz gibi, bir elementin izotoplar› farkl› kütlelere sahiptir. Bunu yukar›da
verdi¤imiz örneklerde, karbon-12 (12 akb) ve -13 izotoplar› ile demir-54 ve -56
izotoplar› için görebilirsiniz. Ancak izotoplara ba¤l› bir çal›flma yap›lmad›kça, her-
hangi bir izotopun kütlesinin bilinmesinin kimya alan›nda yap›lan çal›flmalar için
pek bir önemi yoktur. Çünkü bu tür çal›flmalar için kullan›lan elementin izotopla-
r›n›n kütlelerine ve ba¤›l bolluklar›na ba¤l› olarak belirlenen ortalama atom küt-
lesi de¤eri yeterlidir. Ortalama atom kütlesi yerine k›saca atom kütlesi terimi de
s›kl›kla kullan›l›r. Ortalama atom kütlesi, elementi oluflturan izotoplar›n kütlele-
rinin ba¤›l bolluk kesirleriyle çarp›l›p toplanmas›yla elde edilir. 

Ortalama atom kütlesi = (izotop-1 in kütlesi) × (izotop-1 in ba¤›l kesri) +
(izotop-2 nin kütlesi) × (izotop-2 nin ba¤›l kesri) + (izotop-3 ün kütlesi) × (izotop-
3 ün ba¤›l kesri) + ...

Karbon elementinde bulunan, karbon-12 izotopunun kütlesi 12 akb, ba¤›l bollu¤u
%98,89 ve karbon-13 izotopunun kütlesi 13,0034 akb, ba¤›l bollu¤u %1,11 dir. Bu-
na göre karbonun ortalama atom kütlesi nedir? Not: Karbonun bir de karbon-14
izotopu vard›r, ancak ba¤›l bollu¤u çok düflük oldu¤undan örne¤imizde bu izotop
hesaba kat›lmam›flt›r.
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Buradaki 12 say›s› kesin
say›d›r. Kesin say›lar ile
ilgili Ünite 1 e bakabilirsiniz.

Periyodik Çizelgelerde
elementler için verilen atom
kütlesi de¤erleri, ortalama
atom kütlesi de¤erleridir.

Bir elementte bir izotopun
ba¤›l kesri ile ba¤›l bollu¤u;
ba¤›l kesir = ba¤›l bolluk
/100 fleklinde iliflkilidir.

Ö R N E K

10
20 Ne : 19,992 akb 26

54 Fe : 53,940 akb26
56 Fe : 55,935 akb6

13C : 13,003 akb



Çözüm:
Karbonun ortalama atom kütlesi = (12 akb × 0,9889) + (13,0034 akb × 0,0111)
= 12,01 akb. Bu de¤er karbonun Periyodik Çizelgelerde verilen atom kütlesidir.

Günlük yaflam›m›z›n bir parças› olan cam›n yap›s›nda silisyum bulunmaktad›r. Silisyum
izotoplar›n›n kütleleri ve ba¤›l bolluklar› afla¤›daki çizelgede verilmifltir. Buna göre silis-
yumun ortalama atom kütlesini hesaplay›n›z.

Atom kütlesi, çok küçük bir kütleye karfl›l›k geldi¤inden, günlük yaflant›m›zda
kulland›¤›m›z gram, kilogram gibi kütle ölçü birimlerini, bir atomun kütlesini be-
lirtmek için kullanmay›z. Afla¤›da verilen de¤er, bu durumun nedenini aç›kça ifa-
de etmektedir.

1 akb = 1,6606 × 10-24 g = 0,0000000000000000000000016606 g.

MOL KAVRAMI VE AVOGADRO SAYISI 
Yukar›da verilen de¤er bir atomun kütlesinin terazi ile tart›lamayaca¤›n› aç›kça
göstermektedir. Atomun kütlesinin çok küçük bir de¤er olmas› ve bir elementin
veya bilefli¤in çok küçük örneklerinde bile çok büyük say›da atom veya molekül
olmas› nedeniyle mol kavram› gelifltirilmifltir. fiimdi Avogadro say›s›n› ve mol kav-
ram›n› aç›klayal›m. Tam olarak 12 gram karbon-12 izotopu içeren bir örnekte,
6,02214179 × 1023 tane atom bulunur ve bu say›ya Avogadro say›s› (NA) denir.
Avogadro say›s› kadar atom veya molekül içeren herhangi bir maddenin miktar›
1 mol olarak kabul edilmifltir. Mol say›s›, n ile gösterilir. Bu durumu, 1 mol kar-
bon-12 atomu örne¤i, 6,02214179 × 1023 tane karbon-12 atomu içerir ve kütlesi 12
gramd›r fleklinde de ifade edebiliriz. 1 mol maddenin kütlesine, mol kütlesi (MA)
denir ve mol kütlesinin birimi g/mol dür.

Hesaplamalarda mol kavram›n›n kullan›lmas›yla, çok küçük bir de¤er olan ato-
mun kütlesi ile ifllem yapmak yerine, mol bafl›na 6,022 × 1023 tane atoma sahip bir
kütleyle ifllem yap›l›r. Bu da ifllemlerdeki say›lar›n bol s›f›rl› olmas›n› engeller ve
ifllemlerin basitleflmesini sa¤lar. Örne¤in, demirin mol kütlesi, 55,84 g/mol, gümü-
flün mol kütlesi 107,86 g/mol ve karbonun mol kütlesi 12,01 g/mol dür. 

Mol kütlesi ile atom kütlesi aras›nda flu flekilde bir iliflki vard›r: Herhangi bir ele-
ment için mol kütlesi ile atom kütlesi say›sal de¤er olarak ayn›d›r ancak birim ola-
rak mol kütlesinin birimi g/mol, atom kütlesinin birimi akb dir. Örne¤in karbonun
mol kütlesi 12,01 g/mol iken, atom kütlesi 12,01 akb dir. Bir atom veya molekülün
mol say›s› (n), kütlesinin (m) mol kütlesine (MA) bölünmesiyle hesaplan›r. 

‹zotop Ba¤›l bolluk (%) Kütle (akb)

28Si 92,21 27,9769

29Si 4,70 28,9765

30Si 3,09 29,9738
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n 
m 

MA

=

Ço¤u ifllem için Avogadro
say›s›n›n de¤erini
6,022Χ1023 mol-1 almak
yeterlidir.

Elementlerin mol kütleleri
kitab›n sonundaki
çizelgelerde verilmifltir. 

Mol kütlesinin, kütleyi mol
say›s›na ve mol say›s›n›
kütleye çevirmek için bir
çevirme faktörü oldu¤unu
fark ettiniz mi?



Di¤er yandan, bir bilefli¤in mol kütlesi, bilefli¤i oluflturan atomlar›n mol küt-
lelerinin toplanmas›yla bulunur. 

Demirin paslanmas› (oksitlenmesi) ile oluflan demir(III) oksitin (Fe2O3) mol kütle-
sini afla¤›daki veriler yard›m›yla hesaplay›n›z.

MA (Fe) = 55,84 g/mol, MA (O) = 16,00 g/mol

Çözüm:
1mol Fe2O3 bilefli¤i 2 mol Fe ve 3 mol O atomunun birleflmesiyle meydana gel-

mifltir. Buna göre;

? MA (Fe2O3) = 2 × (MA(Fe)) + 3 × (MA(O)) = (2 × 55,84 g/mol) + (3 × 16,00
g/mol) = 159,68 g/mol bulunur.

0,70 mol demir(III) oksitin kütlesinin kaç gram oldu¤unu ve kaç tane Fe2O3 mo-
lekülü içerdi¤ini hesaplay›n›z.

Çözüm:
Mol tan›m›na göre; 

Özetle, bir bilefli¤in mol say›s› biliniyorsa, Avogadro say›s› yard›m›yla bilefli¤i
oluflturan molekül say›s› ve mol kütlesi (MA) yard›m›yla kütlesi (m) hesaplanabilir.
Bu iliflkiye kütle-mol-tanecik say›s› iliflkisi denilir. Bu iliflki afla¤›da flematik ola-
rak verilmifltir.

fiimdi de kütlesi bilinen bir bilefli¤in kütle-mol-tanecik say›s› iliflkisiyle mol ve
molekül say›lar›n›n hesaplanmas›na iliflkin bir örnek çözelim.

51,75 g MgSO4 bilefli¤inin mol say›s›n› ve kaç tane molekül içerdi¤ini hesaplay›n›z.

Çözüm:
Kütlesi bilinen, bir bilefli¤in mol say›s›n› bulabilmek için öncelikle mol kütlesi

hesaplanmal›d›r. MgSO4 ›n mol kütlesi 120,36 g/mol dür.
MgSO4 ›n mol kütlesinden ve kütlesinden mol say›s› flu flekilde hesaplan›r:
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fiekil 2.1

Kütle - Mol -
Tanecik Say›s›
‹liflkisinin fiematik
Gösterimi

Ö R N E K

? mol MgSO  (51,75 g MgSO ) 
1 mol MgSO

120,36 4 4
4=

gg MgSO
0,43 mol MgSO

4
4










=



MgSO4 ›n mol say›s›ndan Avogadro say›s› yard›m›yla molekül (formül birimi)
say›s› flu flekilde hesaplan›r:

Zaman zaman çeflitli ev gereçlerinin bozulmas›na neden olan kireç, yap›s›nda kalsiyum
karbonat (CaCO3) içerir. Bir çaydanl›ktan kaz›nan 1 g kirecin kütlece %90 CaCO3 içerdi¤i
tespit edilmifltir. Buna göre bu kireç örne¤inde kaç mol ve kaç tane CaCO3 vard›r? 

K‹MYASAL FORMÜLLER‹N BEL‹RLENMES‹
Sabit oranlar yasas›na göre; elementler, bileflikleri oluflturmak üzere bir araya gel-
diklerinde kütleleri aras›nda sabit bir oran›n oldu¤unu ve bu oran›n de¤iflmedi¤i-
ni Ünite 1 de gördük. Bir bileflikte, elementlerin kütleleri aras›nda sabit bir oran ol-
mas›, o elementlerin mol say›lar›n›n da sabit olaca¤› anlam›na gelir. Dolay›s›yla, bir
bilefli¤in kimyasal formülü, sabit oranlar yasas›na dayan›larak bulunur. Bir bilefli-
¤in bulunan formülü, o bilefli¤in bir biriminde bulunan atomlar›n say›s›n› verir. Bir
bilefli¤in formülünü bulmak için genellikle kütle yüzdesinden faydalan›l›r ve küt-
le yüzdeleri deneysel olarak belirlenir. 

Bir elementin kütle yüzdesi,
elementin kütlesi

Elementin kütle yüzdesi=                           × 100
bilefli¤in kütlesi

fleklinde hesaplan›r. fiimdi bir bileflik için kütle yüzdesinin nas›l hesapland›¤›n› bir
örnek üzerinde görelim.

Sadece fosfor ve klor içerdi¤i bilinen bir bilefli¤in 9,75 gram›n›n analizi sonucun-
da 1,45 gram fosfor içerdi¤i bulunmufltur. Bu bilefli¤in kütlece yüzde bileflimini
bulunuz.

Çözüm:

? g Cl = 9,75 g örnek – 1,45 g P = 8,30 g Cl

Bu bileflik kütlece %14,87 P ve % 85,13 Cl içermektedir. Görüldü¤ü gibi iki ele-
mentin kütlelerinin % leri toplam› 100 etmektedir. Bu da bize çözümün bir sa¤la-
mas›n› vermektedir.

Yukar›daki problemin çözümünde elementlerin birinin kütle yüzdesini belirledikten son-
ra, di¤erinin kütle yüzdesi 100 den belirlenen yüzde ç›kar›larak da bulunabilir. Ancak bu
durumda ilk belirlenen yüzde yanl›fl hesaplanm›fl ise problemin çözümü yanl›fl olur ve bu-
nu fark edemeyiz.
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Kütle yüzdesi kavram›
üzerinde Ünite 8 de detayl›
bir flekilde durulacakt›r.

Ö R N E K

? % P  
1,45 g P

9,75 g örnek
 100  % 14,87 P= × =

? % Cl  
8,30 g Cl

9,75 g örnek
 100  % 85,13 C= × = ll
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Askorbik asit, C vitaminidir. Bu vitamin karbon, hidrojen ve oksijen içerir. 2,490 g askor-
bik asit analiz edildi¤inde 1,019 g C ve 0,114 g H içerdi¤i bulunmufltur. Bu bilefli¤in ele-
mentlerinin kütlece yüzdelerini belirleyiniz. Not: Örnekteki oksijen kütlesi verilmemifltir,
ancak bunu hesaplayabilirsiniz.

fiimdi de kimyasal formülü bilinmeyen bir bilefli¤in kimyasal formülünün nas›l
belirlenece¤i üzerinde dural›m.

Basit Formüllerin Belirlenmesi 
Bir bilefli¤in kimyasal formülünü belirlemek için, çeflitli deneysel yöntemlerle önce
bilefli¤i oluflturan atomlar›n türleri ve kütle yüzdeleri saptan›r. Buna iliflkin bir ör-
ne¤i yukar›da çözdük. Ard›ndan bu kütle yüzdeleri, mol say›lar›na çevrilerek bile-
flikte her bir atomdan kaç mol oldu¤u bulunur. Bulunan bu mol say›lar› ço¤unluk-
la kesirli de¤erlerdir ve bu kesirli de¤erleri tam say›lara çevirmek için her bir de-
¤er en küçük kesirli de¤ere bölünür. Bu flekilde elde edilen de¤erler atomlar›n bi-
leflikte, hangi oranlarda birleflti¤ini gösteren de¤erler olup bilefli¤in basit (deney-
sel) formülünü belirlememizi sa¤lar. 

Basit formül, bilefli¤i oluflturan atomlar›n türü ve birbirlerine göre oranlar›
hakk›nda bilgi verirken; daha sonra görece¤imiz molekül formülü, bilefli¤i olufltu-
ran atomlar›n türü ve gerçek say›lar› hakk›nda bilgi verir. fiimdi bir bilefli¤in basit
formülünün bulunmas›na örnek verelim.

Bileflimi bilinmeyen bir maddenin çeflitli deneysel çal›flmalar sonucunda kütlece
%69,41 C, %5,82 H, %11,56 N ve %13,21 O içerdi¤i saptanm›flt›r. Buna göre bu bi-
lefli¤in basit formülünü bulunuz. 

Çözüm:
Deneylerin belirli bir kütlede örne¤in, 100 g örnek ile yap›ld›¤› varsay›larak çö-

züme bafllan›r. Önce verilen atomlara ait kütle yüzdelerinin toplam›n›n 100 edip
etmedi¤i kontrol edilir.

69,41 + 5,82 + 11,56 + 13,21 = 100

Bu durumda bilefli¤imizde C, H, N ve O den baflka elementlerin atomlar› bulunma-
maktad›r. Bu ifllemden sonra her bir atomun 100 gram örnekteki kütlesi hesaplan›r.

Bu de¤erler kullan›larak, bilefli¤i oluflturan her bir elementin mol say›s› hesap-
lan›r.
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Basit formül için Ünite 1 e
bak›n›z.

Ö R N E K

? g C  (100 g örnek) 
69,41 g C

100 g örnek
=










= 69,41g C

? g H  (100 g örnek) 
5,82 g H

100 g örnek
=










= 5,82 g H

? g N  (100 g örnek) 
11,56 g N

100 g örnek
=










=11,56 g N

? g O  (100 g örnek) 
13,21 g C

100 g örnek
=










=13,21g O



Görüldü¤ü gibi bulunan mol say›lar› kesirli de¤erlerdir. Bunlar, en küçük ke-
sirli de¤ere bölünerek tam say›lara dönüfltürülürler.

Bu flekilde bileflikteki atomlar›n ba¤›l oranlar› tam say›l› olarak bulunmufl olur.
O halde bilefli¤in basit formülü C7H7NO dur.

Molekül Formüllerinin Belirlenmesi
Bir bilefli¤in mol kütlesi biliniyorsa, basit formül yard›m›yla molekül formülü
saptanabilir

Bunun için basit formülün mol kütlesi hesaplan›r ve bilefli¤in deneysel olarak
saptanm›fl mol kütlesiyle oranlan›r, böylece iki kütle aras›ndaki iliflki rakamsal ola-
rak saptan›r. Bir bilefli¤in molekül formülünün nas›l bulunaca¤›na iliflkin bir örnek
afla¤›da verilmifltir.

Yukar›da basit formülü bulunan bilefli¤in, mol kütlesi 242,28 g/mol ise molekül
formülü nedir?

Çözüm:
Yan›t› bulabilmek için basit formülün mol kütlesini belirlemek gerekir.
MA (C7H7NO) = (7 × 12,01 g/mol) + (7 × 1,00 g/mol) + (1 × 14,00 g/mol) + (1

× 16,00 g/mol) = 121,07 g/mol

Bu de¤er, molekül formülündeki atom say›lar›n›n, basit formüldeki atom say›-
lar›n›n 2 kat› olmas› gerekti¤ini gösterir. Böylece bilefli¤imizin molekül formülü;

C14H14N2O2 olarak bulunur.
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? mol C  (69,41 g C) 
1 mol C

12,01 g C
=










= 5,7794 mol C

C
O

5,7794 mol
0,8256 mol 

= = 7 0,

N
O

0,8257 mol
0,8256 mol 

= =1 0,

M  (bileşik) 

M  (C H NO)
  

242,28
121,07

  2A

A 7 7

= ≅

O
O

0,8256 mol
0,8256 mol 

= =1 0,

H
O

5,8200 mol
0,8256 mol 

= = 7 0,

? mol H  (5,82 g H) 
1 mol H
1,00 g H

=









= 5,8200 mol H

? mol N  (11,56 g N) 
1 mol N

14,00 g N
=










= 0,8257 mol N

? mol O  (13,21 g O) 
1 mol O

16,00 g O
=










= 0,8256 mol O

Molekül formülü için Ünite 
1 e bakabilirsiniz.

Ö R N E K



Kimyasal formülü bilinmeyen bir maddenin %24,27 C, %4,08 H ve %71,65 Cl içerdi¤i ve
mol kütlesinin 98,92 g/mol oldu¤u deneysel olarak saptanm›flt›r. Buna göre bu bilefli¤in
basit formülünü ve molekül formülünü bulunuz. 

Yakma Analizi 
Bir bileflikteki elementlerin kütle yüzdelerinin belirlenmesi amac›yla çeflitli yön-
temlerin kullan›ld›¤›n› belirtmifltik. Yakma analizi bu yöntemlerden birisidir ve
kimyada s›kl›kla organik bilefliklerin analizinde kullan›lmaktad›r.

Bu analiz yönteminde, organik esasl› (C, H, N, O, S içeren) bir bileflik yüksek
s›cakl›kta yak›l›r, yani oksijen ile tepkimeye sokulur. Böylece bilefli¤in yap›s›nda-
ki karbon (C) karbon dioksite (CO2), hidrojen (H) suya (H2O) dönüfltürülür ve ba-
z› özel düzeneklerde topland›ktan sonra miktarlar› tespit edilir. Geliflmifl elemen-
tel analiz cihazlar› azot (N) ve kükürdün (S) kütle yüzdelerini de belirleyebilmek-
tedir. Bu yöntemde yakma ifllemi s›ras›nda oksijen gaz› (O2) kullan›ld›¤›ndan, mo-
lekülün yap›s›ndaki oksijenin (O) miktar› bu yöntemle do¤rudan belirlenemez. fie-
kil 2.2 de basit bir yakma ünitesi verilmifltir.

Bir arama motoruna “combustion analysis” terimini yazarsan›z, yakma analizi ile ilgili çok
say›da görsele ulaflabilirsiniz.

fiimdi yakma analizi ile kimyasal formül belirlenmesine yönelik bir örnek çözelim.

Sadece karbon, hidrojen ve oksijenden oluflan ve mol kütlesi 62,00 g/mol olan bir
maddenin 26,95 g l›k bir örne¤i yak›ld›¤›nda, 38,29 g CO2 ve 23,24 g H2O aç›¤a
ç›kmaktad›r. Bu maddenin molekül formülünü bulunuz.

Çözüm:
Molekülde bulunan C, H, O nin ba¤›l say›lar› bilinmedi¤inden tepkime denkle-

mini yazarken bilefli¤in formülünü CxHyOz fleklinde ifade edelim. Amac›m›z x, y,
z bilinmeyenlerinin say›sal de¤erini tespit etmektir.

ΔCxHyOz + O2 $ CO2 + H2O

Önce oluflan CO2 ve H2O ürünlerinin mol say›lar› bulunur.
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Odunun ve petrol ürünlerinin
yanarken, karbondioksit ve
su oluflturduklar›n› ve enerji
aç›¤a ç›kartt›klar›n›
düflününüz.
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? mol CO   (38,29 g CO ) 
1 mol CO

44,01 g CO2 2
2

2

=









= 0,870 mol CO2

? mol H O  (23,24 g H O) 
1 mol H O

18,00 g H O2 2
2

2
=










= 1,291 mol H O2

Ö R N E K

fiekil 2.2

Basit Bir Yakma
Ünitesi



Yak›lan maddedeki tüm C atomlar› CO2 moleküllerine ve tüm H de H2O mo-
leküllerine dönüfltü¤ünden bu maddeler aras›nda mol - mol iliflkisi kurularak, bi-
linmeyen maddedeki C ve H atomlar›n›n mol say›lar› bulunur.

Yakma iflleminde sisteme d›flar›dan oksijen verildi¤inden, yak›lan bileflikteki
O miktar› bilefli¤in kütlesinden, karbon ve hidrojen kütleleri ç›kart›larak dolayl›
yoldan bulunur. Bunun için bileflik örne¤indeki karbon ve hidrojen miktarlar›n›
hesaplayal›m.

Buradan,
? g O = toplam kütle - C kütlesi - H kütlesi 
? g O = 26,95 g - 10,45 g - 2,58 g = 13,92 g O bulunur. Buradan oksijenin mol

say›s›n› hesaplarsak;

Bulunan bu de¤erlerden bileflikteki C, H ve O nun mol oranlar›n› hesaplayabiliriz.

Bu durumda bilefli¤in basit formülü, CH3O olur.
Basit formülün kütlesi ile bilefli¤in mol kütlesi oranlanarak molekül formülü

bulunur.

MA (CH3O) = 12,01 g/mol + (3 × 1,00 g/mol) + 16,00 g/mol = 31,01 g/mol

2 oldu¤una göre bu bilefli¤in molekül formülü

C2H6O2 olarak bulunur.

Sadece karbon, hidrojen ve azottan oluflan ve mol kütlesi 136,20 g/mol olan bir maddenin
5 g l›k bir örne¤i yak›ld›¤›nda, 12,93 g CO2 ve 3,96 g H2O aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu maddenin
molekül formülünü bulunuz.

STOK‹YOMETR‹
Bir tepkimedeki tüm bileflenler (tepkenler ve ürünler) aras›ndaki mol, kütle veya
hacim cinsinden madde miktar› iliflkisine stokiyometri denir. Kimyasal tepkime
denklemlerinin denklefltirilmesi konusunda, denklefltirilmifl bir denklemde tepken

432.  Ünite  -  K imyasal  Tepkimeler  ve  Stokiyometr i

? mol C  (0,870 mol CO ) 
1 mol C

1 mol CO2
2

=









= 0,870 mol C

? mol H  (1,291 mol H O) 
2 mol H

1 mol H O2
2

=









= 2,582 mol H

? g C (0,870 mol C) 
12,01 g C
1 mol C

=









=  10,45 g C

?  mol O  (13,92 g O) 
1 mol O

16,00 g O
=










= 0,870 mol O

? g H (2,582 mol H) 
1,00 g H
1 mol H

=









   2,582 g H=

C
O

0,870 mol
0,870 mol 

= =1 0,

M  (molekül)

M  (CH O)
  

62,00
31,01

  2A

A 3
= ≅

H
O

2,582 mol
0,870 mol 

= = 3 0,
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ve ürünlerin önündeki say›lar›n stokiyometrik katsay›lar oldu¤unu ve bu katsay›-
lar›n tepkimede ilgili bileflenlerin mol say›lar› ile iliflkili oldu¤unu ö¤renmifltik.
fiimdi stokiyometri yard›m›yla tepken ve ürünler aras›nda kütle - mol - kütle iliflki-
sinin nas›l kurulabilece¤ini görelim.

Kütle - Mol - Kütle ‹liflkisi 
Bir kimyasal tepkime denklemini denklefltirirken, stokiyometrik katsay›lar›n kulla-
n›ld›¤›n› görmüfltük. Stokiyometrik katsay›lar, önlerinde olduklar› bilefliklerin tep-
kimedeki mol say›lar›n› da belirttikleri için tepkimedeki tepkenlerin ve ürünlerin
miktarlar›n›n hesaplanabilmesini de sa¤larlar. Afla¤›da flema ile gösterilen bu ilifl-
kiyle, denklefltirilmifl denklemde bulunan tepken veya ürünlerden herhangi birisi-
nin kütlesi biliniyorsa, di¤erlerinin kütlesini hesaplamak mümkün olmaktad›r. Bu
iliflkiye Kütle - Mol- Kütle ‹liflkisi denir. 

Demir(III) oksitin (Fe2O3) hidrojen ile indirgendi¤i bir tepkimede, 22,50 g demir
elde edilmifltir. Buna göre, tepkimeye giren Fe2O3 ve H2 ile tepkime sonunda olu-
flan H2O kütlelerini hesaplay›n›z.

Çözüm:
Önce tepkime denklemi yaz›larak, uygun stokiyometrik katsay›larla denklefltirilir.

Fe2O3(k) + 3H2(g) $ 2Fe(k) + 3H2O(s)

Bir tepkime denklemi denklefltirilmeden, Kütle - Mol - Kütle ‹liflkisi kurulamaz.

Kütlesi bilinen maddenin mol say›s› hesaplanarak, bilinmeyenlerin mol say›la-
r›, tepkime denklemindeki stokiyometrik katsay›larla ifade edilen mol - mol iliflki-
siyle bulunur. 
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tepken-1 in
kütlesi (m1)

stokiyometri ürün-1 in
mol sayısı (n2)

ürün-1 in
kütlesi (m2)

tepken-1 in
mol sayısı (n1)

stokiyometri stokiyometri

tepken-2 nin
kütlesi (m3)

tepken-2 nin
mol sayısı (n3)

ürün-2 nin
mol sayısı (n4)

ürün-2 in
kütlesi (m4)

MA MA

MA MA

fiekil 2.3

Kütle - Mol - Kütle
‹liflkisinin fiematik
Gösterimi
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? mol Fe  (22,50 g Fe) 
1 mol Fe

55,85 g Fe
=










= 0,40 mol Fe

? mol Fe O   (0,40 mol Fe) 
1 mol Fe O

2 mol Fe2 3
2 3=










= 0,20 mol Fe O2 3

? mol H   (0,40 mol Fe) 
3 mol H

2 mol Fe2
2=










= 0,60 mol H2

Ö R N E K



Bulunan mol say›lar›, mol kütleleri yard›m›yla kütleye dönüfltürülür.

Çevirme faktörlerini özümsedi¤iniz zaman birkaç basamakta yapt›¤›n›z ifllemle-
ri çevirme faktörlerini ard arda kullanarak ifllemlerinizi tek basamakta yapabilecek-
siniz. Yukar›daki örnekteki Fe2O3 ün kütlesi flu flekilde hesaplanabilirdi.

Benzer ifllemi H2 nin kütlesini belirlemek için yap›n›z.

Do¤a sporlar›nda, özellikle ma¤arac›l›kta, ayd›nlatma amaçl› kullan›lan karpit lambalar›,
karpitin (CaC2) su ile tepkimesinden ç›kan asetilen (C2H2) gaz›n›n yak›lmas› prensibine
dayan›r. Söz konusu tepkimeyle üretilen 4,25 g asetilenin yak›lmas›yla oluflacak karbon
dioksit ve su miktar›n›, yanma tepkime denklemini yazarak hesaplay›n›z. 

S›n›rlay›c› Bileflen 
fiimdiye kadar anlat›lanlardan, bir kimyasal tepkime gerçeklefltirilirken, denklem-
deki stokiyometrik katsay›lara göre, tepkenlerden uygun miktarlar al›narak tepki-
menin gerçeklefltirilebilece¤i sonucu ortaya ç›kmaktad›r. Ancak gerçekte, bir kim-
yasal tepkime bafllat›l›rken baz› tepkenlerin fazlas› ortamda bulunabilir. Bir baflka
ifadeyle tepkenlerin birisinin miktar› di¤er tepken veya tepkenlere göre azd›r. Bu
durum, özellikle karars›z bilefliklerle çal›fl›ld›¤›nda s›kl›kla karfl›lafl›lan bir durum-
dur. Bu nedenle tepkimede tepkenlerden birisi s›n›rlay›c› hale gelmektedir ve
tepkimenin takibi için s›n›rlay›c› bilefleni belirlemek gerekir. S›n›rlay›c› bileflen,
bir tepkimede ilk harcanan tepkendir ve tepkime sonunda oluflacak ürünlerin
miktar›n› belirler.

fiimdi suyun oluflum tepkimesini inceleyerek s›n›rlay›c› bilefleni anlatmaya
çal›flal›m.

2H2(g) + O2(g) $ 2H2O(s)

Tepkime ortam›na, örne¤in 4 molekül hidrojen ve 4 molekül oksijen koydu¤u-
muzu düflünün, bu durumda tepkime sonunda kaç molekül su oluflur?

452.  Ünite  -  K imyasal  Tepkimeler  ve  Stokiyometr i

? mol H O  (0,40 mol Fe) 
3 mol H O

2 mol Fe2
2=










= 0,60 mol H O2

? g Fe O   (0,20 mol Fe O ) 
159,70 g Fe O

1 mo2 3 2 3
2 3=

ll Fe O
31,94 g Fe O

2 3
2 3










=

? g Fe O   (22,50 g Fe) 
1 mol Fe
55,85 gFe2 3 =




















 
1 mol Fe O

2 mol Fe
 

159,72 3 00 g Fe O

1 mol Fe O

31,94 g Fe O

2 3

2 3

2











= 33

? g H   (0,60 mol H ) 
2,00 g H

1 mol H2 2
2

2
=










=1,20 g H2

? g H O  (0,60 mol H O) 
18,00 g H O

1 mol H O2 2
2

2

=









=10,80 g H O2
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S›n›rlay›c› bileflen bir
tepkimede ilk harcanan
tepkendir.



Denklefltirilmifl tepkime denk-
lemine göre, 2 molekül hidrojen
gaz› ile 1 molekül oksijen gaz›n›n
tepkimesinden 2 molekül su olufl-
maktad›r. Örne¤imizde, ortamda-
ki tüm hidrojen molekülleri 2 mo-
lekül oksijen ile tepkimeye gire-
rek, 4 molekül su oluflturur. Bu
durumda, bafllang›çtaki 4 molekül
oksijenden 2 si tepkimeye girme-
den ortamda kal›r. Böylece bu
tepkimede H2 s›n›rlay›c› bileflen
olurken, O2 ise fazla (afl›r›) bile-
flen olur. Bu durum yanda flema-
tik olarak gösterilmifltir.

Kimya laboratuvarlar›nda, desikatörlerde nem tutucu olarak kullan›lan fosfor pen-
taoksit (P2O5) bilefli¤i elementel fosforun (P), oksijen gaz› (O2) ile tepkimesinden
elde edilmektedir. Bir deneyde, 27,0 g P, 50,0 g O2 ile tepkimeye sokulmufltur. Bu-
na göre tepkimenin s›n›rlay›c› bileflenini bulunuz. 

Çözüm:

4P(k) + 5O2(g) $ 2P2O5(k)

S›n›rlay›c› bilefleni belirlemek için öncelikle tepkenlerin mol say›lar› bulunur.

Tepkime stokiyometrisi gere¤i 4 mol P, 5 mol O2 ile tepkimeye girer. Bu du-
rumda fosforun mol olarak miktar›, ortamdaki oksijenin hepsi ile tepkimeye gire-
cek kadar de¤ildir. 0,871 mol P ile tepkimeye girecek O2 mol say›s›n› hesaplarsak;

bulunur. O halde ortam-

daki O2 fazla bileflen, P ise s›n›rlay›c› bileflendir.

Tepkime Verimi 
Bir tepkime sonunda elde edilebilecek ürünlerin miktarlar› teorik olarak hesaplana-
bilmektedir. Teorik verim hesaplan›rken, tepkimenin %100 verimle gerçekleflti¤i var-
say›l›r ve s›n›rlay›c› bileflen ile ürünler aras›nda stokiyometri iliflkisi kurularak, %100
gerçekleflen bir tepkimede ürünlerden teorik olarak ne kadar oluflaca¤› hesaplan›r.

? mol O   (0,871 mol P) 
5 mol O

4 mol  P2
2=










= 1,089 mol O2
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fiekil 2.4

? mol P  (27,0 g P) 
1 mol P

31,00  g P
=










= 0,871 mol P

? mol O   (50,0 g O ) 
1 mol O

32,00  g O2 2
2

2

=









= 1,563 mol O2

Ö R N E K

fiekil 2.5



Tepkime verimi ise, deneysel ürün miktar› ile teorik ürün miktar› aras›ndaki
iliflkiyi ortaya koyar. Bir tepkimenin verimi genellikle % verim olarak belirlenir ve
afla¤›daki gibi hesaplan›r.

gerçek verim   
%verim=                     ×100

teorik verim

fiimdi tepkime veriminin hesaplanmas›na iliflkin bir örnek çözelim.

Yukar›da s›n›rlay›c› bilefleni bulunan P2O5 in oluflum tepkimesi bir laboratuvarda
gerçeklefltirildi¤inde, deney sonucunda 23,70 g P2O5 elde edilmifltir. Tepkimenin
verimini hesaplay›n›z.

Çözüm:
Yukar›daki örnekte s›n›rlay›c› bileflen olarak P bulunmufltu. S›n›rlay›c› bileflene

ba¤l› olarak oluflacak P2O5 in teorik verimini kütle cinsinden hesaplarsak;

Bulunan bu de¤er teorik verimdir. Gerçek verim 23,70 g olarak verildi¤ine göre;

Bir deneyde, 70,0 g demir (Fe) ile 70,0 g hidroklorik asit (HCl) tepkimesinden 0,85 g hid-
rojen gaz› (H2) oluflmaktad›r. Buna göre a) Tepkimenin s›n›rlay›c› bileflenini bulunuz,
b) Tepkimenin % verimini hesaplay›n›z.

472.  Ünite  -  K imyasal  Tepkimeler  ve  Stokiyometr i

? g P O   (0,871 mol P) 
2 mol P O

4 mol P2 5
2 5=




















= 

142,00 g P O

1 mol P O
2 5

2 5

  61,84 g P O2 5

% verim 
gerçek verim
teorik verim

100  
23,70 g 

= × =
PP O

61,84 g P O
  100  %38,32 dir.2 5

2 5

× =
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Tepkime denklemleri, kimyasal tepkimelerin fle-
matik ifadesidir. Kimyasal tepkime denklemleri,
tepkimeye giren (tepkenlerin) ve tepkimeden ç›-
kan maddelerin (ürünlerin) türleri ve özellikleri,
tepkimenin hangi tür tepkime oldu¤u konular›n-
da bilgi verir. Bir kimyasal tepkime kütlenin ko-
runumu gere¤i mutlaka denklefltirilmifl olmal›d›r.
Kimyasal tepkime denkleminin do¤ru okunmas›
ve yorumlanmas› tepkimelerin tekrarlanabilirli-
¤inde ve evrenselli¤inde önemli faktörlerdir.
Bir tepkime denklemi denklefltirilirken, tepken
veya ürünlerin önüne yaz›lan katsay›lara stokiyo-
metrik katsay›lar denilir. Bu katsay›lar tepkime-
lerde mol say›s› olarak kabul edilerek, kütle - mol
- kütle iliflkileriyle, herhangi bir tepkimede tep-
kenlerden hangi miktarlardan al›n›rsa, ne kadar
ürün oluflabilece¤ini hesaplamak mümkündür.
Bir bilefli¤in bileflimi, çeflitli yöntemlerle bilefli¤i
oluflturan elementlerin türünün ve miktarlar›n›n
belirlenmesiyle ayd›nlat›labilmektedir. Bilefli¤i
oluflturan atomlar›n, kütlece yüzdeleri deneysel
olarak belirlenmekte ve önce molekülün basit
formülü ard›ndan da bilefli¤in mol kütlesi yard›-
m›yla molekül formülü belirlenebilmektedir.

Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren tepken-
ler ile oluflan ürünler aras›nda stokiyometrik katsa-
y›lar yard›m›yla mol - mol, kütle - mol - mol - küt-
le iliflkileri kurarak tepkimedeki bileflenlerden her-
hangi birisinin miktar›n› belirlemek mümkündür.
Tepkime verimi, bir tepkimenin baflar› düzeyini
belirler ve gerçeklefltirilen tepkimeden beklenen
teorik ürün miktar› ile deney sonucunda elde
edilen deneysel ürün miktar›n›n bir oran›d›r. Bir
tepkimede oluflacak ürünün verimi, tepkime ko-
flullar›na ve özellikle s›n›rlay›c› bileflene ba¤l›
olarak de¤iflmektedir. S›n›rlay›c› bileflen tepki-
mede ilk harcanan tepkendir.

Özet
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Δ1. a KClO3(k) $ b KCl(k) + c O2(g)
Yukar›daki tepkime denkleminde a, b, c stokiyometrik
katsay›lar›n›n de¤erleri nedir?

a. 1, 1, 1
b. 1, 1, 3
c.  2, 2, 2
d. 2, 2, 3
e. 3, 2, 2

2. a K4Fe(CN)6 + b H2SO4 + c H2O $ d K2SO4 + e
FeSO4 + f (NH4)2SO4 + g CO
Yukar›daki tepkime ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi
do¤rudur?

a. a = 1, g = 5 
b. a = 2, b = 6
c. b = 6, f = 2
d. c = 6, d = 2
e. e = 2, f = 2

3.

Oksijenin üç farkl› izotopu vard›r ve bu izotoplar›n küt-
leleri ile ba¤›l bolluklar› yukar›daki çizelgede verilmifl-
tir. Buna göre oksijenin ortalama atom kütlesi akb cin-
sinden kaçt›r?

a.  15,980
b. 15,999
c. 16,980
d. 16,999
e. 17,970

4. Bir alafl›m kütlece % 71,60 Cu ve %28,40 Al içermek-
tedir. 2,25 g bir alafl›m örne¤inde Cu ve Al için afla¤›da-
kilerden hangisi do¤rudur? 

a. 0,64 g Al ve 1,42 × 1022 tane Cu atomu
b. 1,64 g Cu ve 1,5 × 1024 tane Cu atomu
c. 2,25 × 10-2 mol Cu ve 1,42 × 1023 tane Al atomu
d. 2,4 × 10-2 mol Al ve 1,42 × 1023 tane Al atomu
e. 2,54 × 10-2 mol Cu ve 1,42 × 1022 tane Al atomu

5. Bir bileflik örne¤inin element analizi sonucunda,
kütlece %46,47 C, %5,80 H, %27,09 N ve % 20,64 O
içerdi¤i bulunmufltur. Buna göre bilefli¤in basit formülü
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. C6H8N3O
b. C6H9N3O2
c. C7H9N2O2
d. C7H10N4O2
e. C7H12N3O

6. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlar› içeren bir fle-
kerin 3,00 g örne¤i yak›ld›¤›nda 4,40 g CO2 ve 1,80 g
H2O oluflmaktad›r. Buna göre flekerin basit formülü
afla¤›dakilerden hangisidir? (fiekerin mol kütlesi 180,06
g/mol dür.)

a. C3H6O3
b. C4H8O3
c. C5H10O4
d. C5H11O5
e. C6H12O6

7. 17,50 g potasyum karbonat (K2CO3) ile ilgili afla¤›-
dakilerden hangisi do¤rudur? 

a. 1,43 mol K2CO3 içerir.
b. 0,43 mol K içerir.
c. 6,08 g O içerir.
d. 4,20 g C içerir.
e. 25 × 1020 tane K2CO3 molekülü içerir.

8. 1,00 g hidrojen gaz›n›n (H2) fazlaca oksijen gaz› (O2)
ile yak›lmas› sonucu bir miktar su (H2O) elde ediliyor.
Daha sonra elde edilen su, sodyum (Na) metali ile tep-
kimeye sokularak sodyum hidroksit (NaOH) ve hidro-
jen gaz› (H2) elde ediliyor. Buna göre afla¤›daki
ifadelerden hangisi do¤rudur? 

a. 0,5 mol O2 tepkimeye girmifltir.
b. 0,5 mol H2 elde edilmifltir.
c. 19,99 g NaOH oluflmufltur.
d. 10,49 g Na tepkimeye girmifltir.
e. 8,02 g H2O kullan›lm›flt›r.

9. SiO2(k) + 4HF(g) $ SiF4(g) + 2H2O(s)
Yukar›da verilen tepkimeye göre 11,99 g HF, 27,03 g
SiO2 ile tepkimeye sokulmufltur. Tepkime sonucunda
0,096 mol SiF4 olufltu¤una göre s›n›rlay›c› bileflen ve
tepkime verimi afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru olarak
verilmifltir?

a. S›n›rlay›c› bileflen SiO2, verim %52,97.
b. S›n›rlay›c› bileflen SiO2, verim %53,43.
c. S›n›rlay›c› bileflen SiO2, verim %60,96.
d. S›n›rlay›c› bileflen HF, verim %53,97.
e. S›n›rlay›c› bileflen HF, verim %63,97.

Kendimizi S›nayal›m

izotop Atomik kütle (akb) Ba¤›l bolluk (%)

16O 15,994915 99,7587

17O 16,999133 0,0374

18O 17,999100 0,2039
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10. 3Ca(OH)2(sulu) + 2H3PO4(sulu) $ Ca3(PO4)2(k) +
6H2O(s)
35,00 g kalsiyum hidroksitin, fazla fosforik asit ile tepki-
mesinden %92,40 verimle kalsiyum fosfat ve su elde edil-
mifltir. Buna göre afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. 45,15 g Ca3(PO4)2 oluflur.
b. 48,87 g Ca3(PO4)2 oluflur.
c. 8,49 g H2O oluflur.
d. 0,28 mol H3PO4 kullan›l›r.
e. S›n›rlay›c› bileflen fosforik asittir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kimyasal Denklemlerin

Denklefltirilmesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kimyasal Denklemlerin
Denklefltirilmesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atom Kütlesi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mol Kavram› ve Avogadro
Say›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kimyasal Formüllerin Belir-
lenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yakma Analizi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mol Kavram› ve Avogadro
Say›s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Stokiyometri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›n›rlay›c› Bileflen” ve “Tepki-
me Verimi” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›n›rlay›c› Bileflen” ve “Tepki-
me Verimi” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

2P(k) + 3Cl2(g) $ 2PCl3(g) sentez tepkimesi

MgO(k) + H2O(s) $ Mg(OH)2(k) sentez tepkimesi

CaCO3(k) $ CaO(k) + CO2(g) ayr›flma tepkimesi

Fe(k) + CuSO4(sulu) $ FeSO4(sulu) + Cu(k) yer de¤ifl-

tirme tepkimesi

Mg(k) + H2O(s) $ MgO(k) + H2(g) yer de¤ifltirme tep-

kimesi

BaCl2(sulu) + Na2SO4(sulu) $ 2NaCl(sulu) +

BaSO4(sulu) iyonik tepkime

S›ra Sizde 2

CO2(g) + 4H2(g) $ CH4(g) + 2H2O(s)
1 mol CO2 gaz›, 4 mol H2 gaz› ile tepkime vererek, 1 mol
CH4 gaz› ve 2 mol s›v› H2O oluflturur.

S›ra Sizde 3

Ortalama atom kütlesi = (0,9221 × 27,9769 g/mol) +
(0,0470 × 28,9765 g/mol) + (0,0309 × 29,9738 g/mol) =
28,09 g/mol

S›ra Sizde 4

S›ra Sizde 5

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›

? mol CaCO (0,90 g CaCO ) 
1 mol CaCO  

100,063 3
3  =

  g CaCO

,0090 mol CaCO
3

3











= 0

? g CaCO   (1 g örnek) 
90 g CaCO  

100 g örnek3
3=











= 0,90 g CaCO
3

? molekül CaCO   (0,090 mol CaCO ) 
6,022 10  

3 3

23

=
× mmolekül CaCO  

1 mol CaCO

5,42

3

3













= ×110  molekül CaCO21
3

? % C  
1,019 g C

2,490 g örnek
  100  % 40,92 = × =   C

? % H  
0,114 g H

2,490 g örnek
 100  % 4,58 H= × =

? % O   
1,357 g O

2,490 g örnek
 100  % 54,50 = × = OO

? g O  2,490 g örnek - 1,019 g C - 0,114 g H = =   1,357 g O
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Elementlerin kütlece yüzdeleri toplanarak sa¤lama ya-
p›ld›¤›nda,
Toplam = 40,92 + 4,58 + 54,50 = 100 bulunur.

S›ra Sizde 6

100 g l›k bir örnek ile çal›fl›ld›¤› kabul edilerek mol sa-
y›lar› hesaplan›r.

Bu de¤erler kullan›larak, bilefli¤i oluflturan her bir ele-
mentin mol say›s› hesaplan›r.

;

buna göre bilefli¤in basit 

formülü CH2Cl dir.

MA (CH2Cl) = 49,46 g/mol

buna göre, bilefli¤in 

molekül formülü, C2H4Cl2 bulunur.

S›ra sizde 7

Δ
CxHyNz + O2 $ CO2 + H2O

Buradan,
? g N = toplam kütle - C kütlesi - H kütlesi 
? g N = 5,00 g - 3,529 g - 0,440 g = 1,031 g N bulunur. 

;

Bu durumda bilefli¤in basit formülü, C4H6N olur.
Basit formülün kütlesi ile bilefli¤in mol kütlesi oranla-
narak molekül formülü bulunur.
MA (C4H6N) = (4 × 12,01 g/mol) + (6 × 1,00 g/mol) +
14,00 g/mol = 68,04 g/mol

2  oldu¤una göre bu 

bilefli¤in molekül formülü C8H12N2 olarak bulunur.

S›ra Sizde 8

2C2H2(g) + 5O2(g) $ 4CO2(g) + 2H2O(g)

? g C  (100 g örnek) 
24,27 g C

100 g örnek
=







= 24,27 g C

? mol CO   (12,93 g CO ) 
1 mol CO

44,01 g CO2 2
2

2

=










= 0,2938 mol CO
2

? mol H O  (3,96 g H O) 
1 mol H O

18,00 g H O2 2
2

2

=










= 0,2200 mol H O
2

? mol C  (0,2938 mol CO ) 
1 mol C

1 mol CO2
2

=










= 0,2938 mol C

? mol H  (0,2200 mol H O) 
2 mol H

1 mol H O2
2

=










= 0,4400 mol H

? g C (0,2938 mol C) 
12,01 g C

1 mol C
=







 =  3,529 g C

? g H (0,4400 mol H) 
1,00 g H

1 mol H
=







    0,440 g H=

?  mol N  (1,031 g O) 
1 mol N

14,00 g N
=







= 0,0736 mol N

? g H  (100 g örnek) 
4,07 g H

100 g örnek
=







= 4,07 g H

? g Cl  (100 g örnek) 
71,65 g Cl

100 g örnek
=







 = 71,65 g Cl

? mol C  (24,27 g C) 
1 mol C

12,01 g C
=







= 2,0208 mol C

? mol H  (4,08 g H) 
1 mol H

1,00 g H
=







 == 4,0800 mol H

? mol Cl  (71,65 g Cl) 
1 mol Cl

35,45 g Cl
=









= 2,0212 mol Cl

C

C

2,0208 mol

2,0208 mol 
= = 1 0,

Cl

C

2,0212 mol

2,0208 mol 
= = 1 0,

C

N

0,2938 mol

0,0736 mol 
= ≅ 4 0,

M  (molekül)

M  (CH O)
  

136,20

68,04
  2A

A 3

= =
M  (molekül)

M  (CH Cl)
 

98,92

49,46
  2,00A

A 2

= =

H

C

4,0800 mol

2,0208 mol 
= = 2 0, H

N

0,4400 mol

0,0736 mol 
= ≅ 6 0,
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S›ra Sizde 9

2Fe(k) + 4HCl(sulu) $ 2H2(g) + 2FeCl2(sulu)

a) s›n›rlay›c› bileflen

Tepkime stokiyometrisi gere¤i 2 mol Fe, 4 mol HCl ile
tepkimeye girer. Bu durumda hidroklorik asitin mol
olarak miktar›, ortamdaki demirin hepsi ile tepkimeye
girecek kadar de¤ildir. 1,920 mol HCl ile tepkimeye gi-
recek Fe mol say›s›n› hesaplarsak;

O halde s›n›rlay›c› bileflen HCl ve fazla bileflen Fe dir.

b) % verim hesab›
S›n›rlay›c› bileflene ba¤l› olarak oluflacak H2 nin teorik
verimini kütle cinsinden hesaplarsak;

Bulunan bu de¤er teorik verimdir. Gerçek verim 0,85 g
verildi¤ine göre;
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Yararlan›lan Kaynaklar

? mol C H  (4,25 g C H ) 
1 mol C H
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2 2
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? g CO  (0,163 mol C H ) 
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2

2 2
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44,01 g CO  

1 mol CO  

2

2
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2
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2

2 2
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18,00 g H O 

1 mol H O 

2

2

== 2,93 g H O
2

? mol Fe  (70 g Fe) 
1 mol Fe

55,85  g Fe
=







= 1,253 mol Fe

? mol HCl  (70 g HCl) 
1 mol HCl

36,45  g HCl
=







= 1,920 mol HCl

? mol Fe  (1,920 mol HCl) 
2 mol Fe

4 mol HCl
=







= 0,960 mol Fe

? g H   (1,920 mol HCl) 
2 mol H

4 mol HCl2
2=




















=

 
2,00 g H

1 mol H

 1,92 g 

2

2

HH
2

% verim 
gerçek verim

teorik verim
100  

0,85 g H
= × = 22

2
1,92 g H

  100

 % 44,27 dir.

×

=





Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Enerji ve türlerini aç›klayabilecek,
Sistemi tan›mlayabilecek, 
Termodinami¤in birinci yasas›n› ifade edebilecek,
‹ç enerji, entalpi, ifl ve ›s› kavramlar›n› aç›klayabilecek,
Ekzotermik ve endotermik tepkimeleri birbirinden ay›rt edebilecek,
Kalorimetreyi anlatabilecek,
Tepkime entalpisini tan›mlayabilecek,
Hess yasas›na dayanarak tepkime entalpisi hesaplayabilecek,
Standart oluflum entalpisini ifade edebilecek,
Standart oluflum entalpilerinden faydalanarak tepkime entalpisini hesaplaya-
bileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Enerji
• Sistem
• Çevre
• Termodinami¤in Birinci Yasas›
• ‹ç Enerji
• Entalpi

• ‹fl
• Is›
• Kalorimetre
• Tepkime Entalpisi
• Hess Yasas›
• Standart Oluflum Entalpisi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Genel Kimya Termokimya

• ENERJ‹
• TERMOD‹NAM‹⁄E G‹R‹fi
• KALOR‹METRE
• TEPK‹ME ENTALP‹S‹

3
GENEL K‹MYA



ENERJ‹
Kimyasal tepkimeler ile tepkenlerin ürünlere dönüfltü¤ünü ve tepkime sonunda
kütlenin korundu¤unu, yani tepkimelerde kütle kayb› veya kazan›m› olmad›¤›n›
Ünite 1 de gördük. Kimyasal tepkimelerde, tepkenler ürünlere dönüflürken bu dö-
nüflüme efllik eden bir baflka olgu vard›r. Bu da tepkimeler s›ras›ndaki enerji al›fl-
veriflidir. Her kimyasal tepkimeye az veya çok enerji (de¤iflimi) efllik eder. Günlük
yaflamda baz› tepkimeler temel olarak enerji üretmek amac›yla gerçeklefltirilirler.
Bunlara örnek olarak evlerimizi ›s›tmak için kömür veya do¤al gaz yakmak yani
oksijen ile tepkimeye sokmak, tafl›tlar› hareket ettirmek için motorlar›nda benzin
yakmak gibi tepkimeleri verebiliriz. Bu tepkimelerde aç›¤a ç›kan enerji oldukça
büyüktür. Örne¤in metan›n yanma tepkimesi,

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)

enerji veren (salan) bir tepkimedir. Buna karfl›l›k baz› tepkimeler tam tersine
enerji alan tepkimelerdir. Örne¤in suyun hidroliz (ayr›flma) tepkimesi 

2H2O(s) → 2H2(g) + O2(g)

ancak enerji sa¤lanarak gerçeklefltirilebilir. Bu tepkime enerji alan bir tepkimedir.
fiimdi kendimize flu soruyu sorabiliriz: “Kimyasal tepkimeler s›ras›ndaki enerji-

nin kayna¤› nedir?” Bu enerjinin kayna¤› kimyasal ba¤lard›r. Kimyasal tepkime-
ler s›ras›nda tepkenlerdeki ba¤lar›n bir k›sm›n›n veya tamam›n›n k›r›lmas› enerji
gerektirirken, ürünlerin oluflumu s›ras›nda yeni ba¤lar›n oluflmas› ise enerji aç›¤a
ç›kar›r. Sonuçta bir tepkimenin enerji mi aç›¤a ç›karaca¤› yoksa enerji mi alaca¤›,
ba¤lar›n k›r›lmas› için verilen enerji miktar› ile ba¤ oluflumu s›ras›nda aç›¤a ç›kan
enerji miktar›n›n toplam›na ba¤l›d›r. Kimyasal tepkimeler s›ras›nda gerçekleflen
enerji de¤iflimlerini (al›flveriflini) inceleyen bilim dal›na termokimya denir ve ter-
modinami¤in bir dal›d›r.

Bu ünite de önce enerji ve ilgili kavramlar üzerinde duraca¤›z. Daha sonra kim-
yasal tepkimelerdeki enerji de¤iflimini inceleyece¤iz.

Enerji, maddenin aksine etkileriyle bilinir ve tan›n›r; enerji görülemez, dokunu-
lamaz, tart›lamaz, do¤rudan ölçülemez. Enerji, genellikle ifl yapma kapasitesi
veya ›s› verme kapasitesi olarak tan›mlan›r. ‹fl, kütlesi olan bir cismi hareket et-
tiren enerjidir ve k›saca kuvvet × yol olarak tan›mlanabilir. Bununla birlikte iflin
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Kimyasal ba¤lar, Ünite 5 de
detayl› olarak görülecektir.



baflka türleri de vard›r. Is› da bir enerjidir ve yüksek s›cakl›k bölgesinden düflük s›-
cakl›k bölgesine transfer olan enerjidir. Dolay›s›yla ›s› bir cismin s›cakl›¤›n›n artma-
s›na neden olan enerjidir ve kinetik enerji ile iliflkilidir. Cisimler iki tür enerjiye sahip
olabilirler: Kinetik enerji ve potansiyel enerji. Kinetik enerji, hareket enerjisidir ve
bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesi (m) ve h›z›yla (u) flu flekilde iliflkilidir:

Örne¤in bir kiflinin bir topa vurmas›yla topun (belirli bir kütlesi ve h›z› oldu-
¤undan) kinetik enerjisi olur. Havay› oluflturan baflta azot ve oksijen molekülleri
belirli kütleye sahip olmalar› ve sürekli hareket etmeleri nedeniyle kinetik enerji-
ye sahiptirler.

Potansiyel enerji ise bir cismin konumundan dolay› sahip oldu¤u enerji olup
depolanm›fl enerjidir. Potansiyel enerji bir cismin üzerine etki eden bir kuvvet ol-
du¤unda var olan enerjidir. Örne¤in yerde duran bir topun potansiyel enerjisi var-
d›r. Çünkü topa yerçekimi kuvveti etki etmekte ve bir kuvvet uygulamaktad›r. Yer-
çekimi büyük cisimlere etki eden önemli bir kuvvettir ve bu kuvvet nedeniyle bir
cismin potansiyel enerjisi, cismin kütlesi (m), yerçekimi ivmesi (g) ve yerden yük-
sekli¤i (∆h) ile flu flekilde iliflkilidir:

Ep = mg∆h

Atom, proton, elektron gibi çok küçük parçac›klar›n potansiyel enerjilerine yer-
çekimi kuvvetinin etkisi hemen hemen yoktur. Bu tür küçük parçac›klar›n potan-
siyel enerjileri, parçac›klar aras›ndaki çekme veya itme kuvvetlerinden kaynaklan-
maktad›r. Atomlar›n kimyasal ba¤lanmalarla belli düzende yer ald›¤› yap›lar olan
moleküllerde, depolanm›fl ve tepkimeler s›ras›nda aç›¤a ç›kan enerji potansiyel
enerjidir.

Bir cismin kinetik enerjisi potansiyel enerjiye, potansiyel enerjisi kinetik enerji-
ye dönüflebilir. Örne¤in belli bir yükseklikten düflmekte olan bir topun kinetik
enerjisi artarken potansiyel enerjisi azalmaktad›r. Buna karfl›l›k havaya at›lan bir
topun da yükseldikçe yavafllad›¤›ndan kinetik enerjisi azal›rken, potansiyel enerji-
si artmaktad›r. Enerjinin türetilmifl SI birimi joule dur ve J sembolüyle gösterilir.
Joule birimi; kütle, uzunluk ve zaman temel SI birimleriyle flu flekilde iliflkilidir:

Enerji için kalori de s›kl›kla kullan›lan ancak SI birimi olmayan bir enerji biri-
midir ve cal sembolüyle gösterilir. Enerji için bu iki birim aras›ndaki dönüfltürme-
ler, 1 cal=4,184 J eflitli¤i kullan›larak yap›l›r. fiimdi joule ün kaloriye dönüfltürülme-
si ile ilgili bir örnek yapal›m.

Kütlesi 5 g olan bir kesme fleker yak›ld›¤›nda 82,48 kJ enerji aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu
aç›¤a ç›kan enerji kaç kilokaloridir?

Çözüm: 1 cal = 4,184 J oldu¤una göre,

elde edilir.
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Bir g›da maddesinin ambalaj›nda enerji de¤eri olarak 78 kcal/100 g verilmifltir. Bu g›da
maddesinin 1 gram›n›n joule olarak enerji de¤eri nedir?

TERMOD‹NAM‹⁄E G‹R‹fi
Termodinamik bir bilim dal› olarak ›s›y› ifle dönüfltürmek ve enerji üretmek için
yap›lan çal›flmalar sonucu ortaya ç›km›flt›r. Termodinamik fiziksel ve kimyasal sü-
reçler s›ras›nda gerçekleflen her türden enerji al›flveriflini, süreçlerin kendili¤inden
olma e¤ilimlerini ve denge konumlar›n› inceler. Her termodinamiksel süreç, sistem
ve çevre belirlenerek incelenir. fiimdi sistem ve çevre kavramlar›n› görelim.

Sistem ve Çevre
Termodinamik alan›ndaki herhangi bir süreç sistem ve onun etkileflti¤i çevre be-
lirlenerek irdelenebilir. Sistem, temodinamik süreç aç›s›ndan evrenin incelemek
istedi¤imiz parças›d›r. Çevre, ise sistemin d›fl›nda kalan her fleyi kapsar. Dolay›s›y-
la sistem ve çevre tüm evreni oluflturur.

Sistem Çevre Sistem + Çevre = Evren 

Sistemin evrenin incelemek istedi¤imiz parças› oldu¤unu ifade etmifltik. Sistem
büyük küçük herfley olabilir; bir doku hücresi de, bir kimyasal tepkime de, bir ara-
ba motoru da, bir kalorifer kazan› da, bir enerji santrali de sistem olarak al›n›p, ter-
modinamik aç›dan incelenebilir. fiekil 3.1 de bir kimyasal süreç için sistem ve çevre
gösterilmifltir.

Sistem aç›k, kapal› ve izole sistem
olabilir (fiekil 3.2). Aç›k sistemde, sis-
tem çevre ile hem madde ve hem de ener-
ji al›flverifli yapar. Aç›k sisteme evlerde
›s›nma amaçl› kullan›lan sobalar, arabalar
örnek olarak verilebilir. Kapal› sistem,
çevre ile madde al›flverifli olmayan, an-
cak enerji al›flverifli olan sistemdir. Kapa-
l› sistemlere örnek olarak kimyasal tepki-
meler, piller, buz veya s›cak su torbalar›
verilebilir. Bildi¤iniz gibi kimyasal tepki-
melerde kütle korunmaktad›r. ‹zole sis-
tem, çevresi ile madde ve enerji al›flveri-
fli olmayan sistemdir.

Termodinamik bir süreci incelemek
için önce sistemin ne oldu¤unun belir-
lenmesi gerekti¤ini söylemifltik. fiimdi
kendimize “Termodinamiksel bir süreç na-
s›l incelenir?” sorusunu sorabiliriz. Termodinamiksel süreçler, termodinamik yasala-
r›na dayan›larak incelenir ve sonuçlara ulafl›l›r. Termodinami¤in üç temel yasas›
vard›r ve bu ünitede yaln›zca termodinami¤in birinci yasas›n› görece¤iz.
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Araba motoru hangi sisteme örnektir?

Termodinami¤in Birinci Yasas›
Termodinami¤in birinci yasas› enerjinin korunumu yasas›d›r ve enerjinin yoktan
var, vardan yok edilemeyece¤ini ancak bir halden bir baflka hale dönüflebilece¤i-
ni ifade eder. fiimdi bu yasa ile ilgili iç enerji, ifl ve ›s› kavramlar› üzerinde dural›m.

‹ç Enerji
Bir sistemin toplam enerjisi o sistemin iç enerjisi (E) olarak adland›r›l›r. ‹ç enerji,
sistemdeki maddeyi oluflturan tüm taneciklerin kinetik enerjileri ile taneciklerin
birbirleriyle etkileflmelerinden do¤an potansiyel enerjilerinin toplam›d›r. Bir baflka
flekilde ifade edersek, sistemin iç enerjisi, sistemdeki bütün atomlar›n, molekülle-
rin ve iyonlar›n enerjilerinin toplam›d›r.

Bir sistemin iç enerjisi, sisteme enerji verildi¤i zaman artar ve sistemden enerji
al›nd›¤› zaman azal›r. Sisteme verilen ve sistemden al›nan enerji, ifl (w) ya da ›s› (q)
fleklinde olabilir. Sisteme verilen enerjinin (ifl veya ›s›) de¤eri pozitif bir de¤erdir,
sistemden al›nan enerjinin (ifl veya ›s›) de¤eri negatif bir de¤erdir (fiekil 3.3).

Sistemin ilk durumundaki iç enerjisi Ei

ise, ifl (w) ve/veya ›s› (q) enerjisi al›n›p
veya verildikten sonra sistemin iç enerjisi-
nin Es oldu¤unu düflünelim. Bu durumda
sistemin iç enerjisindeki de¤iflim (∆E)

∆E = Es - Ei

olur. Sistemin iç enerjisi ∆E kadar artm›flsa, bu kadar enerji çevreden sisteme akm›fl-
t›r yani çevrenin enerjisi ∆E kadar azalm›flt›r. Böylece evrenin toplam enerjisinde
herhangi bir de¤iflme olmam›fl, sabit kalm›flt›r. Bunun tersi de, yani sistemin iç 
enerjisi ∆E kadar azalm›flsa, çevrenin iç enerjisi o kadar artm›flt›r. Sonuçta
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fiekil 3.3
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Sistemden Al›nan ‹fl
-w ve Is› -q



∆E + ∆Eçevre = 0

olur. Örne¤in, sistemimizin iç enerjisi, sisteme yap›lan ifl veya verilen ›s› sonucu
150 J artm›fl olsun. Bu durumda çevrenin iç enerjisindeki de¤iflim yukar›daki eflit-
li¤e göre -150 J olmufltur. Yani çevrenin iç enerjisinde 150 J luk bir azalma olmufl-
tur. Bu süreç sonunda evrenin enerjisinde net bir de¤iflme olmam›flt›r.

Kimya ile ilgili sistemlerde, sistemin iç enerjisindeki de¤iflme
a. Kimyasal tepkime
b. S›cakl›k art›fl›
c. Faz dönüflümü (erime ve donma, buharlaflma ve yo¤unlaflma, süblimleflme

gibi) nedeniyle olur.
Bir sistemin ne kadar iç enerjiye sahip oldu¤u genel olarak bilinemez. Yani yu-

kar›daki ba¤›nt›daki Es ve Ei nin de¤erleri tam bilinemez. Ancak bu iki de¤erin
aras›ndaki fark (∆E) kolayca hesaplanabilir veya bulunabilir.

‹ç enerji (E) bir hal fonksiyonudur ve sistemin kapasite özelli¤idir. Hal fonksi-
yonu, de¤eri gidilen yola ba¤l› olmay›p iki hal aras›ndaki farka ba¤l› olan fonksi-
yondur. fiimdi hal fonksiyonunu bir örnekle aç›klamaya çal›flal›m: Elimizde, 25 oC
de 10 g su (sistem) olsun ve bunun s›cakl›¤›n› 50 oC ye ç›karal›m. Bu suyun ilk hal-
deki iç enerjisi Ei (hal fonksiyonu) ve son haldeki iç enerjisi Es (hal fonksiyonu)
ise, s›cakl›¤›n› 25 oC den 50 oC ye getirme süreci sonunda iç enerjisindeki de¤iflim
∆E = Es - Ei kadar olur. Buradaki ∆E nin de¤erini belirlemek için suyun 25 oC den
50 oC ye ne flekilde ›s›t›ld›¤›n› bilmemize gerek yoktur. Örne¤in bu su dakikada 1
oC lik art›flla veya dakikada 3 oC art›flla 25 oC den 50 oC ye getirilmifl olabilir veya
su önce 25 oC den 10 oC ye so¤utulup ard›ndan 50 oC s›cakl›¤a getirilmifl olabilir
veya bu süreç için bunlar gibi düflünülebilecek sonsuz yollardan biri izlenmifl ola-
bilir. Ancak hangi yoldan gidilirse gidilsin 10 g suyun s›cakl›¤›n›n 25 oC den 50 oC
ye getirilmesi sonucu iç enerjisindeki de¤iflim (∆E) hep ayn› olur. Sonuç olarak iç
enerji bir hal fonksiyonu oldu¤undan bir sistemin iç enerjindeki de¤iflimin de¤eri
gidilen yollara ba¤l› de¤ildir.

fiimdi tekrar yukar›da verdi¤imiz örne¤e dönelim. O örnekte sistemin iç enerji-
si ilk haline göre +150 J artm›flt›. Sistemin iç enerjisindeki bu art›fl, sisteme ›s› veri-
lerek mi, ifl yap›larak m›, hem ›s› verilerek hem de ifl yap›larak m›, yoksa ifl ve ›s›-
dan biri verilip di¤erinden 150 J daha az bir enerji sistemden al›narak m› gerçek-
leflmifltir? Bu bilinmemektedir. Ancak bu süreçte bilinen fley, sistemin iç enerjisin-
deki de¤iflimin (∆E) al›nan veya verilen ›s› ve ifl miktar›na ba¤l› oldu¤udur. Buna
göre bir sistemde iç enerji de¤iflimi, ›s› ve ifl ile

∆E = q + w

fleklinde iliflkilidir. Bu ba¤›nt› termodinami¤in birinci yasas›n›n matematiksel ifade-
sidir.

‹ç enerji de¤iflimi de¤erinin, ilk ve son halin iç enerjileri (hal fonksiyonlar›) ara-
s›ndaki farka ba¤l› oldu¤unu (yola ba¤l› olmad›¤›n›) görmüfltük. Ancak ›s› (q) ve ifl
(w) yola ba¤l› fonksiyonlard›r (yol fonksiyonlar›d›r) yani de¤erleri sürecin nas›l
gerçekleflti¤ine ba¤l›d›r. Örne¤in hidrojen gaz›, oksijen gaz› ile kar›flt›r›l›p yak›larak
tepkimeye sokuldu¤unda aç›¤a ›s› enerjisi ç›kar yani bu süreç (tepkime) çevreye
›s› verir. Buna karfl›l›k ayn› miktarda hidrojen gaz› ile oksijen gaz› bir yak›t pili dü-
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fleklinde yazmaya gerek
yoktur.)



zene¤inde tepkimeye sokuldu¤unda aç›¤a ç›kan enerji ›s› yerine elektrik enerjisi-
dir ve bu enerji ile bir motor çal›flt›r›l›p ifl üretilebilir. Yani çevreye ifl yap›l›r. Gö-
rüldü¤ü gibi iç enerjinin azalmas› karfl›l›¤› bir süreçte ›s› aç›¤a ç›km›flt›r, di¤er sü-
reçte ise çevreye ifl yap›lm›flt›r. Sonuç olarak q ve w birer yol fonksiyonudur ancak
toplamlar› (q + w = ∆E) bir hal fonksiyonudur.

Bir gaz örne¤i 500 J luk ›s› al›rken, d›flar›ya 175 J luk ifl yapm›flt›r. Gaz›n iç enerji-
sindeki de¤iflimi hesaplay›n›z.

Çözüm:
Çözüm için termodinami¤in birinci yasas›na iliflkin ∆E = q + w ba¤›nt›s›n› kullan-
mam›z gerekir. Bu süreçte ›s› sistem taraf›ndan al›nd›¤›ndan q = +500 J, sistem d›-
flar›ya ifl yapt›¤› için w = - 175 J olur. Bu de¤erler ba¤›nt›da yerine yaz›l›rsa, iç ener-
ji de¤iflimi,

∆E = 500 J - 175 J = 325 J olarak bulunur.

Bir süreçte, sisteme 800 J luk ifl yap›lm›fl ve sistem çevreye 350 J luk ›s› vemifltir. Bu süreç
sonunda sistemin iç enerjisinde ne kadar de¤ifliklik olmufltur?

‹fli daha önce kuvvet ile yolun çarp›m› olarak tan›mlam›flt›k ancak çeflitli ifl tür-
leri oldu¤unu da söylemifltik. Bunlardan biri de genleflme ve s›k›flma (bas›nç-
hacim) iflidir ve gaz içeren sistemler için önemlidir (fiekil 3.4).

Sabit bir d›fl bas›nca karfl› genleflen bir gaz›n çevreye yapt›¤› bas›nç-hacim ifli

w = -P∆V = -P(Vs - Vi)

ba¤›nt›s› ile hesaplanabilir. Burada P, sabit d›fl bas›nç; ∆V, gaz›n hacmindeki de-
¤iflmedir. Bu ba¤›nt›da P her zaman pozitif bir de¤er oldu¤undan gaz›n genleflme-
si (Vs>Vi) sonucu ortaya ç›kan iflin de¤eri negatif olur, bu da sistemin çevreye ifl
yapt›¤›n› gösterir. fiekil 3.4 de görüldü¤ü gibi genleflme sonucu m kütleli cisim po-
tansiyel enerji kazanm›flt›r. Burada sistem gaz oldu¤una ve m kütleli cisim çevrede
yer ald›¤›na göre bu durumda sistemin çevreye ifl yapt›¤› aç›kt›r. 
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fiekil 3.4

Bir Piston ‹çine
Hapsedilmifl Bir
Gaz ‹çin Genleflme
‹fli (S›cakl›k; sabit)



Gaz›n s›k›flmas›nda ise Vs<Vi oldu¤undan çevreden sisteme ifl yap›l›r ve iflin de-
¤eri pozitif bir de¤erdir. E¤er gaz›n hacminde bir de¤ifliklik olmazsa (∆V = 0), bu
durumda sisteme çevreden yap›lm›fl veya sistemin çevreye yapt›¤› bir ifl yoktur. Bu
durumda iç enerji de¤iflimi yaln›z sabit hacimde al›nan veya verilen ›s›ya eflittir.

∆E = q + w = q - P∆V = qV

fiimdi genleflme ifline iliflkin bir örnek yapal›m:

12,0 L hacim kaplayan bir gaz ›s›t›larak 40,0 L ye tek ad›mda genlefltiriliyor. 1 atm
sabit d›fl bas›nca karfl› gerçeklefltirilen bu genleflmede sisteme 8,25 kJ ›s› verildi¤i
belirleniyor. Gaz›n (sistemin) iç enerji de¤iflimini hesaplay›n›z.

Çözüm: Bu durumda Vi = 12,0 L, Vs = 40,0 L verilmektedir.

∆E = q + w

∆E = qp - P∆V = qp - P(Vs - Vi)

∆E = 8250 J - 1 atm (40,0 L - 12,0 L) 

bulunur.

Bir azot gaz› örne¤i 25 oC de 1,63 atm lik bir d›fl bas›nç taraf›ndan 9,2 L den 6,3 L ye
s›k›flt›r›lmaktad›r. Bu süreç sonucu gaza yap›lan ifl miktar›n› joule ve kalori cinsinden
hesaplay›n›z.

Entalpi 
Günlük yaflam›m›zda, laboratuvarlarda, fabrikalarda birçok süreç sabit hacimli sis-
temlerde de¤il sabit bas›nç alt›ndaki sistemlerde, özellikle atmosferik bas›nç alt›n-
da yürürler. Böyle bir süreç için termodinami¤in birinci yasas›,

∆E = q + w

∆E = qp - P∆V

fleklinde yaz›labilir ve bu eflitli¤in düzenlenmesiyle,

Es - Ei = qp − P(Vs - Vi)

qp = (Es + PVs) - (Ei + PVi)

qp = ∆(E + PV)

eflitli¤i elde edilir. E+PV fonksiyonu termodinamikte entalpi olarak tan›mlanm›fl
ve H sembolü ile gösterilmifltir.

H = E + PV

Bu durumda bir sistemin entalpi de¤iflimi (∆H)

∆H = ∆(E + PV)

∆H = qp
olur.
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Bir termodinamiksel nicelik
de, indis olarak gösterilen
büyüklü¤ün sabit tutuldu¤u,
de¤iflmedi¤i anlafl›l›r. qV
gösteriminde V sabittir, yani
al›nan veya verilen ›s› (q)
sabit hacimde al›nm›fl veya
verilmifltir.
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Bir sistemde entalpi de¤iflimi (∆H), sabit bas›nçta yürüyen bir süreçte çevreden al›-
nan veya verilen ›s› miktar›na eflittir. Entalpi de, iç enerji gibi bir hal fonksiyonudur. 

Piston içine hapsedilmifl 6,0 litre hacme sahip bir azot gaz› örne¤i sabit 1,00 atmos-
fer d›fl bas›nca karfl› ›s› verilerek 7,5 litreye genlefltiriliyor. Bu süreç sonunda gaz›n
iç enerjisinde 20800 J luk bir art›fl oluyor. Bu süreç sonunda gaz›n entalpisindeki
de¤iflimi hesaplay›n›z.

Çözüm:

∆H = ∆(E + PV) = ∆E + P∆V+ V∆P dir. D›fl bafl›nç sabit oldu¤u için ∆P= 0 olur
ve bu ba¤›nt›

∆H = ∆E + P∆V haline gelir. fiimdi çözümümüzü bu ba¤›nt›y› kullanarak yapal›m.

∆H = 20800 J + (1 atm) (7,5 L - 6,0 L)

= 20800 J + 152 J = 20952 J

S›v› suyun 1,5 molü 1 atm bas›nçta 100 oC de 61,0 kJ ›s› alarak buharlaflmaktad›r. Bu bu-
harlaflma sürecinde suyun iç enerjisi ne kadar artm›flt›r? 1,5 mol s›v› suyun hacmi 27 cm3

ayn› miktar buhar›n hacmi 45,9 L dir.

Ekzotermik ve Endotermik Süreçler
Ekzotermik süreç, ›s› veren bir süreçtir yani bu süreçte çevreye ›s› verilir. Ekzo-
termik süreç bir kimyasal tepkime olabilir. Örne¤in demir(III) oksit (Fe2O3) bilefli-
¤inde demir(III) ün alüminyumla indirgenmesi olan termit tepkimesi tipik ekzoter-
mik tepkimeye örnektir. Bu tepkime sonucunda tepkime ortam›ndaki s›cakl›k o
kadar artar ki demiri eritir. Ekzotermik tepkimeye bir baflka örnek olarak sönme-
mifl kireç (CaO) ile suyun tepkimesi verilebilir. Bu iki tepken kar›flt›r›ld›¤›nda
Ca(OH)2 ürünü oluflur ve aç›¤a ç›kan ›s› suyu kaynatacak kadar ›s›t›r. 

Endotermik bir süreçte ise ›s› absorblan›r (so¤urulur) yani çevreden sisteme
›s› verilir. Endotermik tepkimelerin ço¤unda absorblanan ›s› oldukça azd›r. Endo-
termik tepkimeye örnek olarak, baryum hidroksit oktahidrat (Ba(OH)2

.8H2O) ile
amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) tepkimesi verilebilir. Bu tepkime sonunda tepki-
menin ›s› absorplamas› nedeniyle tepkime kab› so¤ur ve havan›n nemi kap üze-
rinde yo¤unlafl›r.

Çözünme süreçleri de, çözücü ve çözünenin cinsine ba¤l› olarak endotermik
veya ekzotermik olabilir ve az veya çok miktarda ›s› al›n›r veya sal›n›r. Örne¤in,
haz›r so¤utma setlerinde, bir su paketi ile bir paket amonyum nitrat (NH4NO3) tu-
zu bulunur. Tuz ile suyu birbirinden ay›ran engel kald›r›ld›¤›nda amonyum nitrat
çok miktarda ›s› absorblayarak çözünür, böylece so¤uma sa¤lan›r.

Hal de¤iflimleri de endotermik veya ekzotermik olabilir. Tüm buharlaflma ve
erime olaylar› endotermiktir. Yo¤unlaflma ve donma olaylar› ise ekzotermiktir.

Ünitemizin bu k›sm›na kadar termodinami¤in birinci yasas›n› ve baz› termodi-
namik kavramlar›n› gördük. Ünitemizin bundan sonraki k›sm›nda kimyasal tepki-
melerdeki enerji de¤iflimleri (termokimya) üzerinde duraca¤›z.
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KALOR‹METRE
Bir termodinamik süreç s›ras›nda al›nan veya verilen ›s›n›n miktar›, s›cakl›k de¤ifli-
mi yard›m›yla belirlenir. S›cakl›k ölçülebilen bir nicelik olmas›na karfl›n ›s› do¤ru-
dan ölçülemeyen bir niceliktir. Dolay›s›yla bir süreçte al›nan veya verilen ›s› mik-
tar› dolayl› yoldan belirlenebilmektedir. Al›nan veya verilen ›s›n›n belirlenmesine
yarayan sistemlere kalorimetre denir.

S›cakl›k ölçümüne dayanarak bir madde taraf›ndan al›nan veya verilen ›s›n›n
miktar›n› nas›l bulabiliriz? Bir madde taraf›ndan al›nan veya verilen ›s› ile ortaya ç›-
kan s›cakl›k de¤iflimi aras›ndaki iliflki o maddenin ›s› kapasitesi ile ilgilidir. Bir
madde taraf›ndan al›nan veya verilen ›s› ile oluflan s›cakl›k de¤iflimi flu flekilde ilifl-
kilendirilebilir:

q = C ∆T

Burada C, ›s› kapasitesi olup bir maddenin s›cakl›¤›n› 1 oC (veya 1 K) artt›r-
mak için gerekli ›s› miktar›d›r. Is› kapasitesi, maddenin bir kapasite özelli¤idir, do-
lay›s›yla madde miktar›na ba¤l›d›r ve birimi J/oC veya J/K dir. Bu nedenle ›s› ka-
pasitesinin madde miktar› ile iliflkilendirmek üzere özgül ›s› (s) tan›mlanm›flt›r. Öz-
gül ›s›, bir maddenin 1 gram›n›n s›cakl›¤›n› 1 oC (veya 1 K) artt›rmak için verilme-
si gereken ›s› miktar›d›r ve birimi J/g oC (veya J/g K) dir. Dikkat ederseniz özgül
›s› bir fliddet özelli¤idir. O halde ›s› kapasitesi ile özgül ›s› flu flekilde iliflkilidir:

C = ms

Buradan bir maddenin ald›¤› veya verdi¤i ›s›n›n miktar› (q) ile s›cakl›k art›fl› ve-
ya azal›fl› aras›ndaki iliflki

q = ms∆T

eflitli¤i ile ifade edilir. Özgül ›s›n›n tan›m›nda madde miktar› 1 gram olarak kabul
edilmifltir. 1 mol maddeye ba¤l› bir ›s› tan›m› da kimya alan›nda s›kl›kla kullan›l-
maktad›r. Buna molar ›s› denilmektedir. Molar ›s›, bir mol maddenin s›cakl›¤›n› 1
oC (veya 1 K) artt›rmak için verilmesi gerekli ›s› miktar›d›r. Molar ›s›n›n birimi
J/mol oC veya J/mol K dir.

10 oC de bulunan 125 gram suyun s›cakl›¤›n› 30 oC ye yükseltmek için kaç kJ ›s›
vermek gerekir.

Çözüm:

Su için özgül ›s› (s) = 4,184 J/g oC dir, ∆T = 30 oC - 10 oC = 20 oC bulunur.

Verilen de¤erleri q = ms∆T eflitli¤inde yerine koyarsak,

olarak bulunur.

5 gram alüminyum (Al) örne¤inin s›cakl›¤›n› 15 °C den 50 °C ye getirmek için 158 J ›s› ve-
rilmifltir. Alüminyum özgül ›s›s›n› ve molar ›s›s›n› hesaplay›n›z.

q =
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∆T de¤eri; oC ve K birimleri
cinsinden ayn› say›sal
de¤ere sahiptir. Örne¤imiz
için, ∆T = 20 oC (veya ∆T =
20 K) dir.
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Kimyasal tepkimelerde ›s› al›flveriflini ve miktar›n› belirlemek için kalorimetre-
ler kullan›l›r. Kalorimetreler, sabit-hacim kalorimetreleri ve sabit bas›nç-kalorimet-
releri olarak iki tipe ayr›l›rlar. fiimdi bir kimyasal tepkimede aç›¤a ç›kan ›s›n›n ka-
lorimetre ile nas›l belirlenece¤ini görelim.

Sabit-Hacim Kalorimetresi
Sabit-hacim kalorimetresi, çevre ile ›s› al›flverifline izin vermeyecek flekilde (izo-
le edilmifl) tasarlanm›fl bir kab›n içine bas›nca dayan›kl› sabit hacimli bir yanma ka-
b› (bomba) ve bu kab›n etraf›na belirli miktarda su doldurulmas›yla haz›rlanm›fl bir
düzenektir (fiekil 3.5). Sabit-hacim kalorimetresine kalorimetre bombas› da de-
nir. Sabit-hacim kalorimetresi sistem olarak kabul edildi¤inde, bu sistemin çevre ile
›s› al›flverifli pratik olarak yoktur. Ancak kalorimetrenin bombas›nda ›s› veren bir
süreç (tepkime) gerçekleflti¤inde aç›¤a ç›kan ›s›, bomban›n etraf›ndaki suyun ve
bombay› da içeren kalorimetrenin ›s›nmas›na neden olur. Suyun s›cakl›¤›nda ölçü-
len art›fl yard›m›yla ›s› veren (ekzotermik) bir kimyasal tepkimede aç›¤a ç›kan ›s›
hesaplan›r.

Sabit-hacim kalorimetreleri ile genellikle organik maddelerin yanma ›s›lar› (tep-
kime iç enerji de¤iflimleri) ölçülür. Bunun nedeni yanma tepkimeleri ile aç›¤a ç›-
kan ›s›n›n miktar›n›n büyük olmas›, dolay›s›yla kalorimetredeki suyun s›cakl›¤›nda
ki de¤iflmenin büyük olmas› yani sudaki s›cakl›k fark›n›n kolayl›kla ölçülebilmesi-
dir. Yanma tepkimeleri, ayr›ca h›zl› tepkimeler olup, genellikle yan ürün vermeyen
yüksek enerjili tepkimelerdir. Bu nedenlerden dolay› genellikle yanma tepkimele-
rinin yanma ›s›lar› sabit-hacim kalorimetresi ile ölçülür. 

fiimdi basit bir gösterimi fiekil 3.5 de verilen sabit-hacim kalorimetresinin tep-
kime ›s›s›n›n ölçülmesinde nas›l kullan›ld›¤›n› görelim: Kütlesi ölçülmüfl bir örnek,
bombaya (yanma kab›na) konur, bomba gaz kaç›rmayacak flekilde kapat›l›r ve içi-
ne yakma için gerekli olandan fazla oksijen gaz› doldurulur. Bombadaki yanma
(tepkime), elektrik verilerek ›s›t›lm›fl bir tel ile bafllat›l›r ve tepkime sonucu aç›¤a
ç›kan ›s› yanma kab›n›n d›fl›ndaki suyu ›s›t›r. Yanma kab›n›n d›fl›ndaki suyun s›cak-
l›¤›ndaki art›fl durdu¤u zaman yanma süreci tamamlanm›fl olur. Yanma nedeniyle
aç›¤a ç›kan ›s›, su taraf›ndan al›nan ›s› ile kalorimetre taraf›ndan al›nan ›s›ya eflittir.
Kalorimetre düzene¤i ile çevre aras›nda ›s› al›flverifli olmad›¤›ndan

qsistem = qtepkime + qsu + qkalorimetre = 0

-qtepkime = qsu + qkalorimetre

-qtepkime = msu ssu ∆T + Ckalorimetre ∆T

yaz›labilir. Bu eflitli¤in sa¤ taraf›ndaki bütün terimlerin de¤erleri bilinmekte veya
ölçülebilmektedir. Bu flekilde tepkime nedeniyle aç›¤a ç›kan ›s› hesaplanabilmek-
tedir. Sabit-hacim kalorimetresinde yanman›n (tepkimenin) gerçekleflti¤i kab›n
(bomban›n) hacmi sabit oldu¤undan, aç›¤a ç›kan ›s› termodinami¤in birinci yasa-
s›na göre süreçteki iç enerji de¤iflimine eflit olur.

∆E = qv

fiimdi sabit-hacim kalorimetresi ile tepkime ›s›s› ölçümüne iliflkin bir veriyi kul-
lanarak bir tepkimenin tepkime ›s›s›n› hesaplayal›m.
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Ckalorimetre =
Kalorimetrenin ›s›
kapasitesidir ve her
kalorimetreye özgü bir
de¤erdir.



1,00 g naftalinin (C10H8) sabit-hacim kalorimetresinde yak›lmas› sonucu kalorimet-
redeki suyun s›cakl›¤› 4,36 oC artm›flt›r. Kalorimetredeki suyun kütlesi 1,50 kg ve
kalorimetrenin ›s› kapasitesi 2,95 kJ/oC ise, naftalinin molar yanma ›s›s›n› hesapla-
y›n›z. Naftalin için MA = 128,2 g/mol dur.

Çözüm:

-qtepkime = qsu + qkalorimetre = msussu∆T + Ckalorimetre∆T

-qtepkime = (1500 g) 

qtepkime = - (27363 J + 12862 J) = - 40225 J

Bu kadar ›s› 1,00 gram naftalin taraf›ndan verilmifltir.

Naftalinin molar yanma ›s›=

0,606 gram fleker örne¤i içinde 1400 gram su bulunan bir kalorimetrede yak›lm›fl ve ka-
lorimetredeki suyun s›cakl›¤›n›n 1,10 oC artt›¤› gözlenmifltir. fiekerin molar yanma ›s›s›
-5641 kJ/mol oldu¤una göre bu kalorimeterenin ›s› kapasitesini (Ckalorimetre) bulunuz.
fieker için MA=342 g/mol dür.

Sabit-Bas›nç Kalorimetresi
Bir kalorimetre, sabit-bas›nç (örne¤in atmosfer bas›nc›) alt›nda kullan›l›yorsa sabit-
bas›nç kalorimetresi olarak adland›r›l›r ve bu tip bir kalorimetre ile bir süreç veya
tepkime için ölçülen ›s›n›n, o süreç veya tepkime için entalpi de¤iflimine eflit olma-
s› gerekti¤ini biliyoruz.

∆H = qp
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Basit bir sabit-bas›nç kalorimetre-
sini, polistiren (köpük) kahve bar-
da¤›ndan fiekil 3.6 da verildi¤i flekil-
de siz de yapabilirsiniz. Polistirenin
›s› iletimi düflük oldu¤undan, kalori-
metreden çevreye ›s› akmad›¤› yani
kalorimetrenin izole bir sistem oldu-
¤unu kabul edebiliriz. Böyle bir ka-
lorimetre ile örne¤in asit-baz nötral-
leflme ›s›lar›n› ve ayn› zamanda çö-
zelti ve seyrelme ›s›lar› gibi çeflitli sü-
reçlerin ›s›lar›n› (entalpilerini) kaba-
ca ölçebiliriz. Bu tip kalorimetre için
de s›cakl›k de¤ifliminden ›s› hesab›,
sabit-hacim kalorimetresi için yap›-

lan gibidir.

Kalorimetre ile ilgili olarak bir internet arama motoruna ‘calorimeter’ kelimesini girerse-
niz çok say›da görsele ulaflabilirsiniz.

TEPK‹ME ENTALP‹S‹
Termodinami¤in birinci yasas›n›n kimyasal tepkimelere uygulanmas›, termokimya-
n›n konusudur. Bir baflka ifade ile termokimya, kimyasal tepkimeler s›ras›nda al›-
nan (absorbe edilen) veya d›flar›ya verilen ›s›n›n ölçülmesi ve hesaplanmas› ile ilgi-
lenir. Bu nedenle oldukça önemlidir. Termokimya ayr›ca göreli enerjilerin veya kim-
yasal bilefliklerin entalpi içeriklerinin ortaya ç›kart›lmas› veya hesaplanmas›na olanak
sa¤lar. Bu k›s›mda tepkime entalpileri (›s›lar›) üzerinde duraca¤›z. Tepkimelerin iç
enerji de¤iflimlerine de¤inilmeyecektir.

Tepkime entalpisi, sabit bas›nç alt›nda bir tepkimenin bafllad›¤› andan sona
erdi¤i ve tepkime ürünlerinin tepkimenin bafllad›¤› andaki s›cakl›¤a getirildi¤i ana
kadar al›nan veya verilen ›s›d›r. Bu nedenle tepkime entalpisine, tepkime ›s›s› da
denilmektedir.

Tepkime entalpisi, ürünlerin entalpisi ile tepkenlerin entalpisinin fark›na eflittir
yani tepkimedeki entalpi de¤iflimidir.

Termokimyada, tepkime entalpileri ait oldu¤u tepkimelerin denklemleriyle bir-
likte verilir ve bu tür denklemlere termokimyasal denklemler denir. Bir tepki-
menin termokimyasal denkleminde, tepken ve ürünlerin fiziksel halleri ile tepki-
me entalpisi birlikte verilir.

Örne¤in etanolün yanma tepkimesine iliflkin termokimyasal denklem flu flekildedir:

CH3CH2OH(s) + 3O2(g)→2CO2(g) + 3H2O(s) ∆H = -1368 kJ

Termokimyasal denklemler ile ifllem yaparken afla¤›da verilen noktalara dikkat
etmek gerekir: 

∆ ∆ ∆H n H n Hürünler tepkenler= ∑ − ∑
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fiekil 3.6

Basit Bir Sabit
Bas›nç
Kalorimetresi

∑; toplam anlam›nda
kullan›lan bir semboldür.
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Bir tepkimenin tepkime entalpisi ile o tepkimenin tersinin tepkime entalpisi sa-
y›sal de¤er olarak birbirine eflit ancak birbirinin ters iflaretlisidir. Yani bir yöne en-
dotermik olan tepkime, di¤er yöne ekzotermiktir. O halde yukar›da termokimya-
sal denklemini verdi¤imiz tepkimenin tersinin tepkime entalpisi

2CO2(g) + 3H2O(s) → CH3CH2OH(s) + 3O2(g) ∆H = +1368 kJ

olur.
Termokimyasal denklemler ile ifllemler yaparken dikkat edilmesi gereken bir

di¤er nokta da entalpinin kapasite özelli¤i olmas›ndan kaynaklan›r. Verilmifl bir
tepkime entalpisi, belirli tepkime stokiyometrisine ait de¤erdir. E¤er tepkimenin
denklefltirilmifl kimyasal denkleminde stokiyometrik katsay›lar›n belli kat› veya kes-
ri (örne¤in iki kat› veya yar›s›) al›n›rsa tepkime entalpisi de o oranda de¤iflir. Yu-
kar›da örnek olarak verdi¤imiz tepkime denklemini tekrar ele alal›m.

CH3CH2OH(s) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(s) ∆H = -1368 kJ

E¤er yukar›daki tepkimedeki stokiyometrik katsay›lar›n iki kat›n› al›rsak tepki-
me entalpisi de iki kat› olur.

2[CH3CH2OH(s) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(s)] ∆H = 2(-1368) kJ

2CH3CH2OH(s) + 6O2(g) → 4CO2(g) + 6H2O(s) ∆H = -2736 kJ

Bir tepkimenin termokimyasal denkleminde, tepken ve ürünlerin fiziksel halle-
rinin mutlaka verilmesi gerekti¤ini yukar›da belirtmifltik. Çünkü tepkime entalpisi-
nin de¤eri tepkenlerin ve ürünlerin fiziksel hallerine ba¤l›d›r. Tekrar yukar›daki
örnek tepkimemize dönersek, bu tepkimede ürün H2O s›v› yerine gaz (buhar) ha-
linde de tepkime denkleminde yer alabilirdi. Bu durumda tepkime entalpisi 

CH3CH2OH(s) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) ∆H = -1324 kJ

olur. Görüldü¤ü gibi ürün H2O s›v› halde oldu¤unda tepkime entalpisi -1368 kJ
iken, gaz (buhar) halde oldu¤unda tepkime entalpisi -1324 kJ dur.

Tepkime Entalpilerinin Dolayl› Yoldan Bulunmas›: Hess
Yasas›
Entalpinin hal fonksiyonu oldu¤unu görmüfltük. Dolay›s›yla tepkime entalpileri de
hal fonksiyonudur. Entalpinin bu özelli¤inden yararlanarak tepkime entalpisini
do¤rudan ölçemedi¤imiz veya bilemedi¤imiz bir tepkimenin, tepkime entalpisini
baflka tepkimelerin tepkime entalpilerini kullanarak dolayl› yoldan hesaplayabili-
riz. Bu flekilde, 

• Tepkimenin yavafl olmas›, verdi¤i ›s›n›n düflük olmas›, tepkimenin tamam-
lanamamas›, tepkimelerde yan ürün oluflmas› gibi nedenlerden dolay› tepki-
me entalpisinin ölçülmesi sorunlu olan tepkimelerin tepkime entalpileri do-
layl› yoldan bulunabilir.
• Tepkime entalpisini bilmeye gereksinim duydu¤umuz bir tepkime için
tepkime entalpisinin deneysel olarak ölçülmesine gerek kalmaz.
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Bir tepkime denklemi tersine
yaz›ld›¤›nda ∆H nin
iflaretinin de¤ifltirilmesi
gerekir.



Tepkime entalpilerini dolayl› yoldan belirleyebilmek için tepkime entalpileri
bilinen (ölçülmüfl veya çizelgelerde verilmifl) tepkimelerden faydalan›r›z. Bunu ya-
parken de Hess yasas›ndan faydalan›r›z. Hess yasas›na göre bilinmeyen bir tepki-
me entalpisini hesaplamak için, tepkime entalpileri bilinen tepkimeler aras›nda
toplama, ç›karma, bir say› ile çarpma ya da bölme ve ters çevirme gibi ifllemler ya-
p›larak bilinmeyen tepkime entalpisi hesaplan›r. Hess yasas›na göre bir tepkime-
nin tepkime entalpisi, tepkimenin bir basamakta veya birkaç basamakta gerçeklefl-
mesine göre de¤iflmez. 

fiimdi tepkime entalpisinin Hess yasas› yard›m›yla bulunmas›na iliflkin bir ör-
nek yapal›m.

Afla¤›da verilen termokimyasal denklemleri kullanarak asetilenin (C2H2) hidrojen-
lendirilmesinin tepkime entalpisini hesaplay›n›z.

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(s) ∆H1 = -2600 kJ

C2H4(g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(s) ∆H2 = -1411 kJ

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s) ∆H3 = -572 kJ

Çözüm:

Asetilenin hidrojenlendirilmesine iliflkin tepkime denklemi flu flekildedir.

C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g)

Tepkime entalpileri verilen tepkimelerdeki bileflenlerin sorudaki tepkimede
tepken ve ürün olarak yer almalar›na bakarak, bu tepkimeleri aynen veya ters çe-
virerek ve gerekiyorsa stokiyometriye uygun katsay›larla çarparak veya kesirlere
bölerek yazar›z. 

Bu durumda (1) ve (3) tepkimeleri ayn› flekilde, (2) tepkimesi ters çevrilip iki
ile çarp›larak yaz›lmal›d›r. Ters çevrilen tepkimenin, tepkime entalpisinin iflaretinin
de de¤ifltirilmesi gerekti¤ini unutmay›n›z. Bu söylediklerimizi termokimyasal denk-
lemleri yazarak görelim:

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(s) ∆H1 = -2600 kJ

2[2CO2(g) + 2H2O(s) → C2H4(g) + 3O2(g)] ∆H2 = 2(+1411) kJ

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s) ∆H3 = -572 kJ

Bu denklemleri tekrar düzenleyerek yazal›m.

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(s) ∆H1 = -2600 kJ

4CO2(g) + 4H2O(s) → 2C2H4(g) + 6O2(g) ∆H2 = +2822 kJ

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s) ∆H3 = -572 kJ

Bu üç termokimyasal denklem topland›¤›nda baz› bileflenler hem tepken hem
de ürün olarak ayn› miktarlarda yer ald›klar›ndan birbirlerini götürürler ve toplam
denklem

68 Genel  K imya

Ö R N E K

Tepkime entalpisini, Hess
yasas›na dayanarak, baflka
tepkimelerin tepkime
entalpilerini kullanarak
hesaplarken, söz konusu
tepkimenin bu tepkime
basamaklar›ndan geçerek
gerçekleflti¤i
düflünülmemelidir.



2C2H2(g) + 2H2(g) → 2C2H4(g)

ve tepkime entalpisi

∆H = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3

∆H = -2600 kJ + 2822 kJ - 572 kJ

∆H = -350 kJ

olur.
Buradan elde etti¤imiz tepkime denklemi, sorudaki tepkime denkleminin 2 ile

çarp›lm›fl halidir. O halde sorudaki tepkimenin tepkime entalpisini bulmak için bu
denklemi 2 ye bölmemiz gerekir. Bu durumda sonuç

[2C2H2(g) + 2H2(g) → 2C2H4(g)] ∆H = (-350) kJ

C2H2(g) + H2(g) → C2H4(g) ∆H = -175 kJ

olarak bulunur.

2NO2(g) → N2O4(g) ∆Ho = -57,2 kJ

2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g) ∆Ho = 114,1 kJ

termokimyasal denklemleri kullanarak afla¤›da denklemi verilen tepkimenin tepkime
entalpisini hesaplay›n›z.

2NO(g) + O2(g) → N2O4(g)

Böylece Hess yasas›na göre bir tepkimenin tepkime entalpisinin, baflka tepki-
melerin tepkime entalpilerini kullan›larak nas›l hesaplanaca¤›n› gördük. Kimyada
çok say›da tepkime vard›r ve bunlar›n tepkime entalpilerinin hesab› için yine çok
say›da tepkime entalpisinin bilinmesine ve çizelgeler halinde verilmesine gerek
vard›r. Bu tür bir kayna¤›n ciltler dolusu olaca¤› aç›kt›r. Tepkime entalpilerini, tep-
kime entalpileri yerine bilefliklerin oluflum entalpilerini kullanarak da hesaplamak
mümkündür.

Oluflum Entalpilerini Kullanarak Tepkime Entalpilerinin
Hesaplanmas›

Standart Oluflum Entalpileri 
Entalpinin hal fonksiyonu oldu¤unu görmüfltük, dolay›s›yla bir süreçte entalpi de-
¤iflim de¤erleri (tepkime entalpisi de bir entalpi de¤iflimidir) maddelerin fiziksel
haline, bas›nçlar›na ve s›cakl›klar›na ba¤l›d›r. Bu nedenle entalpi de¤iflimleri ara-
s›nda do¤ru karfl›laflt›rma ve ifllemler yapabilmek için standart koflullar tan›mlan-
m›flt›r. Standart bas›nç 1 atmosfer, s›cakl›k ise genellikle 25 oC (298,15 K) al›nm›fl-
t›r. fiimdi standart oluflum entalpisini tan›mlayal›m. Standart oluflum entalpisi,
bir bilefli¤in bir molünün standart haldeki elementlerinin en kararl› hallerinden
standart halde oluflmas› s›ras›ndaki tepkime entalpisidir. Elementlerin standart
koflullarda en kararl› hallerinin standart oluflum entalpileri s›f›r olarak kabul

1
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edilmifltir. Standart oluflum entalpisi, ∆Ho
ol sembolü ile gösterilir. Bir entalpi de¤i-

fliminde bas›nç, standart bas›nç ise ∆H sembolüne üs olarak o eklenir (∆Ho), s›cak-
l›k 25 oC ise sembolde bunun için herhangi bir gösterimde bulunulmaz. Bu du-
rumda ∆Ho gösterimi, tepkime entalpisinin (veya bir entalpi de¤ifliminin) standart
bas›nçta ve s›cakl›kta oldu¤unu ifade eder.

fiimdi standart oluflum tepkimeleri ve entalpilerine örnekler verelim:

H2(g) + O2(g) → H2O(s) ∆Ho = -285,83 kJ

Bu tepkime, s›v› suyun standart oluflum tepkimesidir ve elementler hidrojen
(H2) ve oksijen (O2), 25 oC deki en kararl› hallerinde tepkime vermektedirler. Bil-
di¤imiz gibi hidrojen ve oksijen elementlerinin 25 oC de en kararl› halleri gaz ve
moleküler halleridir. Elementlerin standart koflullarda en kararl› hallerinin oluflum
entalpileri s›f›r olarak kabul edildi¤inden, bu tepkimenin tepkime entalpisi (∆Ho=
-285,83 kJ), ayn› zamanda s›v› suyun standart oluflum entalpisi (∆Ho

ol) dir. Böyle
oldu¤unu flu flekilde gösterebiliriz.

∆Ho = Σn ∆Ho
ol(ürünler) - Σn ∆Ho

ol(tepkenler)

Suyun standart oluflum entalpisi için

∆Ho = {(1mol)∆Ho
ol[H2O(s)]} - {(1mol)∆Ho

ol[H2(g)] + ∆Ho
ol[O2(g)]}

yaz›labilir. Buradan

∆Ho = ∆Ho
ol[H2O(s)] - [0 + 0] = ∆Ho

ol[H2O(s)]

olur.
S›v› suyu ürün olarak veren bir tepkime flu flekilde de yaz›labilirdi.

H2(g) + O(g) → H2O(s)

Ancak bu denklem s›v› suyun oluflum tepkimesinin denklemi de¤ildir. Çünkü
bu tepkimede oksijen elementi en kararl› halde yani moleküler (O2) halde de¤il
atomik (O) haldedir. O2(g) ›n standart oluflum entalpisi s›f›r iken O(g) ›n standart
oluflum entalpisi +249,17 kJ/mol dür. Gaz ve atomik oksijen oluflturabilmek için
249,17 kJ/mol kadar enerji gerekmektedir. Baz› atom ve moleküllere iliflkin stan-
dart oluflum entalpileri Çizelge 3.1 de sa¤lanm›flt›r.

Afla¤›daki moleküllerden ve atomlardan hangilerinin standart oluflum entalpileri
25 oC de s›f›r de¤ildir?

O2(g), O2(s), He(g), H2(g), N2(g), N(g)

Çözüm:

25 oC ve 1 atm de yani standart koflulda O2(g), He(g), H2(g) ve N2(g) gaz ha-
lindedir ve bu moleküllerin ve atomun standart oluflum entalpileri s›f›rd›r. Standart
koflullarda moleküler oksijen (O2) s›v› de¤ildir. Bu nedenle O2(s) nin standart olu-
flum entalpisi s›f›r de¤ildir. Yine bu koflullarda azot elementinin en kararl› hali gaz
halindeki moleküler azottur. Bu nedenle gaz atomik azotun (N(g)) standart olu-
flum entalpisi s›f›r de¤ildir.

1
2

mol
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Baz› kaynaklar standart
bas›nc› 1 bar kabul
etmektedir. 1 atmosfer =
760 mmHg, 1 bar = 750
mmHg d›r.



Standart Oluflum Entalpilerini Kullanarak Tepkime Entalpilerinin
Hesaplanmas› 
Standart oluflum entalpileri kullan›larak, standart tepkime entalpileri kolayl›kla he-
saplanabilir. Bu hesaplama için yukar›da da verilen flu ba¤›nt› kullan›l›r.

∆Ho = Σn ∆Ho
ol(ürünler) - Σn ∆Ho

ol(tepkenler)

fiimdi standart oluflum entalpileri yard›m›yla bir tepkimenin standart tepkime
entalpisinin nas›l hesaplanaca¤›n› görelim.

Madde ∆Ho
ol kJ/mol Madde ∆Ho

ol kJ/mol

H2(g) 0,00 Na(k) 0,00

H(g) 217,97 Na(g) 108,70

N2(g) 0,00 NaCl(k) -411,15

N(g) 472,70 KCl(k) -436,7

O(g) 249,17 KOH(k) -424,76

O2(g) 0,00 NH3(g) -46,11

O3(g) 142,70 H2O(s) -285,83

C(elmas) 1,90 H2O(g) -241,82

C(grafit) 0,00 CO(g) -110,53

C(g) 716,68 CO2(g) -393,51

CS2(s) 89,00 CH3OH(s) -238,66

S(rombik) 0,00 CH3OH(g) -200,66

S(monoklinik) 0,33 C2H5OH(s) -277,60

Ca(k) 0,00 C2H5OH(g) -234,80

CaO(k) -635,50 CH3COOH(s) -484,30

CaCO3(k) -1207,00 CH3(CH2)2COOH(s) -533,80

F2(g) 0,00 C6H12O6(s) -1268,00

F(g) 79,38 SF6(g) -1220,50

Cl2(g) 0,00 SO2(g) 296,80

Br2(s) 0,00 P4O10(k) -1640,10

Br2(g) 30,91 CH4(g) -74,85

P(k, beyaz) 0,00 C2H4(g) 52,26

P2(g) 144,59 C2H6(g) -84,70

P(g) 316,51 C6H6(g) 49,03

NO(g) 90,25 SiH4(g) 34,00

N2O(g) 82,05 SiCl4(g) 657,00

NO2(g) 33,18 SiO2(k) 910,90

KOH(k) -424,7 K2CO3(k) -1150,18
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Çizelge 3.1
Baz› Maddelerin 1
Atmosfer Bas›nçta
ve 25 °C deki
S›cakl›ktaki
Standart oluflum
Entalpileri



C2H6(g) + O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(s)

Tepkimesinin, standart tepkime entalpisini hesaplay›n›z (Standart oluflum entalpi-
leri için Çizelge 3.1 e bak›n›z).

Çözüm:

Çizelge 3.1 den tepken ve ürünlerin standart oluflum entalpi de¤erleri bulunur
ve bu de¤erler

∆Ho = Σn ∆Ho
ol(ürünler) - Σn ∆Ho

ol(tepkenler) ba¤›nt›s›nda yerine konur.

∆Ho = -1559,8 kJ olarak bulunur.

2KOH(k) + CO2(g) → K2CO3(k) + H2O(g)
tepkimesinin, standart tepkime entalpisini hesaplay›n›z.
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Enerji ifl yapma veya ›s› verme kapasitesidir. Ter-
modinamiksel bir süreç sistem ve çevre belirle-
nerek incelenir. Sistem, termodinamik süreç aç›-
s›ndan evrenin incelemek istedi¤imiz parças›d›r.
Çevre, ise sistemin d›fl›nda kalan her fleyi kapsar.
Dolay›s›yla sistem ve çevre tüm evreni oluflturur.
Sistem aç›k, kapal› ve izole sistem olabilir.
Termodinami¤in birinci yasas› enerjinin korunu-
mu yasas›d›r ve enerjinin yoktan var, vardan yok
edilemeyece¤ini ancak bir halden bir baflka hale
dönüflebilece¤ini ifade eder. Bir sistemin toplam
enerjisi o sistemin iç enerjisi olarak adland›r›l›r.
Buna göre bir sistemde iç enerji de¤iflimi (∆E),
›s› (q) ve ifl (w) ile ∆E = q + w fleklinde iliflkilidir.
Bu ba¤›nt› termodinami¤in birinci yasas›n›n ma-
tematiksel ifadesidir. ‹ç enerji bir hal fonksiyonu
olmas›na karfl›n ifl ve ›s› yol fonksiyonudurlar.
Sabit bir d›fl bas›nca karfl› genleflen bir gaz›n çev-
reye yapt›¤› bas›nç-hacim ifli w = −P∆V ba¤›nt›s›
ile hesaplanabilir. Sabit bas›nçta yürüyen bir sü-
reçte çevreden al›nan veya verilen ›s› sistemdeki
entalpi de¤iflim miktar›na (∆H) eflittir. Entalpi de,
iç enerji gibi bir hal fonksiyonudur. Ekzotermik
süreç, ›s› veren bir süreçtir yani bu süreçte çev-
reye ›s› verilir. Endotermik bir süreçte ise ›s› ab-
sorblan›r (so¤urulur) yani çevreden sisteme ›s›
verilir.

Bir termodinamik süreç s›ras›nda al›nan veya ve-
rilen ›s›n›n miktar›, s›cakl›k de¤iflimi yard›m›yla
belirlenir. Al›nan veya verilen ›s›n›n belirlenme-
sine yarayan sistemlere kalorimetre denir. Kalo-
rimetreler, sabit-hacim kalorimetreleri ve sabit
bas›nç-kalorimetreleri olarak iki tipe ayr›l›rlar. Is›
kapasitesi, bir maddenin s›cakl›¤›n› 1 oC artt›r-
mak için gerekli ›s› miktar›d›r. Is› kapasitesi, mad-
denin bir kapasite özelli¤idir. Özgül ›s›, bir mad-
denin 1 gram›n›n s›cakl›¤›n› 1 oC artt›rmak için
verilmesi gereken ›s› miktar›d›r.
Tepkime entalpisi, sabit bas›nç alt›nda bir tepki-
menin bafllad›¤› andan sona erdi¤i ve tepkime
ürünlerinin tepkimenin bafllad›¤› andaki s›cakl›-
¤a getirildi¤i ana kadar al›nan veya verilen ›s›d›r.
Tepkime entalpisi, ürünlerin entalpisi ile tepken-
lerin entalpisinin fark›na eflittir yani tepkimedeki
entalpi de¤iflimidir. Tepkime entalpilerini dolay-
l› yoldan hesaplayabilmek için ya tepkime ental-
pileri bilinen tepkimelerden faydalan›l›r ki bu
hesaplama Hess yasas›na göre yap›l›r ya da stan-
dart oluflum entalpileri kullan›l›r.

Özet
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1. Termodinamiksel süreç ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi yanl›flt›r?

a. ‹flin de¤eri yola ba¤l›d›r.
b. ‹ç enerji de¤iflimi gidilen yola ba¤l› de¤ildir.
c. Sistemin iç enerjisi azalm›flsa evrenin enerjisi

artm›flt›r.
d. Sistemin hacmi de¤iflmemiflse bas›nç-hacim ifli

yoktur.
e. Sabit bas›nçta al›nan veya verilen ›s› entalpi de-

¤iflimine eflittir.

2. Bir sistem 600 kJ lük ifl yaparken ›s› olarak 1200 kJ
lük enerji harc›yor. Bu sistemin iç enerjisindeki de¤iflim
kaç kJ dür?

a. -1800
b. -1200
c. -600
d. +600
e. +1200

3. Sabit hacimli bir kapta yürüyen bir tepkime sonucu
sistemden çevreye 169,40 kJ ›s› akm›flt›r. Buna göre tep-
kime (sistem) için afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a. ∆E = -169,40 kJ
b. w = -169,40 kJ
c. q = 0
d. ∆E = +169,40 kJ
e. w = +169,40 kJ

4. 18 g suyun s›cakl›¤›n› 25 oC dan 50 oC a yükseltmek
için gerekli ›s› miktar› kaç J dur? (Suyun özgül ›s›s› 4,184
J/g oC d›r.)

a. 25
b. 104,6
c. 450
d. 1882,8
e. 3765,6

5. ‹çinde 25,0 oC de 1800 g su bulunan bir sabit-hacim
kalorimetresinde, 1,15 g etanol (C2H5OH) yak›ld›ktan
sonra kalorimetredeki suyun s›cakl›¤› oC olarak afla¤›-
dakilerden hangisidir? (Ckalorimetre=4,90 kJ/oC, suyun
özgül ›s›s› 4,184 J/g oC, etanolün yanma entalpisi -1418
kJ/mol, etanolün mol kütlesi 46 g/mol.)

a. 25,00
b. 27,48
c. 27,85
d. 29,70
e. 33,67

6. Karbon (C), do¤ada grafit ve elmas halinde buluna-
bilir. Grafit ve elmas›n standart yanma (tepkimeleri) en-
talpileri s›ras›yla -393,51 kJ/mol ve -395,54 kJ/mol oldu-
¤una göre C(elmas) → C(grafit) için entalpi de¤iflimi
kaç kJ/mol dür?

a. -789,05
b. -2,03
c. 0
d. +2,03
e. +789,05

7. 6C(grafit) + 3H2(g) → C6H6(s) tepkimesinin tepkime
entalpisi kaç kJ/mol dür?
C(grafit) + O2(g) → CO2(g) ∆Ηο = -393,5 kJ
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) ∆Ηο = -285,8 kJ
C6H6(s) + 15/2O2(g)→ 6CO2(g) + 3H2O(s) ∆Ηο = -3267,4
kJ

a. -3946,7
b. -2588,1
c. -49,0
d. +49,0
e. +2588,1

8. Afla¤›dakilerden hangisinin standart oluflum entalpi-
si s›f›r de¤ildir?

a. O2(g)
b. Fe(k)
c. He(g)
d. H2(g)
e. N(g)

9. Afla¤›daki tepkimelerin hangisi oluflum tepkimesi
de¤ildir?

a. C(grafit) + 2H2(g) + 1/2O2(g) → CH3OH(s)
b. S(rombik) + O2(g) → SO2(g)
c. 1/2N2(g) + 3/2H2(g) → NH3(g)
d. Na(k) + Cl(g) → NaCl(k)
e. Fe(k) + 1/2O2(g) → FeO(k)

10. CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g) tepkimesinin stan-
dart tepkime entalpisi (∆Ho) kJ olarak afla¤›dakilerden
hangisidir?
(∆Ho

ol[CaCO3(k)] = -1206,9 kJ/mol, ∆Ho
ol[CaO(k)] = 

-635,6 kJ/mol, ∆Ho
ol [CO2(g)] = -393,5 kJ/mol)

a. -1029,1
b. -177,8
c. +177,8
d. +1029,1
e. +2236,0

Kendimizi S›nayal›m
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Biyogaz

Dünyan›n enerji gereksinimi günden güne artarken fo-
sil yak›tlar›n (kömür, petrol, do¤al gaz) temininde gü-
nümüzde yaflanan sorunlar ve özellikle petrolün yak›n
gelecekte tükenecek olmas› nedeniyle devletler enerji
gereksinimlerinin bir k›sm›n› karfl›lamak için alternatif
enerjilere de yönelmifllerdir. Alternatif enerjiler olarak
günefl enerjisi, rüzgar enerjisi, biyoyak›tlar ve jeotermal
enerji say›labilir. Alternatif enerjilerin çevreyi mümkün
oldu¤u kadar kirletmemesi, at›klar› kullanmas› veya ye-
nilenebilir olmas› gibi özellikleri olmal›d›r. Bu tür ener-
jilerden biri de biyogazd›r.
Biyogaz, organik madde içerikli at›klar›n anaerobik (ok-
sijensiz) ortamda, mikroorganizmalar yard›m›yla me-
tanlaflt›r›lmas› sonucu elde edilen bir gaz kar›fl›m›d›r.
Bitkisel, hayvansal, evsel ve endüstriyel organik art›klar
biyogaz hammaddeleri olarak kullan›labilmektedir ve
elde edilen gaz %50-%75 metan içermektedir. Metan
do¤al gaz›n temel bileflenidir. Biyogaz üretme sürecin-
den geri kalan art›k ise kokusuz, gübre olarak kullan-
maya uygun bir kat› veya s›v› at›kt›r. Biyogaz üretimi
büyük ölçekli üretimden ziyade küçük ölçekli evsel tü-
ketim için genellikle geliflmekte olan ülkelerde üretil-
mektedir. Örne¤in Hindistan’da 2 milyondan fazla ev
inek d›flk›s›ndan üretilen biyogaz› yak›t olarak kullan-
maktad›r. Biyogaz birçok amaç için kullan›labilmekte-
dir. Bunlardan baz›lar› flöyle verilebilir: 1 m3 biyogazla;
6 saat 60-100 watt l›k lambay› çal›fl›r halde tutmak, 5-6
kiflilik bir aile için 3 ö¤ün yemek piflirmek, 0,7 kg ben-
zine eflde¤er kalori elde etmek, bir beygir gücündeki
motoru 2 saat çal›flt›rmak, 1,25 kWh elektrik enerjisi el-
de etmek mümkündür.

Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Biogas

1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ç Enerji” bafll›kl› k›sm› ye-
niden okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ç Enerji” bafll›kl› k›sm› ye-
niden okuyunuz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹ç Enerji” bafll›kl› k›sm› ye-
niden okuyunuz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kalorimetre” bafll›kl› k›sm›
yeniden okuyunuz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sabit-Hacim Kalorimetresi”
bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hess Yasas›” bafll›kl› k›sm›
yeniden okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hess Yasas›” bafll›kl› k›sm›
yeniden okuyunuz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Standart Oluflum Entalpile-
ri” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Standart Oluflum Entalpile-
ri” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Standart Oluflum Entalpile-
rini Kullanarak Tepkime Entalpilerinin Hesap-
lanmas›” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



76 Genel  K imya

S›ra Sizde 1

1 cal = 4,184 J oldu¤una göre,

S›ra Sizde 2

Araban›n motoru bir piston sistemine benzetilebilir.
Motora yak›t ve hava girer ve eksozdan yanma gazlar›
ç›kar yani sisteme madde girifli ve ç›k›fl› vard›r. Motor-
dan enerji hem ›s› hem de ifl enerjisi olarak ç›kar. O hal-
de bu sistem aç›k sistemdir.

S›ra Sizde 3

‹fl sisteme yap›ld›¤› için pozitif bir de¤erdir (w = = +800 J);
›s› sistem taraf›ndan çevreye verildi¤i için negatif bir de-
¤erdir (q = -350 J). Buradan

∆E = q + w = - 350 J + 800 J = 450 J bulunur. Bu du-
rumda sistemin iç enerjisi ilk haline göre 450 J artm›flt›r.

S›ra Sizde 4

Çözüm için bas›nç-hacim ifli formülünü kullanmal›y›z.
w = - P(Vs - Vi)

w = - 1,63 atm (6,3 L - 9,2 L)

= 479 N m = 479 J

w = = 114,5 cal

S›ra Sizde 5

Bir süreçte sabit bas›nçta verilen veya al›nan ›s› entalpi
de¤iflimine eflittir.
Sabit bas›nçta ∆H = ∆E + P∆V idi. Buradan ∆E = ∆H -
P∆V elde edilir.

elde edilir.

S›ra Sizde 6

q = ms∆T ba¤›nt›s›ndan

bulunur. Al için MA= 27,0 g/mol dür. Buradan

Molar ›s› = sMA=
elde edilir.

S›ra Sizde 7

Önce fleker örne¤inin verdi¤i ›s›y› hesaplamal›y›z. fie-
kerin formülü C12H22O11 dir

Ckalorimetre = 3229 J/°C = 3,23 kJ/°C

S›ra Sizde 8

2NO2(g) → N2O4(g) ∆Ho = -57,2 kJ

2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) ∆Ho = -114,1 kJ

2NO(g) + O2(g) → N2O4(g) ∆Ho = -57,2 kJ+

(-114,1 kJ) = -171,3 kJ

S›ra Sizde 9

∆Ho = {(1 mol) (-1150,18 kJ mol-1) + (1 mol) (-241,82 kJ

mol-1)} - {(2 mol) (-424,7 kJ mol-1) + (1 mol) (-393,5 kJ

mol-1)} = -1392,0 kJ - (-1242,9 kJ) = -149,1 kJ
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Elektromagnetik ›fl›may› tan›mlayabilecek,
Kuantum kuram›n› yorumlayabilecek,
Çizgi spektrumunu aç›klayabilecek,
Bohr hidrojen atomu modelini ifade edebilecek,
Hidrojen spektrumunu analiz edebilecek,
Kuantum say›lar›n› tan›mlayabilecek,
Atomik orbitalleri aç›klayabilecek,
Elektron dizilimlerini yazabilecek,
Atom yar›çaplar›n›n, iyonlaflma enerjilerinin ve elektron ilgilerinin periyodik
de¤iflimlerini aç›klayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Elektromagnetik Ifl›ma
• Bohr Hidrojen Atom Modeli
• Ifl›k
• Orbital
• Dalgaboyu
• Kuantum Say›lar›
• Frekans

• Elektron Dizilimi
• Siyah Cisim Ifl›mas›
• Atom Yar›çap›
• Fotoelektrik Etki
• ‹yonlaflma Enerjisi
• Çizgi Spektrumu
• Elektron ‹lgisi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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Genel Kimya

• ELEKTROMAGNET‹K IfiIMA
• KUANTUM KURAMI
• ATOM SPEKTRUMLARI
• BOHR H‹DROJEN ATOM KURAMI
• DALGA FONKS‹YONLARI
• KUANTUM SAYILARI
• ORB‹TALLER‹N ENERJ‹ SEV‹YELER‹
• ELEKTRON D‹Z‹L‹MLER‹
• ELEMENTLER‹N PER‹YOD‹K 

ÖZELL‹KLER‹

Atomun Elektronik
Yap›s› ve Periyodik
Çizelge

4
GENEL K‹MYA



ELEKTROMAGNET‹K IfiIMA
Atom, elektron gibi küçük taneciklerin davran›fllar›n› aç›klamak için klasik fizi¤in
yetersizli¤i, bilim adamlar›n› yeni bir kuram gelifltirmeye itmifl ve bu amaçla kuan-
tum kuram› gelifltirilmifltir. Kuantum kuram›, kuantum say›lar›n›n ve buna ba¤l›
olarak orbital kavram›n›n do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Böylece elementlerin fiziksel ve
kimyasal özelliklerini, periyodik e¤ilimlerini; moleküllerde molekülleraras› etkile-
flimleri, kimyasal ba¤lar› ve birçok özelli¤i aç›klayabilmek ve irdeleyebilmek müm-
kün olmufltur.

Atomun yap›s› hakk›nda birçok bilgiye elektromagnetik ›fl›nlar›n maddeyle et-
kileflimi kullan›larak ulafl›lm›flt›r. James Clerk Maxwell 1873 y›l›nda ›fl›¤›n elektro-
magnetik dalgalardan olufltu¤una iliflkin kuram› ortaya atm›fl ve bu kurama göre
elektromagnetik ›fl›ma, birbirine dik elektrik (E) ve magnetik (H) alan bileflen-
lerine sahip olup dalgalar halinde enerjinin yay›lmas› ve iletilmesidir. Elektromag-
netik dalgalar› aynen su dalgalar›na veya gergin bir ip kullanarak elimizle yarata-
bilece¤imiz dalgalara benzetebiliriz. Elektromagnetik ›fl›ma dalga ve parçac›k ol-
mak üzere iki tür özellik gösterir. Ifl›k, elektromagnetik ›fl›man›n gözle görebildi¤i-
miz küçük bir bölümü olup elektromagnetik ›fl›man›n bir çok türü vard›r. Örnek
olarak radyo dalgalar›, X-›fl›nlar›, UV-›fl›nlar› verilebilir.

Elektromagnetik dalga hakk›nda temel kavramlar› aç›klamak için fiekil 4.1 de-
ki gibi bir dalgay› model olarak alabiliriz. Dalgan›n ard›fl›k iki tepe noktas› (veya
ard›fl›k ayn› konumdaki noktalar›) aras›ndaki mesafeye dalgaboyu (λ), dalga üs-
tündeki bir noktadan bir saniyede geçen dalga say›s›na frekans (ν), dalgan›n or-
ta çizgisinden tepesine olan mesafeye ise genlik denir. Dalgan›n birim zamanda
ald›¤› yol yani h›z›; dalgan›n frekans› ile dalgaboyunun çarp›m›na eflittir. Bu çar-
p›m elektromagnetik ›fl›ma için ›fl›k h›z›na (c) eflit olur ve

c = ν λ

fleklinde ifade edilir. Elektromagnetik ›fl›man›n boflluktaki h›z› sabit olup
2,997925×108 m/s (~ 3,00×108 m/s) de¤erindedir. Dolay›s›yla bu h›z, gözümüzün
gördü¤ü ›fl›¤›n h›z› oldu¤u gibi radyo dalgalar›n›n da, UV-›fl›nlar›n›n da bir baflka
ifade ile her türlü elektromagnetik ›fl›man›n da h›z›d›r.

Atomun Elektronik Yap›s›
ve Periyodik Çizelge

Ifl›ma: Enerjinin uzayda
yay›lmas›d›r. 

Ifl›k: Elektromagnetik
›fl›man›n gözle görünür
bölümüdür.

Su ve ses dalgalar› gibi
dalgalar›n iletilmesinde
iletici bir ortam gerekirken
elektromagnetik dalgalarda
iletici ortam gerekmez.



Dalgaboyunun birimi SI birim sistemine göre metre, frekans›n birimi ise s-1 dir.
Ancak elektromagnetik ›fl›man›n dalgaboyu 10-11 m den bile küçük olabilece¤i gi-
bi kilometre ile ifade edilebilecek kadar büyük de olabilir (fiekil 4.2). Bu neden-
le dalgaboylar›n› büyüklüklerine ba¤l› olarak nanometre, mikrometre, milimetre
gibi metrenin kesirleri ile veya katlar› ile vermek daha pratik olabilir. Frekans bi-
rimi s-1, hertz (Hz) olarak da tan›mlan›r.

Frekans ve dalgaboyuna ba¤l› olarak elektromagnetik ›fl›man›n kapsad›¤› genifl
alan› gösteren elektromagnetik spektrum fiekil 4.2 de gösterilmifltir. Spektrum in-
celendi¤inde, TV ve radyo dalgalar›n›n dalgaboyunun büyük (enerjilerinin küçük),
γ ve X-›fl›nlar›n›n dalgaboyunun küçük (enerjilerinin büyük) oldu¤u görülmekte-
dir. Görünür ›fl›k (beyaz ›fl›k) ise yaklafl›k olarak 400-800 nm (4×10-5cm–8×10-5cm)
dalgaboyu aral›¤› ile genifl elektromagnetik spektrumun çok küçük bir bölgesini
kapsamaktad›r. 

fiimdi elektromagnetik ›fl›mada dalgaboyu-frekans iliflkisine bir örnek problem
çözelim.

Bir lambadan yay›lan ›fl›¤›n frekans› 4,955×1014 Hz ise bu ›fl›¤›n dalgaboyu nedir?
ve elektromagnetik spektrumda hangi bölgeye düfler? 

Çözüm:
ν = 4,955×1014 Hz = 4,955×1014 s-1 c = 3,0×108 m s-1

c = ν λ oldu¤una göre,

Bu dalgaboyunda bir ›fl›ma görünür bölgede sar› ›fl›k olarak görülür.

Yerel bir FM radyo istasyonu 105,5 megahertz (MHz) frekans›ndan yay›n yap›yorsa bu is-
tasyonun yay›n›n›n dalgaboyu kaç cm dir? (1 MHz = 106 Hz)

λ  
3,0 10  m s

4,955 10   s  
  6,05 10  m

8 -1

14 -1
-7=

×

×
= ×    605 nm=
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Dalga boyu

Dalga boyu

Genlik

fiekil 4.1

Bir Dalgan›n
Dalgaboyu ve
Genli¤i

Angstrom (Å),
elektromagnetik ›fl›man›n
dalgaboyu için s›kça
kullan›lan bir SI birimi
olmayan birimdir. 
1 Å=0,1 nm=1x10-10 m

Dalgaboyu, frekans ve enerji
iliflkisi ileriki konularda
verilecektir.
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Elektromagnetik ›fl›ma ve spektrum için bir internet arama motoruna ‘elektromagnetic ra-
diation’ veya ‘electromagnetic spectrum’ terimlerini girerseniz çok say›da görsele ulaflabi-
lirsiniz.

KUANTUM KURAMI
Elektromagnetik ›fl›man›n dalga özelli¤ini yukar›da gördük. Ancak do¤adaki baz›
olaylar elektromagnetik ›fl›man›n dalga özelli¤i kullan›larak aç›klanamam›flt›r. Kla-
sik fizi¤e göre maddenin (atomlar›n, moleküllerin) enerjisi herhangi bir de¤er de
olabilir ve bu madde herhangi bir de¤erdeki enerjiyi so¤urabilir veya yayabilir. Bu
yaklafl›mla aç›klanamayan siyah cisim ›fl›mas›, fotoelektrik etki gibi olaylar elektro-
magnetik ›fl›man›n tanecik özelli¤i ile aç›klanabilmifltir.

Siyah Cisim Ifl›mas›
Kat›lar ›s›t›ld›klar› zaman genifl dalgaboyu aral›¤›nda (farkl› renklerde) ›fl›k yayar-
lar ve her s›cakl›kta ›fl›k fliddeti belli bir dalgaboyunda en fazlad›r. Siyah cisim ›fl›-
mas› denen bu olaya örnek olarak elektrikli ›s›t›c›lar›n resistanslar›n›n (tellerinin)
yayd›klar› ›fl›ma verilebilir. Elektrikli ›s›t›c›ya elektrik verildi¤i zaman teller önce
k›rm›z› ›fl›k verir, ›s›nd›kça verdikleri ›fl›k turuncuya ve daha sonrada beyaz ›fl›¤a
yak›n ›fl›¤a döner. Klasik fizik kuram›, ›fl›¤›n fliddetinin azalan dalgaboyuna göre
sürekli artmas›n› bekler. Ondokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bilim adamlar›
yapt›klar› çal›flmalarla maddelerin yayd›klar› ›fl›ma enerjisi miktar›n›n ›fl›man›n dal-
gaboyuyla orant›l› oldu¤unu bulmufllard›r. Dolay›s›yla siyah cisim ›fl›mas›n› elek-
tromagnetik ›fl›man›n dalga özelli¤iyle ve termodinamik yasalarla aç›klamak müm-
kün de¤ildir.

Siyah cisim ›fl›mas›, fotoelektrik etki gibi olaylar› aç›klayabilmek için Max Planck
1900 de, enerjinin küçük demetler veya paketler halinde so¤urulabilece¤ini (al›na-
bilece¤ini) ve yay›mlanabilece¤ini temel alan kuantum kuram›n› ileri sürmüfltür.
Bu kurama göre enerji de ayn› madde gibi sürekli de¤ildir yani kesiklidir. Kuan-
tum kuram› klasik fizi¤in aksine, enerjiye s›n›rlama getirmifl ve ancak belirli de¤er-
leri alabilece¤ini kabul etmifltir. Planck elektromagnetik enerjinin so¤urulan veya
yay›mlanan en küçük miktar›n› kuantum olarak adland›rm›flt›r. Sonuçta kuantum
kuram›na göre elektromagnetik enerji kuantl›d›r, yani paketler halinde so¤urul-
makta ve yay›mlanmaktad›r.

Planck bir elektromagnetik ›fl›man›n enerjisinin, ›fl›man›n frekans› ile do¤ru
orant›l› oldu¤unu ortaya atm›flt›r. Bu iliflki
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eflitli¤iyle ifade edilmektedir. Bu eflitlikte h, Planck sabiti olup de¤eri yaklafl›k
6,63×10-34 J s dir.

Elektromagnetik ›fl›man›n toplam enerjisini oluflturan enerji paketçiklerinden
her birine foton denir. Kuantum kuram›na göre enerji her zaman hν nin katlar›
(hν, 2hν, 3hν, 4hν...) fleklinde so¤urulur veya yay›nlan›r ve 1,5hν, 2,8hν gibi ke-
sirli de¤erler almas› söz konusu olamaz. Belirli de¤erlere sahip iki enerji aras›nda
ki fark enerji kuantumu fleklinde adland›r›l›r. fiimdi bir fotonun enerjisinin dalga-
boyundan nas›l bulunaca¤›n› iliflkin bir örnek çözelim.

500 nm dalgaboyundaki fotonun enerjisini joule cinsinden bulunuz.

Çözüm:

Bir mol fotonun enerjisi 1313 kJ hesaplanm›flt›r. Fotonun dalgaboyunu nm cinsinden he-
saplay›n›z.

Fotoelektrik Etki
Fotoelektrik etki, bir metal yüzeyine ›fl›ma yap›ld›¤›nda ancak belirli bir frekans-
tan daha büyük frekanslarda metal yüzeyindeki elektronlar›n kopar›labilmesi ola-
y›d›r. Einstein, Planck’›n kuantum kuram›na göre frekans› ν olan her fotonun hν
kadar enerjiye sahip olmas›na dayanarak fotoelektrik etkiyi aç›klayabilmifltir. Foto-
elektrik olay›nda fotonlar metal yüzeyindeki atomlar›n elektronlar›na çarpmakta
ve enerji aktar›m› gerçekleflmektedir. Fotonlar›n enerjisinin (hν) de¤eri elektronla-
r›n metale tutunma enerjisine eflit veya büyükse metalden elektron kopar. Örne¤in
bir metalden mavi ›fl›k (oldukça sönük bile olsa) elektron kopartabilirken k›rm›z›
›fl›k (oldukça parlak bile olsa) elektron koparamayabilir. Elektronlar› koparmak
için verilmesi gereken enerjinin en düflük frekans›na eflik frekans› denir. Di¤er
taraftan metalden kopan elektronlar›n say›s› ›fl›¤›n fliddetiyle do¤ru orant›l› iken
enerjileri ›fl›¤›n fliddetinden ba¤›ms›zd›r ve sadece ›fl›¤›n frekans›na ba¤l›d›r (fiekil
4.3). Örne¤in zay›f mavi ›fl›k demetinin metal yüzeye çarpmas› ile elde edilen ser-
best elektronlar, parlak sar› renkteki ›fl›k demetinin oluflturaca¤› serbest elektron-
lardan daha büyük bir enerjiye sahiptir. Çünkü mavi ›fl›k, sar› ›fl›ktan daha yüksek
frekansa sahiptir. Ifl›¤›n frekans›n›n artmas›yla fotonlar›n enerjisi artar ve böylece
fotondan elektronlara geçen enerji de artar. Eflik frekanstan daha yüksek frekans-
lar da ›fl›ma uygulanarak yüzeyden kopart›lan elektronlar, h›zlar› nedeniyle kine-
tik enerjiye sahiptirler. Bu durum için enerji eflitli¤i flu flekilde yaz›labilir:
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Ifl›n demetinin fliddeti
artt›kça metal yüzeyinden
kopar›lan elektron say›s›
artar, frekans› büyüdükçe
elektronlar›n kinetik
enerjileri artar.



Burada KE; kinetik enerji, BE; elektronun metale ba¤lanma enerjisi; νo, eflik
frekans›d›r. 

fiekil 4.3 de frekans, ›fl›ma fliddeti, metal yüzeyinden kopan elektronlar›n say›-
s› ve h›zlar› aras›ndaki iliflki flematik olarak gösterilmifltir.

Gümüflle kapl› bir yüzeyden elektronlar›n kopart›labilmesi için gereken minumum
enerji 7,50×10-19 joule dür. Dalga boyu 54 nm olan UV ›fl›mas› bu yüzeye düflürü-
lürse kopan elektronun kinetik enerjisi ne olur?

Çözüm:
54 nm = 54×10-9 m dir. Bu dalgaboyundaki fotonun enerjisi,

7,50×10-19 J enerji elektronun gümüfl yüzeyinden ayr›lmas› için kullan›ld›¤›na
göre fotonun kinetik enerjisi

olur.
Einstein fotoelektrik olay›n› aç›klarken elektromagnetik ›fl›man›n tanecik özel-

li¤ini kullanm›flt›r. Bu durumda elektromagnetik ›fl›man›n hem tanecik hem de dal-
ga özelli¤i bulunmaktad›r. Yap›lan deneylerde bunu desteklemektedir. Ayn› za-
manda elektronun da (ve tüm maddelerin de) hem tanecik hem de dalga özelli¤i
vard›r.

ATOM SPEKTRUMLARI
Farkl› dalgaboylar›nda çok say›da ›fl›ndan oluflan bir beyaz ›fl›k (günefl ›fl›¤›) demeti,
bir prizmadan geçirilip foto¤raf filmi üzerine düflürülürse mordan k›rm›z›ya uza-
nan kesiksiz bir renk band› oluflturdu¤u görülür. Bu nedenle beyaz ›fl›ktan elde
edilen bu renk yelpazesine sürekli spektrum denir. Günlük yaflamda bu sürekli
spektrumu, ya¤murlu havadan sonra günefl açt›¤›nda bazen ortaya ç›kan gökkufla-
¤› olarak görürüz. Yani gökkufla¤› renklerin mordan k›rm›z›ya kesintisiz de¤iflti¤i
bir sürekli spektrumdur.

Gaz veya buhar haline getirilmifl elementlerde çok yüksek s›cakl›klara ›s›t›l›rsa
›fl›ma yaparlar. Böyle bir ›fl›ma beyaz ›fl›kta oldu¤u gibi, bir prizmadan geçirilirse
elde edilen spektrumda belirli yerlerde ancak s›n›rl› say›da ve farkl› renklerde çiz-

KE BE 3,68 10 J  7,50 10 J 2,93 10-18 -19 -1= − = × × = ×hν   – 88 J

E
(6,63 10  J s ) (3,0 10 m s )

54 10
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giler oluflur. Oluflan birkaç çizginin d›fl›ndaki yerlerin karanl›k kald›¤›, sürekli ol-
mayan (kesikli) bir spektrum elde edilir. Böyle bir spektruma atom spektrumu
(çizgi spektrumu) denir. fiekil 4.4 de hidrojenin çizgi spektrumu verilmifltir. Bu
spektrumda, 410,3 nm (menekfle), 434,0 nm (menekfle), 486,3 nm (yeflil-mavi) ve
656,3 nm (k›rm›z›) dalgaboylar›na karfl›l›k gelen yerlerde dört renkli çizgi vard›r ve
spektrumun geri kalan k›sm› siyaht›r, yani bu siyah bölgelere denk gelen dalga-
boylar›nda hidrojenin ›fl›mas› yoktur.

Bir internet arama motoruna sürekli spektrum için ‘continuous spectra’, çizgi spektrumu
için ‘line spectra’ terimlerini girerseniz hidrojenin atom spektrumu da dahil birçok spek-
truma ait görsellere ulaflabilirsiniz.

Elementler ›fl›ma yapt›klar› dalgaboylar›nda ayn› zamanda so¤urma da yapar-
lar. Örnek olarak beyaz ›fl›k önce içi hidrojen gaz› ile doldurulmufl bir tüpten ar-
d›ndan bir prizmadan geçirilirse bu kez hidrojenin yay›nma spektrumunda gözle-
nen dalgaboylar›na rastgelen dalgaboylar›nda siyah çizgiler elde edilir (fiekil 4.5).
Yani siyah çizgilere denk gelen dalga boylar›ndaki ›fl›malar yoktur, bu dalgaboy-
lar›na sahip ›fl›malar tüpteki hidrojen taraf›ndan so¤urulmufltur. Hidrojen gaz›n›n
so¤urmas› nedeniyle oluflan bu spektruma hidrojenin çizgi so¤urma spektrumu
denir. Her element kendine has bir çizgi spektrumuna sahiptir. Hidrojen çizgi
spektrumunun elektromagnetik ›fl›man›n görünür bölgesinde neden dört çizgi
verdi¤i ve bunun aç›klamas› elektronun atomda çekirdek d›fl›nda nerede bulun-
du¤una yan›t olmufltur.
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Elektromagnetik ›fl›man›n
maddeyle etkileflimini
inceleyen bilim dal›na
spektroskopi denir. Oluflan
spektrumlar› kaydeden
cihaza ise spektrometre
denir.



Hidrojen lambas›ndan ç›kan ›fl›n demeti k›rm›z›-mor renktedir. 1885 de Johann
Balmer deneme yan›lma yöntemiyle hidrojen spektrumundaki çizgilere ait frekans-
lar›n (dolay›s›yla dalgaboylar›n›n) oldukça basit bir eflitlik ile hesaplanabilece¤ini
göstermifltir. Bu eflitlik

fleklinde olup burada n=3,4,5,6 d›r. fiimdi bu eflitlik ile hidrojen yay›nma spektru-
mundaki (görünür bölgedeki) bir çizginin dalgaboyunun hesaplanabilece¤ini
gösterelim.

Yukar›daki eflitli¤i kullanarak n=4 oldu¤unda hidrojen çizgi spektrumunda gözle-
necek yay›n›m›n dalgaboyunu hesaplay›n›z.

Çözüm:

Bu dalgaboyu, yeflil-mavi renkli bir ›fl›may› (yay›nmay›) gösterir.

Bu örnekte de gösterildi¤i gibi n nin 3 den 6 ya kadar alaca¤› de¤erlere göre
hesaplama yap›ld›¤›nda hidrojenin çizgi spektrumunun görünür bölgedeki yay›-
n›mlar›n dalgaboylar›na karfl›l›k gelen de¤erler elde edilir ve bu görünür bölgede-
ki yay›n›mlara Balmer serisi denir. 

Hidrojen spektrumunda 656,3 nm dalga boyundaki spektrum çizgisine karfl›l›k gelen ›fl›-
ma için yukar›daki eflitlikte n ne olmal›d›r?

BOHR H‹DROJEN ATOM KURAMI
Neils Bohr 1913 de, Planck’›n kuantum kuram›n› hidrojen yay›nma spektrumunda-
ki sonuçlarla iliflkilendirerek bir atom kuram› ortaya atm›flt›r. Ünite 1 de gördü¤ü-
müz Rutherford atom modeli, atomda elektronlar›n çekirdek d›fl›nda bulundukla-
r›n› ve hareket ettiklerini kabul etmektedir ancak baz› sorular›n yan›t› bu modelde
yoktur. Örne¤in elektron çekirdek çevresinde nas›l kalabilmektedir? Bunun yan›t›
olarak elektronun çekirde¤in çekme kuvvetini dengelemek için h›zla dönme hare-
keti yapt›¤› söylenebilir. Ancak elektrodinamik yasalara göre h›zla dönen yüklü bir
taneci¤in (elektronun) elektromagnetik ›fl›ma yapmas›, dolay›s›yla enerji kaybet-
mesi ve sonuçta çekirde¤e düflmesi gerekir. Böyle bir durum atomda gerçekleflme-
mektedir.
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Bu aç›klanamayan durumlar nedeniyle Bohr klasik fizi¤in atomun yap›s›n› aç›k-
lamakta yetersiz oldu¤unu görmüfl ve atomun yap›s›n› aç›klamak için baz› kabul-
ler yapm›flt›r. Bunlar;

• Atomda elektronun çekirdekten belirli uzakl›klarda (yar›çaplarda) bulunan
yörüngelerde hareket etmesine izin vard›r ve bu yörüngeler belirli enerjile-
re sahiptirler. Elektronun bulunmas›na izin verilen yörüngedeki enerjisi dai-
ma sabittir ve elektron yörüngede bulundu¤u müddetçe enerji kaybetmez.

• Elektron ancak bulunmas›na izin verilen yörüngeler aras›nda geçifl yapabi-
lir. Böyle bir geçiflte elektron Planck eflitli¤i ile hasaplanabilen enerji mikta-
r› (kuant) kadar enerji so¤urur veya yay›mlar.

Atomda izin verilen yörüngelerinin enerjileri

n=1,2,3,4... gibi tam say›lar

ba¤›nt›s›yla hesaplanabilir. Buradaki RH, Rydberg sabitidir ve de¤eri 2,18×10-18

J dür. fiekil 4.6 da n nin de¤erine ba¤l› olarak hidrojen atomunda izin verilen
yörüngelerin enerjilerine iliflkin de¤erler gösterilmifltir. Hidrojen atomu için en
düflük enerjili hal n=1 iken olmakta ve bu hale atomun temel hali denmekte-
dir. n≥2 iken atom temel hale göre daha yüksek enerjili olup bu hal atomun
uyar›lm›fl halidir. Bu ba¤›nt›daki n atomdaki yörünge numaras›n› gösterirken
ileride kuantum say›lar› bölümünde görece¤imiz bafl kuantum say›s›na karfl›l›k
gelmektedir. Bafl kuantum say›s›, atomdaki temel enerji kabuklar›n› (seviyeleri-
ni) belirlemektedir.

Tekrar hidrojenin yay›nma spektrumuna dönersek bu spektrumda görünür böl-
gede dört renkli çizgi gözlendi¤ini belirtmifltik. Örne¤in 656,3 nm deki ›fl›man›n
k›rm›z› oldu¤unu daha önce söylemifltik. Hidrojen bu yay›nmay› yapt›¤› zaman,
Bohr’un kabulüne göre, elektronun yüksek enerjili izin verilmifl bir yörüngeden
düflük enerjili izin verilmifl bir yörüngeye geçmifl olmas› gerekir. Bu iki yörünge
aras›ndaki enerji fark›, ›fl›man›n frekans› ile flu flekilde iliflkilendirilebilir.

Burada ni, elektronun bulundu¤u ilk yörüngenin numaras›, ns ise elektronun
geçti¤i yörüngenin numaras›d›r. Dikkat edilirse bu eflitlik, Balmer’in hidrojen spek-
trumundaki çizgilerin frekanslar›n› (dolay›s›yla dalgaboylar›n›) hesaplamak için
kulland›¤› eflitli¤e benzemektedir. Bohr’un atom modeline göre hidrojen atomu
spektrumunda gözlenen bir yay›n›m, yüksek enerjili bir yörüngede bulunan elek-
tronun daha düflük enerjili bir yörüngeye geçmesi (düflmesi) sonucu enerjinin aç›-
¤a ç›kmas› nedeniyledir. Aç›¤a ç›kan enerji ›fl›k olarak gözlenmektedir. Gözlenen
bu yay›n›mlar›n belli dalgaboylar›na (frekanslara) karfl›l›k gelmesi hidrojen ato-
munda elektronun belirli enerji seviyelerinde yani izin verilen yörüngelerde bulun-
du¤unu göstermektedir.
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Daha önce gördü¤ümüz Balmer serisinde elektronun Bohr hidrojen atomu mo-
deline göre, 6., 5., 4. veya 3. yörüngeden 2. yörüngeye düfltü¤ü anlafl›lmaktad›r (fie-
kil 4.6) . Benzer flekilde elektron üst (yüksek enerjili) yörüngelerden 1. yörüngeye
de düflebilir ve bu süreçte de enerji aç›¤a ç›kar ancak aç›¤a ç›kan enerjinin yay›n›m-
lar› elektromagnetik spektrumda mor ötesi bölgede olur. Bu yay›n›mlar gözle gö-
rünmez ve Lyman serisi olarak adland›r›l›r. Ayn› flekilde elektron yüksek enerjili yö-
rüngelerden 3., 4. veya 5. yörüngeye de düflebilir. Bu geçifller spektrumun gözle
görünen bölgesinin d›fl›nda k›z›l ötesi bölgesinde yay›n›mlara neden olurlar ve bu
geçifller Paschen, Brackett, Pfund serileri olarak adland›r›l›rlar (fiekil 4.6).

Hidrojen atomunda elektron yukar›da anlat›ld›¤› gibi yüksek enerjili yörünge-
lerden düflük enerjili yörüngelere yay›n›m yaparak düflebildi¤i gibi, düflük enerjili
yörüngelerden yüksek enerjili yörüngelere belirli de¤erlerde enerjiler so¤urarak ç›-
kabilir. Ayn› iki yörünge aras›nda so¤urulan ve yay›mlanan enerjilerin miktar› (sa-
y›sal de¤eri) ayn›d›r ancak iflareti farkl›d›r.

Hidrojen atomundaki elektronun temel halden alt›nc› enerji seviyesine uyar›labil-
mesi için so¤urmas› gereken enerji ne kadard›r? So¤urulan ›fl›man›n dalga boyu
nedir?

Çözüm:
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Ö R N E K

Elektron için ni>ns
oldu¤unda ΔE eksi iflaretli
bir de¤er, ni<ns oldu¤unda
ΔE art› iflaretli bir de¤er
olur. ΔE; eksi iflaretli oldu¤u
zaman enerji yay›mlanm›fl,
ΔE; art› iflaretli oldu¤u
zaman enerji so¤urulmufltur.

fiekil 4.6

Hidrojen
Atomunda
Gözlenen
Elektronik Geçifller
ve Spektrum
Çizgileri



Bohr kuram›yla hidrojen atom spektrumu kolayl›kla aç›klanabilmektedir. Ayn›
aç›klamalar› tek elektronlu He+ ve Li2+ iyonlar›n›n spektrumlar› için de yapabiliriz
Ancak çok elektronlu atomlar›n spektrumlar›n› aç›klamak için Bohr atom kuram›
yetersiz kalmaktad›r. Bohr atom modeline göre elektron çekirdek etraf›nda belirli
(izin verilmifl) yörüngelerde bulunmaktad›r. Bunun sebebini mant›kl› bir flekilde
aç›klamak uzun y›llar mümkün olmam›flt›r.

Louis De Broglie 1924 y›l›nda elektromagnetik dalgan›n tanecik özelli¤i oldu¤u
gibi taneciklerinde (örne¤in elektronlar›nda) dalga özelli¤i gösterebilece¤ini orta-
ya atm›flt›r. De Broglie hipoteziyle bir taneci¤in dalgaboyunun Planck sabiti ile ta-
neci¤in momentumuna (p) ba¤l› oldu¤unu ifade etmifltir. Momentum da kütle (m)
ile h›z›n (u) çarp›m› oldu¤una göre

ba¤›nt›s› yaz›labilir. Bu ba¤›nt› bize hareket halindeki bir taneci¤in dalga özelli¤i-
nin olaca¤›n› göstermektedir. Bu ba¤›nt› hareket halindeki her türlü kütle için ge-
çerli olsa da elektron gibi çok küçük kütleli parçac›klar›n dalgaboylar› anlaml› so-
nuçlara neden olmaktad›r. Bu flekilde parçac›k olan elektronun dalga özelli¤i kul-
lan›larak atomdaki davran›fl› dalga fonksiyonlar› ile aç›klanabilmifltir. 

DALGA FONKS‹YONLARI
Erwin Schrödinger 1927 y›l›nda elektronun dalga ve tanecik özelliklerine dayana-
rak davran›fl›n› ve enerjisini ifade eden bir denklem türetmifltir. Bu denkleme
Schrödinger denklemi denilmektedir. Bu denklemin hidrojen atomu için çö-
zümleri elektronun dalga fonksiyonlar› olarak adland›r›l›r ve ψ (psi) ile gösteri-
lir. Dalga fonksiyonun karesi (ψ2) bize elektronun hidrojen atomunun herhangi bir
bölgesinde bulunma olas›l›¤›n› verir ve buna elektron bulunma yo¤unlu¤u denir.
Çekirdek etraf›nda elektron bulunma yo¤unlu¤u baz› bölgelerde yüksek baz› böl-
gelerde düflüktür. Schrödinger denkleminin matematiksel çözümlerinden üç ku-
antum say›s› ç›kmaktad›r ve bu üç kuantum say›s› dalga fonksiyonlar›n› tan›mla-
maktad›r. Dalga fonksiyonlar›na orbital denir. 

Orbital, elektron bir tanecik olarak düflünüldü¤ünde, atom içindeki elektronun
bulunma olas›l›¤›n›n en yüksek oldu¤u bölge anlam›na gelirken, dalga olarak dü-
flünüldü¤ünde, yüksek elektron yük yo¤unlu¤una sahip bölge anlam›na gelir. Bir
atomdaki orbitaller farkl› enerjilere sahip olabilirler ve çekirdek etraf›nda farkl›
bölgeleri iflgal edebilirler. Orbital, Bohr hidrojen atom modelindeki yörünge de¤il-
dir. Schröndinger denklemi tek elektronlu hidrojen atomu için çözülebilmektedir
ancak çok elektronlu atomlar için bu denklemin çözümleri yaklafl›k olarak yap›la-
bilmektedir. fiimdi atomdaki orbitallerin enerji seviyeleri ile elektronlar›n çekirdek
etraf›ndaki dizilimlerini belirleyen kuantum say›lar›n› görelim.

KUANTUM SAYILARI
Hidrojen veya herhangi bir atomdaki elektron dizilimini belirlemek için Schrödin-
ger denkleminin matematiksel çözümünden elde edilen üç kuantum say›s› kulla-
n›l›r. Bunlar, bafl kuantum say›s›, aç›sal momentum kuantum say›s› ve mag-
netik kuantum say›s›d›r. Bu üç kuantum say›s› belirli bir orbitali tan›mlar. Elek-
tronun atomdaki konumunun yan›nda orbitaldeki durumunuda tam olarak tan›m-

λ = =
h h

up
 

m

88 Genel  K imya



lamak için bu kuantum say›lar›na dördüncü bir kuantum say›s› olan spin kuan-
tum say›s› eklenmifltir. K›saca kuantum say›lar›n› kullanarak atomdaki bir elektro-
nun hangi orbitalde oldu¤unu veya hangi elektrondan bahsetti¤imizi kolayl›kla
ifade ederiz. fiimdi bu kuantum say›lar›n› görelim.

Bafl Kuantum Say›s› (n)
Bafl kuantum say›s›, atomda elektronun bulundu¤u temel enerji seviyesini (ka-
bu¤unu) ifade eder. Bafl kuantum say›s› n ile gösterilir ve 1,2,3,4... gibi tam say›l›
de¤erler al›r. Bafl kuantum say›s›n›n büyüklü¤ü artt›kça elektronun çekirde¤e olan
uzakl›¤› artar, içinde bulundu¤u orbitalin boyutu büyür ve enerjisi artar. Bir baflka
ifade ile n artt›kça elektron çekirdek taraf›ndan daha zay›f çekilir. Bafl kuantum sa-
y›lar›n›n gösterdi¤i temel enerji seviyeleri (kabuklar) için bazen harf sembollerde
kullan›l›r.

n : 1 2 3 4
Kabuk : K L M N

Aç›sal Momentum (Alt Kabuk) Kuantum Say›s› (ll)
Aç›sal momentum kuantum say›s› orbitalin fleklini tan›mlar ve l ile gösterilir.
Bu kuantum say›s›n›n alabilece¤i de¤erler bafl kuantum say›s›n›n de¤erine ba¤l›
olup 0 dan n-1 e kadar tam say›l› de¤erlerdir. Örne¤in, n=1 ise l nin alabilece¤i
de¤er yaln›zca 0 d›r (l=1-1=0). n=3 ise l; 0, 1 ve 2 olmak üzere üç de¤er alabilir.
Bir kabuktaki aç›sal momentum kuantum say›lar›n›n toplam›, o kabuktaki alt ener-
ji seviyelerinin say›s›n› verir. Örne¤in n=3 iken l nin üç de¤eri (0, 1 ve 2) müm-
kündür. O halde n=3 temel enerji seviyesinde (kabu¤unda) 3 alt enerji seviyesi
vard›r. Aç›sal momentum kuantum say›lar›n›n say›sal de¤erleri elektron dizilimle-
rinde veya orbitalleri tan›mlamada pek kullan›lmaz bunlar›n yerine küçük harf
semboller kullan›l›r. Aç›sal momentum kuantum say›lar› ve karfl›l›¤› harf semboller
flu flekildedir:

l : 0 1 2 3 4 5
Harf sembol : s p d f g h

Bunu örnekleyecek olursak n=3 kabu¤u l=0, l=1 ve l=2 fleklinde üç alt kabuk-
tan (alt enerji seviyesinden) oluflmaktad›r. Bunlar s›ras›yla 3s, 3p ve 3d alt kabuk-
lar› (alt enerji seviyeleri) dir. 3 say›s› elektronun 3. kabukta (enerji seviyesinde) bu-
lundu¤unu, s, p ve d sembolleri ise elektronun bulundu¤u alt enerji seviyelerini
dolay›s›yla orbitallerin flekillerini belirtmektedir.

Magnetik Kuantum Say›s› (mll)
Magnetik kuantum say›s› (mll), atomdaki herhangi bir alt enerji seviyesinde bu-
lunan orbital say›s›n› gösterir. Aç›sal momentum kuantum say›s›na ba¤l› olarak
magnetik kuantum say›s› (2l+1) say›da farkl› ml de¤erini alabilir. K›saca ml nin
de¤erleri -l,..., (-l+1), 0,..., (+l-1), +l fleklindedir.

l=0 oldu¤unda ml nin alabilece¤i tek de¤er 0 d›r. Yani l=0 oldu¤unda bu alt
kabukta sadece bir orbital (s orbitali) vard›r. s orbitali, fiekil 4.7 de görülece¤i üze-
re küresel simetriye sahiptir.

l=1 oldu¤unda ml; -1, 0, +1 de¤erlerini alabildi¤inden l=1 alt kabu¤unda üç or-
bital bulunur ve bu orbitaller p orbitalleridir. Magnetik kuantum say›s› bize bu or-
bitallerin yönleniflini gösterir ve p orbitallerinin gösterimi, fiekil 4.7 de verilmifltir.
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l=4 ve 5 de¤erleri atomun
sadece uyar›lm›fl hali için
mümkündür.



l=2 oldu¤u durumda ml; -2, -1, 0, +1, +2 de¤erlerini alabilir ve bu alt kabukta
befl orbital vard›r. Bu orbitallere d orbitali denir. Bunlar s ve p orbitallerine göre
daha karmafl›k geometrik biçimlere sahiptirler (fiekil 4.7).

l=3 oldu¤unda ise ml nin yedi, de¤eri vard›r ve bu yedi de¤ere karfl›l›k gelen
orbitaller f orbitalleridir.

Çizelge 4.1 de n=1-4 temel enerji seviyeleri ve bunlarla ilgili l, ml, ve her bir
alt enerji seviyesindeki orbital say›s› verilmifltir.

Bafl 

kuantum

say›s› (n)

Aç›sal 

momentum 

kuantum say›s› 

(l )

Alt kabuk 

gösterimi

Magnetik 

kuantum say›s› 

(ml )

Orbital 

say›s›

Atomik orbitaller 

1 0 1s 0 1 1s

2
0

1

2s

2p

0

-1,0,+1

1

3

2s

2px, 2py, 2pz

3

0

1

2

3s

3p

3d

0

-1,0,+1

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

1

3

5

3s

3px, 3py, 3pz

3dz2, 3dx2-y2, 3dxy, 3dxz, 3dyz

4

0

1

2

3

4s

4p

4d

4f

0

-1,0,+1

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

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

1

3

5

7

4s

4px, 4py, 4pz

4dz2, 4dx2-y2, 4dxy, 4dxz, 4dyz

(verilmemifltir)
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Çizelge 4.1
Atomik Orbitaller ve
Kuantum Say›lar›
Aras›ndaki ‹liflki

fiekil 4.7

s, p ve d Atomik
Orbitallerinin S›n›r
Yüzey
Diyagramlar›

n say›s› ayn› olan orbitaller
ayn› temel enerji
seviyesindedir (kabuktad›r).
Ayn› flekilde n ve l de¤erleri
ayn› olan orbitaller ise ayn›
alt enerji seviyesinde (alt
kabukta) yer al›rlar.



Bir internet arama motoruna orbital flekilleri için ‘atomic orbitals’ terimlerini girerseniz

birçok görsellere ulaflabilirsiniz.

4p alt kabu¤undaki orbitallerin n, l ve ml kuantum say›lar›n› bulunuz.

Çözüm:

n = 4; l = 1 (p orbitaline karfl›l›k gelir.); ml = -1, 0, +1.

3d alt kabu¤unun kuantum say›lar›n› bulunuz.

Spin Kuantum Say›s› (ms)
Atomik orbitalleri belirlemek için flimdiye kadar üç kuantum say›s› kulland›k. Bu

say›lara ek olarak elektronun kendi ekseni etraf›nda iki yöne de dönebilmesi ne-

deniyle dördüncü bir kuantum say›s› önerilmifltir. Bu dönme hareketine spin denir

(fiekil 4.8). Hidrojen spektrumda görülen ve aç›klanamayan baz› izlerin elektron

spin hareketinden kaynakland›¤› anlafl›lm›flt›r. Di¤er üç kuantum say›s›ndan ba-

¤›ms›z olan spin kuantum say›s› (ms) +1/2 ve -1/2 de¤erlerine sahiptir. Bu du-

rumda atomda n, l ve ml say›lar› ayn› ancak spin kuantum say›lar› farkl› en fazla

iki elektron bulunabilir. O halde bir orbital içinde en fazla iki elektron bulunabilir.

ORB‹TALLER‹N ENERJ‹ SEV‹YELER‹
Bohr hidrojen atomu modeline göre atomdaki elek-

tronun enerjisinin E=–RH (1/n2) ba¤›nt›s› ile bulu-

nabildi¤ini görmüfltük. Bildi¤iniz gibi n, Bohr hid-

rojen atomu modelinde yörünge numaras› iken

Schrödinger denkleminin çözümünden ç›kan üç

kuantum say›s›ndan bafl kuantum say›s›na karfl›l›k

gelmektedir. Dolay›s›yla atomdaki elektronun

enerjisi bafl kuantum say›s›na (n) ba¤l›d›r. Bu ba-

¤›nt›ya göre hidrojen atomunda artan bafl kuan-

tum say›s›na ba¤l› olarak orbitallerin enerjisi yükse-

lir ve bafl kuantum say›lar› ayn› olan tüm orbitallerin enerjileri ayn›d›r. Bu hidrojen

atomuna özel bir durumdur ve buna iliflkin diyagram fiekil 4.9 a da verilmifltir. Ör-

ne¤in hidrojen atomu için 3s, 3p ve 3d orbitalleri ele al›nacak olunursa bunlar›n

enerjilerinin eflit oldu¤u görülür ve efl enejili orbitaller olarak adland›r›l›r. Bu ifade

etti¤imiz tek elektronu olan hidrojen atomu için do¤rudur.

914.  Ünite  -  Atomun Elektronik  Yap›s ›  ve  Per iyodik  Çize lge

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

Ö R N E K

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

fiekil 4.8

Elektronun Spin
Hareketleri

Bir kifli yaflad›¤› evi tarif
ederken ülke, flehir mahalle
cadde ve apartman
numaras› vermesi gibi
elektronlar›n hangi orbitalde
bulundu¤u dört kuantum
say›s› ile belirtilir. Örne¤in
3s deki bir elektronun
kuantum say›lar› n=3, l=0,
ml=0 ve ms=+1/2 veya -1/2
dir. Basit bir flekilde (n, l,
ml, ms) s›ralamas›yla (3, 0,
0, +1/2 veya -1/2)
fleklindedir.



Hidrojen atomu d›fl›nda tüm atomlar birden fazla elektron içerirler yani çok
elektronludurlar. Bu nedenle çok elektronlu atomlar›n orbitallerinin enerji seviye-
leri daha karmafl›kt›r. Bu tür atomlarda bir orbitalin enerjisi yaln›zca bafl kuantum
say›s›na de¤il aç›sal momentum kuantum say›s›na da ba¤l›d›r. fiekil 4.9 b de görü-
lece¤i üzere çok elektronlu atomlarda temel enerji düzeyleri alt enerji düzeylerine
de ayr›lm›flt›r. Baz› durumlarda bir üst temel enerji seviyesinin alt enerji seviyesin-
de yer alan elektron, bir alt temel enerji seviyesindeki alt enerji seviyesinde yer
alan elektrondan daha düflük enerjili olabilmektedir. Bir atomda elektronlar en dü-
flük enerjili orbitalden bafllayarak orbitallere yerleflirler. Dolay›s›yla elektronlar›n
orbitalleri doldurma s›ras› temel enerji düzeylerinin art›fl›yla bu nedenle uyumlu
olmayabilir. Örne¤in 4s orbitalinin enerjisinin 3d orbitallerinin enerjilerinden biraz
daha düflük oldu¤u görülür. Bu nedenle bir atomda 4s orbitali elektronlar taraf›n-
dan doldurulduktan sonra 3d orbitalleri doldurulmaya bafllan›r. fiekil 4.10 de ato-
mik orbitallerin elektronlar taraf›ndan doldurulma s›ras› ak›lda tutma kolayl›¤› ne-
deniyle flematik olarak verilmifltir. Bir atomda elektronlar›n orbitallere doldurulma
s›ras›

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p.....

fleklinde olup orbitallerin enerji art›fl›na göre s›ralanm›flt›r. Elektronlar›n atom orbital-
lerine yerleflmeleri elementlerin kimyasal davran›fllar›n› anlamam›z için önemlidir. 
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fiekil 4.9

a) Hidrojen
Atomundaki
Orbitallerin Enerji
Düzeyleri 

b) Çok Elektronlu
Sistemlerde
Orbitallerin Enerji
Düzeyleri (Çizimler
ölçekli de¤ildir)

a b



ELEKTRON D‹Z‹L‹MLER‹
Atomdaki bütün elektronlar›n orbitallere (alt ka-
buklara) da¤›l›m›na elektron dizilimi denir ve
bu dizilifl, atomda en düflük enerjili (temel) hale
karfl›l›k gelecek flekilde olmal›d›r. Elektron dizili-
mini do¤ru yazabilmek için üç ilke veya kural var-
d›r: Pauli d›flarlama ilkesi, Hund kural› ve Aufbau
ilkesidir.

Pauli D›flarlama ‹lkesi
Pauli çok elektronlu atomlar›n elektron dizilimle-
rini belirlemek için kendi ad›yla an›lan bir ilke or-
taya koymufltur. Pauli d›flarlama ilkesine göre
bir atomda herhangi iki elektron ayn› dört kuan-
tum say›s›na sahip olamaz. Bir atomun ilk üç ku-
antum say›s› n, l ve ml ayn› olan iki elektronunun
ms de¤erleri farkl› olmak zorundad›r. Yani bir orbitaldeki iki elektron z›t yönlü
spinlere sahip olmak zorundad›r. Pauli d›flarlama ilkesine göre afla¤›da gösterilen
üç olas›l›ktan sadece “b” do¤rudur.

Hund Kural›
Bir atom da elektronlar efl enerjili orbitallere yerlefltirilirken en çok say›da eflleflme-
mifl olacak flekilde orbitallere yerlefltirilirler. Yani efl enerjili orbitallere elektronlar
önce teker teker yerlefltirilmelidir. Bu kurala Hund kural› denir. Bunun sebebi ay-
n› yüke sahip elektronlar›n birbirlerini itmesi ve olabildi¤ince uzak yerleflmek iste-
meleridir. Afla¤›da verilen üç örnekte Pauli d›flarlama ilkesine uygun olmas›na ra¤-
men Hund kural›n›n uygun tek gösterim “c” fl›kk›d›r.

Aufbau ‹lkesi
Aufbau ilkesi, elektronlar›n orbitallere teker teker yerlefltirilmesidir. Bunu yapar-
ken orbitallere ilave edilecek her bir elektron Pauli d›flarlama ilkesi ve Hund kura-
l› dikkate al›narak yap›l›r.

Atomlar›n Elektron Dizilimleri
Afla¤›da hidrojenden (Z=1) neona (Z=10) kadar olan elementlerin atomik orbital-
lerine elektronlar›n yerlefltirilmesi gösterilmifltir. Bu yerlefltirme yukar›da verilen il-
ke ve kurallara göre yap›lm›flt›r.
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c
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Sodyum (Z=11) ile argon (Z=18) aras› (3. periyot) elementlerin elektron dizi-
limleri incelendi¤inde, yukar›da verilen lityumdan neona kadar olan elementlerin
elektron dizilimlerine paralellik gösterdikleri görülür. Bu elementlerin 1s, 2s ve 2p
orbitallerine giren elektronlar neonun elektron dizilimindeki gibi olaca¤›ndan biz
buna “neon göbe¤i” ad›n› verip [Ne] fleklinde gösterece¤iz. Bu gösterimden sonra
sadece de¤erlik elektronlar›n›n orbitallerde da¤›l›m›n› verece¤iz. En d›fl kabukta
(en yüksek bafl kuantum say›s›nda) bulunan elektronlar de¤erlik elektronlar›
olarak adland›r›l›r.

Potasyum (Z=19) ve kalsiyum (Z=20) elementlerinde elektronlar 3p orbitalini
doldurduktan sonra 3d orbitalleri yerine önce 4s orbitalini doldururlar. Bu atomla-
r›n elektron dizilimleri flu flekildedir:

Skandiyumdan (Z=21) çinkoya (Z=30) kadar olan elementlerin elektron dizili-
minde üçüncü kabu¤un (temel enerji seviyesinin) d orbitalleri dolmaya bafllar. Bu
elementlere geçifl metalleri denir. Krom (Z=24) ve bak›r (Z=29) elementlerin d›fl›n-
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1s 2s

H 1H: 1s1

2He: 1s2

3Li: 1s2 2s1

4Be: 1s2 2s2

5B: 1s2 2s2 2px1

6C: 1s2 2s2 2px1 2py1

7N: 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1

8O: 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1

9F: 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1

10Ne: 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

2px 2py 2pz



da elektronlar Hund kural›na uygun olarak d orbitallerini düzenli bir flekilde dol-
dururlar. Kromda [Ar] 4s2 3d4 da¤›l›m› yerine [Ar] 4s1 3d5 (d orbitalleri yar› dolu)
ve bak›rda [Ar] 4s2 3d9 yerine [Ar] 4s1 3d10 (d orbitalleri tam dolu) olacak flekilde
elektronlar orbitallere dolar. Bu da alt kabuklar›n yar› dolu veya tam dolu olmas›
durumunda daha kararl› bir yap›ya ulaflmas› ile aç›klan›r.

Galyumdan (Z=31) kriptona (Z=36) kadar olan elementler de elektronlar 4p alt
kabu¤una girer.

Rubidyum (Z=37) ile ksenon (Z=54) aras›nda bulunan 18 element dizisinde s›-
ras›yla 5s, 4d ve 5p alt kabuklar› dolar. Örnek olarak ksenonun (54Xe) elektron di-
zilimini 54Xe: [Kr] 5s2 4d10 5p6 fleklinde verebiliriz.

Periyodik çizelgedeki alt›nc› ve yedinci periyot elementlerin atomlar›n›n elek-
tron dizilimleri benzer flekilde yap›l›r. Elektron dizilimleri ile ilgili bilgileri kitab›n›-
z›n sonundaki çizelgede bulabilirsiniz.

Rubidyum (Z=37) için elektron dizilimin yaz›n›z.

Molibdenin (Z=42) elektron dizilimi [Kr] 4d4 5s2 olmas› beklenirken [Kr] 4d5 5s1 flek-
lindedir. Bunun nedenini aç›klay›n›z.

Elektronlar›n orbitallere yerlefltirilmesi sonucunda elektronlar›n orbitallerde
tek veya çift (z›t spinli) bulunmas› atom ve moleküllerin magnetik özelliklerini et-
kiler. Çiftleflmifl elektronlar›n spinlerinin birinin yönü di¤erine ters olaca¤›ndan
yaratacaklar› magnetik etkiler birbirlerini yok eder. Yani bu tür elektron dizilimi-
ne sahip atomlar magnetik alan taraf›ndan etkilenmezler (gerçekte çok hafifçe iti-
lirler). Bu tür maddelere diyamagnetik bileflikler denir. Orbitallerinde çiftlefl-
memifl elektronlara sahip bilefliklerde ise spini bir yöne olan elektronlar›n say›s›
di¤er yöne olanlardan fazla olur. Bu durumda bu tür atomlar bir magnetik alan
oluflturur ve d›fl bir magnetik alan taraf›ndan çekilirler. Bu tür bilefliklere para-
magnetik bileflikler denir. Buna göre elektron dizilimlerini yukar›da verdi¤imiz
He, Be ve Ne atomlar› diyamagnetik özellik gösterirken H, B, N gibi atomlar pa-
ramagnetik özellik gösterirler. 
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‹yonlar›n Elektron Dizilimi

Katyonlar›n Elektron Dizilimi
Katyonlar›n elektron dizilimleri, katyonlar›n olufltu¤u atomdan yeteri kadar elek-
tron np, ns ve (n-1)d orbitallerinden s›rayla uzaklaflt›r›larak elde edilir. Alkali me-
tallerin (IA grup elementleri) atomlar›n›n elektronik dizilimleri incelendi¤inde de-
¤erlik kabu¤undaki s orbitallerinde bir elektron bulunur. Toprak alkali metallerin
(IIA grup elementleri) atomlar›n›n elektronik dizilimlerine bak›ld›¤›nda ise de¤er-
lik kabu¤undaki s orbitallerinde iki elektron oldu¤u görülür. Bu iki gruptaki me-
taller çok etkindirler. D›fl kabuktaki (de¤erlik) elektronlar›n› çok kolay bir flekilde
vererek pozitif iyon haline dönüflürler ve soy gaz elektron dizilimine ulafl›rlar.

E¤er bir atomda de¤erlik elektronlar› p orbitallerinde de bulunuyorsa önce bu
elektronlar, ard›ndan ns orbitalindeki elektronlar verilir. Geçifl metallerinde elek-
tronlar öncelikle ns orbitalinden daha sonra (n-1)d orbitallerinden verilir.

Anyonlar›n Elektron Dizilimi
Anyonlar›n elektron dizilimleri, olufltuklar› atomlara ayn› periyottaki soy gaz›n
elektron dizilimi ile ayn› dizilime sahip oluncaya kadar elektron ilave edilerek
oluflturulur. Anyonlar›n elektron dizilimine birkaç örnek olarak flunlar› verebiliriz.

Görüldü¤ü gibi atomlar ve iyonlar çekirdekleri etraf›nda ayn› say›da elektron-
lara sahip olabilmektedirler. Bu atomlara ve iyonlara izoelektronik denir.
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O2-, Se2- , Al3+ ve Rb+ iyonlar›n›n elektron dizilimlerini yaz›n›z ve izoelektronik
olanlar› grupland›r›n›z.

O2- ve Al3+ izoelektroniktir.
Se2- ve Rb+ izoelektroniktir.

Cu2+ ve H- iyonlar›n›n elektron dizilimlerini yaz›n›z.

ELEMENTLER‹N PER‹YOD‹K ÖZELL‹KLER‹
Periyodik çizelgenin elementlerin gösterdikleri periyodik özellikler dikkate al›na-
rak oluflturuldu¤unu Ünite 1 de görmüfltük. Periyodik özellikler bir periyotta sol-
dan sa¤a, bir grupta yukardan afla¤›ya do¤ru baz› istisnai durumlar d›fl›nda belirli
bir düzen içinde de¤iflir. Atomlar›n elektronik dizilimlerini dikkate alarak atomla-
r›n ve iyonlar›n baz› özelliklerinin nas›l de¤iflti¤ini aç›klamak mümkündür. Bu
özellikler atom yar›çap› (boyutu), iyonlaflma enerjisi ve elektron ilgisidir. 

Atom ve ‹yonlar›n Yar›çap›
Atomda, elektron yo¤unlu¤u çekirdekten belirli bir uzakl›¤a kadar yüksektir, on-
dan sonra düflmeye bafllar ve sonsuz uzakl›kta s›f›r olur. Bu durumda elektron yo-
¤unlu¤unun çekirdekten olan uzakl›k s›n›r›n› belirlemek mümkün de¤ildir. Bu ne-
denle atom yar›çap›n› (boyutunu) verecek olan elektron bulutunun büyüklü¤ü
atomun yapt›¤› kimyasal ba¤lar dikkate al›narak belirlenebilir. Bu amaç için ben-
zer atomlardan oluflan bir molekülün kovalent ba¤ uzunlu¤u (çekirdekler aras›
uzakl›k) belirlenir ve bu de¤erin yar›s›n›n al›nmas›yla bir tek atomun yaklafl›k ya-
r›çap› bulunmufl olunur. Örne¤in Cl2 molekülünde Cl-Cl ba¤ uzunlu¤u 198 pm dir.
Bu durumda klorun atom yar›çap› 198/2= 99 pm olarak hesaplan›r. Ayn› flekilde
kovalent ba¤ yapm›fl ayn› iki atomlu baflka moleküllerdeki ba¤ uzunluklar›ndan
atomlar›n yar›çaplar› bulunabilir. Bu flekilde bulunmufl atom yar›çaplar› kullan›la-
rak periyodik çizelgedeki di¤er atomlar›n yar›çaplar› hesaplanabilir. Örne¤in C-Cl
ba¤ uzunlu¤u 176 pm dir. Klorun yar›çap› kullan›larak karbonun atom yar›çap›n›
176-99=77 pm olarak bulunur. Bu flekilde elde edilen tüm atomlar›n yar›çaplar› pe-
riyodik çizelgede iflaretlendi¤inde yar›çaplarda periyodik de¤iflimler oldu¤u gözle-
nir. Atom yar›çaplar›ndaki periyodik de¤iflimleri aç›klayabilmek için etkin çekirdek
yükü kavram› kullan›lmal›d›r.

Atom yar›çap›, atomun çekirde¤indeki protonlar›n farkl› kabuklarda ve farkl›
orbitallerde bulunan elektronlar› çekebilme kuvvetiyle iliflkilidir. Atomda en d›fl
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kabukta (de¤erlik tabakas›nda) bulunan elektronlar›n çekirde¤e uzakl›¤› bize o
atomun yar›çap›n› verdi¤ine göre bu elektronlar›n gördü¤ü çekirdek yükü önem-
lidir. Çekirde¤e daha yak›n kabukta bulunan elektronlar kendilerinden sonraki ka-
buklarda bulunan elektronlar› perdelerler ve bu elektronlar›n çekirdekten göre-
cekleri çekirdek yükünü düflürürler. Elektronu çeken bu yüke etkin çekirdek yü-
kü denir. Bunu bir örnekle aç›klayal›m. Sodyum atomunun elektron diziliminde
(Na: 1s2 2s2 2p6 3s1) en d›fl kabukta bulunan elektron (3s1) iç kabuklarda bulunan
orbitallerdeki 10 elektron taraf›ndan perdelenir. Dolay›s›yla bu elektronun gördü-
¤ü net pozitif yük düflüktür. Yani bu elektron, sodyum atomu çekirde¤inde bulu-
nan 11 protonun çekme gücünün çok az›n› hisseder. Bu nedenle sodyum atomun-
da bu d›fl kabuk elektronu sodyum çekirde¤ine oldukça uzakta bulunur ve sod-
yum atomunun yar›çap› 186 pm dir. Bu de¤er 3. periyot elementleri atomlar›n›n
yar›çaplar› içinde en büyük olan›d›r.

Bir periyot boyunca yani periyodik çizelgede soldan sa¤a do¤ru gidildikçe
atomdaki kabuk say›s› (yani temel enerji düzeyi) de¤iflmemesine karfl› atom numa-
ras› (çekirdekteki proton say›s›) artar. Buna ba¤l› olarak son kabuktaki elektronlar
(de¤erlik elektronlar›) üzerindeki etkin çekirdek yükü artar. Bu da en d›fl kabuk-
taki elektronlar›n çekirdek yükü taraf›ndan daha çok çekilmelerine sebep olur ve
sonuçta atom yar›çap› periyodik çizelgede soldan sa¤a do¤ru gidildikçe azal›r. Ör-
nek olarak 3. periyot elementlerin atomlar›n›n yar›çaplar› afla¤›da verilmifltir.

Atom : 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar

Yar›çap (pm) : 186 160 143 118 110 103 99 95

Bir grupta ise yukar›dan afla¤›ya gidildikçe kabuk say›s› artar. Bu da grupta yu-
kar›dan afla¤›ya do¤ru gidildikçe atom yar›çap›n›n artmas› demektir. Örnek olarak
VIA grubu elementlerin atomlar›n›n yar›çaplar› afla¤›da verilmifltir.

Atom : 8O 16S 34Se 52Te

Yar›çap (pm) : 74 103 116 143

Geçifl elementlerinin atom yar›çaplar›nda da soldan sa¤a bir azalma söz ko-
nusudur. Ancak bu azalma s ve p blok grup elementlerinde görülenden az ol-
maktad›r. Bunun sebebi de ns2 elektronlar›n›n (n-1)d elektronlar› taraf›ndan per-
delenmesidir.

fiimdi de katyonlar›n veya anyonlar›n yar›çaplar›n›n olufltuklar› atomlara göre
nas›l de¤iflti¤ini görelim. Nötr bir atom bir veya daha çok elektron verdi¤inde kat-
yonu oluflur. Bu durum çekirdekteki proton say›s›n›n elektron say›s›ndan fazla ol-
mas› yani proton bafl›na birden az elektron düflmesi demektir. Bunun sonucu ola-
rak elektronlar çekirdek yükü taraf›ndan daha kuvvetli çekilirler ve katyonda yar›-
çap, olufltu¤u atomlar›n yar›çaplar›na göre daha küçüktür. Sonuç olarak katyonlar
olufltuklar› atomlardan daha küçük yar›çaplara sahip olurlar. Örnek olarak demir
atomu ile Fe2+ ve Fe3+ iyonlar›n›n yar›çaplar› afla¤›da verilmifltir.

Fe Fe2+ Fe3+

Yar›çap (pm) 124 74 64

Proton say›s› 26 26 26

Elektron say›s› 26 24 23

98 Genel  K imya

Etkin çekirdek yükü Z*=Z-S
fleklinde ifade edilir. Burada
Z*; etkin çekirdek yükü, Z;
atom numaras›, S;
perdeleme sabitidir.



12Mg2+, 19K+, 20Ca2+ iyonlar›n yar›çaplar›n› büyükten küçü¤e do¤ru s›ralay›n›z.

Çözüm:
Bu iyonlar›n elektron dizilimleri flu flekildedir:

Elektron dizilimlerinden de anlafl›laca¤› üzere Mg2+ iyon yar›çap› di¤er iki iyo-
nun yar›çap›ndan küçük olmal›d›r. Çünkü +2 yüklü magnezyum iyonunda ilk iki
kabukta elektronlar vard›r ve yukar›da da anlat›ld›¤› gibi magnezyumda etkin çe-
kirdek yükü büyük olur. K+ ve Ca2+ iyonlar›n›n elektron say›lar› eflit yani izoelek-
troniktir. Bu durumda pozitif yükü daha çok olan iyonun çekirdek yükü büyük
olaca¤›ndan yar›çap› daha küçük olacakt›r. Sonuç olarak yar›çaplar›n› afla¤›daki gi-
bi s›ralayabiliriz.

19K+ > 20Ca2+ > 12Mg2+

Bir nötr atom bir veya daha çok say›da elektron ald›¤›nda ise çekirdek yükü sa-
bit kal›rken elektron say›s› artar. Bu durumda proton bafl›na düflen elektron say›s›
birden fazla olur ve en d›fl kabuktaki elektronlar üzerinde etkin çekirdek yükü aza-
l›r. Bu da anyonlar›n yar›çaplar›n›n olufltuklar› atomlar›n yar›çap›ndan büyük ol-
mas›na neden olur. fiimdi bunu sodyum atomu ile nitrür iyonunu karfl›laflt›rarak
görelim.

Na+ ve F- iyonlar›n›n yar›çaplar›n› karfl›laflt›r›n›z.

Çözüm:
Bu iyonlar›n elektron dizilimleri flu flekildedir:

Na+ ve F- iyonlar›n›n elektronik dizilimine bak›ld›¤›nda izoelektronik olduklar›
görülür. F- iyonu (9 proton, 10 elektron) elektron ald›¤› için etkin çekirdek yükü
azalm›flt›r ve bundan dolay›da yar›çap› Na+ (11 proton, 10 elektron) iyonundan da-
ha büyüktür. 
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N N3-

Yar›çap (pm) 75 171

Proton say›s› 7 7

Elektron says›s› 7 10
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Be2+, Mg2+, Cl-, I- iyonlar›n› artan yar›çapa göre s›ralay›n›z.

‹yonlaflma Enerjisi
Bir önceki konuda atomlardaki elektron dizilimleri üzerinde durmufltuk. Elektron-
lar›n atomlardan ve iyonlardan kopar›lmas› için enerji gereklidir ve bu enerjiye
iyonlaflma enerjisidir (I ) denir. ‹yonlaflma enerjisi, gaz halindeki bir atomdan ve-
ya iyondan bir elektron koparmak (uzaklaflt›rmak) için gerekli enerjidir. Elektron-
lar atomun çekirde¤i taraf›ndan ne kadar s›k› çekiliyorsa iyonlaflma enerjileride o
kadar yüksek olur.

Bir atomdan elektron uzaklaflt›r›l›yorsa bunun için gerekli enerji birinci iyon-
laflma enerjisidir (I1). Ard›ndan oluflan iyondan bir elektron kopar›lmas› için ge-
reken enerji ikinci iyonlaflma enerjisi (I2) olarak adland›r›l›r. Bu adland›rma
üçüncü, dördüncü elektronlar için de benzer flekilde yap›l›r. Atomdan veya iyon-
dan elektron uzaklaflt›r›lmas›, elektron say›s›n› azaltt›¤› için kalan elektronlar üze-
rinde etkin çekirdek yükü artar ve dolay›s›yla yap›dan bir sonraki elektronu kopar-
mak daha çok enerji gerektirir. Bu nedenle iyonlaflma enerjileri de¤erleri aras›nda
I1 < I2 < I3 < I4.... fleklinde bir iliflki vard›r. Örnek olarak

Ca(g) → Ca+(g) + e- I1=589,5 kJ/mol

Ca+(g) → Ca2+(g) + e- I2=1145 kJ/mol

iyonlaflma enerjilerini verebiliriz. ‹yonlaflma daima enerji gerektiren bir olay oldu-
¤u için endotermik (›s› alan) bir süreçtir. Etkin çekirdek yükü bir periyotta soldan
sa¤a do¤ru artt›¤›na göre birinci iyonlaflma enerjisi de buna ba¤l› olarak baz› istis-
nai durumlar d›fl›nda soldan sa¤a artar. Soy gazlar›n temel haldeki elektron dizilim-
leri çok kararl› olmas›ndan dolay› iyonlaflma enerjileri çok yüksektir, yani elektron
verme e¤ilimleri çok düflüktür. Bu nedenle soy gazlar kimyasal tepkimelere yatk›n
de¤illerdir. Bu ifade ettiklerimizi 3. periyot elementlerinin birinci iyonlaflma ener-
jilerini karfl›laflt›rarak görebilirsiniz.

Atom : 11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar

I1 (kJ/mol) : 495,9 737,6 577,4 786,2 1012 999,6 1255 1520

Atomlar›n birinci iyonlaflma enerjileri (I1) periyodik çizelgedeki grup içinde ge-
nellikle yukar›dan afla¤›ya do¤ru azal›r. Çünkü atom çap› artt›kça de¤erlik tabaka-
s›ndaki elektronlar üzerindeki etkin çekirdek yükü azal›r, bunun sonucu olarak
atomdan elektron koparmak daha az bir enerji ile mümkün olur. Örne¤in IA gru-
bunun üç elementinin birinci iyonlaflma enerjileri flu flekildedir:

3Li: 520 kJ/mol 11Na: 495,9 kJ/mol 19K: 418,7 kJ/mol

‹yonlaflma enerjilerinin I1< I2 < I3 < I4.... fleklinde bir de¤iflim gösterdi¤ini yu-
kar›da ifade etmifltik ve yukar›da kalsiyum için birinci ve ikinci iyonlaflma enerjile-
rini (589,5 kJ/mol ve 1145 kJ/mol) vermifltik. fiimdi kalsiyumun üçüncü iyonlaflma
enerjisini verelim.

Ca2+(g) → Ca3+(g) + e- I3=4900 kJ/mol
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‹yonlaflma enerjisi bir periyot
boyunca genellikle soldan
sa¤a do¤ru artar.



Gördü¤ünüz gibi kalsiyum için üçüncü iyonlaflma enerjisi, ikincisinin yaklafl›k
4,5 kat›d›r. Peki kalsiyumun üçüncü iyonlaflma enerjisinde bu ani art›fl›n nedeni
nedir? Bunu aç›klayabilmek için Ca2+ ve Ca3+ iyonlar›n›n elektron dizilimlerine
bakal›m.

Kalsiyumun +3 yüklü iyonunu oluflturmak için elektronun soy gaz elektron di-
zilimine sahip Ca2+ iyonundan uzaklaflt›r›lmas› gerekir ve kalsiyum atomunda bu
uzaklaflt›r›lacak elektron bir iç kabuk elektronudur. Bilindi¤i gibi soy gaz elektron
dizilimine sahip yap›lar çok kararl›d›r ve bu tür yap›lardan elektron uzaklaflt›rmak
büyük enerji gerektirir. Burada örne¤imiz kalsiyumdu, ancak bu anlatt›¤›m›z her
atom ve iyonlar› için geçerlidir. Yani bir atom ve iyonlar› soy gaz elektron dizilimi-
ne sahip olana kadar elektronlar›n› nispeten kolay (düflük iyonlaflma enerjileri ile)
verirler ancak soy gaz elektron diziliminden sonraki elektronlar›n› vermeleri çok
daha büyük enerji gerektirir ve bu nedenle kalsiyumun üç elektron vererek yapt›-
¤› bilefliklere rastlanmaz. Kalsiyum atomu, Ca2+ iyonu oluflturabilir ve bilefliklerin-
de Ca2+ yükseltgenme basama¤›na sahiptir.

Elektron ‹lgisi
Elektron ilgisi, gaz halinde nötr bir atomun elektron almas› s›ras›ndaki enerji de-
¤iflimidir. ‹yonlaflma enerjisinin aksine elektron ilgisi (Ea) bir atomun elektron
kazanmas› olay›d›r. Atomun elektron alma e¤ilimi varsa bu olay›n sonucunda
enerji aç›¤a ç›kar. Buna karfl›l›k baz› atomlar›n elektron ilgileri düflüktür. Bu tür
atomlar›n elektron almas› endotermik yani enerji gerektiren bir süreçtir. Örne¤in
soy gaz atomlar› bu tür atomlard›r. Baz› atomlar›n yüksek elektron ilgisi nereden
kaynaklanmaktad›r? E¤er atom elektron ald›¤› zaman soy gaz elektron dizilimine
sahip oluyorsa bu tür atomlar›n elektron ilgileri yüksektir. Örne¤in klor atomu bir
elektron alarak kararl› hal olan soy gaz yap›s›na ulafl›r.

Cl(g) + e- → Cl-(g)

1s22s22p5 1s22s22p6

Elektron ilgisi de iyonlaflma enerjilerinde oldu¤u gibi atom büyüklü¤ündeki
de¤iflimlerle parelellik gösterir. Periyot boyunca elektron ilgisi genellikle artarken
grup boyunca genellikle azal›r. Yar›çap› çok küçük olan VIA ve VIIA elementlerin
atomlar›n›n elektron ilgileri oldukça büyüktür. Bu iki gruptaki atomlar ald›klar›
elektronlarla negatif yüklü iyonlar oluflturup kendilerinden sonra gelen soy gaz ya-
p›s›na ulafl›rlar. Burada da baz› istisnai durumlar vard›r. Örne¤in F elektron ilgisi
Cl dan büyük olmas› beklenirken aksine küçüktür. Elektron ilgisinin periyot veya
grup içinde de¤iflimi, atom yar›çap› veya iyonlaflma enerjisi de¤iflimleri kadar dü-
zenli de¤ildir.
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Atomun yap›s› hakk›nda birçok bilgiye elektro-
magnetik ›fl›nlar›n maddeyle etkileflimi kullan›la-
rak ulafl›lm›flt›r. Dalgan›n ard›fl›k ayn› konumda-
ki iki noktas› aras›ndaki mesafeye dalgaboyu (λ),
dalga üstündeki bir noktadan bir saniyede geçen
dalga say›s›na frekans (ν) denir. Dalgan›n h›z›;
dalgan›n frekans› ile dalgaboyunun çarp›m›na
eflittir. Bu çarp›m elektromagnetik ›fl›ma için ›fl›k
h›z›na (c) eflit olur. Do¤adaki baz› olaylar elek-
tromagnetik ›fl›man›n dalga özelli¤i kullan›larak
aç›klanamam›flt›r. Bu yaklafl›mla aç›klanamayan
siyah cisim ›fl›mas›, fotoelektrik etki gibi olaylar
elektromagnetik ›fl›man›n tanecik özelli¤i ile aç›k-
lanabilmifltir.
Gaz veya buhar haline getirilmifl elementler çok
yüksek s›cakl›klara ›s›t›l›rsa ›fl›ma yaparlar. Böyle
bir ›fl›ma bir prizmadan geçirilirse elde edilen
spektrumda belirli yerlerde ancak s›n›rl› say›da
ve farkl› renklerde çizgiler oluflur. Oluflan birkaç
çizginin d›fl›ndaki yerlerin karanl›k kald›¤›, sü-
rekli olmayan (kesikli) bir spektrum elde edilir.
Böyle bir spektruma atom spektrumu (çizgi spek-
trumu) denir. Balmer deneme yan›lma yöntemiy-
le hidrojen spektrumundaki çizgilere ait frekans-
lar›n oldukça basit bir eflitlik ile hesaplanabilece-
¤ini göstermifltir.
Bohr klasik fizi¤in atomun yap›s›n› aç›klamakta
yetersiz oldu¤unu görmüfl ve atomun yap›s›n›
aç›klamak için baz› kabuller yapm›flt›r. Bunlar;
atomda elektronun çekirdekten belirli uzakl›k-
larda bulunan yörüngelerde hareket etmesine
izin vard›r ve bu yörüngeler belirli enerjilere sa-
hiptirler. Elektron ancak izin verilen yörüngeler
aras›nda geçifl yapabilir.
Schrödinger 1927 y›l›nda elektronun dalga ve ta-
necik özelliklerine dayanarak davran›fl›n› ve
enerjisini ifade eden bir denklem türetmifltir. Bu
denklemin hidrojen atomu için çözümleri elek-
tronun dalga fonksiyonlar› olarak adland›r›l›r.
Dalga fonksiyonlar›na orbital denir. 
Herhangi bir atomdaki elektron dizilimini yaz-
mak için kuantum say›lar› kullan›l›r. Dört tane
kuantum say›s› vard›r. Bunlar; bafl kuantum say›-
s›, aç›sal momentum kuantum say›s›, magnetik
kuantum say›s› ve spin kuantum say›s›d›r. Hidro-
jen atomu d›fl›nda tüm atomlar birden fazla elek-

tron içerirler ve bu tür atomlarda bir orbitalin
enerjisi hem bafl kuantum say›s›na hem de aç›sal
momentum kuantum say›s›na ba¤l›d›r. Atomdaki
bütün elektronlar›n orbitallere (alt kabuklara) da-
¤›l›m›na elektron dizilimi denir.
Bir periyot boyunca atom yar›çap› soldan sa¤a
do¤ru gidildikçe azal›r. Bir grupta ise yukar›dan
afla¤›ya gidildikçe atom yar›çap› artar. ‹yonlaflma
enerjisi, gaz halindeki bir atomdan veya iyondan
bir elektron koparmak (uzaklaflt›rmak) için ge-
rekli enerjidir. Elektron ilgisi, gaz halinde nötr
bir atomun elektron almas› s›ras›ndaki enerji de-
¤iflimidir.

Özet
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1. Frekans› 5,00×1014 s-1 olan ›fl›¤›n nm cinsinden dal-
gaboyu afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 0,06
b. 0,6
c. 6
d. 60
e. 600

2. Hidrojen atomunda bir elektronun n=5 enerji seviye-
sinden n=2 enerji seviyesine geçmesi sonucu yay›nla-
nan fotonun dalgaboyu nm cinsinden afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 403
b. 434
c. 638
d. 678
e. 710

3. ‘Bir atomda dört kuantum say›s› da ayn› olan iki elek-
tron bulunamaz’ yaklafl›m› hangi ilkeyle ilgilidir?

a. Aufbau ilkesi
b. Bohr hidrojen atom kuram›
c. Kuantum kuram›
d. Hund kural›
e. Pauli d›flarlama ilkesi

4. Bir atomun n=4 kabu¤unda bulunabilecek maksi-
mum elektron say›s› kaçt›r?

a. 18
b. 28
c. 32
d. 36
e. 54

5. Afla¤›daki elektron dizilimlerinden hangisi Hund ku-
ral›na ayk›r›d›r?

a. 1s2 2s2

b. 1s2 2s2 2px
1

a. 1s2 2s2 2px
1 2py

1

c. 1s2 2s2 2px
1 2py

1 2pz
1

d. 1s2 2s2 2px
2 2py

1 2pz
1

e. 1s2 2s2 2px
1 2py

1 2pz
13s1

6. Gümüflün (Z=47) elektron dizilimi afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. [Kr] 5s1 4d 9 4p1

b. [Kr] 5s2 4d 9

c. [Kr] 5s1 4d10

d. [Kr] 5s2 4d10

e. [Kr] 5s2 4d10 5p6

7. Afla¤›dakilerden hangisi diamagnetiktir?
a. 22Ti2+

b. 47Ag+

c. 78Pt2+

d. 29Cu
e. 26Fe2+

8. En düflük enerjili elektrona ait kuantum say›lar› seti
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. n=3, l =2, ml =0, ms = -1/2
b. n=3, l =0, ml =0, ms = +1/2
c. n=3, l =1, ml = -1, ms = -1/2
d. n=4, l =3, ml =2, ms = -1/2
e. n=4, l =0, ml =0, ms = +1/2

9. Afla¤›daki atom veya iyon yar›çap s›ralamalar›ndan
hangisi do¤rudur?

a. 13Al3+ > 12Mg2+ >11Na+

b. 16S > 15P > 17Cl
c. 37Rb+ > 19K+ > 11Na+

d. 17Cl- > 35Br- > 53I-

e. 20Ca2+ > 19K+ > 17Cl-

10. Afla¤›daki elementlerden hangisinin birinci iyonlafl-
ma (I1) enerjisi en büyüktür?

a. 6C
b. 8O
c. 10Ne
d. 18Ar
e. 36Kr

Kendimizi S›nayal›m



104 Genel  K imya

1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elektromagnetik Ifl›ma” bafl-
l›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bohr Hidrojen Atomu Ku-
ram›” konusunu yeniden okuyunuz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elektron Dizilimleri” konu-
sunu yeniden okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuantum Say›lar›” konusu-
nu yeniden okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elektron Dizilimleri” bafll›k-
l› k›sm› yeniden okuyunuz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elektron Dizilimleri” bafll›k-
l› k›sm› yeniden okuyunuz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Elektron Dizilimleri” konu-
sunu yeniden okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kuantum Say›lar›” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atom ve ‹yonlar›n Yar›ça-
p›” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹yonlaflma Enerjisi” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

ν=105,5 MHz=105,5×106 Hz=105,5×106 s-1

S›ra Sizde 2

S›ra Sizde 3

S›ra Sizde 4

3d orbitali için n=3, l=2, ml=-2, -1, 0, +1, +2

S›ra Sizde 5

37Rb: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

S›ra Sizde 6

d orbitallerinin yar› dolu veya tam dolu olmas› duru-
munda simetri nedeniyle atom daha kararl› bir yap›ya
ulafl›r. Bu nedenle molibdenin 4d orbitallerinde 4 elek-
tron yerine, 5s orbitalinden bir elektronun 4d orbitaline
gelmesi ile 5 elektron bulunur. Bu flekilde d orbitalleri
yar› dolu hale gelir.

S›ra sizde 7

29Cu2+: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9

1H-: 1s2

S›ra Sizde 8

Be2+ <Mg2+ < Cl- < I-
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Molekül ve iyonlar›n Lewis yap›lar›n› çizebilecek,
‹yonik ba¤lanmay› ve kovalent ba¤lanmay› aç›klayabilecek,
Molekül ve iyonlar›n rezonans yap›lar›n› yazabilecek,
Molekül ve iyonlarda formal yükleri hesaplayabilecek,
Moleküllerin polarl›¤›n› tart›flabilecek,
Ba¤ enerjilerinden tepkime entalpisini hesaplayabilecek.
De¤erlik kabu¤u elektron çiftleri itmesi kuram›n› kullanarak molekül geo-
metrilerini betimleyebilecek,
De¤erlik ba¤ kuram›n› kullanarak molekül geometrilerini betimleyebilecek,
Atomik orbitallerin hibritleflmesini aç›klayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Lewis Kuram›
• Ba¤ Enerjisi 
• Oktet Kural›
• Molekül Geometrisi (fiekli)
• ‹yonik Ba¤
• σ-Ba¤›
• Kovalent Ba¤

• π-Ba¤›
• Rezonans
• VSEPR Kuram›
• Formal Yük
• De¤erlik Ba¤ Kuram›
• Dipol Momenti
• Hibritleflme

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N

N
N

Genel Kimya Kimyasal Ba¤lanma

• K‹MYASAL BA⁄
• ‹YON‹K BA⁄LANMA
• KOVALENT BA⁄LANMA
• BA⁄ ENERJ‹S‹
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K‹MYASAL BA⁄
Maddelerin yap›s›n›n anlafl›lmas›nda atomlar›n birbirlerine nas›l ba¤land›klar›n›n
bilinmesi oldukça önemli rol oynar. Atomlar› bir arada tutan ba¤ türlerinin ortaya
ç›kar›lmas› ve ba¤ türleri ile bilefliklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri aras›nda ilifl-
ki kurulmas› maddenin yap›s›n› anlamay› sa¤lam›fl ve günümüzde insan yaflam›n›
kolaylaflt›ran say›s›z yeni malzemelerin gelifltirilmesine yol açm›flt›r. 

Bu bölümde, molekül ve çok atomlu iyonlar› oluflturan atomlar aras›ndaki
kimyasal ba¤ ad›n› verdi¤imiz etkileflimleri görece¤iz. Kimyasal ba¤› çeflitli ku-
ramlarla basit olandan daha karmafl›k olana do¤ru anlataca¤›z.

Bir kimyasal ba¤›n oluflmas› için temel ilke, ba¤lanan atomlar›n oluflturdu¤u
yeni yap›n›n enerjisinin, ba¤ yapmak için biraraya gelen atomlar›n enerjilerinden
daha düflük olmas›d›r yani, yap› daha kararl› bir durumda olmal›d›r, aksi halde
kimyasal ba¤lanma gerçekleflmez. Örne¤in, suyu oluflturan gaz halindeki hidrojen
ve oksijen atomlar›n›n toplam enerjisi su molekülündeki atomlar›n toplam enerji-
sinden daha yüksektir. Kimyasal ba¤ oluflumunda gözlenen enerji de¤iflimi, ato-
mun de¤erlik elektronlar› yani en d›fl kabu¤unda (temel enerji seviyesinde) bulu-
nan elektronlar›n farkl› flekillerde kullan›m› ile gerçekleflir. Bu nedenle kimyasal
ba¤lanman›n anlafl›labilmesi için Ünite 4 te anlat›lan atomlar›n elektronik yap›lar›-
n›n iyi bilinmesi gerekir.

Kimyasal ba¤lar›n incelenmesine G.N. Lewis taraf›ndan gelifltirilen, ba¤lar ko-
nusunda bugünkü bilgilerimizin temelini oluflturan ve basit yöntemlerden biri olan
Lewis kuram›n›n aç›klanmas› ile bafllayaca¤›z.

Lewis Kuram›
Atomlar›n elektronik yap›lar› ile oluflturduklar› kimyasal ba¤lar aras›nda önemli bir
iliflki vard›r. Periyodik çizelgede VIIIA grubu olarak bilinen soy gazlar tek atomlu
yap›lar olup son kabuklar› elektronlar taraf›ndan tamamen doldurulmufl oldu¤un-
dan farkl› atomlarla normal koflullarda tepkimeye girmezler yani kimyasal ba¤
yapmazlar. Di¤er elementlerin atomlar› da elektron dizilimlerini soy gaz atomlar›-
n›n elektron dizilimine benzeterek kararl› yap›lar oluflturma e¤ilimindedirler. Bu
yaklafl›m Lewis kuram› olarak tan›mlan›r. Lewis kuram›n›n temel prensipleri flöy-
le s›ralanabilir:

Kimyasal Ba¤lanma



• Kimyasal ba¤lanmada en d›fl kabukta yer alan elektronlar (de¤erlik elektron-
lar›) rol oynar.

• Elektronlar bir atomdan di¤erine aktar›labilir. Bu durumda oluflan art› ve ek-
si yüke sahip iyonlar elektrostatik etkileflimle birbirlerini çekerler ve iyonik
ba¤ oluflur.

• Bir atomun de¤erlik elektronlar›ndan biri veya birkaç› atomlar aras›nda or-
taklafla kullan›labilir. Bu durumda oluflan ba¤a kovalent ba¤ denir.

• Elektronlar›n bir atomdan di¤erine aktar›lmas›nda veya ortaklafla kullan›-
m›nda temel neden atomlar›n de¤erlik elektronlar›n› sekize tamamlayarak
soy gazlardaki gibi kararl› elektron dizilimine ulaflma istekleridir. Buna ok-
tet kural› denir.

Atomlar›n Lewis Sembolleri
Bir atomun Lewis sembolü, o atomun elementinin kimyasal sembolü ile de¤erlik
elektronlar›n› gösteren noktalardan oluflur. Örne¤in elektron dizilimi
[He]2s22px

12py
1 olan karbon atomu için Lewis sembolü

fleklindedir. Görüldü¤ü gibi karbonun dört de¤erlik elektronunu gösteren noktalar
karbonun sembolünün yan taraflar›na yerlefltirilmifltir. E¤er de¤erlik elektron say›s›
dörtten fazla olursa oktete ulafl›ncaya kadar noktalar efllefltirilir. fiekil 5.1 de 2. ve 3.
periyot bafl grup elementlerinin Lewis sembolleri gösterilmifltir. Lewis sembollerine;
Lewis simgeleri veya Lewis nokta sembolleri de denilmektedir. Bafl grup elementle-
rinin de¤erlik elektronlar› say›s›, periyodik çizelgede yer ald›klar› IA-VIIIA format›n-
daki grup numaralar›na eflittir. De¤erlik elektron say›s› IA grubu elementleri için 1,
IIA grubu elementleri için 2, VIA grubu elementleri için 6, VIIA grubu elementleri
için 7 olur. Atomlar›n Lewis sembollerini kullanarak de¤erlik elektronlar›n› kimya-
sal ba¤lanmada (elektron al›fl verifli ya da ortak kullan›m› olarak) gösteren gösterim-
lere Lewis yap›s› (formülü) denir. Bu konu ile ilgili detayl› bilgiler ünitenin ileriki
k›s›mlar›nda verilmifltir. 

Bi ve K için Lewis sembollerini yaz›n›z.

Bi 6. periyot ve VA grubu elementidir. De¤erlik elektronlar› 6s26p3 fleklinde di-

zilime sahiptir. O halde Bi için Lewis sembolü fleklindedir.

K, 4. periyot ve IA grubu elementidir. De¤erlik elektronlar› 4s1 fleklinde dizili-
me sahiptir. O halde K Lewis sembolü fleklindedir.
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P (VA), I (VIIA), Se (VIA) ve Ne (VIIIA) elementlerinin Lewis sembollerini yaz›n›z.

fiimdi kimyasal ba¤ oluflumunda iyonik ba¤lanmay›, ard›ndan kovalent ba¤lan-
may› görelim. Bu iki ba¤lanman›n aç›klanmas›nda atomlar›n Lewis sembollerinden
yararlanaca¤›z.

‹YON‹K BA⁄LANMA
‹yonik yap›larda iyonlar› bir arada tutan elektrostatik kuvvete iyonik (elektrova-
lent) ba¤ denir. ‹yonik bileflikler katyonlar ve anyonlardan oluflur. Bildi¤iniz gibi
katyon atom elektron verdi¤inde, anyon ise atom elektron ald›¤›nda oluflur. Oktet
kural›na göre atomlar, elektron alarak veya vererek yani katyon ve anyonlar olufl-
turarak de¤erlik elektron say›lar›n› sekize tamamlayabilirler.

Potasyum klorür (KCl) bilefli¤ini örnek olarak verecek olursak, potasyum ato-
mu bir elektronunu klor atomuna verir. Bu elektronda klorun de¤erlik kabu¤un-
daki ortaklanmam›fl elektronla eflleflir ve potasyum klorür (KCl) bilefli¤i oluflur. Bu
süreç sonunda oluflan yap› nötraldir ve bu bileflik için iyonik ba¤ oluflumu afla¤›-
da gösterilmifltir.

Yukar›da verilen örnekte görüldü¤ü gibi s bloku (IA ve IIA grubu) elementleri
katyon oluflturdu¤unda bütün de¤erlik elektronlar›n› kaybederler ve geriye sade-
ce iç kabuk elektronlar› kal›r. Bu durumda atom kendisinden bir önceki soy gaz
atomunun elektron dizilimine sahip olur. Örnekte potasyum atomu (4s1) de¤erlik
elektronunu kaybetti¤i zaman elektron dizilimi argonun elektron dizilimi ile ayn›
olur. Benzer flekilde VA, VIA ve VIIA grubu elementleri de yeterli say›da elektron
ald›klar› zaman de¤erlik tabakas›nda ns2np6 elektron dizilimine sahip olurlar ve
elektron dizilimleri kendilerinden sonra gelen soy gaz atomunkine benzer. Örne-
¤imizde VIIA grubu atomu olan klor atomu, bir elektron alarak argonun elektron
dizilimi ile ayn› elektron dizilime sahip olmufltur.

Lityum iyonu (Li+), berilyum iyonu (Be2+) ve hidrür iyonu (H-) gibi az say›da-
ki iyonlar elektron alarak veya vererek elektron dizilimlerini helyumun elektron
dizilimine (1s2) benzetirler. Bu yap› oktet yap›s› de¤ildir ve bu yap› dublet olarak
adland›r›l›r. Oktet kural› genel olarak A grubu elementlerine uygulan›r, geçifl me-
talleri elementlerine (B grubu) uygulanmaz.

Kararl› iyonik bileflikler, elektron alma iste¤i (elektron ilgisi) büyük elementler
ile elektron verme (iyonlaflma) enerjisi düflük elementlerin bir araya gelmesi ve
oluflan bilefli¤in kristal örgü enerjisinin büyük olmas› halinde oluflurlar. Bu durum,
elektron ilgisi büyük ametallerin, iyonlaflma enerjisi küçük metallerle bir araya ge-
lerek oluflturdu¤u bilefliklerde görülür ve bunlar›n ço¤u iyonik yap›dad›r. 

‹yonik bir bilefli¤in Lewis formülü yaz›l›rken izlenecek yol, yukar›da yap›ld›¤›
gibi, önce atomun grup numaras›n› belirlemektir. Grup numaras›, atomun de¤er-
lik elektron say›s›n› gösterdi¤inden Lewis sembolündeki nokta say›s› tespit edilmifl
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olur. Daha sonra metalden ametale elektron transferi ile oktet kural› (baz› durum-
larda dublet kural›) sa¤lanarak yap› yaz›l›r.

Lewis sembollerini kullanarak alüminyum oksit (Al2O3) bilefli¤inin Lewis yap›s›n›
yaz›n›z.

Al (IIIA) atomu üç elektron vererek ve O (VIA) atomu iki elektron alarak oktet
yap›l› iyonlar›n› olufltururlar. Bu durumda, nötral Al2O3 bilefli¤i için iki tane Al3+

iyonu ile üç tane O2- iyonunun birleflmesi gerekir. Bunun nedeni iyonik bir bile-
flikde atomlar›n kazand›klar› ve kaybettikleri elektron say›lar› daima eflit olmal›d›r.
Bu Lewis sembolleri kullan›larak Al2O3 Lewis yap›s› flöyle gösterilebilir:

Lewis sembolleri kullanarak BaO bilefli¤inin Lewis yap›s›n› yaz›n›z.

KOVALENT BA⁄LANMA
Kovalent ba¤, elektronlar›n iki atom aras›nda ortaklafla kullan›m›yla oluflan ba¤
türüdür. Kovalent ba¤ yap›s›nda ba¤lay›c› kuvvet, ortaklafla kullan›lan elektronlar
ile pozitif atom çekirdekleri aras›ndaki elektrostatik çekme kuvvetidir. Atom çe-
kirdekleri ile elektron çiftleri aras›ndaki çekme sonucu enerji aç›¤a ç›kar. Metalle-
rin aksine iyonlaflma enerjileri yüksek olan ametaller monoatomik katyon olufltu-
ramazlar, aksine elektron alma e¤ilimleri yüksektir. Bu durumda, iki ametal atom
birbirleriyle tepkimeye girdi¤inde, her ikisi de elektron almak istedi¤inden, oktet
kural›n› sa¤lamak yani soy gaz elektron düzenine ulaflmak için de¤erlik elektron-
lar›n› ortaklafla kullanmak zorunda kal›rlar. Kimyasal ba¤›n elektronlar›n ortak
kullan›m› sonucunda da olabilece¤i düflüncesini ilk olarak ortaya koyan 1916 y›-
l›nda Lewis olmufltur. Bu düflünce ile hidrojen ve klor gibi atomlar›n elementel
hallerinde neden diatomik moleküller halinde bulundu¤u izah edilebilmifltir. Bu
moleküllerin her birinde bir çift elektron iki atom taraf›ndan ortak kullan›l›r ve iki
atom aras›nda tekli kovalent ba¤ oluflur. Afla¤›da klor molekülünün (Cl2) kovalent
ba¤ ile oluflumu verilmifltir ve görüldü¤ü gibi Lewis yap›s›nda klor molekülü ok-
tet kural›n› sa¤lam›flt›r. Lewis yap›lar›nda, kovalent ba¤daki elektron çiftleri için
ba¤ (veya ba¤lay›c›) elektron çifti ve ba¤ oluflumuna kat›lmayan elektron çiftle-
rine de ortaklanmam›fl elektron çifti denir. Atomlar farkl› türlerde kovalent
ba¤lar oluflturabilir.
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Kovalent Ba¤ Türleri

Apolar Kovalent Ba¤
Hidrojen (H2), klor (Cl2) ve brom (Br2) moleküllerinde oldu¤u gibi ayn› tür atom-
lar aras›nda olan kovalent ba¤a apolar kovalent ba¤ denir ve bu tür ba¤daki
elektronlar atomlar taraf›ndan eflit olarak paylafl›l›r. Bunun temel nedeni ba¤ elek-
tronlar›n› çeken atomlar›n ayn› olmas›d›r. Bu tür moleküller ideal kovalent ba¤l›
yap›lard›r. Ba¤da yük yo¤unlu¤u eflit flekilde da¤›lan moleküllere apolar molekül-
ler denir.

Elektron çiftinin tek bir atomdan sa¤lanmas› halinde oluflan ba¤a ise koordine
kovalent ba¤ denir.

Polar Kovalent Ba¤
Daha önce tan›mlamas›n› yapt›¤›m›z; elektronlar›n bir atomdan di¤erine aktar›lma-
s›yla oluflan iyonik ba¤ ile elektron çiftlerinin atomlar aras›nda eflit olarak paylafl›l-
mas›yla oluflan apolar kovalent ba¤ iki uç kimyasal ba¤lanmad›r. Moleküllerdeki
ço¤u kimyasal ba¤lar bu iki uç ba¤lanma aras›nda yer al›r ve bu tür ba¤a polar
kovalent ba¤ denir. fiekil 5.2 de iyonik, polar kovalent ve apolar kovalent ba¤
oluflumunda elektron da¤›l›mlar› verilmifltir. Polar kovalent ba¤› tart›flabilmek için
elektronegatiflik kavram›n› bilmeliyiz. Bu nedenle afla¤›da elektronegatiflik konu-
su k›saca aç›klanm›flt›r.

Elektronegatiflik, atomlar›n ba¤ elektronlar›n› çekme kabiliyeti olarak tan›m-
lan›r. Bir atomun elektronegatifli¤i, iyonlaflma enerjisi ile elektron ilgisine ba¤l›d›r.
Flor en elektronegatif atom olup, elektronegatifli¤i 4,0 olarak kabul edilmifltir. Di-
¤er atomlar›n elektronegatiflikleri 4,0 den küçüktür (en düflük de¤er 0,7 dir.) Ge-
nel anlamda elektronegatiflik grupta yukar›dan afla¤›ya gidildikçe azal›r, periyotta
soldan sa¤a artar. 

Elektronegatiflikleri farkl› iki atom ba¤ elektronlar›n› farkl› kuvvetlerde çeker-
ler. Elektronlar›n iki atom aras›nda eflit olmayan ortaklanmas›yla oluflan bu tür
kovalent ba¤a polar kovalent ba¤ denir. Örne¤in HCl de klor atomunun hidro-
jen atomuna göre elektronlar› çekme kabiliyeti çok fazlad›r. Bu durumda elek-
tron yo¤unlu¤u göreceli olarak Cl atomu etraf›nda daha fazla, H atomu etraf›nda
daha azd›r. Bu elektriksel yük yo¤unlu¤u fark›n› molekülde göstermek için δ+ ve
δ- iflaretleri kullan›l›r: δ+ k›smi pozitif yükü, δ- k›smi negatif yükü belirtir. HCl
molekülünde k›smi pozitif yük yo¤unlu¤u hidrojen atomu, k›smi negatif yük yo-
¤unlu¤u da klor atomu üzerindedir (δ+H-Clδ-). Burada molekülün üstündeki elek-
tron yo¤unlu¤u da¤›l›m› homojen olmasa da molekülün nötral yap›da oldu¤u
unutulmamal›d›r. 

1115.  Ünite  -  K imyasal  Ba¤lanma

fiekil 5.2

‹yonik, Polar
Kovalent ve Apolar
Kovalent Ba¤larda
Elektron
Da¤›l›mlar›



Bir kovalent ba¤da ba¤› oluflturan atomlar›n elektronegatiflik de¤erleri ne ka-
dar farkl› ise ba¤ o kadar polarlafl›r (kutuplafl›r) ve atomlar›n k›smi yükleri de o ka-
dar büyük olur. Polarlaflma molekülde bir dipole (iki kutba) neden olur ve dipol
k›smi negatif yüke yönelmifl afla¤›daki gibi bir ok iflareti ile gösterilir. Bir dipolün
büyüklü¤ü dipol momenti (µ) ile ifade edilir ve birimi debye (D) dir. Kimyasal
ba¤, tamamen apolar kovalent karakterde ise, yani efl iki atomdan olufluyorsa (F2,
N2 gibi) dipol momenti s›f›rd›r.

δ+ δ- δ+ δ-
H–Cl H–Cl H–Br H–Br

‹yonik ve kovalent ba¤lar aras›nda kesin bir s›n›r oldu¤u söylenemez. Fakat,
ba¤ yapan iki atom aras›nda elektronegatiflik fark› 2 veya daha büyükse, ba¤ da-
ha çok iyonik karektere sahiptir ve iyonik ba¤ olarak kabul edilir. Bu fark 2 den
küçük ise ba¤›n kovalent karakteri daha bask›nd›r ve ba¤, kovalent ba¤ olarak ka-
bul edilebilir.

Çoklu Kovalent Ba¤
Ayn› veya farkl› yap›daki iki atom bir elektron çiftini paylaflt›¤›nda tekli bir kova-
lent (apolar veya polar) ba¤ olufltu¤unu söylemifltik. Atomlar iki veya üç elektron
çiftini paylaflt›klar›nda ise çoklu kovalent ba¤lar oluflur. ‹ki elektron çiftinin ortak-
lafla kullan›ld›¤› çift ba¤a örnek, karbon dioksit (CO2) ve hidrazin (H2NNH2) mo-
lekülleri; üç elektron çiftinin ortaklafla kullan›ld›¤› üçlü ba¤a örnek, asetilen (C2H2),
azot (N2) ve karbon monoksit (CO) molekülleri verilebilir. Bu moleküllerden CO2
ve N2 un Lewis yap›lar› afla¤›da verilmifltir. Kovalent ba¤l› bileflikleri Lewis yap›la-
r›n›n nas›l yaz›laca¤› bundan sonraki konuda görece¤iz.

Kovalent Ba¤l› Bilefliklerin Lewis Yap›lar›n›n Yaz›lmas›
‹yonik bilefliklerde Lewis yap›lar›n›n nas›l gösterilece¤ini ‹yonik Ba¤lar k›sm›nda
görmüfltük. Bu bölümde kovelent ba¤ içeren molekül ve çok atomlu iyonlar›n Le-
wis yap›lar›n›n nas›l yaz›laca¤›n› görelim. Kovalent yap›daki molekül veya iyonla-
r›n Lewis yap›lar›n›n do¤ru bir flekilde yaz›labilmesi için flu ad›mlar izlenmelidir:

• Molekül veya çok atomlu iyonu oluflturan atomlar›n sembolleri kullan›larak
bilefli¤in iskelet yap›s› oluflturulur. Molekülde uç atomlar veya gruplar mer-
kez atoma uygun flekilde tek ba¤la ba¤lan›r.

• Yap›daki atomlar›n toplam de¤erlik elektron say›s› bulunur. Çok atomlu
bir anyon için anyon yükü toplam de¤erlik elektron say›s›na eklenir (öne-
¤in, SO4

2- iyonu için 2 eklenir) ve çok atomlu bir katyon için katyon yükü
toplam de¤erlik elektron say›s›ndan ç›kar›l›r (örne¤in, NH4

+ iyonu için 1
ç›kar›l›r).

• ‹skelet yap›daki her bir tekli kovalent ba¤ için toplam de¤erlik elektron sa-
y›s›ndan iki elektron düflülür, bu say› okteti tamamlamak için kullan›lacak
ortaklanmam›fl elektron say›s›n› verir. Merkez atoma tekli ba¤la ba¤lanan uç
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atomlardan bafllayarak merkez atomda dahil tüm atomlar›n oktetleri tamam-
lan›r (hidrojen için dublet yap›s›na tamamlan›r). E¤er bütün atomlar›n oktet-
lerini tamamlayacak kadar de¤erlik elektronlar› varsa bu yap› ideal bir Le-
wis yap›s›d›r.

• De¤erlik elektronlar›n›n hepsinin da¤›t›m›ndan sonra merkez atomu için ok-
tet kural› sa¤lanamam›fl ise, uç atomlar ile merkez atom aras›nda çift veya
üçlü ba¤ oluflturularak merkez atomunun okteti tamamlan›r. Bu amaç için
uç atomlar›n ortaklanmam›fl elektronlar› çoklu ba¤ oluflturmak için ba¤a
elektron çifti halinde getirilir. Uygun Lewis yap›s›na ulaflana kadar bu iflle-
me devam edilir. 

• Bütün atomlar›n okteti tamamland›ktan sonra hala da¤›t›lmam›fl de¤erlik elek-
tronlar› kalm›fl ise, bu elektronlar merkez atomuna verilir. Bu durumda mer-
kez atomun okteti afl›lm›fl olur. Bu konu üzerinde daha sonra durulacakt›r.

Nitrat (NO3
-) iyonunun Lewis yap›s›n› çiziniz.

Ad›m 1. NO3
- iyonunun iskelet yap›s› çizilir. 

Bu yap›da azot (N) merkez atom, oksijenler (O) uç atomlard›r.

Ad›m 2. Bu iyondaki toplam de¤erlik elektron say›s› hesaplan›r.

N: 1N × 5e- = 5 e-

O: 3O × 6e- = 18 e-

-1 yük = 1 e-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Toplam de¤erlik elektronu: = 24 e-

Ad›m 3. De¤erlik elektronlar›n›n üç çifti (6 adet) kovalent ba¤lara verilir, geri
kalan 18 e- (9 çift e-) uç atom oksijenlerin oktetlerini tamamlamak için da¤›t›l›r.

Ad›m 4. Bu yap›da, uç O atomlar› için oktet sa¤lanmas›na ra¤men merkez atom
N için oktet henüz sa¤lanamam›flt›r. O atomlar›ndan birisinin ortaklanmam›fl elek-
tron çiftlerinden biri N atomu ile ikinci bir ba¤ oluflturmak için kullan›l›r. Bu du-
rumda N atomu da oktet kural›n› sa¤lam›fl olur ve NO3

- iyonu için uygun Lewis ya-
p›s› elde edilmifl olur.

HCN molekülünün Lewis yap›s›n› çiziniz.
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Rezonans
Molekül veya çok atomlu iyonlar›n ço¤u için verilen bir Lewis yap›s› yerine baflka
uygun Lewis yap›lar› da yaz›labilir. Yukar›da örnek olarak verdi¤imiz nitrat (NO3

-)
iyonunun Lewis yap›s›n› inceleyecek olursak, çift ba¤ her üç oksijen atomu aras›na
da yaz›labilir. Bu durumda atomlar›n yerleri ayn› olmas›na karfl›n sadece elektron
çiftlerinin düzeni de¤ifliktir.

Deneysel verilere göre NO3
- iyonundaki üç azot-oksijen ba¤ uzunluklar› eflittir.

Bildi¤iniz gibi çift ba¤lar tekli ba¤lardan daha k›sad›r. Bu durum, olas› her üç ya-
p›n›n da gerçek yap›y› tam temsil etmedi¤ini gösterir. Yani, nitrat iyonu için hem
oktet kural›n› sa¤layan ve hem de deneysel sonuçlara uygun tek bir Lewis yap›s›
verilemez. Bu durumu belirtmek üzere bir molekül için olas› bütün Lewis yap›lar›
çizilir ve aralar›na çift bafll› oklar konur. Bu yap›lara rezonans yap›lar denir. Rezo-
nans yap›, tek bir Lewis yap›s› ile gösterilemeyen bir molekülün veya çok atom-
lu iyonun iki veya daha fazla Lewis yap›s›ndan birisini ifade eder ve molekülün ve-
ya iyonun gerçek yap›s› Lewis yap›lar›n›n rezonans melezidir (ortalamas›d›r). Re-
zonans yap›lar aras›ndaki oklar, yap›n›n bir anda bir yap›dan di¤er yap›ya döndü-
¤ünü göstermez. Bir molekül veya iyonun bütün rezonans yap›lar›nda atomlar›n
uzaydaki düzenlenmelerinin her zaman ayn› oldu¤u unutulmamal›d›r.

Ozonun (O3) rezonans yap›lar›n› yaz›n›z.

Ozon molekülünde de¤erlik elektron say›s› 18 dir. Her üç oksijenin de okteti-
nin tamamland›¤› yap›da atomlar aras›nda bir tekli kovalent ba¤ bir de çift kova-
lent ba¤ vard›r. Bu durumda ozonun rezonans yap›lar› flu flekilde yaz›labilir:

Karbonat (CO3
2-) iyonunun rezonans yap›lar›n› yaz›n›z.

Formal Yük
Moleküllerdeki ve çok atomlu iyonlardaki atomlar›n yüklerinin tan›mlanmas› için
formal yük ve yükseltgenme say›s› gibi kavramlar gelifltirilmifltir. Formal yük (FY)
bir molekülde veya iyonda varsa rezonans yap›lar›n›n hangisinin en olas› yap›, ya-
ni gerçek yap›y› en iyi temsil eden yap› oldu¤unu belirlemeye yarayan bir kavram-
d›r. Formal yük hesab›nda, atomlar aras›ndaki ba¤›n tamamen kovalent karakterli
oldu¤u ve ba¤ elektronlar›n›n her iki atom taraf›ndan eflit olarak paylafl›ld›¤› düflü-
nülen ideal bir durum göz önüne al›n›r. Bu durumda ba¤ polarl›¤› gözard› edilmifl
olur. Formal yükler molekül için gerçek yük da¤›l›m› de¤ildir. Molekülde bir ato-
mun formal yükü afla¤›daki eflitlikle bulunabilir.

Formal Yük = Atomun de¤erlik elektron say›s› - [ortaklanmam›fl elektron say›s› 
+ 1/2(ba¤ elektronlar› say›s›)]
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Bu eflitli¤i göre molekülde atomun yapm›fl oldu¤u kovalent ba¤lar›n›n say›s›,
ba¤ yapm›fl elektronlar›n say›s›n›n yar›s›na eflittir. Bir molekülde formal yüklerin
toplam› s›f›r ve bir iyonda ise iyonun yüküne eflit olmal›d›r. fiimdi 16 de¤erlik elek-
tronuna sahip NCO- iyonu için atomlar›n›n formal yüklerini hesaplayal›m. Daha
önce ö¤rendi¤imiz yolla bu iyonun uygun Lewis yap›lar› afla¤›da çizilmifltir.

N atomu: FY =5-[4+1/2(4)]=-1 =5-[2+1/2(6)]=0 =5-[6+1/2(2)]=-2
C atomu: FY =4-[0+1/2(8)]=0 =4-[0+1/2(8)]=0 =4-[0+1/2(8)]=0
O atomu: FY =6-[4+1/2(4)]=0 =6-[6+1/2(2)]=-1 =6-[2+1/2(6)]=+1

Burada formal yükler toplam›n›n iyon yükü olan _1 e eflit oldu¤una dikkat edi-
niz. Bir molekül veya iyon için formal yüklere bak›larak en uygun (gerçek yap›y›
temsil eden en olas›) Lewis yap›s› flu flekilde tespit edilir: En düflük formal yükleri
içeren yap› en olas› yap›d›r. Negatif formal yüklerin elektronegatifli¤i yüksek atom-
larda, pozitif formal yüklerin ise elektronegatifli¤i düflük atomlar üzerinde oldu¤u
yap›lar daha kararl›d›r. Bu durumda yukar›da ortadaki Lewis yap›s› NCO- iyonu
için en olas› (en kararl›) yap› olmaktad›r. Çünkü oksijenin elektronegatifli¤i azotun
elektronegatifli¤inden fazlad›r.

Nitronyum (NO2
+) iyonu için formal yükleri kullanarak gerçek yap›ya en yak›n rezonans

yap›s›n› belirleyiniz.

Oktet Kural›ndan Sapmalar
Molekül ve çok atomlu iyonlar›n Lewis yap›lar›n›n çizilmesinde temel ilke olan ok-
tet kural›ndan baz› durumlarda sapmalarda görülebilmektedir. Bu sapmalar üç
grupta toplanabilir: Tek say›da elektron içeren yap›lar, okteti tamamlamayan yap›-
lar ve okteti aflan yap›lar.

Tek Say›l› Elektronlu Yap›lar
Baz› moleküllerdeki toplam de¤erlik elektron say›s› tek say›d›r ve bu durumda Le-
wis yap›s›nda bir ortaklanmam›fl elektron bulunur. Tek ya da daha fazla say›da or-
taklanmam›fl elektronu olan bu yap›lara radikal ad› verilir. Radikaller genellikle
karars›z ve çok aktiftirler. Radikal bir yap›n›n formülü, örne¤in CH3

. (metil) ve OH.

(hidroksil) radikallerinde oldu¤u gibi, efllenmemifl elektronu göstermek için bir
noktayla birlikte yaz›l›r. Otomobillerin s›cak eksoz gaz›nda, jet motorlar›nda azot
ile oksijen aras›ndaki tepkimeden oluflan azot monoksit de (NO.) bir radikaldir. Bu
radikallerin Lewis yap›lar› afla¤›da verilmifltir.
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Okteti Tamamlamayan Yap›lar
Kararl› yap›da baz› moleküllerin merkez atomlar›n›n oktetinin tamamlanmad›¤›
görülür. Örne¤in, bor triflorürün (BF3) Lewis yap›s› yaz›ld›¤›nda merkezde yer
alan bor atomunun üzerinde sadece alt› elektron oldu¤unu yani oktetinin eksik ol-
du¤unu görürüz. Bor atomunun elektron dizilimi 1s22s22p1 oldu¤undan toplam üç
de¤erlik elektronuna sahiptir. Bir merkez atomu oktetini tamamlamad›¤›nda, uç
atomlardaki ortaklanmam›fl elektronlar› kullanarak ikili ve üçlü ba¤lar yapabildi¤i-
ni ö¤renmifltik. Ancak bu flekilde (çift ba¤l›) çizilen BF3 yap›s› deneysel sonuçlar-
la örtüflmemektedir. Bu nedenle bor atomu okteti tamamlamam›fl bir atom olarak
yap›da bulunmaktad›r.

Okteti Aflan Yap›lar
Periyodik çizelgenin ikinci periyodunda yer alan atomlar de¤erlik kabuklar›nda
(2s22p6) sekiz elektrondan fazlas›n› bulundurmaz. Ancak, üçüncü periyot ve daha
sonraki periyotlar›n elementlerinin atomlar› 3s ve 3p orbitallerine ilaveten 3d orbi-
tallerine de elektron alarak (10, 12 veya daha fazla) bu orbitalleri kimyasal ba¤ olu-
flumunda kullanabilirler. Bunlara geniflletilmifl de¤erlik orbitalleri de denir. Bu or-
bitaller atomun okteti aflmas›na neden olur. Örne¤in fosfor atomu yeteri kadar klor
ile uygun flartlarda tepkimeye sokulursa, renksiz ve zehirli s›v› fosfor triklorürü
(PCl3) ve aç›k sar› renkli fosfor pentaklorür (PCl5) oluflturur. Bu moleküllerin Le-
wis yap›lar› afla¤›da verilmifltir. PCl3 molekülü oktet kural›na uymaktad›r. PCl5 mo-
lekülünde ise, merkez atomuna befl klor atomu ba¤lanarak P atomunun etraf›nda-
ki elektron say›s› 10 a ulafl›r. 160 °C de gaz halinde sublimleflen PCl5 molekülü, ka-
t› halde PCl4+ katyonu ve PCl6- anyonundan oluflur. PCl6- anyonunda da oktet ku-
ral› afl›lm›flt›r.

Ksenon tetraflorürün (XeF4) Lewis yap›s›n› çizerek geniflletilmifl oktetteki elektronlar›
gösteriniz.

BA⁄ ENERJ‹S‹
Atomlar, kimyasal ba¤ yapmak üzere biraraya geldi¤inde enerji aç›¤a ç›kar ve bu
oluflan ba¤›n k›r›lmas› gerekti¤inde de ayn› miktar enerjinin so¤urulmas› gerekli-
dir. Kimyasal ba¤ enerjisi, gaz halindeki bir molekülde atomlar aras›ndaki ba¤›
k›rmak için gerekli enerjidir ve ba¤ enerjisi veya ba¤ entalpisi olarak da bilinir.
Ba¤ k›r›lmas› (ayr›flmas›) daima enerji gerektiren bir süreçtir ve bu yüzden ba¤
enerjisi de¤erleri pozitif iflaretlidir. Bunun tersine ba¤ oluflumunda da d›flar› ener-

116 Genel  K imya

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6



ji sal›nd›¤› için, bu enerji daima negatif iflaretlidir. ‹ki atomlu bir molekül için ba¤
enerjisi sadece bir ba¤ içindir. Örne¤in, H2 molekülünde ba¤ enerjisi sadece H–H
aras›ndaki tekli ba¤a aittir

Ba¤ ayr›flmas› H2(g) $ 2H(g) ∆H°=436 kJ/mol

Ba¤ oluflumu 2H(g) $ H2(g) ∆H°=-436 kJ/mol                            

H2O gibi çok atomlu moleküllerde herbir ba¤ ayr› ayr› düflünülmelidir. Su mo-
lekülünden bir O–H ba¤›n›n k›r›lmas› sonucu bir OH radikali ile bir H atomu olu-
flur ve bu tepkimede 1 mol O-H ba¤›n›n k›r›lmas› için gerekli enerji 499 kJ/mol dür.

H – O – H(g) $ OH(g) + H(g) ∆H=+499 kJ/mol 

Sudaki ikinci O-H ba¤›n›n k›r›lmas› için gerekli enerji, ilk O-H ba¤›n›n k›r›lma-
s› için gerekli olan enerjiden farkl›d›r ve bunun de¤eri 428 kJ/mol dür.

O – H(g) $ O(g) + H(g) ∆H°=+428 kJ/mol

Su yan›nda yap›lar›nda O-H grubu bulunan çok say›da molekül vard›r ve her-
birindeki O-H ba¤›n›n k›r›lmas› farkl› miktarda enerji gerektirir. Örne¤in, metanol-
de (CH3OH) O-H ba¤ enerjisi 436,8 kJ/mol dür. Bu nedenle bir ba¤›n ba¤ enerjisi
için farkl› moleküllerdeki ba¤ enerjilerinin ortalamas›na göre belirlenmifl bir de¤er
çizelgelerde verilir. Dolay›s›yla ba¤ enerjileri çizelgelerinde verilen de¤erlerin ço¤u
ortalama ba¤ enerji de¤erleridir.

Ba¤ enerjilerinin termokimyada kullan›m› mevcuttur. Ortalama ba¤ enerji de-
¤erleri kullanarak tepkimelerin yaklafl›k tepkime entalpi de¤erlerini hesaplayabili-
riz. Tepkime entalpisi, tepkimede oluflan ve k›r›lan ba¤lar›n toplam say›lar› belir-
lenerek ve bunlara karfl›l›k gelen ba¤ enerji de¤erleri çizelgeden al›narak hesapla-
nabilir. Gaz faz›nda gerçekleflen bir tepkime için tepkime entalpisi flu ba¤›nt› ile
hesaplanabilir:

∆H° = Σ BE (tepkenler) – Σ BE (ürünler)

Tekli ba¤lar

C–H 414 N–H 391 O–H 463 Cl–Cl 243

C–C 348 N–O 201 O–F 190 F–F 155

C–O 358 N–Cl 200 O–Cl 203 Br–Br 193

C–Cl 328 N–F 272 H–H 436 Cl–F 253

C–F 485 N–Br 243 H–F 567 Cl–Br 218

C–N 293 N–N 163 H–Cl 431

Çoklu ba¤lar

C≡C 812 C≡N 891 O=S 469

C=C 620 C=N 615 O2 498

N≡N 941 C=O 799

N=N 418 N=O 607
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Burada BE ortalama ba¤ enerjisini gösterir. Bu flekilde hesaplanan tepkime en-
talpisi, hesaplamada ortalama ba¤ enerjileri kullan›lm›flsa gerçek tepkime entalpi-
sine yaklafl›k bir de¤er olur.

Metan (CH4) ve klor gaz›n›n (Cl2) tepkimesi sonucu klorometan (CH3Cl) ile hidro-
jen klorür (HCl) oluflur. Bu tepkimenin ba¤ enerjilerini kullanarak tepkime ental-
pisini hesaplay›n›z.

Moleküllerde hangi ba¤lar›n oldu¤unu görmek için önce Lewis yap›lar›n›n ya-
z›lmas›nda fayda vard›r.

Tepkimede, CH4 deki bir C–H ba¤› ile Cl2 deki Cl–Cl ba¤›n›n k›r›ld›¤›, buna
karfl›l›k bir C-Cl ba¤› ile H-Cl ba¤›n›n olufltu¤u görülmektedir. Çizelge 5.1 den bu
ba¤lara karfl›l›k gelen ba¤ enerji de¤erleri al›narak tepkime entalpisi flu flekilde
hesaplan›r.

∆H° = [nC-H(BEC-H)+nCl-Cl(BECl-Cl)]–[nC-Cl(BEC-Cl)+nH-Cl(BEH-Cl)]

∆H° = [1 mol(414 kJ mol-1)+1 mol (243 kJ mol-1)]–[1 mol(328 kJ mol-1)+1
mol(431 kJ mol-1)] =–102 kJ bulunur.

Bu tepkime entalpisi, gerçek tepkime entalpisi de¤erine yaklafl›k bir de¤erdir.
Çünkü burada kullan›lan ba¤ enerjilerinden C–H ve C–Cl ba¤ enerjileri ortalama
de¤erlerdir.

Afla¤›daki tepkimenin ba¤ enerjilerini kullanarak tepkime entalpisini hesaplay›n›z.

2H2(g)   +   O2(g)   2H2O(g)

MOLEKÜL GEOMETR‹LER‹
Lewis kuram› ile çizilen yap›lar, bize molekülde ba¤ yapan elektronlar yani ba¤lar
ve atomlar üzerindeki ortaklanmam›fl elektronlar hakk›nda bilgi verir, ancak ger-
çek molekül flekilleri (geometrileri) hakk›nda bilgi vermez. Molekül flekli (geo-
metrisi), moleküldeki atomlar›n üç boyutlu düzenini yani molekülde hangi ato-
mun hangi atoma ba¤land›¤›n› ve atomlar aras›ndaki (yaklafl›k) ba¤ aç›lar›n› gös-
terir. Molekül geometrilerini çeflitli yöntemler ile belirlemek mümkündür. Bu bö-
lümde önce moleküllerin geometrilerini belirlemek için kullan›lan kuramlardan bi-
ri olan De¤erlik Kabu¤u Elektron Çifti ‹tmesi Kuram›n› görece¤iz.

De¤erlik Kabu¤u Elektron Çifti ‹tmesi (VSEPR) Kuram›
Bir molekülde merkez atom üzerindeki elektron da¤›l›m›na bakarak molekül geo-
metrisini tahmin etmek için kullan›lan De¤erlik Kabu¤u Elektron Çifti ‹tmesi
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(VSEPR) Kuram›, 1960 y›llar›nda R. J Gillespie taraf›ndan ortaya konulmufltur. Bu 
kuram özünde, merkez atomu üzerindeki de¤erlik elektron çiftlerinin aras›ndaki
itme kuvvetlerinin en az olacak flekilde düzenlenmesi esas›na dayan›r. Bu düzen-
lenme sonunda moleküller kendilerine özgü farkl› geometriler olufltururlar. VSEPR
kuram›nda, molekülde merkez atom üzerinde yer alan elektron çiftlerinin da¤›l›-
m›n›n oluflturdu¤u geometri ile moleküldeki atomlar›n çekirdeklerinin oluflturdu-
¤u geometri birbirinden farkl› olabilir. Bu fark› yaratan neden, merkez atom etra-
f›ndaki elektron çiftlerinin baz›lar›n›n ortaklanmam›fl, yani ba¤ yap›m›na kat›lma-
m›fl olmas›d›r. Bu iki durum aras›nda kar›fl›kl›k yaratmamak için merkez atom et-
raf›ndaki elektron çiftlerinin da¤›l›m geometrisine elektron grubu geometrisi ve
atom çekirdeklerinin oluflturaca¤› geometriye de, ki bu yap›n›n gerçek geometrisi-
dir, molekül geometrisi diyece¤iz. Molekül geometrisi, sadece merkez atomun
bütün elektron çiftleri ba¤lay›c› elektron çifti oldu¤u zaman elektron grubu geo-
metrisi ile ayn› olur. Bu durum biraz sonra görece¤imiz AXn tipi moleküllerde göz-
lenir. VSEPR kuram› moleküllere uyguland›¤› gibi çok atomlu iyonlar›n geometri-
lerinin belirlenmesine de uygulan›r. VSEPR kuram› ile bir molekülün geometrisinin
do¤ru olarak belirlenmesinde izlenecek ad›mlar› flu flekilde s›ralayabiliriz:

• Molekül veya çok atomlu iyonun Lewis yap›s› çizilir.
• Merkez atom etraf›ndaki elektron çiftlerini say›s› ve bunlar›n ba¤lay›c› çift ve

ortaklanmam›fl elektron çifti olarak say›lar› ayr› ayr› belirlenir. Çift ve üçlü
ba¤lar tek ba¤m›fl gibi dikkate al›n›r.

• Merkez atom etraf›nda elektron grubu geometrisi belirlenir.
• Merkez atom etraf›nda di¤er atom çekirdeklerinin oluflturdu¤u geometri tes-

pit edilir.
fiimdi merkez atom üzerinde ortaklanmam›fl elektron çifti bulunmayan mole-

küller ile ortaklanm›fl elektron çifti bulunan moleküllerin geometrilerini ayr› ayr›
inceleyelim.

Merkez Atom Üzerinde Ortaklanmam›fl Elektron Çifti Bulunmayan
Moleküller 
Merkez atom üzerinde ortaklanmam›fl elektron çifti bulunmayan moleküller AXn
format›nda gösterilebilirler. Burada, A merkez atomu, X ise merkez atoma ba¤l› uç
atomlar› ya da gruplar›, n ise molekülde kaç tane X atomu ya da grubu oldu¤unu
ifade eder.

AX tipi moleküller: AX tipi moleküller iki atomlu olup do¤rusald›rlar. Bu tip
moleküllerde ba¤ aç›s›ndan söz edilemez. H–H ve H–F molekülleri AX tipi mole-
küllere örnek olarak verilebilir.

AX2 tipi moleküller: Merkez atoma sadece iki atomun ba¤l› oldu¤u BeCl2 gi-
bi moleküller bu tip moleküllerdir. Berilyumun atom numaras› dört olup de¤erlik
elektron say›s› ikidir ve klor atomlar›ndan birer elektronu ortak kullanarak iki ko-
valent ba¤ yapar. Ba¤ elektron çiftlerinin birbirleri minumum itme düzeni ba¤lar›n
180° lik aç› ile konumlanmalar› ile mümkün olur. Afla¤›da BeCl2 molekül flekli ve-
rilmifltir. Bu durumda AX2 tipi moleküllerin geometrisi do¤rusal (çizgisel) dir.
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AX3 tipi moleküller: Bu tip  moleküle bor triklorür (BCl3) örnek verilebilir.
Merkez atom üzerinde üç elektron çiftine sahip olup üçünü de ba¤ için kullanm›fl-
t›r ve hiç ortaklanmam›fl elektron çifti yoktur. Bu üç çift elektronun, üçü borun
de¤erlik elektronu di¤er üçü de üç klor atomundan gelen birer elektrondur. Ku-
rama göre, üç çift elektronun birbirini minumum itmesi, bu elektron çiftlerin bir-
birlerine göre 120° aç›yla konumlanmalar› durumunda gerçekleflir. Dolay›s›yla
BCl3 gibi AX3 tipi moleküllerin geometrileri düzlem üçgendir. BCl3 ün flekli afla-
¤›da verilmifltir.

AX4 tipi moleküller: Bu tip moleküle örnek olarak metan (CH4) verilebilir.
Karbon merkez atomu üzerinde her biri bir H atomu ile kimyasal ba¤lanmay› sa¤-
layan dört adet elektron çifti yer al›r. Dört çift elektronun minumum itme ile dü-
zenlenmesindeki yap›, C–H ba¤lar›n›n birbirlerinden 109,5° lik aç›larla ayr›ld›¤›
düzgün dörtyüzlü (tetrahedral) yap›d›r. Metan›n flekli afla¤›da verilmifltir.

AX5 tipi moleküller: Bu tip bir molekül için örnek olarak fosfor pentaflorür
(PF5) verilebilir. Merkez atom P üzerindeki befl elektron çiftinin tamam› ba¤ olufl-
turmufltur. Befl çift elektronun birbirlerini itme kuvvetlerinin minumuma indi¤i
geometri üçgen çift piramittir. Üçgen çift piramit, tabanlar› ortak ve eflkenar üç-
gen olan iki piramitli bir yap›d›r. Bu geometride ekvatoral bölge olarak adland›r›-
lan ve eflkenar üçgenin köflelerinde üç tane uç atom F atomu ve eflkenar üçgenin
merkezinde merkez atom P bulunur. Bu durumda bu bölgedeki P–F ba¤ aç›lar›
120° dir. Aksiyel (eksenel) bölge olarak adland›r›lan bölge, eflkenar üçgenin alt›n-
da ve üstünde yer al›r. Burada P–F ba¤lar› üçgen düzlemine 90° lik aç›larda bulu-
nurlar. ‹ki aksiyel ba¤ aras›ndaki aç› 180° dir. Sonuçta AX5 tipi moleküller üçgen
çift piramit geometriye sahiptirler.

AX6 tipi moleküller: Kükürt hekzaflorür (SF6) bu tip moleküle örnek olarak
verilebilir. SF6 n›n merkez atomu kükürtün üzerinde alt› elektron çifti bulunur ve
bu elektronlar›n birbirini itme kuvvetlerinin minumuma indi¤i geometri düzgün se-
kizyüzlü (oktahedron) dur. Bu geometri tabanlar› ortak ve kare olan iki piramit-
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li bir yap›d›r. SF6 de alt› flor atomunun dördü ekvatoral bölgede karenin köflelerin-
de yer al›r, di¤er iki flor atomuda kare düzlem bölgenin alt ve üstünde bulunur. Bu
geometride bütün ba¤ aç›lar› 90° olup bütün konumlar eflde¤er durumdad›r. Mer-
kez S atomu kare düzlem bölgenin ortas›nda yer al›r. SF6 n›n yap›s› afla¤›da veril-
mifltir. Sonuçta AX6 tipi moleküller düzgün sekizyüzlü geometriye sahiptirler.

Merkez Atom Üzerinde Ortaklanmam›fl Elektron Çifti Bulunduran
Moleküller 
Merkez atom üzerinde ortaklanmam›fl elektron çifti bulunduran bir molekülde,
ba¤ elektron çiftleri ile ortaklanmam›fl elektron çiftlerin toplam say›s›n› göstermek
için molekül AXnEm fleklinde gösterilir. Burada A merkez atomu, X ba¤ yapm›fl
(uç) atomu veya grubu, E ise A üzerindeki ortaklanmam›fl elektron çiftini gösterir.
n merkez atoma ba¤lanm›fl uç atom veya grup say›s›n›, m ise A üzerindeki ortak-
lanmam›fl elektron çifti say›s›n› belirtir. Böyle bir molekülde ortaklanmam›fl elek-
tron çiftleri (OE), ba¤lay›c› (ba¤ yapm›fl) elektron (BE) çiftlerine göre daha fazla
hacim kaplar ve daha büyük itme gücüne sahiptirler. Elektron çiftleri aras›ndaki it-
me kuvveti s›ralamas› kuvvetliden zay›fa do¤ru flöyle s›ralanabilir:

OE çifti–OE çifti > OE çifti–BE çifti > BE çifti–BE çifti 

Daha önce belirtildi¤i gibi elektronlar›n molekülde yerleflimi ile molekül flekli
aras›ndaki ay›r›m› yaparken dikkatli olunmal›d›r. Molekülün gerçek geometrisi be-
lirlenirken merkez atoma ba¤l› atomlar›n konumlar›na göre tespit yap›l›r ve ortak-
lanmam›fl elektron çiftleri gözard› edilir. fiimdi merkez atomu etraf›nda ortaklan-
mam›fl elektron çifti bulunduran moleküllerin flekillerini inceleyelim.

AX2E tipi moleküller: Bu tipe örnek molekül olarak kalay(II) klorürü (SnCl2)
inceleyelim. Kalay atomunun (IVA grubu) 4 de¤erlik elektronu vard›r ve her bir
klor atomu da kovalent ba¤lara bir elektron katk›da bulundu¤undan, kalay mer-
kez atomu üzerindeki elektron say›s› alt› (üç çift elektron) olur. Kalay(II) klorürün
Lewis yap›s› çizildi¤inde merkez atom üzerinde üç elektron çiftinden iki çiftinin
ba¤ yapmada kullan›ld›¤›, bir elektronun çiftinin ise ortaklanmam›fl olarak kald›¤›
görülür. Üç elektron çiftinin en ideal dizilimi AX3 tipi yap›da görüldü¤ü gibi düz-
lem üçgen yap›d›r ve bu elektron grubu geometrisidir. Ancak, kalay atomu üzerin-
deki bir elektron çifti ortaklanmam›fl elektron çifti olarak bulunmaktad›r. Bu elek-
tron çifti ba¤ elektron çiftlerine göre daha genifl yer kaplar ve ba¤ elektron çiftle-
rini iterek birbirlerine yaklaflt›r›r. Bu nedenle SnCl2 de ba¤ aç›s› 120° den daha kü-
çük bir de¤er al›r ve molekülün (gerçek) geometrisi aç›sal ya da bükülmüfltür.
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AX3E tipi moleküller: Amonyak (NH3) bu tip moleküle örnek olarak verilebi-
lir. NH3 de merkez atomu azotun (VA grubu) üzerinde befl de¤erlik elektron ve üç
hidrojenden gelen üç elektron ile toplam sekiz (dört çift) elektron bulunur. Mole-
külde bu dört çift elektrondan üç çifti ba¤ oluflumunda kullan›l›r ve bir çift ortak-
lanmam›fl elektron olarak kal›r. Daha önce gördü¤ümüz gibi dört elektron çifti
grubu için ideal geometri düzgün dörtyüzlüdür, ancak NH3 de ortaklanmam›fl
elektron çiftinin itme kuvveti nedeniyle düzgün dörtyüzlü yap›n›n 109,5° lik aç›la-
r› bir miktar daral›r. Deneysel ölçümler, H–N–H ba¤ aç›s›n›n 107,3° oldu¤unu gös-
termifltir. Molekülün geometrisi üçgen piramit olur.

AX2E2 tipi moleküller: Bu tipe örnek su (H2O) molekülü verilebilir. H2O mo-
lekülünde merkez oksijen atomu, iki ba¤ elektron çifti ile iki ortaklanmam›fl elek-
tron çiftine yani toplam dört elektron çiftine sahiptir. Daha önce dört elektron gru-
bunun geometrisinin düzgün dörtyüzlü oldu¤unu görmüfltük. Ancak, sudaki iki
O–H ba¤›, oksijen atomu üzerindeki iki ortaklanmam›fl elektron çifti taraf›ndan
(NH3 molekülündeki ba¤ yapm›fl elektronlara göre daha fazla) itilerek aralar›nda-
ki ba¤ aç›s› daralt›l›r. Suda ba¤ aç›s› H–O–H 104,5° olarak ölçülmüfl ve H2O un ya-
p›s› bükülmüfl (aç›sal) bir yap›d›r.

Merkez atom üzerinde dört çift (ba¤ yapm›fl ve ortaklanmam›fl) elektron bulu-
nan bir molekülde, ideal düzgün dörtyüzlü yap›da 109,5° olan ba¤ aç›s›, NH3 ve
H2O moleküllerinde görüldü¤ü gibi ortaklanmam›fl elektron çiftlerinin etkisi ile bi-
raz daralmaktad›r. VSEPR kuram›, molekülün ideal geometrisindeki bozulman›n
yönünü belirlemesine karfl›n, bozunman›n ölçüsü hakk›nda fikir vermez. Gerçek
de¤er ancak deneysel ölçümle bulunabilir.

AX4E tipi moleküller: Bu tip moleküle örnek olarak selenyum tetraklorürü
(SeCl4) inceleyelim. Bu molekülde, VIA grubunda yer alan Se atomu alt› de¤erlik
elektronundan dördünü dört klordan gelen dört elektronla ortak kullanarak dört
kovalent ba¤ yapar (elektronlar›n dört çifti ba¤ elektronudur) ve iki elektronu or-
taklanmam›fl elektron olarak kal›r. Sonuçta bu molekülde merkez atomu selenyu-
mun üzerinde befl çift elektron bulunur. Befl elektron grubunun ideal geometrisi-
nin üçgen çift piramit oldu¤unu görmüfltük. Befl çift elektron grubunda ortaklan-
mam›fl elektron çifti oldu¤u zaman bunlar ekvatoral pozisyona yaz›l›r, çünkü bu
bölgede elektron çiftleri 120° lik aç›larda (aksiyel pozisyonlardakiler 90° lik aç›lar-
da) bulunur. Ortaklanmam›fl elektron çiftlerinin, ba¤daki elektron çiftlerinden da-
ha fazla hacim kaplad›¤› ve komflu elektron çiftlerini daha kuvvetli itti¤ini söyle-
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mifltik. Bu nedenle ortaklanmam›fl elektron çiftleri için ekvatoral pozisyonlar daha
uygun pozisyonlard›r. Bu durumda düzgün olmayan tetrahedron yap› testere
(tahteravalli) olarak adland›r›l›r.

AX3E2, AX2E3, AX5E ve AX4E2 tipi moleküller: Merkez atomu üzerinde befl
çift veya alt› çift ve bu elektronlar›n bir k›sm› ortaklanmam›fl elektron olarak bu-
lunduran moleküllerde vard›r. Bunlar AX3E2 (BrF3), AX2E3 (XeF2), AX5E (ClF5) ve
AX4E2 (XeF4) tiplerinde olabilmektedir. Bu tip moleküllerinde geometrileri yukar›-
da anlat›lanlara benzer flekilde belirlenebilir. Afla¤›da bu tip moleküllerin flekilleri
örnek moleküller ile verilmifltir.

VSEPR kuram›n› kullanarak I3
- iyonunun geometrisini belirleyiniz.

VSEPR kuram› için bir internet arama motoruna ‘VSEPR’ kelimesini girerseniz çok say›da
görsele ulaflabilirsiniz.

Çift ve Üçlü Ba¤a Sahip Moleküllerin Geometrileri
VSEPR kuram›nda, çift ve üçlü ba¤lar›n tek ba¤ gibi düflünülerek molekül geomet-
risinin belirlendi¤ini yukar›da ifade etmifltik. Örne¤in fosgen ve etilen molekülleri-
nin geometrileri, bu moleküllerdeki karbon atomlar›na üç uç atom veya grup ba¤-
land›¤›ndan AX3 tipi molekül fleklinde düflünülüp belirlenmelidir. Bu moleküllerin
flekilleri afla¤›da verilmifltir. Ayr›ca çift ba¤, tek ba¤a göre daha fazla hacim kapla-
d›¤›ndan bu tip moleküllerde ba¤ aç›lar› ideal ba¤ aç›lar›ndan saparlar. Üçlü ba¤
içeren moleküllerin de geometrileri benzer flekilde belirlenir. Örne¤in hidrojen si-
yanür (HCN) de karbon ile azot aras›ndaki ba¤ üçlü ba¤d›r. Ancak bu ba¤ tekmifl
gibi düflünüldü¤ünde karbon atomunun geometrisi AX2 tipi molekülün geometri-
sine benzer.
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Molekül flekilleri hakk›nda VSEPR kuram› yard›m›yla bilgi sahibi olduktan son-
ra flimdi çok atomlu moleküllerin polarl›¤›n› görelim.

Çok Atomlu Moleküllerin Polarl›¤›
‹ki atomlu moleküllerde ba¤ polarl›¤›n› bu ünitenin Polar Kovalent Ba¤ k›sm›nda
görmüfltük. Bu tür moleküllerde ba¤ polarl›¤› ayn› zamanda molekülün polarl›¤›-
d›r. Bir baflka ifade ile iki atomlu molekülde ba¤›n dipol momenti molekülün di-
pol momentidir. 

Çok atomlu moleküller de ise molekülün dipol momenti, vektörel büyük-
lükler olan ba¤ dipol momentlerinin toplam›na eflittir. Bir molekülün dipol mo-
mente sahip olabilmesi için ba¤lar›n polar yani dipol momentinin olmas› ve mole-
küldeki yük da¤›l›m›n›n asimetrik olmas› gerekir. Moleküldeki ba¤lar›n düzenlen-
mesine ba¤l› olarak ba¤lar› polar olan bir molekül apolar özellik de gösterebilir.
Örne¤in, CO2 molekülünün yap›s› do¤rusald›r. C ve O nun elektronegatifli¤i bir-
birinden farkl› oldu¤undan karbon ile oksijen aras›ndaki ba¤ polard›r, ancak CO2
için bu ba¤lar›n dipol momentleri z›t yönlere do¤rudur ve bu dipol momentleri
birbirinin etkisini yok ederek sonuçta CO2 molekülünü apolar yaparlar. Benzer fle-
kilde düzgün dörtyüzlü yap›da olan karbon tetraklorürde de (CCl4) C–Cl ba¤lar›
polard›r yani dipol momentleri vard›r. Ancak bu ba¤ dipol momentlerin vektörel
bileflkesi, bu molekülünde dipol momentini s›f›r yapar. Bu nedenle CCl4 de apo-
lar bir moleküldür.

Di¤er taraftan su (H2O) molekülü polar bir moleküldür. Suda O–H ba¤lar› po-
lard›r ve oksijenin üzerinde bulunan iki çift ortaklanmam›fl elektron da molekül di-
pol momentine katk›da bulunur. Bu dipol momentlerin vektörel bileflkesi su mo-
lekülünün bir molekül dipol momentine sahip oldu¤unu gösterir. Su için ba¤ di-
pol momentlerini ve molekül (net) dipol momentini veren flekil afla¤›dad›r. Atom-
lar üzerinde yer alan ortaklanmam›fl çiftler atom dipollerini olufltururlar. Sonuç ola-
rak bütün bu dipol momentlerinin toplam› sonucu H2O molekülü net bir dipol
momente sahiptir.

Molekül dipolleri aç›s›ndan NH3 ve NF3 molekülleri incelendi¤inde ilginç bir
durum gözlenir. Her iki molekülde de N atomu üzerinde ortaklanmam›fl bir elek-
tron çifti vard›r ve atom dipolü N atomundan ortaklanmam›fl elektronlara do¤rudur.
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Her iki molekülde ayn› geometrik yap›ya sahip olduklar› halde ölçülen dipol mo-
mentleri NH3 için 1,46 D ve NF3 için 0,25 D dir. N ve F atomlar› aras›ndaki elekto-
negatiflik fark›, N ile H atomlar› aras›ndaki elektronegatiflik fark›ndan daha büyük
oldu¤undan, beklenen, NF3 molekülünün dipol momentinin daha büyük olmas›d›r.
Ancak molekül dipol momentlerine bak›ld›¤›nda NF3 ün dipol momenti daha kü-
çüktür. Bunun nedeni fludur: NH3 molekülünde atom dipolü ile N–H ba¤ dipolleri
ayn› yönde iken NF3 molekülünde atom dipolü ile N–F ba¤ dipolleri z›t yönlerde-
dir. Bu nedenle NF3 molekülünün net dipol momenti, NH3 molekülünün net dipol
momentinden hem daha küçük hem de z›t yöndedir.

Afla¤›da yap›lar› yap› formülleri verilen cis-dikloroetilen, trans-dikloroetilen ve dikloro-
metan moleküllerinin geometrik flekilleri ile dipol momentleri aras›ndaki iliflkiyi düflüne-
rek bu moleküllerden hangilerinin polar olmas›n› beklersiniz.

Buraya kadar VSEPR kuram›yla, molekül flekillerinin nas›l belirlenece¤ini gör-
dük, ancak bu kuram›n yetersizlikleri vard›r. Örne¤in ba¤ yapmada atomik orbital-
leri hiç gözönüne almamaktad›r. Bu nedenle, moleküllerin elektronik yap›lar›n› ve
kovalent ba¤ oluflumu aç›klamak için kuantum mekani¤ine dayal› iki kuram gelifl-
tirilmifltir: De¤erlik Ba¤ Kuram› (VB) ve Molekül Orbital Kuram› (MOT). Bu ku-
ramlar›n da hiç biri tek bafl›na, kovalent ba¤lanmay›, molekül geometrisini ve özel-
liklerini tam olarak aç›klamaya yetmez, yani yetersizlikleri vard›r. Ço¤u durumda
amaca uygun olarak her iki kuramda kullan›lmaktad›r

De¤erlik Ba¤ Kuram›
Moleküldeki atomlar›n orbitallerinin birbiriyle örtüflmesine dayan›larak kovalent
ba¤ oluflumunun aç›klanmas› de¤erlik ba¤ kuram› olarak adland›r›l›r. Kimyasal
ba¤ oluflturmak için biraraya gelen iki atomun orbitalleri uygun durumda örtüfle-
rek kovalent ba¤› oluflturur. fiimdi en basit molekül olan H2 molekülünde ba¤ olu-
flumunu de¤erlik ba¤ kuram› aç›s›ndan tart›flal›m. ‹ki hidrojen atomu birbirine yak-
laflt›kça yap›n›n potansiyel enerjisi düfler ve yap› minumum enerji de¤erine ulaflana
kadar atomlar birbirine yaklaflmaya devam eder. En düflük potansiyel enerjili du-
rum, kimyasal ba¤lanman›n tam olarak gerçekleflerek H2 molekülünün olufltu¤u
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and›r ve bu noktada sistem en kararl› (düflük enerjili) haldedir. ‹ki hidrojen atomu
en düflük potansiyel enerjili olarak biraraya geldi¤inde, bu atomlar›n çekirdekleri
etraf›nda yer alan küresel simetrideki 1s orbitalleri birbirleriyle örtüflmüfl durumda-
d›r ve tek elektronlar örtüflen orbitallerde z›t spinli olarak yer al›r. Sonuçta ortaya ç›-
kan yap›daki elektron da¤›l›m› σ-ba¤› olarak isimlendirilir. σ-ba¤›nda elektron yo-
¤unlu¤u iki atomun çekirdekleri aras›ndaki eksen üzerinde yüksektir. Yani elektron
bulutunun ekseni sard›¤› gibi bir durumu gözümüzde canland›rabiliriz.

Bütün tek kovalent ba¤lar H2 molekülünde oldu¤u gibi birer elektron içeren iki
orbitalin örtüflmesiyle (σ-ba¤›ndan) oluflur. Bir σ-ba¤›, iki s orbitalinin örtüflmesi
yan›nda, afla¤›da verildi¤i gibi, bir s ve bir p orbitali veya iki p orbitalinin uygun
yönlenmelerde örtüflmesi ile de oluflabilir. Örne¤in H–Cl molekülünde ba¤ (σ-ba-
¤›) yapmak için hidrojen atomunun 1s orbitali ile klor atomunun tek elektronlu 3p
orbitali örtüflür. Cl2 molekülünde ise klor atomlar›n›n birer elektronlu 3p orbitalle-
ri örtüflür. s–p orbitallerinin örtüflmesi ve p–p orbitallerinin örtüflmesi için uygun
yönlenmeler afla¤›da verilmifltir.

Orbitallerin Hibritleflmesi
De¤erlik ba¤ kuram›n da, çok atomlu moleküllere s, p gibi atomik orbitallerin yu-
kar›da anlat›ld›¤› flekilde örtüfltürülerek uygulanmas› sonucu belirlenen molekül
geometrileri ile gerçek molekül geometrileri aras›nda uyumsuzluk olabilmektedir.
Örne¤in atomik orbitallerin örtüfltürülmesi ile oluflturulacak NH3 ve H2O un mole-
küler geometrilerinde H–N–H ve H–O–H ba¤ aç›lar›n›n 90° olmas› beklenir. Ger-
çekte bu aç›lar s›ras›yla 107,3° ve 104,5° dir. Bu uyumsuzluk hibrit orbital kavra-
m›yla giderilebilmektedir.

fiimdi metan (CH4) molekülünün molekül fleklini hibrit orbital kavram›n› kulla-
narak aç›klayal›m. Karbon atomunun temel hal de¤erlik elektronlar› diziliminin

fleklinde oldu¤unu biliyoruz ve bu durumda karbon atomunun ba¤ oluflumunda
kullanabilece¤i sadece iki yar› dolu (2p) orbitali vard›r. De¤erlik ba¤› kuram›na gö-
re kovalent ba¤ iki atomun yar› dolu orbitallerinin örtüflmesi sonucu oldu¤una gö-
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re bu durumda karbon atomunun yapabilece¤i ba¤ say›s› iki gibi görünmektedir,
gerçekte ise karbon genelde dört kovalent ba¤ yapmaktad›r. Çünkü CH4 gibi kar-
bonun dört ba¤ ile yapt›¤› bileflikler kararl› yap›lar iken, CH2 gibi bir yap› karars›z-
d›r. Öyleyse karbon dört ba¤ yapmak için örne¤in CH4 de, gerekli dört yar› dolu
orbitali nas›l oluflturmaktad›r?

sp3 Hibrit Orbitalleri: Karbon atomunun de¤erlik kabu¤unda iki yar› dolu
(2p) orbitalin yan›nda bir dolu (2s) bir bofl (2p) orbitali vard›r. Dolu orbital olan 2s
orbitalinin elektronlar›ndan birinin uyar›larak daha yüksek enerjili bofl 2p orbitali-
ne geçmesi sa¤lan›rsa, dört tane yar› dolu orbital (biri 2s, üçü 2p olmak üzere) el-
de edilmifl olur ve dört hidrojenin 1s orbitalleri ile karbonun bu orbitalleri örtüfle-
rek dört C–H ba¤› oluflturabilir. Bu süreç afla¤›da flematik olarak gösterilmifltir. An-
cak bu durum bile düzgün dörtyüzlü geometriye sahip metan (CH4) molekülünün
geometrisini aç›klamaya yeterli olmaz. Bu dört ba¤dan üçü karbon atomunun 2p
orbitallerinin H atomlar›n›n 1s orbitalleri ile örtüflmesi sonucu oluflan ve birbirle-
rine göre 90° lik aç›larda bulunan üç tane σ-ba¤›d›r. Ayr›ca karbonun 2s orbitali ile
hidrojenin 1s orbitalinin örtüflmesi sonucu oluflan C–H ba¤› di¤er üç ba¤a göre
farkl› olacakt›r. Biliyoruzki düzgün dörtyüzlü (tetrahedral) yap›ya sahip metanda
dört tane 109,5° lik H–C–H ba¤ aç›s› vard›r ve dört C–H ba¤› özdefltir. Bu uyum-
suzlu¤u gidermek için, s ve p orbitallerini daha detayl› incelememiz gerekir. Kar-
bon atomunun bir 2s ve üç 2p orbitallerinin dalga fonksiyonlar›n› birlefltirerek (or-
bitalleri kar›flt›rarak, hibritlefltirerek) birbirine flekil ve enerji bak›m›ndan eflde¤er
fakat uzaydaki yönlenmeleri farkl› olan dört tane yeni orbital olufltururuz. Bunlara
sp3 hibrit (melez) orbitalleri ad› verilir (fiekil 5.3). Oluflan hibrit orbitallerin
enerjileri s ve p orbital enerjilerinin aras›nda bir de¤ere sahiptir. Bu hibrit orbital-
ler tetrahedral yap›da 109,5° lik aç›larda yani bir düzgün dörtyüzlünün köflelerine
yönelmifl durumdad›rlar.

Enerji düzeyleri ve flekilleri farkl› atomik orbitallerin kar›flarak, efl enerji düzey-
lerine ve ayn› tür flekillere sahip orbitallere dönüflmesine hibritleflme (melezlefl-
me) denir. Hibritleflme sonunda oluflan hibrit orbitallerin say›s›, hibritleflmeye ka-
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t›lan atom orbitallerinin say›s›na eflittir. CH4 ör-
ne¤indeki bir s (2s) ve üç tane p (2p) orbitalinin
hibritleflerek, dört sp3 hibrit orbitalini nas›l olufl-
turdu¤u yukar›daki anlatm›flt›k. Bu karbon ato-
mundaki bu dört sp3 hibrit orbitalinin herbiri bir
hidrojen atomunun 1s orbitali ile örtüflerek düz-
gün dörtyüzlü yap›daki CH4 molekülün geomet-
risini olufltururlar. CH4 ün molekül flekli yanda
verilmifltir.

Amonyak ve su moleküllerinin de geometrileri de hibrit orbitalleri kavram› ile
aç›klanabilir. Bu moleküllerdeki merkez atomlar› azot ve oksijen sp3 hibrit orbital-
lerini kullanarak hidrojenler ile kovalent ba¤lanmay› yaparlar. sp3 hibrit orbitalleri
ile oluflturulabilecek molekül geometrilerini gördük. sp3 hibrit orbitallerinin yan›n-
da baflka tür hibrit orbitaller vard›r. fiimdi de bunlar›n üzerinde dural›m.

sp Hibrit Orbitalleri: sp hibrit orbitalleri kavram›n› berilyum florür (BeF2) mo-
lekülünün geometrisini tart›flarak aç›klayal›m. Merkez atomu berilyumun temel
haldeki elektron dizilimine (1s22s2) bak›ld›¤›nda ba¤lanma yapabilecek yar› dolu
orbitali olmad›¤› düflünülebilir. Ancak dolu 2s orbitalindeki elektronlardan birisi
uyar›larak 2p orbitalinden birine gönderilirse ve ard›ndan yar› dolu hale gelen bu
2s ve 2p orbitalleri hibritlefltirilirse iki tane ba¤ yapabilecek sp hibrit orbitali olufl-
turulur. Bu süreç afla¤›da flematik olarak verilmifltir. Bu sp hibrit orbitalleri birbirle-
rine göre 180° aç› ile konumlanm›fllard›r (fiekil 5.4) ve F atomlar›n›n yar› dolu olan
2p orbitalleri ile örtüflerek BeF2 deki iki tane kovalent ba¤› yaparlar.

sp2 Hibrit Orbitalleri: Bu hibritleflme türüne örnek olarak bor triklorür (BCl3)
molekülündeki kovalent ba¤lanma verilebilir. Merkez atomu borun temel haldeki de-
¤erlik kabu¤unun elektron dizilimi 2s22p1 fleklindedir. Bor atomunun dolu 2s orbita-
lindeki elektronlardan birisi uyar›larak bofl 2p orbitallerinden birine gönderilirse ve
yar› dolu hale gelen bir 2s ve iki 2p atomik orbitalleri hibritlefltirilirse üç tane sp2 hib-
rit orbitalleri elde edilir. Bu süreç afla¤›da gösterilmifltir. Bu sp2 hibrit orbitalleri birbir-
lerine göre 120° aç› ile düzlemsel konumlanm›fllard›r (fiekil 5.5). Bu hibrit orbitaller,
Cl atomlar›n›n yar› dolu olan 3p orbitalleri ile örtüflerek üç tane kovalent ba¤ yapar.
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Alüminyum iyodür (AlI3) molekülünün merkez atomunun hibritleflme türünü ve
molekül geometrisini belirleyiniz. 

Alüminyum iyodür (AlI3) molekülünde merkez atom alüminyumun temel hal
elektron dizilimi [Ne]3s23p1 dir. Al bu üç de¤erlik elektronunu kullanarak üç tane
hibrit orbital oluflturur ve bu hibrit orbitalleri iyotlar›n tek elektronlu 5p  orbitalle-
ri ile örtüfltürerek üç kovalent (σ) ba¤ oluflturur. Dolay›s›yla AlI3 de geometri düz-
lem üçgendir.

d Orbitallerini ‹çeren Hibritler: Periyodik çizelgede ikinci periyotta yer alan
elementler de¤erlik kabu¤unda en fazla sekiz elektron bulundurarak genelde oktet
kural›na uyarlar. Üçüncü periyot ve takip eden periyot elementleri bir molekülde
hibrit orbital oluflturmak için s ve p orbitallerinin yan› s›ra d orbitallerini de hibritlefl-
meye katabilirler. Bu durumda merkez atomunun üzerinde dörtten fazla elektron çif-
ti bulunabilir. fiimdi d orbitallerini de içeren hibritleflmeye PCl5 i örnek molekül ola-
rak verelim. Üçgen çift piramit yap›ya sahip PCl5 molekülünde, befl tane P–Cl kova-
lent ba¤›n›n oluflumu için fosforun befl yar› dolu orbitali olmas› gerekir. Bir s, üç p
ve bir d orbitalinin kar›fl›m› ile sp3d hibritleflmesi sonucu bu durum sa¤lanabilir.
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De¤erlik ba¤ kuram› ve hibrit orbitalleri için bir internet arama motoruna ‘valence bond
theory’ veya ‘hybrid orbitals’ terimlerini girerseniz çok say›da görsele ulaflabilirsiniz.

Çoklu Ba¤ ‹çeren Moleküllerde Hibritleflme
Çift ve üçlü ba¤lar içeren moleküllerde ki ba¤lanmay› da aç›klayabilmek için hib-
rit orbitalleri kavram›n› kullanmak mümkündür. Çift ba¤da ba¤lardan biri, üçlü
ba¤larda ise ba¤lardan ikisi π-ba¤›d›r. Di¤er ba¤lar›n σ-ba¤› oldu¤unu daha önce
belirtmifltik. π-ba¤› iki p orbitalinin yan yana örtüflmesi ile gerçekleflir ve elektron
yo¤unlu¤u çekirdekler aras› eksenin alt›nda ve üstünde iki lop halinde yer al›r.

Çift ba¤ içeren moleküle örnek olarak etileni (C2H4) inceleyelim. Etilen mole-
külü C=C çift ba¤› içeren ve düzlemsel bir yap›da bir moleküldür. Etilende karbon
atomlar› üç tane σ ve bir tane π-ba¤› yapar. Dolay›s›yla üç σ-ba¤› için karbon ato-
munun üç hibrit (sp2) orbitaline sahip olmas› gerekir. Karbon atomunun dolu 2s
orbitalindeki bir elektron bofl 2p orbitaline uyar›l›r, ard›ndan karbon atomu bir 2s
ve iki 2p orbitallerini hibritlefltirerek üç tane sp2 hibrit orbital oluflturur. Bu durum-
da bir tane 2p orbitali hibritleflmeye kat›lmadan kal›r. Karbon atomunun üç hibrit
orbitalinden ikisi H atomlar›n›n 1s orbitalleri ile örtüflerek aralar›ndaki aç› yaklafl›k
120° olacak flekilde iki tane σ-ba¤› olufltururlar. Komflu karbon atomunda da ayn›
hibritleflme ve ba¤lanmalar gerçekleflir. Her iki karbon atomunda geriye kalan bi-
rer tane sp2 hibrit orbitalleri de birbirleriyle örtüflerek karbon atomlar› aras›ndaki
σ-ba¤›n› meydana getirirler. Bu σ-ba¤› ile C–H ba¤lar› aras›ndaki aç›lar da yakla-
fl›k 120° dir. Afla¤›da gösterildi¤i gibi C2H4 deki alt› atom ayn› düzlem de yer al›r.
Karbon atomlar›n›n bu düzlem yap›ya dik konumda hibritleflmeye kat›lmayan bi-
rer tane tek elektronlu 2p orbitali vard›r. Bu orbitaller de düzlemin alt›nda ve üs-
tünde yan yana örtüflerek π-ba¤›n› olufltururlar.

p-p orbitallerinin yan
yana örtüşmesi

≠ bağı

Hibritleflen atomik 

orbital say›s›

Hibritleflme

türü

Hibrit orbital

say›s›

Hibrit orbitallerin

yönlenmeleri
Örnek

2 sp 2 Do¤rusal BeCl2

3 sp2 3 Üçgen düzlem BF3

4 sp3 4 Tetrahedral CH4

5 sp3d 5 Üçgen çift piramit PCl5

6 sp3d2 6 Oktahedral SF6
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Atomlar aras›nda üçlü ba¤a sahip moleküllere örnek olarak ise oldukça basit
bir molekül olan asetileni (C2H2) verebiliriz. C2H2 de her bir karbon atomu iki σ-
ba¤› ve iki π-ba¤› yapm›flt›r. Bu durumda karbon atomlar›n›n iki σ-ba¤› yapmas›
için ikifler tane hibrit orbitalleri gerekir. Bu orbitallerde sp hibrit orbitalleridir. Bil-
di¤iniz gibi sp hibrit orbitalleri birbirleriyle 180° aç› yapar. Bu sp hibrit orbitalleri
flu flekilde oluflturulabilir: Karbon atomunun dolu 2s orbitalindeki bir elektron bofl
2p orbitaline uyar›l›r ve ard›ndan yar› dolu hale gelen 2s orbitali ile bir 2p orbital-
lerine hibritleflerek iki sp hibrit orbitali oluflturulur. Herbir karbon atomunda hib-
ritleflmeye kat›lmayan birbirine ve hibritleflmifl (sp) orbitallere dik iki 2p orbitali ge-
riye kal›r. Karbon atomu ile H atomu aras›ndaki σ-ba¤› bu atomlar›n sp–s orbital-
leri örtüflmesi sonucu oluflur, karbon atomunun di¤er sp hibrit orbitali de komflu
karbonun sp hibrit orbitali ile örtüflerek di¤er σ-ba¤›n› oluflturur. Karbon atomla-
r›ndaki hibritleflmeye kat›lmayan ve birbirine paralel 2p orbitalleri C–C σ-ba¤›n›n
alt›nda ve üstünde örtüflerek π-ba¤›ndan birini, hibritleflmeye kat›lmayan ve birbi-
rine paralel di¤er 2p orbitalleri de C–C σ-ba¤›n›n önünde ve arkas›nda örtüflerek
di¤er (ikinci) π ba¤›n› olufltururlar. Böylece molekülde, karbon atomlar› aras›nda
biri σ, di¤er ikisi π-ba¤› olmak üzere üçlü ba¤ oluflur. C2H2 molekülünde σ ve π
ba¤lar› afla¤›daki flekilde gösterilmifltir.

Çoklu ba¤ içeren moleküllerde molekülün fleklini genelde σ-ba¤› oluflumu be-
lirler. Genel olarak, σ-ba¤›ndaki örtüflme miktar›, π-ba¤›ndaki örtüflmeden fazlad›r,
bunun anlam› σ-ba¤›, π-ba¤›ndan daha kuvvetlidir. Bir C≡C (üçlü) ba¤›n›n ortama
ba¤ enerjisi 837 kJ/mol iken C=C (çift) ba¤›n›n enerjisi 611 kJ/mol ve C–C (tek) ba-
¤›n›n enerjisi 347 kJ/mol dür. Görüldü¤ü gibi ikili ba¤›n enerjisi tekli ba¤›n iki ka-
t›ndan az, üçlü ba¤›n enerjisi de tekli ba¤›n üç kat›ndan daha azd›r.

Gerçekte hibritleflme kavram›, molekül fleklinin (geometrisinin) de¤erlik ba¤
kuram› ile aç›klanmas› için düflünsel olarak ortaya at›lm›fl bir kavramd›r. Dolay›-
s›yle fiziksel olarak hibrit orbitallerin varl›¤›ndan söz edemeyiz, bu tamamen ku-
ramsal bir yaklafl›md›r. Özellikle karbon kimyas›nda oldukça önemli bilgiler ver-
di¤inden organik kimyac›lar›n molekül flekilleri konusunda s›kça kulland›klar› bir
kuramd›r.
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Molekül Orbital Kuram›
Buraya kadar anlatt›¤›m›z VSEPR kuram› ve de¤erlik ba¤ kuram› moleküllerin göz-
lenen baz› özelliklerini yeterince aç›klayamamaktad›r. Bu nedenle kimyasal ba¤-
lanmalar› molekül orbital yöntemiyle aç›klayan Molekül Orbital Kuram› gelifltiril-
mifltir. Kuram, moleküllerin de t›pk› atomlar gibi orbitalleri oldu¤unu ve bu orbi-
tallerin atom orbitallerinin etkileflimi ile olufltu¤unu kabul eder. Molekül orbitalle-
rinin gerçek flekli tam olarak bilinmese de, atom orbitallerine ait dalga fonksiyon-
lar›n›n toplanmas› veya ç›kar›lmas›yla elde edilirler. Atomik orbitallere ait dalga
fonksiyonlar›n›n yap›c› giriflimi sonucu elde edilen orbitale ba¤lay›c› molekül or-
bitali denir ve σ sembolü ile gösterilir. Ba¤lay›c› molekül orbitalin enerjisi kendi-
sini oluflturan atomik orbitallerin enerjisinden daha düflüktür. E¤er dalgalar›n giri-
flimi y›k›c› giriflim ise çekirdekler aras›nda elektron yo¤unlu¤u azal›r, bu durumda
çekirdekler birbirini iter, oluflan orbitale de karfl›t ba¤lay›c› molekül orbital de-
nir ve σ* ile gösterilir. Karfl›t ba¤lay›c› molekülün enerjisi kendisini oluflturan atom
orbitallerini enerjisinden daha büyüktür.

Moleküler orbital kuram› ile ilgili detayl› bilgileri Anorganik Kimya kitaplar›nda
bulabilirsiniz.
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Kimyasal ba¤ oluflumu, atomun de¤erlik elektronlar›
yani en d›fl kabu¤unda (temel enerji seviyesinde) bulu-
nan elektronlar›n farkl› flekillerde kullan›m› ile gerçek-
leflir. Kimyasal ba¤lanmada atomlar elektron dizilimle-
rini soy gaz atomlar›n›n elektron dizilimine benzeterek
kararl› yap›lar oluflturma e¤ilimindedirler. Oktet kural›-
na göre atomlar, elektron alarak veya vererek yani kat-
yon ve anyonlar oluflturarak veya de¤erlik elektronlar›-
n› ortak kullanarak de¤erlik elektron say›lar›n› sekize
tamamlayabilirler. Bir atomun Lewis sembolü, o ato-
mun elementinin kimyasal sembolü ile de¤erlik elek-
tronlar›n› gösteren noktalardan oluflur. Atomlar›n Lewis
sembollerini kullanarak de¤erlik elektronlar›n› kimya-
sal ba¤lanmada gösteren gösterimlere Lewis yap›s› (for-
mülü) denir.
‹yonik yap›larda iyonlar› bir arada tutan elektrostatik
kuvvete iyonik (elektrovalent) ba¤ denir. Kovalent ba¤,
elektronlar›n iki atom aras›nda ortaklafla kullan›m›yla
oluflan ba¤ türüdür. Kovalent ba¤ yap›s›nda ba¤lay›c›
kuvvet, ortaklafla kullan›lan elektronlar ile pozitif atom
çekirdekleri aras›ndaki elektrostatik çekme kuvvetidir.
Ayn› tür atomlar aras›nda olan kovalent ba¤a apolar
kovalent ba¤ denir ve bu tür ba¤daki elektronlar atom-
lar taraf›ndan eflit olarak paylafl›l›r. Elektronlar›n iki
atom aras›nda eflit olmayan flekilde paylafl›m›yla oluflan
kovalent ba¤a polar kovalent ba¤ denir ve atomlar›n
elektronegatifliklerinin farkl› olmas›ndan kaynaklan›r.
Bir kovalent ba¤da ba¤› oluflturan atomlar›n elektrone-
gatiflik de¤erleri ne kadar farkl› ise ba¤ o kadar polar-
lafl›r. Polarlaflma, molekülde bir dipole (iki kutba) ne-
den olur ve bir dipolün büyüklü¤ü dipol momenti ile
ifade edilir. Çok atomlu moleküller de molekülün dipol
momenti, vektörel büyüklükler olan ba¤ dipol moment-
lerinin toplam›na eflittir. Bir molekülün dipol momente
sahip olabilmesi için ba¤lar›n polar yani dipol momen-
tinin olmas› ve moleküldeki yük da¤›l›m›n›n asimetrik
olmas› gerekir. Rezonans yap›, tek bir Lewis yap›s› ile
gösterilemeyen bir molekülün veya çok atomlu iyonun
iki veya daha fazla Lewis yap›s›ndan birisini ifade eder
ve molekülün veya iyonun gerçek yap›s› Lewis yap›la-
r›n›n rezonans melezidir (ortalamas›d›r). Formal yük bir
molekülde veya iyonda varsa rezonans yap›lar›n›n han-
gisinin en olas› yap›, yani gerçek yap›y› en iyi temsil
eden yap› oldu¤unu belirlemeye yarayan bir kavram-
d›r. Molekül ve çok atomlu iyonlar›n Lewis yap›lar›n›n
çizilmesinde temel ilke olan oktet kural›ndan baz› du-
rumlarda sapmalarda görülebilmektedir.

Kimyasal ba¤ enerjisi, gaz halindeki bir molekülde
atomlar aras›ndaki ba¤› k›rmak için gerekli enerjidir ve
ba¤ enerjisi veya ba¤ entalpisi olarak da bilinir. Ba¤ k›-
r›lmas› (ayr›flmas›) daima enerji gerektiren bir süreçtir
ve bu yüzden ba¤ enerjisi de¤erleri pozitif iflaretlidir.
Molekül flekli (geometrisi), moleküldeki atomlar›n üç
boyutlu düzenini yani molekülde hangi atomun hangi
atoma ba¤land›¤›n› ve atomlar aras›ndaki (yaklafl›k) ba¤
aç›lar›n› gösterir. VSEPR kuram› merkez atomu üzerin-
deki de¤erlik elektron çiftlerinin aras›ndaki itme kuv-
vetlerinin en az olacak flekilde düzenlenmesi esas›na
dayan›r. Moleküldeki atomlar›n orbitallerinin birbiriyle
örtüflmesine dayan›larak kovalent ba¤ oluflumunun
aç›klanmas› de¤erlik ba¤ kuram› olarak adland›r›l›r.
Enerji düzeyleri farkl› ve flekilleri farkl› atomik orbital-
lerin kar›flarak, efl enerji düzeylerine ve ayn› tür flekille-
re sahip orbitallere dönüflmesine hibritleflme (melezlefl-
me) denir. Hibritleflme sonunda oluflan hibrit orbitalle-
rinin say›s›, hibritleflmeye kat›lan atomik orbitallerinin
say›s›na eflittir.

Özet
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1. Borun elektron dizilimi 1s22s22p1 fleklindedir. Buna
göre afla¤›dakilerden hangisi borun Lewis sembolüdür?

a.

b.

c. 

d.

e.

2. HNO3 ün Lewis yap›s› afla¤›dakilerin hangisinde
do¤ru olarak verilmifltir?

a.

b.

c.

d.

e.

3.

Tiyosiyanat ([SCN]-) anyonu için yukar›da verilen Le-
wis yap›s›nda azotun formal yükü afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. -2
b. -1
c. 0
d. +1
e. +2

4. Afla¤›daki moleküllerden hangisinin net dipol mo-
menti s›f›rd›r?

a. H2O
b. NH3

c. CO2

d. CH3Cl
e. NF3

5. Kimyasal ba¤lanma ile ilgili afla¤›daki ifadelerden
hangisi do¤rudur?

a. Bir atomun de¤erlik orbitallerinde bulunan bir
veya daha fazla elektron atomlar aras›nda or-
taklafla kullan›ld›¤›nda oluflan ba¤a iyonik ba¤
denir.

b. Elektronlar›n bir atomdan di¤erine aktar›lmas›y-
la oluflan ba¤lanma türüne kovalent ba¤lanma
denir.

c. Formal yük, molekül veya iyon yap›s›ndaki
atomlar›n say›s›n› tan›mlar.

d. Rezonans, molekül veya iyonun en kararl› Le-
wis yap›s›n› gösterir.

e. Elektronlar›n bir atomdan di¤erine aktar›lmas›
veya ortaklafla kullan›m› ile elektron say›s›n› se-
kize tamamlamaya oktet kural› denir.

6. AX4E2 tipinde bir molekülün flekli afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Do¤rusal
b. T-flekli
c. Düzgün sekizyüzlü
d. Kare düzlem
e. Kare piramit

Kendimizi S›nayal›m



7. Afla¤›daki moleküllerden hangisinin geometrik flekli
yanl›fl çizilmifltir?

a.

b.

c.

d.

e.

8. Afla¤›daki atomik orbital örtüflmelerinden hangisin-
de π (pi) ba¤› oluflur?

a.

b.

c.

d.

e.

9. Afla¤›dakilerin hangisinde hibritleflme türü ve olu-
flan geometri efllefltirmesi yanl›flt›r?

a. sp -Do¤rusal
b. sp2-Üçgen düzlem
c. sp3-Düzgün dörtyüzlü
d. sp4-Üçgen çift piramit
e. sp3d2-Düzgün sekizyüzlü

10. Afla¤›dakilerden hangisi metan›n geometrisidir?
a. Üçgen çift piramit
b. Düzgün dörtyüzlü
c. Kare piramit
d. Üçgen piramit
e. Düzgün sekizyüzlü

1355.  Ünite  -  K imyasal  Ba¤lanma
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Atomlar›n Lewis Sembolleri”
konusunu yeniden okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Lewis Yap›lar›n›n
Yaz›lmas›”  konusunu yeniden okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Formal Yük”  konusunu
yeniden okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çok Atomlu Moleküllerin
Polarl›¤›”  konusunu yeniden okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹yonik Ba¤lanma ve Kova-
lent Ba¤lanma”  konular›n› yeniden okuyunuz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “VSEPR Kuram›”  konusunu
yeniden okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “VSEPR Kuram›”  konusunu
yeniden okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erlik Ba¤ Kuram›”
konusunu yeniden okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hibrit Orbitaller”  konusunu
yeniden okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “VSEPR Kuram›”  konusunu
yeniden okuyunuz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

S›ra Sizde 2

S›ra Sizde 3

Toplam de¤erlik
= 1 e- (H) + 4e- (C) + 5 e- (N) = 10 e-

elektronlar› say›s›

S›ra Sizde 4

S›ra Sizde 5

Sa¤daki yap› daha kararl›d›r.

S›ra Sizde 6

S›ra Sizde 7

2H2(g) + O2(g) $ 2H2O(g)

S›ra Sizde 8

S›ra Sizde 9

cis-dikloroetilen ve diklorometan polar moleküllerdir.

∆H n BE n BE n BEH H O O O H O H° = +

=

[ ( ) ( )] – [ ( )]- -2 2 2 2

       [[ ( ) ( )]- -2 436 1 4981 1         

  

mol kJ mol mol kJ mol+

                                     – [ (4 463mol kkJ mol

kJ

 

  

- )]

-

1

482=

O [Ba]2+[ O ]2-
[Xe]6s2 [He]2s22p4

Ba +
[Xe] [Ne]

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

H C N veya H – C ≡ N
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G‹R‹fi
Günlük yaflant›m›zda maddeler kat›, s›v› veya gaz hallerinde bulunurlar. Bu ünite-
de maddenin gaz halinin özelliklerini ö¤renece¤iz. Maddenin s›v› ve kat› hallerinin
özellikleri ise Ünite 7 de görülecektir. Gazlar bulunduklar› kab› doldurabilen ve s›-
k›flt›r›ld›klar›nda hacmi büyük miktarda küçülebilen yani bast›r›labilen veya s›k›fl-
t›r›labilen ak›flkan maddelerdir. Gazlar bu özelliklerinden dolay› yüksek bas›nç al-
t›nda çelik tüplere doldurularak depolanabilir, boru hatlar›nda tafl›nabilir ve birbir-
leriyle kolayl›kla kar›flt›r›larak kullan›labilirler. Elementlerden onbir tanesi günlük
yaflam koflullar›nda (~1 atm ve 25 °C) gaz halindedirler. Bu elementler Çizelge 6.1
de verilmifltir. Gazlar genel olarak renksiz ve kokusuzdurlar ancak özellikleri bir-
birinden çok farkl› olabilmektedir. Örne¤in oksijen gaz› canl›lar için gerekli bir gaz
iken klor gaz› canl›lar için zehirli bir gazd›r. Bunun yan›nda helyum, azot, argon
gibi gazlar inert (yani normal koflullarda tepkimeye girmeyen) gazlard›r. Onbir ele-
ment günlük koflullarda gaz olmas›na karfl›l›k bu koflullarda çok say›da gaz bileflik
bulunmaktad›r. Bunlara yüzlerce örnekten yan›c› metan (CH4), zehirli hidrojen si-
yanür (HCN), anestezide kullan›lan diazot oksit (N2O), sera etkisine neden olan ve
bitkilerin fotosentez de kulland›klar› karbon dioksit (CO2) örnek olarak verilebilir.
Hava bir gaz kar›fl›m› olup dünyam›z›n atmosferini oluflturmakta ve bu sayede can-
l›lar yaflamlar›n› sürdürebilmektedir. Hava yaklafl›k olarak %78 azot (N2), %21 ok-
sijen (O2) ve geri kalan k›sm› CO2 ve di¤er gazlardan oluflur. 

H2 Hidrojen N2 Azot 

O2 Oksijen F2 Flor 

Cl2 Klor He Helyum 

Ne Neon Ar Argon

Kr Kripton Rn Radon 

Xe Ksenon

Gazlar

Çizelge 6.1
Gaz Halinde
Bulunan Elementler



Bas›nç
Bas›nç gazlar›n özelliklerini ve gaz davran›fl›n› aç›klamakta kulland›¤›m›z önemli
fiziksel niceliklerden biridir. Bas›nç tan›m olarak birim alana uygulanan kuvvet-
tir. Baflka bir ifadeyle bas›nç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin o yüzeyin alan›na
bölünmesiyle bulunan de¤erdir. Bir gaz›n bas›nc› da benzer flekilde gaz molekül-
lerinin (veya atomlar›n›n) içinde bulunduklar› kab›n birim alan›na uygulad›¤›
kuvvet sonucudur.

Uluslararas› birim (SI) sisteminde, kuvvet birimi newton (N) ve alan birimi met-
rekare (m2) dir. Bu durumda bas›nç için türetilmifl SI birimi N/m2 dir ve pascal ola-
rak adland›r›l›r. Atmosferde günlük yaflamda s›k kullan›lan ancak SI birimi olma-
yan bir bas›nç birimidir. Çizelge 6.2 de 1 atmosferlik bir bas›nc›n baflka birimler-
deki de¤erleri verilmifltir.

Atmosfer bas›nc›, dünyan›n atmosferi taraf›ndan uygulanan bas›nçt›r. Deniz
seviyesinde atmosfer tabakas›n›n, bir birim alana uygulad›¤› kuvvet ayn› koflullar-
da 760 mm yüksekli¤indeki bir civa sütununun ayn› birim alana uygulad›¤› kuvve-
te eflittir. Atmosfer bas›nc› barometre ile ölçülür ve atmosfer bas›nc›n› ölçebilece-
¤imiz bir ucu kapal› ve içi civa ile dolu bir tüpten yap›lm›fl olan basit bir baromet-
re fiekil 6.1 de görülmektedir. Bas›nç çeflitli ayg›tlarla ölçülebilir. Kullan›m› en ko-
lay ayg›tlar manometrelerdir.
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Basınç =
Kuvvet

Alan

Çizelge 6.2
Baz› Bas›nç
Birimlerinin 1
Atmosfer Bas›nca
Karfl›l›k De¤erleri

Atmosfer
basıncı

Atmosfer
basıncı

760 mmHg

Civa

fiekil 6.1

Atmosfer Bas›nc›n›
Ölçmede
Kullan›lan Basit
Bir Barometre

Milimetre civa (mmHg) 1atm=760 mmHg

Torr (torr) =760 torr

Pascal (Pa) =101325 Pa

Bar (bar) =1,01325 bar

Metrekare bafl›na newton (N/m2) =101325 N/m2



380 mmHg bas›nc›n› atm, torr, pascal ve N/m2 olarak bulunuz.

Çözüm:

Manometreler 
Bir kaptaki gazlar›n bas›nc›n› ölçmek için manometreler kullan›l›r. En basit mano-
metreler içinde bir s›v› bulunduran U-tüpü fleklindeki manometrelerdir. Bir s›v› sü-
tunun uygulad›¤› bas›nçta s›v›n›n yüksekli¤i ile yo¤unlu¤unun ters orant›l› olma-
s›ndan dolay› yüksek yo¤unluklu s›v›lar›n manometrelerde kullan›m› tercih edilir.
Bir s›v› sütunundaki üst nokta ile alt nokta aras›ndaki bas›nç fark› 

ΔPh=hdg 

ba¤›nt›s›yla hesaplanabilir ve bu bas›nca hidrostatik bas›nç denir. Bu ba¤›nt›da
h; s›v› sütunun yüksekli¤i, d; s›v›n›n yo¤unlu¤u, g ise yerçekimi ivmesidir. Mano-
metreler aç›k uçlu ve kapal› uçlu olmak üzere iki türlü olabilirler. fiekil 6.2 de aç›k
ve kapal› uçlu manometreler gösterilmektedir.

Aç›k uçlu bir monometre ile bas›nc› ölçülmek istenen bir gaz için, monometrenin
aç›k uç k›sm›ndaki borudaki su seviyesi gaz balonuna ba¤l› k›sm›ndaki borudaki
su seviyesinden 16,3 cm daha yüksektir (fiekil 6.2 deki ortadaki flekil). Atmosferik
bas›nç 755 mmHg oldu¤una göre bu gaz›n bas›nc›n› bulunuz (Suyun yo¤unlu¤u
1,0 g/cm3 veya 1000 kg/m3 tür).

Çözüm:
Bu durumda gaz›n bas›nc›n›n atmosfer bas›nc›ndan büyük oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

P P   P

P  hdg 0,163 m  kg m 9

gaz atm h

h
-3

= + ∆

∆ = =( )( )1000 ,,80 m/s  kg/m s  Pa

? mmHg

2 2( )= =

=

1597 4 1597 4

1597

, ,

,, 4 Pa
760 mmHg
101325 Pa

11,98 mmH( )









= gg  12 mmHg

P 755 mmHg  12 mmHg 767 mmHg bulgaz

≈

= + = uunur.

P 380 mmHg  
1 atm

760 mmHg
  0,5 atm

P  380 m

= × =

=

  

mmHg  
760 torr
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  380 torr

P  380 mmHg 

× =
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101325 Pa
760 mmHg

 50663 Pa  

P  380 mmHg  
1101325 N/m
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GAZ YASALARI 
Bir gaz›n fiziksel koflullar› veya durumu, üçü ba¤›ms›z dört de¤iflkene ba¤l›d›r.
Bunlar s›cakl›k (T), bas›nç (P), hacim (V) ve gaz miktar›d›r (mol). S›cakl›k, bas›nç,
hacim ve gaz miktar› aras›ndaki iliflkileri ifade eden eflitlikler gaz yasalar› olarak
bilinir. Bu gaz yasalar› için de¤iflkenlerden ikisi sabit tutulup di¤er ikisi aras›ndaki
iliflki belirlenmifl ve bunlar eflitlikler halinde ifade edilmifltir.

Gaz Hacmi Üzerine Bas›nc›n Etkisi: Boyle Yasas› 
Sabit s›cakl›kta belli bir miktar gaz örne¤inin hacmi üzerine bas›nc›n etkisini 1661
y›l›nda Robert Boyle incelemifltir. Gaz (hava) örne¤ine uygulanan bas›nç iki kat›-
na ç›kar›ld›¤›nda gaz hacminin yar›ya düfltü¤ü, bas›nç düflürüldü¤ünde ise gaz
hacminin artt›¤› görülmüfltür. Bunun sonucu olarak Boyle kendi ad›yla bilinen
Boyle yasas›n› ifade etmifltir. Boyle yasas›na göre belli bir miktar gaz örne¤inin
sabit s›cakl›ktaki hacmi, bas›nc›yla ters orant›l› olarak de¤iflir.
Bu yasaya göre

fleklinde yaz›labilir. Bu ba¤›nt› bir eflitlik olarak yaz›ld›¤›nda 

ve düzenlendi¤inde 

PV = Sabit (T ve n sabit)

elde edilir.
fiekil 6.3 de bir gaz›n bas›nc› ile hacmi aras›ndaki iliflkiyi veren grafikler göste-

rilmifltir. fiekil 6.3 a da bir gaz›n bas›nc› ile hacmi aras›ndaki PV=Sabit eflitli¤ine gö-
re çizilmifl P-V grafi¤i, fiekil 6.3 b de ise P=Sabit(1/V) eflitli¤ine göre çizilmifl P-1/V
grafi¤i verilmifltir. Her iki grafikte yer alan hiperbol ve do¤rular ayn› miktar gaz›n
üç farkl› s›cakl›ktaki grafikleridir. fiekil 6.3 deki grafiklerdeki herbir e¤rilere ve
do¤rulara efls›cakl›k (izoterm) e¤rileri veya do¤rular› denir. 
Boyle yasas›na göre PV = Sabit oldu¤undan

P1V1 = P2V2 = P3V3 =.......= Sabit (T ve n sabit)
yaz›labilir.

V  Sabit 
1
P

= ×

V  
1
P

α
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fiekil 6.2

Aç›k Uçlu ve Kapal›
Uçlu Manometreler
ile Gaz Bas›nc›n›n
Ölçülmesi

Boyle yasas›: Belli bir
miktardaki gaz›n hacmi
sabit s›cakl›kta bas›nçla
ters orant›l› olarak de¤iflir.



Sabit s›cakl›kta 740 mmHg atmosfer bas›nçta 22,4 L hacme sahip olan bir gaz s›-
cakl›k de¤ifltirilmeden bas›nç uygulanarak hacmi 5,6 L ye düflürülüyor. ‹deal gaz›n
son halindeki bas›nc›n› mmHg olarak bulunuz.

Çözüm:

Gaz Hacmi Üzerine S›cakl›¤›n Etkisi: Charles Yasas› 
Gaz hacminin bas›nca ba¤l›l›¤›n›n nas›l oldu¤u belirlendikten sonra gaz hacmi ile
s›cakl›k aras›ndaki iliflki, 1787 y›l›nda Jacques Charles taraf›ndan ortaya konulmufl
ve bir gaz›n hacminin sabit bas›nç alt›nda s›cakl›kla do¤rusal de¤iflti¤i bulunmufl-
tur. fiimdi bu iliflkiye iliflkin fiekil 6.4 de verilen grafi¤i inceleyelim.

P V P V

740 mmHg  22,4 L P   5,6 L

P 2960 mm

1 1 2 2

2

=

× = ×

=
2
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Bu grafikte görüldü¤ü gibi bir gaz›n hacmi ile s›cakl›k do¤ru orant›l› olarak de-
¤iflir. Bu grafikteki do¤rulara eflbas›nç (izobar) denilmektedir. O halde belli bir
miktar gaz›n sabit bas›nçta hacim-s›cakl›k iliflkisi

ba¤›nt›lar›yla verilebilir. Bu iliflkiye iliflkin Charles yasas› flu flekilde ifade edile-
bilir: Belli miktardaki bir gaz›n hacmi sabit bas›nç alt›nda mutlak s›cakl›kla do¤-
ru orant›l› de¤iflir. fiekil 6.4 de ayn› miktar gaz›n üç farkl› bas›nçtaki hacminin s›-
cakl›kla de¤iflimi görülmektedir. Bu grafikteki do¤rular›n ekstrapolasyonu ilginç
bir sonuç verir. V=0 a ekstrapolasyon yap›ld›¤›nda bütün do¤rular s›cakl›k ekse-
nini -273,15 °C de keserler. Bu s›cakl›k Kelvin ölçe¤inde 0 kelvindir ve mutlak
s›cakl›k olarak adland›r›l›r.

25 °C de bir gaz örne¤inin hacmi 34,6 cm3 tür. Gaz›n miktar›n›n ve bas›nc›n›n sabit
kalmas› kofluluyla örne¤in hacmini 51,9 cm3 e ç›karabilmek için s›cakl›k ne olmal›d›r?

Çözüm:

T1=298 K

Bas›nc› 1 atmosferde sabit tutulan ve 0 °C de hacmi 8,0 litre olan bir gaz örne¤i 100 °C ye
›s›t›l›rsa hacmi ne olur?

Gaz Bas›nc› Üzerine S›cakl›¤›n Etkisi 
Yukar›da verilen Charles yasas›, belli bir miktarda ve sabit hacimdeki bir gaz örne-
¤inin bas›nç-s›cakl›k iliflkisi için de ifade edilebilir. Miktar› ve hacmi sabit tutulan
bir gaz›n bas›nc›, mutlak s›cakl›k ile do¤ru orant›l› artar. Bu iliflkiye iliflkin ba¤›nt›-
larda yukar›dakilere benzer flekilde yaz›labilir.

ve buradan

olur.

Gaz Hacminin Gaz Miktar› ile ‹liflkisi: Avogadro Yasas› 
Ayn› s›cakl›k ve bas›nçta bulunan iki farkl› gaz›n ayn› hacimlerinde ayn› say›da
atom veya molekül bulunur. Bir baflka ifade ile ayn› say›da atom veya molekül içe-
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miktardaki gaz›n hacmi
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orant›l› olarak de¤iflir.

Ekstrapolasyon: Elde
bulunan veriler üzerinde
yap›lan ifllemler sonucu,
eldeki verilerin d›fl›nda olan
bir de¤erin (veya de¤erlerin)
kestirilmesi veya
hesaplanmas› ifllemidir.

Mutlak s›cakl›k ve s›cakl›k
dönüflümleri için Ünite 1 e
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ren iki gaz ayn› bas›nç ve s›cakl›kta ayn› miktar hacim kaplar. Bu ifade Avogadro
yasas› olarak bilinir. Bu nedenle bir gaz›n hacmi, miktar› (örne¤in mol say›s›) ile
do¤ru orant›l› olarak artar (fiekil 6.5). Avogadro yasas›na göre bir gaz›n hacmi ile
miktar› ars›ndaki iliflki afla¤›daki eflitlikler ile verilebilir.

Bir internet arama motoruna ‘gas laws’, ‘Boyle’s law’, ‘Charles’s law’ veya ‘Avogadro’s law’
terimlerini girerseniz bu konular ile ilgili birçok görsele ulaflabilirsiniz.

Buraya kadar gaz yasalar› olarak Boyle yasas›, Charles yasas› ve Avogadro ya-
sas›n› gördük. Bu yasalar bir gaz›n hacminin; bas›nca, s›cakl›¤a ve gaz miktar›na
ba¤l›l›¤›n› veren yasalard›r. Gerçekte gazlar bu üç yasaya da tam uygun olarak
davranmazlar. Yani gerçek gazlar bu yasalardan az veya çok sapan davran›fl gös-
terirler. Bu yasalar›n ifade edildi¤i dönemlerde yap›lan ölçümler çok duyarl› ya-
p›lamad›¤›ndan gazlar için bu yasalardan sapmalar fark edilememifltir. Bu yasala-
ra tam olarak uyan gaza hipotetik bir gaz olan ideal gaz denir. ‹deal gaz,
molekülleri (veya atomlar›) aras›nda ideallikten sapmaya neden olan moleküller
aras› çekme veya itme kuvvetlerinin ve moleküllerinin öz hacimlerinin olmad›¤›
kabul edilen bir gazd›r. Bu konuyu ünitenin ileriki k›sm›nda görece¤iz. Gerçek
gazlar, düflük bas›nçlarda ve yüksek s›cakl›klarda yukar›da anlatt›¤›m›z yasalara
yaklafl›k olarak uyarlar, bu nedenle bu üç yasada gerçek gazlara (özellikle bas›nç
yüksek olmamak kayd›yla) uygulanabilir.

Birleflik Gaz Yasas› 
Buraya kadar bir gaz için dört de¤iflkenden (V, P, T ve n) ikisini sabit tutarak di-
¤er ikisinin aras›ndaki iliflkinin nas›l de¤iflti¤ini anlatt›k. fiimdi belli bir miktar ga-
z›n hacminin hem bas›nç de¤iflimi hem de s›cakl›k de¤iflimi ile nas›l de¤iflti¤ini gö-
relim. Boyle ve Charles yasalar› ayr› ayr› gaz hacminin bas›nca ve s›cakl›¤a ba¤l›-
l›¤›n› aç›klamaktad›r. Dolay›s›yla bu yasalardaki hacim-bas›nç ve hacim-s›cakl›k
aras›ndaki iliflkiler matematiksel olarak birlefltirilebilir. Bu yasalara göre 

yaz›labilir.
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Bu iliflki eflitlik olarak yaz›l›p düzenlenirse

elde edilir. Son eflitlik birleflik gaz yasas› olarak bilinir. Sonuç olarak bu eflitlik ile
belirli miktardaki bir gaz örne¤inin bas›nc›n›, s›cakl›¤›n› ve hacmini ölçerek, ayn›
gaz›n farkl› s›cakl›k ve bas›nçtaki hacmini, hacmi ve s›cakl›¤›n› bilirsek bas›nc›n›,
bas›nç ve hacmini bilirsek s›cakl›¤›n› hesaplayabiliriz.

8,0 litrelik hacme sahip bir gaz örne¤inin bas›nc› 1,0 atmosfer ve s›cakl›¤› 20 °C dir.
1,50 atmosfer bas›nçta ayn› gaz›n hacminin 6,0 litre olabilmesi için s›cakl›k kaç °C
olmal›d›r?

Çözüm:

Belli bir miktar ideal gaz›n, 1,2 atmosfer bas›nçta ve 0 °C de 10 L hacim kaplamaktad›r.
Ayn› miktar gaz›n 25 °C de ve 0,8 atmosfer bas›nçta kaplad›¤› hacmi bulunuz.

‹DEAL GAZ DENKLEM‹ 
Gaz yasalar› konusunda bir gaz›n hacim-bas›nç, hacim-s›cakl›k, hacim-madde mik-
tar› iliflkilerini veren matematiksel ba¤›nt›lar› yazarken hacim, bas›nç, s›cakl›k ve
madde miktar› de¤iflkenlerinden ikisini sabit tutup di¤er ikisi üzerinden ifllem yap-
m›flt›k. fiimdi ise bu dört de¤iflkeni içeren matematiksel bir ifade türetelim. Bu ya-
salara göre

Boyle Yasas›: (sabit n, T)

Charles Yasas›: (sabit n, P)
Avogadro Yasas›: (sabit P, T)

yaz›labilir. Buradan daha genel bir gaz denklemi oluflturmak için bu iliflkiler bir-
lefltirilerek

yaz›labilir. Orant› sabiti R ile gösterilirse
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elde edilir. Bu denkleme ideal gaz denklemi denir. Bu denkleme uyan davran›fl
gösteren gazlara ise ideal (mükemmel) gaz denir. ‹deal gaz moleküllerinin öz ha-
cimlerinin olmad›¤› ve moleküllerinin aras›nda çekme ve itme kuvvetlerinin bu-
lunmad›¤› kabul edilen gaz oldu¤unu daha önce belirtmifltik. ‹deal gaz denklemin-
deki R sabiti, gaz sabiti veya evrensel gaz sabiti veya ideal gaz sabiti olarak
isimlendirilir. R, tek bir de¤ere sahiptir ve ideal davranan bütün gazlara uygulana-
bilir. Bir baflka ifade ile R nin de¤eri gaz›n cinsine ba¤l› de¤ildir. Afla¤›da R nin en
çok kullan›lan iki birim cinsinden de¤erleri verilmifltir.

R= 0,08206 atm L/K mol
R = 8,314 J/mol K 

E¤er bir gaz›n mol say›s› bilinirse, gaz sabitini ve ideal gaz denklemini kullana-
rak bir gaz›n hacmi her bas›nç ve s›cakl›k için hesaplanabilir. Ayr›ca gaz›n mol sa-
y›s›; gaz›n hacmi, bas›nc› ve s›cakl›¤› bilinirse veya gaz›n bas›nc›; gaz›n mol say›s›,
hacmi ve s›cakl›¤› bilinirse bulunabilir. Yani bir gaz için ideal kabul edilmesi ha-
linde bas›nç, s›cakl›k, hacim ve mol say›s›ndan üçü bilinirse dördüncüsü ideal gaz
denklemi kullan›larak hesaplanabilir.

1,3 molü, -8 °C de 25,0 L hacim kaplayan gaz›n bas›nc›n› bulunuz.

Çözüm:

Gerçek gazlar ideal gaz de¤ildir ve gerçek gazlar›n bulunduklar› koflullara gö-
re az veya çok ideal gaz davran›fl›ndan sapt›klar›n› belirtmifltik. Bu nedenle verilen
n, P ve T flartlar›nda deneysel olarak bulunan gaz hacmi (gerçek gaz hacmi) ile
ideal gaz denkleminden hesaplanan hacim farkl› olabilir. Afla¤›da standart koflullar
alt›nda ölçülen baz› gerçek gazlar›n molar hacimlerinin ideal gaz denkleminden
hesaplanan molar hacimlerinden (22,41 L/mol) biraz farkl› oldu¤unu görebilirsi-
niz. Gazlar için standart koflullar (veya standart bas›nç ve s›cakl›k) 1 atmosfer ba-
s›nç ve 0 °C s›cakl›k seçilmifltir.
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8,0 g oksijen gaz› 0 °C de 380 torr bas›nca sahiptir. Buna göre gaz›n hacmini bulunuz.

Gaz Yo¤unlu¤u ve Mol Kütlesi
‹deal gaz denklemi, hacim (V) ve mol say›s› (n) terimlerini içerdi¤inden ve mol sa-
y›s›da, kütlenin (m) mol kütleye (MA) oran› oldu¤undan, bu denklem yo¤unluk
(d) ve mol kütle (MA) içerecek flekilde düzenlenebilir. Elde edilen denklem bir ga-
z›n yo¤unlu¤unu; bas›nc›, s›cakl›¤› ve mol kütlesi ile iliflkilendirir. Bu düzenleme
flu flekilde yap›labilir.

Bu ba¤›nt›lar yard›m›yla bir gaz›n belli bas›nç ve s›cakl›ktaki yo¤unlu¤undan
mol kütlesi (MA) veya mol kütlesinden belli bir bas›nç ve s›cakl›ktaki yo¤unlu¤u
hesaplanabilir.

Bir s›v›n›n mol kütlesini belirlemek için yap›lan deneyde, 2,40 g l›k s›v› örne¤i 500
mL lik bir kapta tamamen buharlafl›ncaya kadar ›s›t›l›yor ve oluflan buhar›n 80 °C
de bas›nc› 3300 torr olarak ölçülüyor. Bu s›v›n›n mol kütlesini bulunuz. (Not: Mol
kütle buharlaflma ile de¤iflmemektedir.)

Çözüm:
Buhar faz› için bulunacak mol kütle, s›v›n›nda mol kütlesi olur.

Hidrojenin (H2) 25 °C s›cakl›kta ve 850 torr bas›nçtaki yo¤unlu¤unu bulunuz?
(MA(H2)=2,0 g/mol)

Çözüm:

Yo¤unlu¤u 25 °C de ve 1,0 atm bas›nçta 1,80 g/L olan CO2 gaz›n›n mol kütlesini bulunuz.
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GAZ KARIfiIMLARI 
‹deal gaz denklemi ideal kabul edilmeleri halinde hem saf bir gaza hem de gaz kar›-
fl›mlar›na uygulanabilir. Bu nedenle gerek Boyle gerekse de Charles yasalar›n› ifller-
ken ve ideal gaz denklemini türetirken gaz›n türünün ne oldu¤u, saf m› veya kar›fl›m
m› oldu¤u, atomik veya moleküler yap›da m› oldu¤u konusunda bilgiye gereksinim
duyulmam›flt›. Çünkü bütün gazlar ideal kabul edildikleri zaman bas›nç, hacim ve s›-
cakl›k de¤iflimlerine ayn› flekilde tepki verdiklerinden (ayn› davran›fl› gösterdiklerin-
den), hesaplamalar için gaz örne¤inin saf veya kar›fl›m olup olmamas› önemli de¤il-
dir. Reaksiyona girmeyen gaz kar›fl›mlar› tek bir saf gaz gibi davran›r ve her gaz mo-
lekülü veya atomu aynen di¤er tür moleküllerin veya atomlar›n yoklu¤undaki gibi
ba¤›ms›z hareket eder.

Bütün bunlara karfl›l›k gaz kar›fl›mlar›nda bulunan bileflenlerin bas›nçlar›n› (k›smi
bas›nçlar›n›) ve bu bas›nçlar› gaz kar›fl›m›n›n toplam bas›nc›yla iliflkilendirmek müm-
kündür. Bir gaz kar›fl›m›nda bulunan bir gaz›n bas›nc› o gaz›n k›smi bas›nc›d›r. K›s-
mi bas›nçlar ile ilgili yasa Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas› olarak bilinmektedir. 

Daltonun K›smi Bas›nçlar Yasas› 
1803 y›l›nda John Dalton gaz kar›fl›mlar›n›n toplam bas›nc›n›n, kar›fl›m› oluflturan
herbir gaz yaln›z iken oluflturdu¤u bas›nçlar›n toplam›na eflit oldu¤unu gözlemifl
ve buna iliflkin kendi ismiyle an›lan Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas›n› flu flekilde
ifade etmifltir. ‹deal olarak davranan bir gaz kar›fl›m›n›n bas›nc›, kar›fl›m› olufltu-
ran herbir gaz›n kar›fl›m›n›n kaplad›¤› hacimdeki bas›nçlar›n›n toplam›na eflittir.
E¤er bir gaz kar›fl›m›nda; kar›fl›m› oluflturan bileflenlerin bas›nçlar›n›n toplam› ka-
r›fl›m›n toplam bas›nc›na eflitse gaz kar›fl›m›n›n Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas›na
uydu¤u söylenir. Kar›fl›mdaki gazlar›n k›smi bas›nc›na P1, P2, P3,..... ve toplam ba-
s›nca P denirse Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas› 

fleklinde yaz›labilir.

298 K s›cakl›¤›nda 2,00 mol He ve 3,00 mol O2 içeren bir kab›n hacmi 80,0 L dir.
Gazlar›n ve kar›fl›m›n ideal gaz davran›fl› gösterdi¤ini kabul ederek gazlar›n k›smi
bas›nçlar›n› ve toplam bas›nc› bulunuz.

Çözüm:

323 K s›cakl›¤›nda toplam hacmi 10,5 L olan 0,25 mol O2 ve 0,10 mol N2 gazlar›ndan olu-
flan kar›fl›m›n bas›nc›n› ve gazlar›n k›smi bas›nc›n› bulunuz.
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Mol Kesri
Gaz kar›fl›mlar› içerisindeki herbir bileflenin tüm kar›fl›ma yapt›¤› katk› kesir (frak-
siyon) olarak ifade edilebilir. Bir bileflenin mol kesri, o bileflenin mol say›s›n›n tüm
bileflenlerin mol say›lar›n›n toplam›na oran›d›r.
Örne¤in bir kar›fl›mda Bileflen-1 in mol kesri (x1)

olur. Kar›fl›m› oluflturan bileflenlerin mol kesirlerinin toplam› ise daima 1 e eflittir. 

Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas›na göre bir gaz kar›fl›m›ndaki Bileflen-1 in k›s-
mi bas›nc› ile kar›fl›m›n (toplam) bas›nc› flu flekilde iliflkilendirilebilir:

P1V=n1RT

PV=nRT
Bu iki eflitlik birbirine oranlan›rsa

elde edilir. n1/n oran› Bileflen-1 in mol kesri (x1) dir. O halde bir gaz kar›fl›m›nda bir
bileflenin k›smi bas›nc›, toplam bas›nç ile o bileflenin mol kesrinin çarp›m›na eflittir.

P1=x1P

ve genel olarak

Pi=xiP

yaz›labilir. fiimdi buna iliflkin bir örnek yapal›m.

Elimizde bileflimi kütle yüzdesi olarak verilmifl afla¤›daki gaz kar›fl›m› vard›r. Kar›-
fl›m›n toplam bas›nc› 2,0 atm oldu¤una göre her bir bileflenin k›smi bas›nc›n› ve
mol kesrini bulunuz.

N2 %75,52;  O2 %22,95;  Ar %1,28;  CO2 %0,25

Çözüm:
Elimizde toplamda 100 g gaz kar›fl›m› oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda kar›fl›m-
da 75,52 g N2, 22,95 g O2, 1,28 g Ar ve 0,25 g CO2 vard›r. fiimdi buradan her bir
bileflenin mol say›s›n› ve kar›fl›m›n toplam mol say›s›n› bulal›m.
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ve k›smi bas›nçlar

Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas›na göre k›smi bas›nçlar›n toplam›, gaz kar›fl›m›n›n
bas›nc›na eflit olmas› gerekir. Bunun böyle oldu¤u afla¤›da gösterilmifltir.

298 K s›cakl›¤›nda toplam bas›nc› 1,0 atm olan 21,0 g N2, 8,0 g O2, 4,0 g He ve 4,0 g Ar gaz-
lar›ndan oluflan kar›fl›m›n hacmini, mol kesirlerini ve gazlar›n k›smi bas›nçlar›n› bulunuz.

GAZ ‹ÇEREN TEPK‹MELERDE STOK‹YOMETR‹
Kimyasal tepkimelerde bir veya birkaç gaz tepken ve/veya ürün yer alabilir. Bu
nedenle, bir kimyasal tepkimede tüketilen veya üretilen gaz›n miktar›n› bilmek ve-
ya hesaplamak gerekebilir ve bunun için ideal gaz denkleminden yararlan›l›r. Bu
hesaplamalarda gaz hacminden mol say›s› bulunur ve ard›ndan tepkime denklemi-
ne göre stokiyometri hesab› yap›l›r veya stokiyometri hesab›ndan elde edilen ga-
z›n mol say›s›ndan, gaz›n hacmi, s›cakl›¤› veya bas›nc› hesaplan›r.

Zn(k)     +     2HCl(sulu)   ZnCl2(sulu) +     H2(g)
tepkimesi ile üretilen hidrojen gaz›n›n hacmi, 745 torr ve 25 °C de 38,1 mL ölçül-
müfltür. Tepkimeye giren çinkonun (Zn) kütlesi nedir?

Çözüm:
Öncelikle tepkime sonucu oluflan H2 gaz›n›n miktar›n› bulmal›y›z. 

tepkimeye girmifltir.

Potasyum klorat›n (KClO3) ›s›t›lmas›yla gerçekleflen bozunma tepkimesi sonucu oluflan
ürünlerden biri oksijen gaz›d›r. 0,018 mol KClO3 ›n bozunmas›yla oluflan O2 gaz›n›n 750
mmHg ve 20 ºC deki hacmi kaç litredir?

2KClO3(k)   2KCl(k)     +     3O2(g)

Su Üstünde Toplanan Gazlar›n Bas›nc› 
Baz› temel düzeydeki laboratuvar çal›flmalar›nda yürütülen kimyasal tepkimelerde
oluflan gaz miktarlar›n› belirlemek için gazlar genellikle su içine dald›r›lm›fl kaplar-
da (mezürlerde, beherlerde) toplan›r. Buna iliflkin basit bir düzenek fiekil 6.6 da
verilmifltir. Gaz tutma düzene¤inde kullan›lan s›v› su ise bu flekilde toplanan gaza

  n

745 torr
1 atm

760 torr
 0,038

H2
=
( )











11 L

0,082 
atm L
K mol

298 K

  1,5
( )









( )

= 33 10  mol  H  oluşur.

Tepkimeye giren Zn kütle

-3
2×

ssi

? g Zn   1,53 10  mol  H
1 mol Zn 
1 mol 

-3
2= ×( ) HH

65,4 g Zn 
1 mol Zn 2




















   0,10  g Zn  =

 P x P 0,781  2,0 atm 1,562 atm

 P x P 0,

N N

Ar Ar

2 2
= = × =

= = 0009 2,0 atm 0,018 atm

 P x P 0,208 2,0 atm 0O O2 2

× =

= = × = ,,416 atm

 P x P 0,002 2,0 atm 0,004 atm   CO CO2 2
= = × =   olarak bulunur

1516.  Ünite  -  Gazlar

       P P P P P 1,562 atm 0,018 atm 0N Ar O CO2 2 2
= + + + = + + ,,416 atm 0,004 atm 2,0 atm+ =

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6

Ö R N E K

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

7



su üstünde toplanan gaz denir. Su üstünde toplanan gaz içinde su buhar› da bu-
lundu¤undan ›slak (yafl) gaz olarak isimlendirilir. Bu durumda s›v›n›n üstündeki
gaz kar›fl›m›n›n toplam bas›nc›; gaz›n bas›nc› ile o s›cakl›kta suyun buhar bas›nc›-
n›n toplam›d›r.

Suyun farkl› s›cakl›klardaki buhar bas›nc› çeflitli kaynaklardan bulunabilir. Do-
lay›s›yla deney sonunda elde edilen gaz›n bas›nc›, ›slak gaz›n bas›nc›ndan hesap-
lanabilir. Bir gaz›n s›cakl›¤› ve hacmi bilinirse gaz› oluflturan bileflenin mol say›s›
hesaplanabilir ve bu de¤er tepkime stokiyometrisi ile iliflkilendirilebilir.

Potasyum klorat›n (KClO3) afla¤›da tepkime denklemi verilen ›s›l bozunmas› sonu-
cunda ürün olarak O2 oluflur. Bu gaz su üzerinde yafl gaz olarak topland›¤›nda 20
°C de ve 742 mmHg bas›nc›nda 224 mL hacim kaplamaktad›r. Bu veriye göre tep-
kime sonucu oluflan oksijen gaz›n›n ve tepkimeye giren KClO3 ün kütlelerini he-
saplay›n›z. Suyun 20 °C s›cakl›¤›ndaki buhar bas›nc› 17,54 mmHg d›r.

2KClO3(k)   2KCl(k)     +     3O2(g)

Çözüm:
Öncelikle tepkime sonucu oluflan O2 gaz›n›n k›smi bas›nc›n› bulmal›y›z. 

bulunur.
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GAZLARIN K‹NET‹K KURAMI 
Gaz yasalar› ve ideal gaz denklemiyle gazlar›n davran›fllar›n›n aç›klanabilece¤ini
gördük, ancak gazlar›n niçin bu flekilde davrand›klar›n› bu yasalar ve ideal gaz
denklemi aç›klayamamaktad›r. Gazlar›n niçin bu davran›fllar› gösterdikleri gazlar›n
moleküler seviyede incelenmesiyle yani gazlar›n kineti¤iyle anlafl›labilir.

Gazlar›n kinetik kuram›, gazlar› boyutlar› molekülleraras› ortalama uzakl›¤a gö-
re çok küçük olan çok say›da moleküllerden (veya atomlardan) olufltu¤unu kabul
eder. Gazlar›n kinetik kuram› için 5 varsay›m yap›lm›flt›r. 

1. Gaz molekülleri sürekli gelifligüzel ve do¤rusal hareket halindedir.
2. Gaz molekülleri son derece küçük hacme sahiptirler ve bulundu¤u kab›n top-

lam hacmiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilebilir.
3. Gaz molekülleri aras›ndaki itme ve çekme kuvvetleri ihmal edilebilir.
4. Gaz molekülleri tamamen birbirlerinden ba¤›ms›z hareket ederler ve yaln›zca

çarp›flmalar s›ras›nda etkileflirler. Bu çarp›flmalar›n baz›lar› gaz›n içinde bu-
lundu¤u kab›n duvarlar›yla olur ve bu çarp›flmalar tamamen elastiktir.

5. Gaz molekülleri çarp›flmalar s›ras›nda enerji kazanabilirler, kaybedebilirler an-
cak gaz moleküllerin ortalama kinetik enerjisi gaz›n mutlak s›cakl›¤›yla oran-
t›l›d›r. 1 mol gaz için ortalama kinetik enerji, dir. S›cakl›¤› ayn›
olan iki farkl› gaz ayn› ortalama kinetik enerjiye sahiptir.

Gazlar›n kinetik kuram›, gazlar için moleküler seviyede hem bas›nç hem de s›-
cakl›¤› anlamam›z› sa¤lar. Bir gaz›n bas›nc› moleküllerinin içinde bulunduklar› ka-
b›n duvarlar›na çarpmas› yani kuvvet uygulamas› sonucu oluflur. Bas›nc›n büyüklü-
¤ü bu çarp›flmalar›n say›s›yla ve momentumuyla ilgilidir. Birim zamanda çarp›flma
say›s› artt›kça kab›n duvarlar›na uygulanan kuvvet artar, bu da gaz bas›nc›n›n art-
mas›na neden olur. Gazlar›n kinetik kuram›, Boyle yasas›n› bu olguya dayand›rarak
aç›klar. Sabit s›cakl›kta gaz›n hacmi azalt›l›rsa, gaz› oluflturan moleküllerin ortalama
kinetik enerjisi (dolay›s›yla ortalama h›zlar›) ayn› kal›rken birim zamanda kab›n du-
varlar›yla yapt›klar› çarp›flma say›s› (kat edecekleri uzakl›k azald›¤›ndan) artar. Bu
da hacim azalmas›na karfl›l›k gaz›n bas›nc›n›n artmas›n›n gerekti¤ini gösterir.

Bir gaz›n mutlak s›cakl›¤›n›n, moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ile orant›-
l› oldu¤u yukar›da belirtilmiflti. Artan s›cakl›kla gaz moleküllerinin h›z› artar. Daha
h›zl› hareket eden gaz molekülleri gaz›n içinde bulundu¤u kab›n duvarlar›na birim
zamanda daha s›k (çok) ve daha kuvvetli çarparlar. Bu nedenle s›cakl›k art›fl›yla gaz
bas›nc› artar. Bu sonuç Charles yasas›yla uyumludur. Benzer flekilde s›cakl›k artt›r›-
l›rken bas›nç sabit tutulmak istenirse gaz hacmin artt›r›lmas› gerekir. Çünkü hacim
art›fl› çarp›flma için moleküllerin gitmesi gereken yolu uzat›r bu da birim zamanda-
ki moleküllerin kab›n duvarlar›na çarpma say›s›n›n ayn› kalmas›n› sa¤lar.

Molekül H›zlar›n›n Da¤›l›m›
Bir gaz› oluflturan moleküllerin veya atomlar›n h›zlar› belli bir anda farkl› farkl›d›r,
yani h›zlar bir da¤›l›m gösterir ve bu h›zlar sabit olmay›p her an de¤iflir. Gazlarda
h›z ile ilgili üç h›z tan›m› yap›labilir. Ortalama h›z ( ), bütün molekül h›zlar›n›n
ortalamas›d›r. En olas› h›z (ueno), en çok molekülün sahip oldu¤u h›zd›r. Üçüncü
h›z ise; h›z kareleri ortalamas› karekökü (( )1/2≡uhkok) h›z›d›r. fiekil 6.7 de
bir gazdaki moleküllerin h›z da¤›l›m›na iliflkin grafik verilmifl ve bu da¤›l›ma gö-
re , ueno ve uhkok h›zlar›na karfl›l›k gelen h›zlar gösterilmifltir.

H›z kareleri ortalamas› karekökü h›z› bir gaz›n s›cakl›¤›yla flu flekilde iliflkilen-
u

u2

u

E
3
2

RTk =
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dirilebilir. 1 mol gaz molekülleri için ortalama kinetik enerji idi. 1 mol
gaz›n kinetik enerjisi gaz› oluflturan moleküllerin kinetik enerjilerinin toplam›na
eflittir. Bu da moleküllerin kütlesi (m), ortalama h›z› ( ) ve Avogadro say›s›yla
(NA) flu flekilde iliflkilendirilebilir.

Buradan 

fleklinde yaz›labilir. Bu eflitlik düzenlenirse

elde edilir. Bu ba¤›nt› h›z kareleri ortalamas› karekökü h›z›n s›cakl›¤›n karekökü ile
do¤ru, gaz moleküllerinin mol kütlesinin karekökü ile ters orant›l› oldu¤unu gösterir.
Yani s›cakl›k art›fl› gaz moleküllerini h›zland›r›rken, mol kütlesi yüksek moleküller ay-
n› s›cakl›kta mol kütlesi düflük olan moleküllere göre daha yavafl hareket ederler.

273 K s›cakl›¤›nda oksijen ve hidrojen moleküllerinin h›z kareleri ortalamas›n›n ka-
rekökü h›zlar›n› hesaplay›n›z.

Çözüm:
Oksijen molekülünün (O2) mol kütlesi 32,0 g/mol veya 32,0×10-3 kg/mol ve hid-
rojen molekülünün (H2) mol kütlesi ise 2,0 g/mol yada 2,0×10-3 kg/mol dür.

Gördü¤ünüz gibi hafif hidrojen molekülleri ayn› s›cakl›kta (273 K de) oksijen mo-
leküllerinden ortalamada dört kez h›zl› hareket etmektedir.
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Moleküllerinin H›z Da¤›l›m
E¤risi ve Ortalama H›zlar
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298 K s›cakl›¤›nda azot molekülleri için h›z kareleri ortalamas›n› karekökü h›z›n› bulunuz.

Efüzyon ve Difüzyon
Gaz moleküllerinin bulunduklar› kab›n içinde rastgele durmaks›z›n hareket ettik-
lerini ifade ettik. Bu nedenle gazlar birbiri içinde yay›n›rlar. Benzer flekilde bir gaz
izin verildi¤inde bofllu¤a yay›l›r. Bu olaylar gazlar›n efüzyonu ve difüzyonu olarak
incelenir.

Efüzyon, gaz moleküllerinin çarp›flmadan çok küçük boyutlu bir delikten ge-
çerek bofllu¤a kaçmalar›d›r. Thomas Graham gaz molekülleri üzerine yapm›fl oldu-
¤u çal›flmalar sonucu, bir gaz›n efüzyon h›z›n›n gaz›n yo¤unlu¤una dolay›s›yla da
mol kütlesine ba¤l› oldu¤unu deneysel olarak bulmufltur. Graham’›n efüzyon
yasas›na göre ayn› s›cakl›k ve bas›nçta iki gaz›n efüzyon h›zlar› yo¤unluklar›n›n
kareköküyle (veya mol kütlelerinin kareköküyle) ters orant›l›d›r.

Gazlar›n difüzyonu ise farkl› gaz molekülleri kar›flmalar›na izin verildi¤inde,
kar›fl›m homojen olana kadar bu gaz moleküllerinin rastgele hareketi ve çarp›flma-
s› olay›d›r. Graham ayn› zamanda gazlar›n difüzyonu üzerine de araflt›rmalar yap-
m›flt›r ve Graham’›n difüzyon yasas›na göre iki gaz›n difüzyon h›zlar›, gazlar›n
yo¤unluklar›n›n (veya mol kütlelerinin) kare köküyle ters orant›l›d›r. Bu yasan›n
afla¤›da verilen ba¤›nt›s› efüzyon yasas›ndaki ba¤›nt› ile ayn›d›r.

Sonuç olarak verilen bu eflitliklerde göstermektedir ki mol kütleleri büyük olan
gazlar›n da¤›l›m (difüzyon veya efüzyon) h›zlar›, küçük mol kütleli gazlara k›yasla
çok daha yavafl olur.

Küçük bir delikten 0,32 g oksijen gaz› 60 saniyede yay›lmaktad›r. Ayn› delikten 60
saniyede kaç g hidrojen yay›l›r?

Çözüm:

Gördü¤ünüz gibi 60 saniyede 0,01 mol O2 yay›n›rken ayn› sürede 0,04 mol H2 ya-
y›nmaktad›r.
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‹DEAL OLMAYAN GAZLARIN DAVRANIfiLARI 
Ünitemizin buraya kadar olan k›sm›nda gazlar›n ideal gaz denklemine ve gaz yasa-
lar›na uygun davran›fl gösterdiklerini kabul ettik. Gazlar›n hacim ölçümleri yüksek
bas›nçlarda yap›ld›¤›nda, hatta çok hassas olarak normal bas›nçlarda dahi yap›ld›-
¤›nda, yukar›da bahsetti¤imiz yasalardan sapmalar ya da yasalara uymamalar görü-
lür. Bu yasalardan ayr›lan gazlar ve bu farkl›l›klar› tan›mland›¤› zaman gaz gerçek
gaz, ideal olmayan gaz veya mükemmel olmayan gaz olarak adland›r›l›rlar.

Gazlar›n ideallikten uzaklaflmalar›n›n nedenlerinden biri molekülleri (veya
atomlar›) aras›ndaki etkileflim yani itme çekme kuvvetleridir. ‹deal gaz denklemi
bu etkileflimleri yok saymaktad›r. Gerçek gazlarda var olan bu etkileflimler gerçek
gaz›n bas›nc›n›n ideal gaz denkleminden bulunan bas›nçtan az veya çok farkl› ol-
mas›na neden olmaktad›r. Gazlar›n ideallikten uzaklaflmalar›n›n bir di¤er nedeni
de gaz moleküllerinin (veya atomlar›n›n) öz hacimleridir. Moleküller ve atomlar
çok çok küçüktürler ama büyüklük olarak yok de¤ildir. Bu nedenle gaz molekül-
lerinin içinde dolaflabildikleri hacim, içinde bulunduklar› kab›n hacminden daha
küçüktür. Gaz›n özellikle bas›nc› yüksek oldu¤u zaman moleküller aras›ndaki
uzakl›k azald›¤›ndan molekülleraras› kuvvetler daha etkin hale gelmekte ve yük-
sek bas›nç kab›n hacminin küçük olmas›n› gerektirdi¤inden moleküllerin öz ha-
cimleri kab›n hacmine göre dikkate al›nacak bir noktaya gelmektedir. Gerçek gaz-
lar›n davran›fl›n› veren bir çok gerçek gaz denklemi türetilmifltir. Bu denklemlerde
en bilineni van der Waals denklemidir.

van der Waals Denklemi
van der Waals denklemi 

fleklinde olup bu denklem; gaz moleküllerinin hacimlerini ve gaz molekülleri ara-
s›ndaki çekim kuvvetlerini dikkate al›r. van der Waals denkleminde an2/V2 terimi
molekülleraras› çekim kuvvetiyle ilgilidir. b terimi ise 1 mol gazda bast›r›lamayan
hacimdir. Bu denklemdeki a ve b her gaza özgü sabitlerdir. Baz› gazlar için bu sa-
bitler Çizelge 6.3 de verilmifltir. van der Waals denklemi oldukça faydal› bir gerçek
gaz denklemi olmas›na ra¤men çok genifl bir bas›nç aral›¤›nda gerçek gaz davra-
n›fl›n› do¤ru olarak veremez. 

P
n
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Basınç

2

2
+













a

1 24444 344444
1 2444 3444(V n )

  Düzeltilmiş
   Hacim

nRT− =b

GAZ a (atm L2 / mol2) b (L / mol)

He 0,034 0,0237

H2 0,244 0,0266

N2 1,39 0,0391

O2 1,36 0,0318

CO2 3,59 0,0427

CH4 2,25 0,0428
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Çizelge 6.3
Baz› Gazlar ‹çin van
der Waals Sabitleri



45 °C de 2,5 mol oksijen gaz› 4,5 L hacim kaplamaktad›r. Gaz›n bas›nc›n› van der
Waals ve ideal gaz denklemlerini kullanarak bulunuz ve karfl›laflt›r›n›z.

Çözüm:

Gördü¤ünüz gibi van der Waals denklemi kullan›larak bulunan bas›nç, ideal gaz
denklemi kullan›larak bulunan bas›nçtan biraz (0,16 atm) daha düflüktür.

İdeal gaz denklemini kullanılarak hesaplarsak:

P== =
( ) ( ) ( )nRT

V

2,5 mol  0,082 Latm/Kmol  318 K

4,5 L
==14 49,  atm olarak bulunur.

van der Waals denkleminde verilenleri yerine koyyarsak:
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Gazlar bulunduklar› kab› doldurabilen ve s›k›flt›-

r›ld›klar›nda hacmi büyük miktarda küçülebilen

yani bast›r›labilen veya s›k›flt›r›labilen ak›flkan

maddelerdir. Bir gaz›n bas›nc› gaz molekülleri-

nin içinde bulunduklar› kab›n birim alan›na uy-

gulad›¤› kuvvet sonucudur. Baflka bir ifadeyle

bas›nç, bir yüzeye uygulanan kuvvetin, o yüze-

yin alan›na bölünmesiyle bulunan de¤erdir. 

Boyle yasas›na göre belli bir miktar gaz örne¤i-

nin sabit s›cakl›ktaki hacmi, bas›nc›yla ters oran-

t›l› olarak de¤iflir. Charles yasas›na göre belli bir

miktardaki gaz›n hacmi sabit bas›nç alt›nda mut-

lak s›cakl›kla do¤ru orant›l› de¤iflir. Avogadro ya-

sas›na göre ayn› say›da atom veya molekül içe-

ren iki gaz ayn› bas›nç ve s›cakl›kta ayn› miktar

hacim kaplar. Bir gaz›n bas›nc›n›, hacmini, s›cak-

l›¤›n› ve mol say›s›n› iliflkilendiren denkleme ide-

al gaz denklemi denir. ‹deal gaz molekülleri ara-

s›nda itme veya çekme kuvvetlerinin ve mole-

küllerin öz hacimlerinin olmad›¤› kabul edilen

hipotetik bir gazd›r.

Gazlar her oranda kar›flabilirler. Dalton’un k›smi

bas›nçlar yasas›na göre ideal olarak davranan bir

gaz kar›fl›m›n›n bas›nc›, kar›fl›m› oluflturan herbir

gaz›n kar›fl›m›n kaplad›¤› hacimdeki bas›nçlar›-

n›n toplam›na eflittir. Bir bileflenin mol kesri o bi-

leflenin mol say›s›n›n tüm bileflenlerin mol say›-

lar›n›n toplam›na oran›d›r. Bir gaz kar›fl›m›nda

bir bileflenin k›smi bas›nc›, o bileflenin mol kesri

ile toplam bas›nc›n çarp›m›na eflittir.

Gazlar›n kinetik kuram›, gazlar› boyutlar› mole-

külleraras› ortalama uzakl›¤a göre çok küçük

olan çok say›da moleküllerden olufltu¤unu ka-

bul eder. Graham’›n efüzyon yasas›na göre ayn›

s›cakl›k ve bas›nçta iki gaz›n efüzyon h›zlar› yo-

¤unluklar›n›n kare köküyle ters orant›l›d›r. Efüz-

yon, gaz moleküllerinin çok küçük boyutlu bir

delikten çarp›flmadan geçerek bofllu¤a kaçmala-

r›d›r. Gazlar›n difüzyonu ise farkl› gaz molekül-

leri kar›flmalar›na izin verildi¤inde, kar›fl›m ho-

mojen olana kadar bu gaz moleküllerinin rastge-

le hareketi ve çarp›flmas› olay›d›r. 

Gerçek gazlar ideal gaz denkleminden sapma

gösterir. Bunun için ideal gaz denklemine gaz

moleküllerinin itme ve çekme kuvvetlerini ve

moleküllerin öz hacimlerini de denklemin içine

katarak yeni denklemler türetilmifltir. Gerçek gaz-

lar yüksek s›cakl›k ve düflük bas›nçta ideal gaz

özelli¤i gösterirler.

Özet
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1. Gaz miktar› ve s›cakl›¤› sabit olan bir gaz örne¤i 760
torr bas›nçta 22,4 L hacim kaplamaktad›r. Ayn› flartlarda
gaz›n hacminin 33,6 L olmas› için bas›nç afla¤›dakiler-
den hangisi olmal›d›r?

a. 1,0 atmosfer
b. 600 mmHg
c. 900 torr
d. 67550 Pa
e. 101325 N m-2

2. Bir gaz örne¤inin standart koflullar alt›nda 0,50 gra-
m› 0,224 L hacim kaplamaktad›r. Buna göre gaz›n mol
kütlesi kaç g/mol dür?

a. 25,0 
b. 32,0 
c. 50,0 
d. 64,0 
e. 72,0 

3. 471,4 mL oksijen gaz›n›n s›cakl›¤› 20 °C den sabit
bas›nç alt›nda 100 °C ye ç›kar›l›yor. Buna göre son ha-
cim kaç mL dir?

a. 231,8 
b. 471,4
c. 600
d. 1200 
e. 2357 

4. ‹deal gaz davran›fl› gösterdi¤i kabul edilen karbon-
dioksitin (CO2) 2,15 molünün 365 K ve 1,50 atmosfer
bas›nçtaki kaplad›¤› hacim kaç litredir?

a. 11,3
b. 22,4
c. 27,5
d. 36,5
e. 42,9

5. Standart koflullar alt›nda 100 g gaz kar›fl›m› kütlece
% 42,0 N2, % 32,0 O2, % 20,0 Ar ve % 6,0 H2 içermek-
tedir. Buna göre gaz kar›fl›m›n›n hacmi kaç litredir?

a. 6,72
b. 13,4
c. 33,6
d. 76,2
e. 134,3

6. 25 °C s›cakl›¤›nda toplam hacmi 11,2 L olan 1,25
mol He ve 2,75 mol Ar gazlar›ndan oluflan kar›fl›mdaki
gazlar›n k›smi bas›nçlar› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. PHe= 1,85 atm; PAr= 6,88 atm
b. PHe= 2,73 atm; PAr= 6,00 atm
c. PHe= 4,37 atm; PAr= 4,37 atm
d. PHe= 6,00 atm; PAr= 2,73 atm
e. PHe= 6,88 atm; PAr= 1,85 atm 

7. Bir tepkimenin ürünü olan CO2 gaz› su üstünde top-
lan›yor. Bu yafl gaz 25 °C de ve 784 mmHg bas›nçta
76,4 mL hacim kaplamaktad›r. Buna göre bu CO2 gaz›-
n›n kütlesi kaç gramd›r? (25 °C s›cakl›kta suyun buhar
bas›nc› 23,76 mmHg d›r.)

a. 0,078
b. 0,112
c. 0,138
d. 0,152
e. 0,175

8. Mol kütlesi 20,2 g/mol olan neonun 298 K s›cakl›¤›n-
daki h›z kareleri ortalamas› kare kökü h›z› kaç m/s dir?

a. 3,6 
b. 19,2 
c. 368 
d. 607 
e. 367956 

9. Bilinmeyen bir gaz›n moleküllerinin 25 °C daki orta-
lama h›z›, H2 gaz› moleküllerinin ortalama h›z›ndan
3,74 kat daha düflüktür. Buna göre bilinmeyen gaz›n
kaç mol kütlesi g/mol dür?

a. 4,9 
b. 14,0
c. 28,0 
d. 32,0
e. 44,0

10. 0,9 mol amonyak gaz› 25 °C de 3,4 L lik bir kapta
bulunmaktad›r. Amonyak gaz›n›n van der Waals denk-
lemi kullan›larak bulunan bas›nc› kaç atmosferdir?
(a= 4,17 atm L2/mol2 ve b = 3,707×10-2 L/mol).

a. 6,24
b. 6,62
c. 6,74
d. 7,02
e. 7,24

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gaz Yasalar›” bafll›kl› k›sm›
yeniden okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gaz Yasalar›” bafll›kl› k›sm›
yeniden okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gaz Yasalar›” bafll›kl› k›sm›
yeniden okuyunuz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹deal Gaz Denklemi” bafl-
l›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gaz Kar›fl›mlar›” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gaz Kar›fl›mlar›” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Su Üzerinde Toplanan Gaz-
lar›n Bas›nc›” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gazlar›n Kinetik Kuram›”
bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gazlar›n Kinetik Kuram›”
bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹deal Olmayan Gazlar›n
Davran›fl›” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Molekülleraras› etkileflim kuvvetlerini tan›mlayabilecek,
Molekülleraras› etkileflim kuvvetlerinin maddelerin fiziksel özellikleri üzerine
olan etkilerini tart›flabilecek,
S›v›lar›n yüzey gerilimi ve viskozite özelliklerini aç›klayabilecek,
Maddenin üç faz› aras›ndaki dönüflümleri anlatabilecek,
Bir bileflenli sistemlerin faz diyagramlar›n› aç›klayabilecek,
Kat›larda en s›k› istiflenmeyi anlatabilecek,
Kübik birim hücreleri tan›mlayabilecek,
Birim hücre ve koordinasyon say›s›n› ifade edebilecek,
Kübik birim hücreye sahip kristaller ile ilgili problemleri çözebileceksiniz.
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MOLEKÜLLERARASI KUVVETLER
Kimyasal ba¤lar moleküllerde atomlar› bir arada tutan kuvvettir. Kimyasal ba¤lan-
ma sonucunda oluflan moleküller kendi aralar›nda veya baflka moleküllerle çeflitli
flekillerde etkileflirler. Molekülleri bir arada tutan ve moleküllerin oluflturdu¤u
maddenin birçok özelli¤inden sorumlu olan bu etkileflimlere (kuvvetlere) mole-
külleraras› kuvvetler denir. Molekülleraras› kuvvetler, van der Waals kuvvetleri
olarakta bilinmektedir. Molekülleraras› kuvvetler kimyasal ba¤lar›n kuvvetine gö-
re oldukça zay›ft›r. Örne¤in HBr moleküllerini buharlaflt›r›rken s›v› HBr deki mo-
lekülleraras› kuvvetleri yenmek için sadece 19,3 kJ/mol enerji gerekirken hidrojen
ile brom aras›ndaki kovalent ba¤› k›rmak için 366 kJ/mol enerji gerekir. Bildi¤iniz
gibi maddenin s›v› hali oldukça yo¤un halidir ve moleküller birbirleri ile daha ya-
k›n etkileflim halindedirler. Buna karfl›l›k madde gaz halinde iken moleküllerin
aras›ndaki uzakl›k bir hayli fazla oldu¤undan molekülleraras› etkileflimler madde-
nin s›v› haline göre oldukça zay›ft›r. Dolay›s›yla bir s›v›n›n buharlaflmas› için veri-
len enerji büyük oranda moleküller aras›ndaki etkileflim kuvvetlerini yenmek için
verilen enerjidir. Molekülleraras› kuvvetler, bir maddenin erime noktas›, kaynama
noktas›, çözünürlü¤ü, elektrik ve ›s› iletkenli¤i, kristal yap›s› ve sertli¤i gibi fiziksel
özelliklerini belirler.

Moleküller aras›nda 3 çeflit molekülleraras› kuvvet bulunabilmektedir. Bunlar
• Dipol-dipol kuvvetleri,
• London (dispersiyon) kuvvetleri,
• Hidrojen ba¤›.

Dipol-Dipol Kuvvetleri
Kimyasal ba¤ ile ba¤lanm›fl iki atomun elektronegatiflikleri farkl› ise elektronega-
tifli¤i daha yüksek olan atomun ba¤ elektronlar›n› daha çok çekece¤i ve bu du-
rumda ba¤›n polar olaca¤›n› Ünite 5 de görmüfltük. E¤er molekül, iki atomlu bir
molekül ise ba¤ polarl›¤› ayn› zamanda molekülün polarl›¤› olur. Çok atomlu mo-
leküllerin polarl›¤›da ba¤ polarl›klar›n›n ve geometrilerinin bir sonucu olarak orta-
ya ç›kar. Polar moleküllerde elektron yo¤unlu¤unun molekülün bir taraf›nda yük-
sek di¤er taraf›nda düflük olmas› nedeniyle molekül bir dipole (iki kutba) sahiptir.
Bu nedenle polar bir molekülün pozitif ucu (taraf›) di¤er bir polar molekülün ne-
gatif ucuna (taraf›na) yak›n oldu¤u zaman bu iki molekül birbirini çeker. ‹ki polar
molekül aras›ndaki bu elektrostatik çekimin sonucunda oluflan kuvvete dipol-di-

Molekülleraras› Kuvvetler,
S›v›lar ve Kat›lar

Ba¤ ve molekül polarl›klar›
için Ünite 5 e bakabilirsiniz.



pol kuvveti denir. fiekil 7.1 a ve b de moleküller aras›nda dipol-dipol etkileflimle-
ri flematik olarak gösterilmifltir. 

Dipol-dipol kuvvetleri, polar moleküller sadece birbirlerine yak›n oldu¤u za-
man etkilidir. Dipol-dipol kuvvetlerinin büyüklü¤ü, moleküllerin dipol momentle-
rinin büyüklü¤ü artt›kça artar.  Bu nedenle iki atomlu moleküllerde, iki atom ara-
s›ndaki elektronegatiflik fark› ne kadar büyükse dipol-dipol kuvvetleri o kadar
güçlü olur. Yaklafl›k ayn› mol kütleli moleküller aras›nda polarl›¤› fazla (dipol mo-
menti büyük) olan moleküller daha yüksek s›cakl›kta erir ve kaynar. Örnek olarak
silan (SiH4), fosfin (PH3) ve hidrojen sülfür (H2S) bilefliklerini inceleyelim. Bu bi-
lefliklerin mol kütleleri yaklafl›k olarak ayn›d›r.

Bu verilerden görece¤iniz gibi dipol momenti en yüksek olan madde H2S, eri-
me ve kaynama noktas› en yüksek olan maddedir. Dipol-dipol etkileflmesi s›v› faz-
daki moleküllerin birbirinden ayr›larak gaz (buhar) faz›na geçmelerini zorlaflt›r›r.
Bu etki polar bilefliklerin kaynama noktalar›n›n yak›n mol kütleli apolar veya da-
ha az polar bilefliklerden daha yüksek olmas›na neden olur. Bu nedenle dipol mo-
menti s›f›r olan SiH4 di¤er iki moleküle göre erime ve kaynama noktas› en düflük
olan maddedir. PH3 de H2S e göre daha az polar oldu¤undan erime ve kaynama
noktalar› hidrojen sülfürünkilere göre daha düflüktür.

Dipol-dipol etkileflimi sadece ayn› tür moleküller aras›nda de¤il farkl› tür mo-
leküller aras›nda da bulunabilir. Bunun sonucu olarak da molekülleri aras›nda di-
pol-dipol etkileflimi olan iki s›v› madde birbirinin içinde çözünme e¤ilimindedir.
Örne¤in; her ikisi de polar olan H2O ve NH3 molekülleri birbiriyle homojen ola-
rak kar›flarak çözelti olufltururlar. Çözeltiler Ünite 8 de incelenecektir.

Fiziksel özellik SiH4 PH3 H2S

Mol kütlesi (g/mol) 32,1 34,0 34,1

Dipol momenti (D) 0 (apolar) 0,55 (polar) 1,10 (polar)

Erime noktas› (°C) -185 -134 -86

Kaynama noktas› (°C) -111 -88 -61
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fiekil 7.1

a. Dipol-Dipol
Etkileflimleri; b.
Polar Hidrojen
Bromür (HBr)
Molekülleri
Aras›ndaki Dipol-
Dipol Etkileflimi



H2O (μ=1,85 D), HCl (μ=1,04 D) ve NH3 (μ=1,47 D) moleküllerinin hangisinde dipol-di-
pol etkileflimleri daha büyüktür?

London (Dispersiyon) Kuvvetleri
London (dispersiyon) kuvvetleri polar, apolar bütün moleküller aras›nda görülen
bir molekülleraras› etkileflim kuvvetidir. Moleküllerde ve atomlarda elektronlar›n
hareketlili¤i sonucu anl›k olarak elektronlar›n molekülün veya atomun bir taraf›n-
da yo¤unlaflma (toplanma) ihtimali vard›r. Bu anl›k durumda, molekülün veya ato-
mun bir taraf› k›smi negatif (δ-), di¤er taraf› ise k›smi pozitif (δ+) yükle yüklenir ve
molekülde anl›k dipol oluflur (fiekil 7.2 a ve b). Bu anl›k dipol, k›smi pozitif ve k›s-
mi negatif yükünün konumuna göre, yak›n›ndaki moleküllerin veya atomlar›n
elektronlar›n› çekerek veya iterek (indükleyerek) onlar›n üzerinde de indüklenmifl
dipol oluflmas›na yol açar (fiekil 7.2 c). Bu flekilde oluflan anl›k dipol-indüklenmifl
dipol etkileflimine London kuvveti veya London dispersiyon kuvveti denir.
London dispersiyon kuvvetleri moleküller veya atomlar birbirlerine yak›n oldu¤u
zaman oluflurlar.

Bir anl›k dipolün oluflmas› ve yak›ndaki bir molekül veya atomda indüklenmifl
dipol oluflturmas›, iki molekül veya atom aras›nda k›sa süreli London kuvveti olufl-
mas›na neden olur. Moleküller veya atomlar aras›nda belli bir anda bu flekilde olu-
flan London kuvvetleri sürekli olmay›p çok k›sa sürede ortadan kalkarlar ancak ay-
n› anda moleküller veya atomlar aras›nda benzer baflka London kuvvetleri oluflur.
London kuvvetlerinin büyüklü¤ü atom veya molekülün polarlaflabilme kolayl›¤›,
boyutu ve moleküllerde molekül geometrisi ile ilgilidir. Kolay polarlaflabilen atom
ve moleküller daha büyük London kuvvetlerine sahiptirler. Benzer geometrili mo-
leküller aras›nda London kuvvetleri artan elektron say›s›yla dolay›s›yla da molekü-
lün kütlesinin artmas›yla artar. Elektron say›s›ndaki art›fl molekülün polarlaflabilme
yetene¤ini artt›r›r. Bu durum örne¤in atomik halde bulunan soy gazlar içinde ge-
çerlidir. Çizelge 7.1 de baz› hidrokarbonlar›n, halojenlerin ve soy gazlar›n mol küt-
lesi art›fl›na ba¤l› olarak kaynama noktalar›ndaki art›fl verilmifltir. Çizelgedeki hid-
rokarbonlar›n ve halojenlerin apolar moleküller olduklar›n› yani dipol-dipol kuv-
vetlerine sahip olmad›klar›n› düflünmüfl olmal›s›n›z. Bu bilefliklerin ve elementle-
rin kaynama noktalar›ndaki art›fl›n nedeni London kuvvetlerinin art›fl› ile aç›klan›r.
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London kuvvetlerinin büyüklü¤ü molekülün flekline de ba¤l›d›r. Atomlar› ve
atom say›lar› ayn› ancak molekül flekilleri (geometrileri) birbirinden farkl› olan
maddelerin erime ve kaynama noktalar› gibi özellikleri farkl› olabilir. Buna örnek
olarak afla¤›da her üçüde C5H12 molekül formülüne sahip moleküllerin kaynama
noktalar›ndaki (k.n.) farkl›laflma verilmifltir. 

2,2-Dimetilpropan›n (neopentan) molekül geometrisi, küresele benzemesi ne-
deniyle etkileflim yüzeyi n-pentan ve 2-dimetilbütana göre küçüktür ve polarlafla-
bilmesi bu moleküllere göre daha güçtür. London kuvvetleri bu molekülde en dü-
flük oldu¤undan bu üç molekülün oluflturdu¤u maddeler aras›nda kaynama nok-
tas› en düflük olan maddedir. n-Pentan molekülünde ise elektronlar daha genifl bir
yüzeyde daha kolay hareket ettikleri için bu molekül daha kolay polarlafl›r. Bu ne-
denle n-pentan di¤erleri ile k›yasland›¤›nda en kuvvetli London kuvvetlerine sa-
hiptir ve kaynama noktas› en yüksektir.

Hidrojen Ba¤›
Elektronegatifliklerinin yüksek oldu¤unu ve moleküler bilefliklerinde ortaklaflma-
m›fl elektron çifti içerdiklerini bildi¤imiz azot (N), oksijen (O) ve flor (F) atomlar›-
n›n hidrojen atomuyla yapt›¤› ba¤lar polar kovalent ba¤lard›r. Bu tür moleküller-
de N, O veya F a ba¤l› hidrojen atomu k›smi pozitif yüklüdür ve komflu molekül-
de bulunan N, O veya F atomunun ortaklanmam›fl elektron çifti ile etkileflime gi-
rer. Bu molekülleraras› etkileflim türüne hidrojen ba¤› denir. 

Di¤er sayfada H-ba¤› ile ilgili baz› örnekler verilmifltir (H-ba¤› kesikli çizgilerle
verilmifltir) ve sadece H2O - H2O molekülleri üzerindeki k›smi yükler gösterilmifl-
tir. Di¤er moleküllerin atomlar› üzerindeki kismi yükler de benzer flekilde gösteri-
lebilir.

Benzen (C6H6), etilendiamin (H2NCH2CH2NH2), florometan (CH3F) ve fosfin (PH3)
moleküllerinden hangisi/hangileri hidrojen ba¤› oluflturabilir?

Bu bilefliklerin hepsi hidrojen içermektedir. Ancak bir tek etilendiaminde N
atomlar›na ba¤l› olarak bulunan hidrojenler H-ba¤› yapabilir. 
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Çizelge 7.1
Baz›
Hidrokarbonlar›n,
Halojenlerin ve Soy
Gazlar›n Kaynama
Noktalar›

Hidrokarbonlar Halojenler Soy Gazlar

MA

(g/mol)

Kaynama

noktas›

(°C)

MA

(g/mol)

Kaynama

noktas›

(°C)

MA

(g/mol)

Kaynama

noktas›

(°C)

CH4 16 -161 F2 38 -188 He 4 -269

C2H6 30 -88 Cl2 71 -34 Ne 20 -246

C3H8 44 -42 Br2 160 59 Ar 40 -186

n-C4H10 58 0 I2 254 184 Kr 84 -152

H ba¤› ayn› tür veya farkl›
tür moleküller aras›nda
oluflabilir.

Ayn› tür ve say›da atomlar
içeren ancak atom
düzenlemeleri farkl› olan
maddelere izomer denir.

Ö R N E K



Hidrojen ba¤› yapabilen moleküllerde molekülleraras› kuvvetler daha güçlü-
dür. H-ba¤lar›n›n enerjisi (HF d›fl›nda) genelde 4-40 kJ/mol dür. HF de hidrojen
ba¤›n›n enerjisi 100 kJ/mol civar›ndad›r. H-ba¤› yapabilen moleküllerin molekül-
leraras› etkileflim kuvvetlerine bu ba¤›n oldukça büyük katk›s› nedeniyle bu tür
moleküllerin erime ve kaynama noktalar›nda benzer yap›daki ancak H-ba¤› yapa-
mayan moleküllere göre ani yükselmeler görülür. fiekil 7.3 de periyodik çizelgede
IVA, VA, VIA ve VIIA gruplar›nda bulunan basit hidrojenli 2., 3., 4. ve 5. periyot
bilefliklerin kaynama noktalar›na iliflkin grafik görülmektedir.

fiekil 7.3 incelendi¤inde flöyle bir durum oldu¤u görülür: ‹kinci periyot hidrürü
olan CH4 hidrojen ba¤› oluflturamaz ve kendi grubunda bulunan hidrürler (SiH4,
GeH4 ve SnH4) aras›nda molekül kütlesi en düflük olan oldu¤u için (London kuv-
vetlerinin daha zay›f olmas›ndan dolay›) en düflük kaynama noktas›na sahiptir.
Benzer düflünce ile molekül kütlelerinin düflük olmas› nedeniyle ikinci periyotta
bulunan NH3, H2O ve HF ün de kaynama noktalar›n›n kendi gruplar› içindeki hid-
rojenli bilefliklerin kaynama noktalar›na göre düflük olmas› beklenir. Fakat grafik-
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ten de görüldü¤ü gibi bu bilefliklerin kaynama noktalar› kendi gruplar›nda bulu-
nan hidrojenli bilefliklerden daha yüksektir. Hidrojen ba¤› yapabilen bu bileflikle-
rin (NH3, H2O ve HF) buharlaflmalar› s›ras›nda molekülleri aras›ndaki hidrojen
ba¤lar›n› k›rmak için gereken ekstra enerji bu bilefliklerin kaynama noktalar›n›n
yüksek olmas›na neden olur. Hidrojen ba¤›, kovalent ve iyonik ba¤dan daha za-
y›f; dipol-dipol ve London kuvvetlerinden daha kuvvetlidir.

H-ba¤› biyolojik moleküllerin 3 boyutlu yap›lar›n›n oluflmas›nda önemli rol
oynar. Örne¤in, DNA n›n ikili sarmal yap›s› hidrojen ba¤lar› sayesinde oluflabil-
mektedir.

Etanolün (CH3CH2OH) su ile kar›flmas›nda etkin olan molekülleraras› kuvvet nedir? 

Bir internet arama motoruna ‘intermolecular forces’, ‘dipole-dipole forces’, ‘H bon-
ding’ ve ‘London forces’ terimlerini girerseniz konu ile ilgili birçok görsele ulaflabilir-
siniz.

SIVILARIN ÖZELL‹KLER‹
S›v› moleküler, iyonik veya atomik partiküllerden oluflabilir. S›v›da bu partikül-
lerin düzenlenmesi ne gazlardaki gibi içinde bulunduklar› kab› kaplayacak (ka-
b›n fleklini alacak) kadar düzensiz, ne de kat›lardaki gibi düzenlidir. Ancak par-
tiküller s›v› fazda kolayl›kla hareket edebildikleri için s›v›lar bulunduklar› kab›n
fleklini al›rlar. S›v›lar›n özellikleri molekülleraras› çekim kuvvetleriyle ilgilidir.
Bir gaz yeteri kadar so¤utulursa molekülleraras› çekim kuvvetlerinin etkisiyle
yo¤unlaflarak s›v› hale geçer. S›v› halde gaz haline göre birbirine daha da yak-
laflan moleküllerin, gaz halindeki moleküllerden daha büyük molekülleraras› et-
kileflim kuvvetlerine sahip oldu¤unu görmüfltük. S›v›lar›n molekülleraras› etki-
leflimler ile ilgili iki önemli özelli¤i viskozite ve yüzey gerilimidir.

Viskozite
Bir s›v›n›n akmaya karfl› gösterdi¤i dirence viskozite denir ve s›v›daki bir mo-
lekülün di¤er moleküllere göre hareket edebilmesiyle ilgili bir olayd›r. Viskozi-
tesi büyük olan s›v› daha yavafl akar. S›v›lar›n di¤er özelliklerinin ço¤u gibi vis-
kozite de molekülün büyüklü¤üne, flekline ve kimyasal yap›s›na ba¤l›d›r. Ge-
nellikle molekülleraras› kuvvetleri büyük olan s›v›lar›n viskozitesi yüksektir. Ör-
ne¤in 20 °C deki suyun viskozitesi 1,01x10-3 kg/m s, karbon tetraklorürün (CCl4)
viskozitesi ise 9,69x10-4 kg/m s dir. Bunun nedeni polar su molekülleri aras›n-
da hidrojen ba¤›, dipol-dipol ve London kuvvetleri olmas›na karfl›n apolar CCl4
molekülleri aras›nda sadece London kuvvetleri vard›r. Bu nedenle daha büyük
molekülleraras› etkileflim kuvvetine sahip suyun viskozitesi daha büyüktür. 

Molekül büyüklü¤ü aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, benzer türdeki moleküllerden
oluflan maddelerde mol kütlesi yüksek olan maddenin viskozitesi daha yüksek-
tir. Örne¤in n-pentan›n (CH3CH2CH2CH2CH3) 20 °C deki viskozitesi 2,40x10-4

kg/m s iken bir fazla karbona sahip n-hekzan›n (CH3CH2CH2CH2CH2CH3) vis-
kozitesi 3,07x10-4 kg/m s dir

Viskozite genellikle s›cakl›¤›n artmas›yla azal›r. Çünkü yüksek s›cakl›kta,
moleküllerin sahip oldu¤u kinetik enerji artar ve böylece molekülleraras› çekim
kuvvetleri daha kolay yenildi¤inden moleküller birbirlerine göre daha kolay ha-
reket ederler. Örne¤in n-hekzan›n 20 °C, 40 °C ve 60 °C deki viskoziteleri s›ra-
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s›yla 3,07x10-4 kg/m s, 2,53x10-4 kg/m s ve 2,22x10-4 kg/m s fleklinde azalan de-
¤erlere sahiptir. Hepimiz so¤utucuda tutulan bal›n daha k›vaml› (az ak›c›) hale
geldi¤ine flahit olmufluzdur.

S›v›lar›n viskozitesi nelere ba¤l›d›r?

Yüzey Gerilimi
S›v›n›n iç k›sm›ndaki moleküller, etraf›ndaki
moleküller taraf›ndan her yönde eflit derecede
çekilirler. Buna karfl›l›k s›v› yüzeyindeki mole-
küller ise s›v›n›n iç k›sm›ndaki moleküller ta-
raf›ndan s›v›n›n içine do¤ru çekilirler (fiekil
7.4). S›v› yüzeyinin temasta oldu¤u di¤er faz
gaz (buhar) faz›d›r ve bu fazda moleküllerin
yo¤unlu¤u düflük oldu¤undan s›v› yüzeyinde-
ki bir molekülü çekme kuvvetleri iç k›s›mdaki
moleküllerin çekme kuvvetlerine göre olduk-
ça küçüktür. Dolay›s›yla s›v›n›n yüzeyindeki
molekülleri s›v›n›n içerisine do¤ru çeken net
bir kuvvet vard›r. S›v›n›n yüzey gerilimi bu çe-
kim nedeniyledir ve bu yüzey gerilimi s›v›lar› minimum yüzeye sahip olacak bi-
çimde flekil almaya zorlar. Yüzey-hacim oran› en küçük geometrik cisim küre ol-
du¤undan ya¤mur damlalar›, sabun köpü¤ü küresel flekilde olurlar (gerçekte bu
cisimlerde küresellik yerçekimi etkisiyle bir miktar bozulur).

Yukar›da yüzey geriliminin nedenini anlatmaya çal›flt›k. Yüzey gerilimi tan›m
olarak bir s›v›n›n yüzeyini birim alan kadar artt›rmak için gereken enerji mik-
tar›d›r. Örne¤in suyun 20 °C deki yüzey gerilimi 7,28x10-2 J/m2 dir. Bu bir su ör-
ne¤inin yüzey alan›n› 1 m2 artt›rmak için verilmesi gereken enerjidir. Kuvvetli
hidrojen ba¤lar›, dipol-dipol ve London kuvvetlerinden dolay› suyun yüzey geri-
limi yüksek olmas›na karfl›n örne¤in bir hidrokarbon olan n-hekzan›n yüzey ge-
rilimi 20 °C de 1,84x10-2 J/m2 (veya N/m) dir.

Benzer moleküller aras›nda olan ve bu molekülleri bir arada tutan etkileflim
kuvvetlerine kohezyon kuvvetleri denir. Bir madde ile bir yüzey (baflka mad-
de) aras›nda olan etkileflim kuvvetlerine ise adezyon kuvvetleri denir. Bu kuv-
vetlerin büyüklükleri genellikle farkl›d›r. Örne¤in su ile cam yüzey aras›ndaki
adezyon kuvvetleri, su molekülleri aras›ndaki kohezyon kuvvetlerinden daha
büyüktür. Cam bir boru içerisine s›v› su koydu¤umuzda, su yüzeyinde menis-
küs ad› verilen iç bükey bir kavis oluflur. Benzer biçimde bir cam boru içerisine
adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden küçük olan bir s›v› (örne¤in civa)
konuldu¤unda d›fl bükey kavis oluflur (fiekil 7.5). Çünkü bu durumda kohezyon
kuvvetleri daha büyük oldu¤undan s›v› (civa) di¤er yüzeyden (camdan) uzak-
laflmaya (kaçmaya) çal›fl›r.
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Yüzey geriliminin neden oldu¤u bir baflka olgu kapiler etkidir. Adezyon kuvvet-
lerinin kohezyon kuvvetlerinden büyük oldu¤u durumda çok dar çapl› (k›lcal)
borular bir s›v›ya dald›r›ld›¤›nda s›v› bu borular içinde yukar›ya do¤ru yükselir
(fiekil 7.5 a). Buna kapiler etki denir. Kapiler etkide boru içinde yükselen s›v›n›n
yüksekli¤i afla¤›da gösterildi¤i gibi borunun çap›na ba¤l›d›r. Kapiler etkiye verilebi-
lecek en iyi örneklerden bir tanesi suyun ve çözünmüfl besinlerin bitkilerde kökten
gövdeye ve dallara iletilmesi olay›d›r.

FAZ DE⁄‹fi‹MLER‹
Maddeler ola¤an koflullarda kat›, s›v› ya da gaz halde bulunurlar. Maddelerin bu fi-
ziksel hallerden birinden di¤erine dönüflümüne faz de¤iflimi veya faz geçifli de-
nir. Faz, fliddet özellikleri her noktas›nda ayn› olan maddedir. fiekil 7.6 da faz de-
¤iflimleri ve isimleri verilmektedir.

Faz de¤iflimleri sistemin enerjisindeki de¤iflim sonucu gerçekleflir. Bir kat›n›n
erimesi veya bir s›v›n›n buharlaflmas› enerji gerektirir. Kat› fazdaki bir maddenin ›s›
alarak s›v› faza geçmesine erime denir. Bir mol kat› maddenin erimesi için gerek-
li olan ›s›ya molar erime ›s›s› veya molar erime entalpisi denir. Su için molar
erime entalpisi 6,01 kJ/mol dür. Erimenin tersi durum donmad›r. Yani s›v› mole-
külleri birbiri üzerinden geçemeyecek kadar düflük enerjiye sahip olduklar› zaman
birbirlerine göre hareketsiz kal›rlar ve kat› fiziksel hal oluflur. S›v›n›n dondu¤u s›-
cakl›¤a donma noktas› denir. 

S›v› fazdaki bir madde yeteri miktarda enerji ald›¤›nda gaz (buhar) faza geçer,
bu olaya ise buharlaflma ad› verilir. Bir mol s›v›n›n buharlaflmas› için gereken ›s›-
ya molar buharlaflma ›s›s› veya molar buharlaflma entalpisi denir ve su için
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100 °C deki molar buharlaflma entalpisi 40,67 kJ/mol dür. Molar buharlaflma ental-
pileri az da olsa s›cakl›¤a ba¤l› olarak de¤iflir. Yo¤unlaflma buharlaflman›n tersi olan
durumdur. Buhar faz›ndaki moleküllerin enerjileri azald›¤›nda s›v› hale geçerler. 

Buhar bas›nc› yüksek olan kat›lar›n s›v› faza geçmeden kat› fazdan do¤rudan
gaz faz›na geçmesi olay›na süblimleflme denir. Süblimleflmenin tersi ise k›ra¤›-
laflmad›r.

Kat› haldeki bir maddeye birim zamanda sabit miktarda enerji (›s›) vererek s›-
cakl›¤› artt›r›labilr. Bu maddenin kat› fazdan s›v› ve gaz faza geçiflinin zamana kar-
fl› s›cakl›k grafi¤i çizilirse bu maddeye ait ›s›nma e¤risi elde edilir (fiekil 7.7). Ter-
sine gaz haldeki bir madde so¤utuldu¤unda s›v› ve kat› faza geçer. Bu durumda
çizilen e¤ri o maddenin so¤uma e¤risidir.

Is›nma e¤risi kullan›larak bir sistemdeki enerji de¤iflimi hesaplanabilir. Erime
noktas› ve kaynama noktas› gibi maddenin s›cakl›¤›n›n sabit kald›¤› fakat hal de-
¤ifltirdi¤i süreçlerde sisteme verilen ›s› miktar›

q = m L
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formülünden hesaplan›r. Burada m; kütle, L ise maddenin 1 gram›n›n erimesi, buhar-
laflmas› veya süblimleflmesi için verilmesi gereken ›s› miktar›d›r. Kat›, s›v› veya gaz ha-
linde bulunan bir maddenin s›cakl›¤›ndaki de¤iflmeye karfl›l›k verilen ›s› miktar›n›n

q = m s ΔT

formülü kullan›larak hesapland›¤›n› Ünite 3 de görmüfltük. Burada s; özgül ›s›
(J/g), ΔT ise iki s›cakl›k aras›ndaki farkt›r.

1 atm sabit bas›nçta, -10 °C deki 5 g buzu 110 °C de su buhar›na dönüfltürmek için
verilmesi gereken enerjiyi hesaplay›n›z. 
Buz, su ve su buhar›n›n özgül ›s›lar› s›ras›yla 2,05 J/g K, 4,18 J/g K ve 2,08 J/g K
dir. Su için molar erime ve buharlaflma entalpi de¤erleri s›ras›yla ΔHe=6,01 kJ/mol
ve ΔHb=40,67 kJ/mol dür.

Çözüm:
Is›tma (-10 °C →  0 °C)       : q1 = m s ΔT = (5 g)(2,05 J/g K)(10 K) = 103 J
Erime : q2 = m L = (5 g)(1 mol /18 g)(6010 J/mol) = 1669 J
Is›tma (0 °C →  100 °C)       : q3 = m s ΔT = (5 g)(4,18 J/g K)(100 K) = 2090 J
Buharlaflma : q4 = m L = (5 g)(1 mol /18 g)(40670 J/mol) = 

11297 J
Is›tma (100 °C →  110 °C)    : q5 = m s ΔT = (5 g)(2,08 J/g K)(10 K) = 104 J
q = q1 + q2 + q3 + q4 + q5
q = 103 J + 1669 J + 2090 J + 11297 J + 104 J=15263 J = 15,3 kJ olarak bulunur.

SIVILARIN BUHAR BASINCI
Bir s›v›da bulunan moleküllerin enerjileri da¤›l›m gösterir. S›v›n›n yüzeyine yak›n
ve di¤er moleküllerle olan çekim kuvvetlerini yenebilecek yeterli kinetik enerjiye
sahip olan moleküller s›v› faz›n› terkederek gaz faz›na geçerler. Kapal› bir kaba bir
s›v› koyup bekledi¤imizde zamanla buhar faz›ndaki o s›v›ya ait buhar miktar›n›n
ve buna ba¤l› olarak da oluflan buhar›n bas›nc›n›n artt›¤› görülür. S›v› faz›nda ol-
du¤u gibi buhar faz›ndaki moleküllerin de enerjileri bir da¤›l›m gösterir ve buna
ba¤l› olarak buhar faz›ndaki düflük enerjili moleküller de s›v› yüzeyine çarpt›kla-
r›nda s›v› faza geri dönerler (yo¤unlafl›rlar). Belli bir s›cakl›kta s›v› ile buhar fazla-
r› aras›ndaki yo¤unlaflma ve buharlaflma h›zlar› eflit hale geldi¤inde dinamik bir
dengeye ulafl›l›r. Bu denge durumundaki s›v›n›n buhar bas›nc›n›n de¤eri o s›v›n›n
o s›cakl›ktaki buhar bas›nc›d›r (fiekil 7.8).
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Buhar bas›nc›n›n büyüklü¤ü molekülleraras› kuvvetlere ba¤l›d›r. Güçlü mole-
külleraras› kuvvetlere sahip bir maddenin buhar bas›nc› yaklafl›k ayn› mol kütleli
ve nispeten daha zay›f molekülleraras› kuvvete sahip olan baflka bir maddenin bu-
har bas›nc›ndan daha düflüktür. Buhar bas›nc› yüksek olan s›v›lar›n buharlaflmas›
kolay olup bu tür maddelere uçucu madde denir.

Buhar bas›nc› s›cakl›¤›n artmas›yla artar (fiekil 7.9). Bunun nedeni s›v› fazdaki
moleküllerinin kinetik enerjilerinin s›cakl›kla artmas› sonucu çevrelerindeki mole-
küller ile aralar›nda olan molekülleraras› kuvvetleri daha kolay yenebilmeleridir.
Sonuçta s›v› fazdaki moleküllerin kinetik enerjileri ne kadar artarsa bu moleküller
o kadar kolay buhar faz›na geçerler. Bir s›v›n›n buhar bas›nc›n›n s›v› üzerindeki d›fl
bas›nca eflit oldu¤u s›cakl›k o s›v›n›n kaynama noktas›d›r. D›fl bas›nc›n 1 atmos-
fer oldu¤u bas›nçtaki s›v›n›n kaynama s›cakl›¤›na normal kaynama noktas› de-
nir. S›v› üstündeki d›fl bas›nc›n artmas›yla kaynama s›cakl›¤› yükselir. 

fiekil 7.9 da baz› maddelerin s›cakl›¤a karfl› buhar bas›nc› e¤rileri verilmifltir.
Grafikten de s›cakl›¤›n artmas›yla buhar bas›nçlar›n›n artt›¤› görülmektedir. Ayr›ca
bu grafikte molekülleraras› kuvvetlerin buhar bas›nc› üzerine etkisi de görülebilir.
Ayn› s›cakl›kta kuvvetli hidrojen ba¤› yapan suyun ve etilen glikolün buhar bas›nç-
lar› daha düflük iken dietil eterin buhar bas›nc› yüksektir.

S›cakl›k art›fl› ile buhar bas›nc› do¤rusal olarak artmaz.

E¤er bir s›v›n›n buhar bas›nc›-s›cakl›k de¤erleri için lnP-1/T grafi¤i çizilirse (fie-
kil 7.10) fiekil 7.9 daki e¤riler bir do¤ruya dönüflür. Bu do¤ruyu veren denklem
Clausius-Clapeyron denklemidir. Clausius-Clapeyron denkleminin matematiksel
ifadesi; 
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olup, burada P; s›v›n›n buhar ba-
s›nc›, ΔHb; molar buharlaflma ›s›s›
(J/mol), T; s›cakl›k (K) ve C; sabit-
tir.

Clausius-Clapeyron denklemi
iki farkl› s›cakl›k ve buhar bas›nçla-
r› için yaz›l›p biri di¤erinden ç›kar›-
l›rsa afla¤›daki eflitlik elde edilir.

Bu eflitlik yard›m›yla molar buharlaflma ›s›s›n› ve belli bir s›cakl›kta buhar ba-
s›nc›n› bildi¤imiz bir s›v›n›n baflka bir s›cakl›ktaki buhar bas›nc›n› veya s›v›n›n bel-
li bir buhar bas›nc›na hangi s›cakl›kta ulaflabilece¤ini hesaplayabiliriz. Ayr›ca iki
farkl› s›cakl›kta buhar bas›nçlar›n› bildi¤imiz bir s›v›n›n molar buharlaflma ›s›s›n›
(entalpisini) bulabiliriz.

Suyun 50 °C deki buhar bas›nc› 92,5 mmHg d›r. Buharlaflma ›s›s› yaklafl›k 44 kJ/mol
oldu¤una göre 60 °C deki buhar bas›nc›n› hesaplay›n›z. 

Çözüm:
Öncelikle verilen s›cakl›k de¤erlerini Kelvin s›cakl›k birimine dönüfltürmek gerekir.

olarak bulunur.

Karbon tetraklorürün kaynama noktas› 77 °C dir. 60 °C da karbon tetraklorürün buhar
bas›nc› 0,593 atm oldu¤una göre karbon tetraklorürün molar buharlaflma ›s›s› nedir?
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FAZ D‹YAGRAMLARI
Ünitenin bu k›sm›nda tek bileflenli sistemlerin faz diyagramlar›n› görece¤iz. Mad-
denin herhangi bir bas›nç ve s›cakl›kta hangi fazda oldu¤u, farkl› fazlar aras›nda
hangi koflullarda dengenin olufltu¤u konusunda bilgi veren grafiklere faz diyag-
ramlar› denir. Faz diyagramlar› ayr›ca fazlar›n termodinamik aç›dan kararl› oldu-
¤u bas›nç ve s›cakl›k de¤erlerini gösterir. Tek bileflenli sistemlerin faz diyagramla-
r›na örnek olarak suyun ve karbon dioksitin faz diyagramlar› fiekil 7.11 de veril-
mifltir. Her iki faz diyagram›nda görüldü¤ü gibi bileflenin (suyun veya karbon di-
oksitin) kat›, s›v› ve gaz kararl› hallerine iliflkin bölgeler bulunmaktad›r. Bu bölge-
lerin içindeki herhangi bir noktada sistemin kararl› hali o fazd›r. Örne¤in faz diyag-
ram›nda E noktas›nda (bu noktaya karfl›l›k gelen bas›nç ve s›cakl›kta) suyun buz
(kat›) hali kararl› fazd›r. Benzer flekilde F noktas›nda s›v› hali, G noktas›nda buhar
hali kararl› fazd›r.

Fazlar›n kararl› oldu¤u bölgeleri ay›ran çizgilere faz s›n›rlar› denir. Faz s›n›r-
lar› üstünde bir noktada o faz s›n›r›n›n ay›rd›¤› iki faz denge halindedir. Suyun faz
diyagram›nda gösterilmifl A, B ve D noktalar› faz s›n›rlar› üzerinde bulunan nokta-
lard›r. A noktas›nda (bu noktaya karfl›l›k gelen bas›nç ve s›cakl›kta) suyun buz ve
buhar halleri dengededir. Benzer flekilde B noktas›nda s›v› su-buhar, D noktas›n-
da buz-s›v› su denge halindedir. TC aras›ndaki faz s›n›r›, s›v› ve gaz (buhar) fazla-
r› aras›ndaki dengeyi gösteren buhar bas›nc› e¤risidir. A noktas›n›n üzerinde bu-
lundu¤u e¤ri farkl› s›cakl›klarda ve bas›nçta kat› faz ile buhar faz› aras›nda denge-
nin oldu¤u faz s›n›r›d›r. D noktas›n›n üzerinde bulundu¤u e¤ri ise artan bas›nç ile
kat›n›n erime noktas›ndaki de¤iflimi gösterir. Bu e¤ri üzerindeki her noktada kat›-
s›v› dengesi sa¤lanm›flt›r ve buna erime e¤risi denir. Su, artan bas›nç alt›nda erime
noktas› düflen ve s›v› hali kat› halinden daha yo¤un olan ender maddelerden biri-
dir. Ço¤u madde için bu davran›fl›n tersi görülür.

S›v› ve buhar fazlar› aras›ndaki faz s›n›r›n kayboldu¤u (bitti¤i) noktaya (fiekil
7.11 de C noktalar›) kritik nokta denir. Kritik noktan›n s›cakl›¤›na kritik s›cak-
l›k (Tk) ve bas›nc›na kritik bas›nç (Pk) denir. Suyun kritik s›cakl›¤› 374 °C, kritik
bas›nc› 218 atm dir. Madde kritik nokta bas›nç ve s›cakl›¤›ndan daha büyük de¤er-
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lere sahip oldu¤unda ne s›v› ne de gaz halindedir yani bu durumda s›v› ve gaz faz-
lar› ve bunlar›n ay›r›m› yoktur. Bir maddenin bas›nç ve s›cakl›¤› kritik nokta de¤er-
leri üzerinde ise madde süperkritik ak›flkan halindedir.

Üç faz s›n›r› e¤risinin kesiflti¤i nokta (T) üçlü noktad›r. Üçlü noktada üç faz (su
için; buz, s›v› su ve buhar fazlar›) dengededir. Suyun üçlü noktas›n›n s›cakl›k ve
bas›nc› 0,0098 °C ve 4,58 torr dur. (fiekil 7.11 a).

Tek bileflenli bir sisteme ait faz diyagramlar› suyun faz diyagram›na benzer fle-
kilde aç›klanabilir. Burada kat› karbon dioksitin bir özelli¤inden bahsetmek gere-
kir. Kat› karbon dioksit kuru buz olarak bilinir ve günlük atmosferik bas›nç alt›n-
da kuru buzun ›s› almas›na izin verilirse erimedi¤i ancak buharlaflt›¤› görülür. Ör-
ne¤in kuru buzun bas›nç ve s›cakl›¤› fiekil 7.11 b deki diyagramda H noktas›nda
olsun. Kuru buz, üzerindeki bas›nç 1 atm de sabit tutularak ›s›nmas›na izin verilir-
se s›cakl›¤› A noktas›ndaki s›cakl›¤a ulaflt›¤›nda kat› CO2 ile CO2 buhar› denge ha-
lindedir. Yani bu noktada kat› CO2 süblimleflir. E¤er sistem ›s› almaya devam eder-
se sonuçta, örne¤in I noktas›nda, CO2 buhar› oluflur. S›v› CO2 elde edebilmek için
bas›nc›n mutlaka üçlü noktan›n bas›nc› olan 5,11 atmosferin üstünde ve s›cakl›¤›n
uygun bir aral›kta olmas› gerekir. Örne¤in J noktas›ndaki kuru buz, üzerindeki ba-
s›nç de¤ifltirilmeden ›s› al›rsa K noktas›nda erir, L noktas›nda s›v›d›r, M noktas›nda
buharlafl›r ve N noktas›nda buhard›r.

Bir maddenin s›cakl›¤› sabit tutulup bas›nc› de¤ifltirilirse o maddenin farkl› ka-
rarl› fazlar›na ulafl›labilir. Örne¤in O noktas›nda kat› CO2 üzerindeki bas›nç düflü-
rüldü¤ünde, P noktas›nda erir, R noktas›nda s›v›d›r, S noktas›nda buharlafl›r ve U
noktas›nda buhard›r.

Faz diyagramlar› kullan›larak bir maddenin sabit bir s›cakl›kta üzerindeki bas›n-
c›n de¤iflimine ba¤l› olarak hangi fazda bulunabilece¤i ve üzerindeki bas›nç sabit
tutularak s›cakl›k de¤iflti¤inde hangi fazda olaca¤› bulunabilir. fiüphesiz hem s›-
cakl›¤› hem de bas›nc› ayn› anda de¤ifltirip faz diyagram›nda sistemi bir fazdan
baflka bir faza veya fazlara götürmek mümkündür.

KATILAR
Kat›lar kendilerini oluflturan atomlar›n, moleküllerin veya iyonlar›n düzenli üç bo-
yutlu bir yap›da bulunmas› nedeniyle belli hacim ve biçime sahip maddelerdir. Çe-
flitli tür kat›lar aras›nda gözlenen davran›fl farkl›l›klar›, kat›lar› oluflturan atom, mo-
lekül veya iyonlar› bir arada tutan ba¤›n veya etkileflimin türü ile bunlar›n yap›sal
dizilifl biçiminin sonucudur.

Kat›lar kristal veya amorf (kristal olmayan) yap›da bulunurlar. Kristal bir kat›,
belirli pozisyonlarda bulunan atom, iyon veya moleküllerden oluflur. Bunlar belir-
li s›cakl›kta erir. Ayr›ca ço¤u oldukça parlakt›r. fieker, buz, tuz, elmas, kuvartz, de-
mir, bak›r gibi maddeler kristal kat›lara örnek olarak verilebilir.

Amorf kat›lar ise düzensiz bir yap›dad›r ve belirli flekilleri ve erime noktalar›
yoktur. Amorf kat›lara kauçuk, cam, plastik örnek olarak verilebilir. Bu ünitede sa-
dece kristal kat›lar üzerinde durulacakt›r ve kat› kelimesi ile kristal kat› kastedile-
cektir.

En S›k› ‹stiflenme
Kat›lar›n yap›s›n› anlayabilmek için kat› içinde atomlar›n, moleküllerin veya iyonla-
r›n düzenlenmelerini (dizilifllerini) bilmemiz gerekir. Anlafl›lmas› kolay olmas› nede-
ni ile ilk önce metalik kat›lar›n yap›lar› üzerinde dural›m. Metalik kat›lar atomlardan
oluflmufllard›r ve atomlar›da efl küreler olarak düflünebiliriz. Atomlar›n en s›k› istif-
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lenmifl oldu¤u yap›da aralar›ndaki boflluk oran› en az ve komflu atom say›s› maksi-
mumdur. Bu durumda her atom efl küre gibi düflünüldü¤ünde kendisiyle ayn› taba-
kada olan alt› baflka atoma temas eder. Bunun flekli afla¤›da verilmifltir.

Bu flekilde dizilmifl atomlardan oluflan tabakaya A tabakas› diyelim. A tabaka-
s›nda en s›k› düzenlenmifl halde bulunan atomlar›n say›s› iki yönde artt›r›labilir. Bir
kristal, üst üste gelmifl bu flekildeki tabakalardan oluflur. Tabakalardaki atomlar›n
birbirlerine göre en s›k› istiflenmesinde yani üst üste yerleflmesinde belirli bir dü-
zen vard›r. Yukar›da gösterdi¤imiz A tabakas›n›n üstüne gelen ikinci tabaka (B ta-
bakas›) atomlar› en s›k› istiflenmede, A tabakas› atomlar›n›n aras›nda kalan çukur-
lar›n üzerine denk gelecek flekilde yerleflmek durumundad›rlar. A ve B tabakalar›-
n›n en s›k› istiflenmede üst üste yerleflmesi afla¤›da verilmifltir.

En s›k› istiflenmede üçüncü tabaka atomlar›n›n yerleflimi için iki olas›l›k vard›r.
Birinci olas›l›kta üçüncü tabaka atomlar›, birinci tabakadaki (A tabakas›ndaki)
atomlar›n tam üzerine gelecek flekilde yerleflebilirler. Bu durumda üçüncü tabaka-
da atomlar A tabakas›ndaki atomlar ile ayn› tabaka konumunda olurlar yani birin-
ci ve üçüncü tabakalar ayn›d›r. Bu s›k› istiflenmede tabaka dizilimi ABABAB.....
fleklinde devam eder ve bu düzenlenme afla¤›da verilmifltir. Tabakalar›n biçim ola-
rak bu düzenine hekzagonal s›k› istiflenmifl yap› denir. Magnezyum ve çinko
bu yolla kristallenen metallere örnek olarak verilebilir.
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‹kinci olas›l›k ise üçüncü tabaka atomlar›n›n birinci tabakada (A tabakas›nda)
bulunan, ancak B tabakas› atomlar›n›n üzerlerine oturmad›¤› çukurlar›n tam üzeri-
ne denk gelecek flekilde yerleflmeleridir. Bu durumda üçüncü tabaka (buna C ta-
bakas› diyece¤iz) atomlar› A tabakas› atomlar›n›n do¤rudan üzerine yerleflmemifl
olur. Bir baflka deyiflle, üçüncü tabakan›n atomlar› ne A tabakas›n›n ne de B taba-
kas›n›n atomlar›n›n do¤rudan üzerinde olacak flekilde yerleflirler. Bu düzenleme-
ye de kübik s›k› istiflenmifl yap› denir ve bu düzenlenme afla¤›da verilmifltir.
Kübik s›k› istiflenmifl yap›da atomlar ABCABCABC..... tabaka s›ras›nda düzenlenir-
ler. Atomlar›n kübik s›k› istiflenmifl yap›s›n›n birim hücresi yüzey merkezli kübik
hücredir.

Her iki tip istiflenmede atomlar›n en s›k› istiflenebilece¤i yap›lard›r. En s›k› istiflen-
mede birim hücrenin %74,04 ü atomlarca doldurulur. Birim hücre ileriki konuda
anlat›lm›flt›r.

Bir internet arama motoruna ‘close packed structure’ veya ‘close packing’ terimlerini gi-
rerseniz bu konu ile ilgili çok say›da görsele ulafl›rs›n›z.

Koordinasyon Say›s›
Belirli bir kristal yap›da bulunan bir atom, iyon veya molekülün en yak›n komflu-
lar›n›n say›s›na koordinasyon say›s› denir. Hekzagonal ve kübik s›k› istiflenme-
lerin her ikisinde de her atom kendi tabakas›ndaki 6, üst tabakadaki 3 ve alt taba-
kadaki 3 atoma komfludur. Bu durumda her iki istiflenmede de her atomun 12 en
yak›n (temas halinde oldu¤u) komflusu vard›r; dolay›s›yla bu iki istiflenmede ko-
ordinasyon say›s› 12 dir. Efl küreleri koordinasyon say›s› 12 den büyük olacak fle-
kilde birlikte istiflemek mümkün de¤ildir. En s›k› istiflenme olmayan yap›lardaki
koordinasyon say›lar›na takip eden konuda de¤inilecektir.

Kristal Örgü ve Birim Hücre
Kristal bir kat›y› oluflturan atom, molekül veya iyonlar›n belirli bir düzende üç bo-
yutta tekrarlanmas› sonucu oluflan yap›ya kristal örgüsü denir. Kristal bilefliklerin
temel olarak 7 tür kristal örgüsü vard›r. Bu ünite kapsam›nda sadece kübik kristal
örgü yap›s› anlat›lacakt›r.

Kristal örgüyü tan›mlayan yani kristalin tüm özelliklerini tafl›yan en küçük bi-
rime birim hücre denir. Afla¤›da üç boyutta tekrarlayan kübik bir kristal örgüde
birim hücre görülmektedir.
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Kübik kristal örgü yap›s›nda basit kübik (bk), iç merkezli kübik (imk) ve yü-
zey merkezli kübik (ymk) olmak üzere 3 çeflit birim hücre vard›r (fiekil 7.12). Bu
hücrelerin içinde en basit olan› basit kübik birim hücredir ve bu hücrede atomlar
küpün sadece köflelerinde bulunurlar. Basit kübik hücrede koordinasyon say›s› 6
d›r ve birim hücrenin sadece yaklafl›k %52 si atomlar taraf›ndan doldurulur. Bu ne-
denle basit kübik yap› en s›k› istiflenmifl yap› de¤ildir. ‹ç merkezli kübik birim hüc-
rede, atomlar küpün köflelerinde ve merkezinde (1 atom) bulunur. ‹ç merkezli kü-
bik yap› da basit kübik yap› gibi en s›k› istiflenmifl yap› de¤ildir. Çünkü koordinas-
yon say›s› 8 olan bu düzenlenmede birim hücre etkin bir flekilde doldurulmam›fl-
t›r ve birim hücrenin yaklafl›k %68 i doludur. Demir, sodyum ve potasyum bu yol-
la kristallenen metallere örnek olarak verilebilirler. Yüzey merkezli kübik birim
hücrede ise küpün köflelerinin yan› s›ra küpün her yüzünde de bir atom bulun-
maktad›r. Yüzey merkezli kübik birim hücrenin, kübik s›k› istiflenmifl yap›ya kar-
fl›l›k gelen en s›k› iki istiflenmeden biri oldu¤unu görmüfltük. 

Bir internet arama motoruna ‘unit cell’ veya ‘cubic unit cell’ terimlerini girerseniz bu ko-
nu ile ilgili çok say›da görsele ulafl›rs›n›z.

Birim Hücredeki Atom Say›s›
Birim hücrede kaç tane atom oldu¤u belirlenirken atomlar›n komflu birim hücre-
ler taraf›ndan da paylafl›ld›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r. Örne¤in, bir birim hücrenin
merkezindeki bir atom tamamen o hücreye ait iken küpün yüzünde bulunan bir
atom ise iki birim hücre aras›nda paylafl›l›r ve dolay›s›yla bu atomun sadece yar›s›
bir birim hücreye aittir. Birim hücrenin köflesinde bulunan her atom, komflu 8 hüc-
re taraf›ndan paylafl›ld›¤›ndan köfledeki atomlar›n her birinin sadece 1/8 i ilgili birim
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hücreye aittir. Kübik hücrenin kenarlar›nda bulunan atomlar ise komflu dört birim
hücre aras›nda paylafl›l›r ve kenar atomlar›n›n 1/4 i birim hücreye aittir (Çizelge
7.2).

Yüzey merkezli kübik (ymk) bir birim hücredeki atom say›s›n› hesaplay›n›z.

Çözüm:
ymk birim hücrede 8 atom küpün köflelerinde 6 atom küpün yüzlerinde yer al›r.
Bu atomlar›n birim hücrede bulunan k›s›mlar› (kesirleri) köflelerdekiler için 1/8,
yüzdekiler için 1/2 dir. O halde 

Köflelerde : 8 x 1/8 = 1 atom
Yüzeylerde : 6 x 1/2 = 3 atom

Toplam 4 atom yüzey merkezli kübik birim hücrede bulunur.

‹ç merkezli kübik birim hücrede bulunan atom say›s›n› hesaplay›n›z.

Atomik yar›çap› 144 pm olan gümüfl yüzey merkezli kübik yap›da kristallenir. Gü-
müflün yo¤unlu¤unu hesaplay›n›z.

Çözüm:
Yüzey merkezli kübik birim hücrede 4 atomun yer ald›¤›n› yukar›daki örnekte bul-
mufltuk. Yo¤unlu¤u bulmak için birim hücrenin kütlesi ile hacmini belirlemek ge-
rekir. Yüzey merkezli kübik birim hücrede, birim hücrenin hacmi ile atom yar›ça-
p› aras›ndaki iliflki flu flekilde bulunur.

Küpün bir yüzündeki köflegenin uzunlu¤u, atomik yar›çap r nin 4 kat›d›r. Pisagor
teoreminden

Birim hücredeki konumu Birim hücreye katk›s›

Merkez 1

Yüzey 1/2

Kenar 1/4

Köfle 1/8
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olur. Kübik birim hücrenin hacmi;

Bir Ag atomunun kütlesi mol kütlesi ve Avogadro say›s›ndan bulunabilir.

Gümüflün yo¤unlu¤u;

olarak bulunur.

Yo¤unlu¤u 10,2 g cm-3 olan molibden (Mo) iç merkezli kübik yap›da kristallenir. Buna gö-
re Mo in atomik yar›çap›n› hesaplay›n›z. 

X-Ifl›nlar› K›r›n›m›
Kristal içerisinde atom, iyon veya moleküllerin ne flekilde düzenlendi¤i X-›fl›nlar›
k›r›n›m› yöntemiyle belirlenebilir. Bir kristale belirli aç›larda X-›fl›nlar› uyguland›-
¤›nda, atom büyüklükleri, atomlar aras›ndaki boflluklar ve kristalin çeflitli yönlerin-
deki elektron yo¤unluklar› bulunabilir. Bu yöntemde X-›fl›nlar› demeti bir yüzeye
sabitlenmifl kristal üzerine gönderilir. Kristaldeki atomlar gelen ›fl›man›n bir k›sm›-
n› absorblar ve sonra yeniden yayarlar. Bu iflleme X-›fl›nlar›n›n saç›lmas› denir. Sa-
ç›lan X-›fl›nlar›n›n en fliddetli oldu¤u gelme aç›s› (θ) belirlenir ve X-›fl›nlar›n›n dal-
gaboyu bilinirse, atom düzlemleri aras›ndaki uzakl›k (d) Bragg eflitli¤i olarak bili-
nen afla¤›daki eflitlik kullan›larak hesaplanabilir.

2d sinθ = nλ (n=1,2,.....)

Kat›lardaki Ba¤lanmalar
Kristal kat›lar›n erime noktas›, sertlik, ›s› ve elektrik iletkenlikleri gibi fiziksel özel-
likleri hem kat›daki atomlar›n, moleküllerin veya iyonlar›n düzenlenmelerine hem
de bunlar aras›ndaki çekim kuvvetlerine ba¤l›d›r. Partiküller aras›ndaki kuvvetle-
rin türüne göre kat›lar; metalik kat›lar, iyonik kat›lar, moleküler kat›lar ve kovalent
(örgü) yap›l› kat›lar olarak s›n›fland›r›l›r.

Metalik Kat›lar
Metalik bir kat›da, de¤erlik elektronlar› ait olduklar› çekirdeklerden ba¤›ms›z hare-
ket edebilmektedir. Bu nedenle metalik kat›da yap› elektron denizinde bulunan me-
tal katyonlar› fleklinde düflünülebilir. Elektronlar›n hareketlili¤i metalik kat›lar›n ›s›
ve elektri¤i iyi iletmesini sa¤lar. Metalik kat›lar›n erime ve kaynama noktalar› yüksek
olup dövülebilir ve ifllenebilirler. Bu kat›lar›n sertlikleri de¤ifliklik göstermektedir. 
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‹yonik Kat›lar
‹yonlardan oluflan ve kuvvetli iyonik ba¤lar ile bir arada bulunan kat›lara iyonik
kat›lar denir. ‹yonik kristallerde birim hücre yap›s› katyon ve anyonlar›n yar›çap-
lar›n›n oran›na ve yüklerine ba¤l›l›k gösterir. ‹yonik kat›lar sert ancak k›r›lgand›r-
lar. Bir s›v›da çözüldükleri zaman elektri¤i iyi iletmelerine ra¤men kat› halde ilet-
mezler. ‹yonik kristallere örnek olarak sodyum klorürü (yemek tuzunu) verebili-
riz. NaCl kristali yüzey merkezli kübik yap›dad›r ve her iyon alt› tane z›t yüklü
iyonla çevrelenmifltir. Yani bir Na+ iyonu alt› Cl- iyonuna komfludur; ya da tersi. Bu
nedenle her iki tür iyonunda koordinasyon say›s› alt›d›r. 

Moleküler Kat›lar
London kuvvetleri, dipol-dipol ve hidrojen ba¤lar› gibi molekülleraras› kuvvetler-
le bir arada tutulan moleküllerden oluflan kat›lara moleküler kat›lar denir. Lon-
don kuvvetlerinin etkin oldu¤u kuru buz (kat› CO2) ve naftalin (C10H8) gibi polar
olmayan maddelerin kristalleri; London kuvvetleri ve dipol-dipol kuvvetlerinin et-
kin oldu¤u kat› SO2 gibi polar moleküllerin kristalleri ve London kuvvetleri, dipol-
dipol kuvvetleri ve hidrojen ba¤lar›n›n etkin kuvvet oldu¤u H2O (buz), NH3 ve HF
kat›lar›n›n kristalleri moleküler kat›lara örnek olarak verilebilir. Bu moleküllerara-
s› kuvvetler kovalent ba¤ ve iyonik ba¤a göre çok zay›f olduklar›ndan, moleküler
kat›lar›n erime noktalar› düflük (genellikle 100 °C ›n alt›nda) ve yumuflakt›rlar. 

Kovalent (Örgü) Yap›l› Kat›lar
Atomlar›n komflu atomlarla elektronlar›n› ortaklafla kullanmas›yla oluflan üç boyut-
lu örgü yap›l› kat›lara kovalent kat›lar denir. Kristal boyunca 3 boyutta uzanan
bu kovalent ba¤lar bu kat›lar› oldukça sert ve yüksek erime noktas›na sahip yapar.
Örgü (flebeke) yap›s›ndaki kat›lar›n en bilinen iki örne¤i karbonun allotroplar›
olan elmas ve grafittir.
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Allotrop; ayn› elementin ayn›
fiziksel halde farkl›
formlar›na (farkl› molekül
yap›lar›na) denir.



1837.  Ünite  -  Molekül leraras›  Kuvvet ler ,  S ›v › lar  ve  Kat › lar

Molekülleri bir arada tutan ve moleküllerin olufl-
turdu¤u maddenin birçok özelli¤inden sorumlu
olan etkileflimlere (kuvvetlere) molekülleraras›
kuvvetler denir. Molekülleraras› kuvvetler, van
der Waals kuvvetleri olarakta bilinmektedir. Bun-
lar dipol-dipol kuvvetleri, London kuvvetleri ve
hidrojen ba¤lar›d›r. Dipol-dipol kuvvetleri polar
moleküller aras›nda oluflur. London kuvvetleri
polar, apolar bütün moleküller aras›nda gözle-
nen bir molekülleraras› kuvvettir. Hidrojen ba¤-
lar› N, O ve F atomlar›na do¤rudan ba¤l› olan
hidrojen atomlar› ile di¤er moleküllerin N, O ve
F atomlar› aras›nda gözlenir ve di¤er iki etkile-
flimden daha kuvvetlidir. Molekülleraras› kuvvet-
ler kimyasal ba¤lar›n kuvvetine göre oldukça za-
y›ft›r. Molekülleraras› kuvvetlerin büyüklü¤ünü
etkileyen faktörler etkileflimin türüne göre de¤i-
flir. Dipol-dipol kuvvetleri molekülün polarlafl-
mas› ne kadar fazla ise o kadar kuvvetlidir. Lon-
don kuvvetleri ise molekül kütlesi ve molekül
geometrisine ba¤l› olarak de¤iflir. Hidrojen ba¤-
lar›n›n kuvveti atomlar›n elektronegatifli¤i ve ba¤
yapma say›s›na göre de¤iflir.
S›v›lar›n en önemli iki özelli¤i viskozite ve yüzey
gerilimidir. Viskozite bir s›v›n›n akmaya karfl›
gösterdi¤i dirençtir. Molekülleraras› kuvvetleri
ve molekül kütlesi büyük olan s›v›lar›n viskozi-
teleri büyüktür. Yüzey gerilimi ise bir s›v›n›n yü-
zeyini birim alan kadar artt›rmak için gereken
enerji miktar›d›r. Kuvvetli hidrojen ba¤› yapan s›-
v›lar›n yüzey gerilimi büyüktür. S›v›lardaki ben-
zer molekülleri birbirine ba¤layan moleküllera-
ras› kuvvetlere kohezyon kuvvetleri denir. Bir
maddeyi bir yüzeye ba¤layan molekülleraras›
kuvvetlere ise adezyon kuvvetleri denir.
Maddeler temel olarak üç fazda bulunur; kat›, s›-
v› ve gaz. Kat› haldeki bir maddenin s›cakl›¤› bi-
rim zamanda sabit miktarda enerji (›s›) verilerek
artt›r›ld›¤›nda bu maddenin kat› fazdan s›v› ve
gaz faza geçiflinin zamana karfl› s›cakl›k grafi¤i
çizilirse bu maddeye ait ›s›nma e¤risi elde edilir.
Belli bir s›cakl›kta s›v› ile buhar fazlar› aras›nda-
ki yo¤unlaflma ve buharlaflma h›zlar› eflit hale
geldi¤inde dinamik bir dengeye ulafl›l›r. Bu den-
ge durumundaki s›v›n›n buhar bas›nc›n›n de¤eri
o s›v›n›n o s›cakl›ktaki buhar bas›nc›d›r. Buhar

bas›nc› s›cakl›¤›n artmas›yla artar. E¤er bir s›v›-
n›n buhar bas›nc›-s›cakl›k de¤erleri için lnP-1/T
grafi¤i çizilirse bir do¤ru grafi¤i elde edilir ve bu
do¤ruyu veren denklem Clausius-Clapeyron
denklemidir.
Maddenin herhangi bir bas›nç ve s›cakl›kta han-
gi fazda oldu¤u, farkl› fazlar aras›nda hangi ko-
flullarda dengenin olufltu¤u konusunda bilgi ve-
ren grafiklere faz diyagramlar› denir. Faz diyag-
ramlar› üzerindeki e¤riler erime, buharlaflma ve
süblimleflme e¤rileridir. Bu e¤riler üzerinde mad-
de iki faz aras›nda denge halinde bulunur. Üç
e¤rinin kesiflti¤i noktaya üçlü nokta denir ve
maddenin üç faz›n›n denge halinde bulundu¤u
bir noktad›r. S›v› ve buhar fazlar› aras›ndaki faz
s›n›r›n kayboldu¤u (bitti¤i) noktaya kritik nokta
denir.
Kat›lar kristal ve amorf (kristal olmayan) olmak
üzere iki türde düzenlenirler. Kristal kat›larda
atomlar›n belirli bir düzende düzenlenmesi kat›-
n›n yap›s›n› ve fiziksel özelliklerini belirler. Kris-
tal örgüyü tan›mlayan yani kristalin tüm özellik-
lerini tafl›yan en küçük birime birim hücre denir.
Birim hücre yap›lar›ndan biri de kübik yap›d›r.
Atomlar›n kübik birim hücrede yerleflimine göre
basit kübik, iç merkezli kübik ve yüzey merkez-
li kübik olmak üzere üç tür birim hücre modeli
oluflur. Birim hücredeki atom say›s› atomlar›n
hücreye katk›lar›na göre belirlenir. Kat›larda en
s›k› istiflenme hekzagonal s›k› istiflenme ve kü-
bik s›k› istiflenme halinde olabilir. Atomlar›n kü-
bik s›k› istiflenmifl yap›s›n›n birim hücresi yüzey
merkezli kübik hücredir. En s›k› istiflenmede bi-
rim hücrenin %74,04 ü atomlarca doldurulur. Be-
lirli bir kristal yap›daki bir atom, iyon veya mo-
lekülün en yak›n komflular›n›n say›s›na koordi-
nasyon say›s› denir. Kristal kat›lar›n yap›s› X-›fl›n-
lar› k›r›n›m yöntemi ile belirlenir ve kat›da bulu-
nan atom, iyon veya moleküllerin türüne göre
kat›lar; metalik kat›lar, iyonik kat›lar, moleküler
kat›lar ve kovalent (örgü) yap›l› kat›lar olarak s›-
n›fland›r›l›r.

Özet
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1. Afla¤›daki bilefliklerden hangisinin kaynama nokta-
s›n en düflüktür?

a. PH3

b. H2S
c. H2O
d. SiH4

e. HBr

2. Afla¤›daki moleküllerden hangisinde London Kuv-
vetleri daha güçlüdür?

a. CH4

b. CH3CH3

c. CH3CH2CH2CH3

d. CH3CH2CH2CH2CH3

e. CH3CH2CH2CH2CH2CH3

3. Afla¤›daki maddelerin hangisi hidrojen ba¤› yapabi-
lir?

a. (CH3)3N
b. CH3OCH3

c. CH3CH2OH
d. CH3CH2F
e. CH3CH3

4. Bir s›v›n›n yüzeyini birim alan kadar art›rmak için
gereken enerjiye ne ad verilir?

a. Buharlaflma ›s›s›
b. Viskozite
c. Kapiler etki
d. Yüzey gerilimi
e. Erime ›s›s›

5. 0 °C deki 64,0 g buzu 75 °C de suya dönüfltürmek
için gereken enerji kaç kJ dür? (Spesifik ›s› (su) = 4,18
J/g °C, buzun erime ›s›s›= 334 J/g)

a. 10,1
b. 20,7
c. 31,4
d. 41,4
e. 65,8

6. I. Molekülleraras› kuvvetler
II. S›cakl›k
III. Atmosfer bas›nc›
IV. S›v›n›n hacmi
V. S›v›n›n miktar›
Bir s›v›n›n buhar bas›nc› yukar›dakilerden hangileri-

ne ba¤l›d›r?
a. I ve II
b. II ve III
c. I, II ve IV
d. I, II ve V
e. I, II, III, IV ve V

7. Bir faz diyagram›nda üç faz s›n›r›n›n kesiflti¤i nokta-
ya ne ad verilir?

a. Kritik nokta
b. Erime noktas›
c. Üçlü nokta
d. Kaynama noktas›
e. Yo¤unlaflma noktas›

8.

Yukar›da bir A maddesine ait faz diyagram› verilmifltir.
25 °C ve 1 atm bas›nçta maddenin kararl› faz› veya faz-
lar› afla¤›dakilerden hangisinde verilmifltir?

a. S›v›
b. Kat›
c. Kat›-s›v› denge halinde
d. S›v›-gaz denge halinde
e. Gaz

9. Yüzey merkezli kübik birim hücrede bulunan atom
say›s› afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 2
b. 3
c. 4
d. 6
e. 12

Kendimizi S›nayal›m
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10. Kat›larla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?
a. Kübik birim hücrede küpün köflelerinde bulu-

nan atomlar›n birim hücreye katk›s› 1/8 dir.
b. Kovalent yap›l› kat›larda London kuvvetleri, dipol-

dipol ve hidrojen ba¤lar› ile bir arada bulunur.
c. ‹yonik kat›larda pozitif metal atomlar›n›n etraf›

de¤erlik elektronlar› ile sar›l›d›r.
d. En s›k› istiflenmifl yap›da bir atomun koordinas-

yon say›s› 8 dir.
e. ‹ç merkezli kübik yap› en s›k istiflenmifl yap›d›r.

1. d Yan›t›n› yanl›fl ise, “Molekülleraras› Kuvvetler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. e Yan›t›n› yanl›fl ise, “Molekülleraras› Kuvvetler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n› yanl›fl ise, “Molekülleraras› Kuvvetler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. d Yan›t›n› yanl›fl ise, “S›v›lar›n Özellikleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n› yanl›fl ise, “Faz De¤iflimleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz. 

6. a Yan›t›n› yanl›fl ise, “S›v›lar›n Buhar Bas›nc›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n› yanl›fl ise, “Faz Diyagramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n› yanl›fl ise, “Faz Diyagramlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n› yanl›fl ise, “Kat›lar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. a Yan›t›n› yanl›fl ise, “Kat›lar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

H2O, dipol momenti en büyük olan molekül oldu¤u
için molekülleri aras›ndaki dipol-dipol etkileflmeleri en
büyük olan moleküldür. 

S›ra Sizde 2

Etanolün yap›s›nda bulunan -OH, su molekülleri ile
hidrojen ba¤› yapabilmesini sa¤lar. Ayr›ca etanol mole-
külleri ile su molekülleri aras›nda dipol-dipol kuvvetle-
ride vard›r. Etanol-su molekülleri aras›ndaki etkileflim-
ler suyun kendi molekülleri ve etanolün kendi mole-
külleri aras›ndaki etkileflimlere benzedi¤i için etanol su
içinde çözünür.

S›ra Sizde 3

Viskozite molekülleraras› kuvvetlerin gücüne, molekü-
lün büyüklü¤üne ve s›cakl›¤a ba¤l›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 4

S›ra Sizde 5

Köflelerde :  8 x 1/ 8 = 1 atom
Merkezde :  1 x 1 = 1 atom

Toplam = 2 atom iç merkezli kübik birim hücrede bu-
lunur.

S›ra Sizde 6 

‹ç merkezli kübik birim hücrede hacim köflegeni c = 4r
dir. Yüzey köflegeni b ve küpün kenar› a ise c2 = b2+a2

iliflkisi yaz›labilir. Buradan (4r)2 = a2+a2+a2 olur. Bu du-
rumda birim hücrenin kenar uzunlu¤u-yar›çap iliflkisi 

olur.

Buna göre birim hücrenin hacmi,

dir.

olarak bulunur.
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Bir çözeltide çözücünün buhar bas›nc›nda düflmeyi aç›klayabilecek,
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ÇÖZELT‹LER
Günlük yaflamda kulland›¤›m›z maddelerin ço¤unun saf maddelerin kar›fl›m› oldu-
¤unu ve kar›fl›mlar›nda homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayr›ld›¤›n› Ünite
1 de görmüfltük. Homojen kar›fl›mlar çözelti olarak da isimlendirilirler. Çözeltiyi
oluflturan maddelerin her birine çözeltinin bilefleni, miktarca fazla olan bileflene
çözücü, az olana ise çözünen denir. Bir çözeltide çözünenin say›s› birden fazla
olabilir. Çözeltilerdeki çözücü genellikle çözeltinin fiziksel halini, yani çözeltinin
s›v› m›, kat› m›, gaz m› olaca¤›n› belirler.

Çözelti ifadesini genelde s›v› çözeltilerden bahsederken kullan›r›z. Ancak çö-
zeltiler gaz veya kat› halde de olabilirler. Hava gaz çözeltilere; bronz, lehim gibi
metal alafl›mlar› metal çözeltilere örnek olarak verilebilir. Bu ünitede s›v› özellikle
sulu çözeltilerin özellikleri üzerinde duraca¤›z. Sulu çözeltilerde çözücü sudur.

Çözelti Oluflum Süreci: Çözücü-Çözünen Etkileflimleri
Çözelti en az iki madde (bileflen) içerir. ‹ki bileflenli bir çözeltide bir madde di¤er
madde içerisinde tamamen (homojen bir flekilde) da¤›lm›flt›r. Çözelti oluflum süre-
cine yani bir maddenin di¤er madde içinde homojen da¤›lma sürecine çözünme
denir. Belli bir çözücüde bir maddenin çözünürlü¤ü çözücünün yap›s›na, çözüne-
nin yap›s›na, s›cakl›¤a ve ayr›ca gazlarda bas›nca ba¤l› da de¤iflir.

Bildi¤iniz gibi her türlü iki maddeyi kar›flt›rd›¤›m›zda çözelti elde edemeyebi-
liriz. Örne¤in s›v› ya¤, benzin gibi günlük yaflamda karfl›laflt›¤›m›z baz› maddeler
su içinde çözünmez. Buna karfl›l›k fleker, yemek tuzu, metanol, aseton su içinde
kolayl›kla çözünür. E¤er çözüneni s›v› ya¤ veya benzin olan bir çözelti haz›rla-
mak istersek bunlar› hekzan veya benzeri bir çözücü de çözmemiz gerekir. O za-
man flu soruyu sorabiliriz: Bir çözünmenin olup olmayaca¤›n› ne belirlemekte-
dir? Çözünmenin olup olmayaca¤›n› bileflenlerin kendi molekülleri (veya iyonla-
r›) aras›ndaki etkileflim kuvvetleri (molekülleraras› kuvvetler) ile çözelti oluflma-
s› halinde iki bileflenin molekülleri (veya iyonlar›) aras›nda oluflan moleküllera-
ras› kuvvetlerin niteli¤i ve niceli¤i belirler. Yani bir kar›fl›mda çözücü-çözücü,
çözünen-çözünen ve çözücü-çözünen etkileflimleri birbirine benzer ise çözün-
menin gerçekleflmesi yani çözelti oluflmas› beklenir. fiimdi çözelti oluflum süre-
cini molekülleraras› etkileflim kuvvetlerini göz önüne alarak bir örnek üzerinden

Çözeltilerin Fiziksel
Özellikleri



inceleyelim. Su (H2O)-metanol (CH3OH) kar›fl›mlar› her bileflimde çözelti olufltu-
rur. Bunun nedeni hem suyun hem de metanolün ayn› tür van der Waals (dipol-
dipol, H-ba¤› ve London dispersiyon) kuvvetlerine sahip olmas›d›r. Su ve meta-
noldeki O-H grubu (ba¤›) sadece polar de¤il ayn› zamanda hidrojen ba¤› da
oluflturabilen bir gruptur. CH3OH ve H2O molekülleri kendi aralar›nda hidrojen
ba¤› yapmalar›n›n yan› s›ra çözeltide birbirleri aras›nda da hidrojen ba¤› yapar-
lar. Moleküllerin hidrojen ba¤› oluflturabilmelerinden ve polarl›klar›ndan dolay›
çözücü-çözücü, çözünen-çözünen ve çözücü-çözünen kuvvetleri, CH3OH-H2O
kar›fl›mlar›nda birbirinden pek farkl› de¤ildir. Bu nedenle de metanol ve su her
oranda birbirleriyle kar›flarak çözelti oluflturur.

Buna karfl›l›k su-oktandan oluflan bir kar›fl›m, çözelti (homojen kar›fl›m)
oluflturmaz. Sonuçta bu kar›fl›m heterojendir. Çünkü su moleküllerinin aralar›n-
da gözlenen dipol-dipol, H-ba¤› etkileflimleri sekiz karbonlu bir hidrokarbon
olan oktan molekülleri aras›nda bulunmaz. Bu nedenle su ve oktan molekülle-
rinin kendi aralar›ndaki etkileflimler benzer olmad›¤›ndan çözünme gerçeklefl-
mez.

fiimdi de suda çözündüklerinde iyon oluflturan maddelerin çözünürlüklerini
görelim: Örnek olarak sodyum klorürün suda çözünmesini verelim. Bildi¤iniz
gibi iyonik bir kat› olan sodyum klorür (NaCl, yemek tuzu) suda kolayca çözü-
nür. Çünkü NaCl bilefli¤ini oluflturan Na+ ve Cl- iyonlar› ile polar H2O molekül-
leri aras›ndaki çekim kuvvetleri NaCl bilefli¤inin kristal (örgü) enerjisini yene-
cek büyüklüktedir. NaCl suya kondu¤u zaman, NaCl kristalinin yüzeyinde bu-
lunan Na+ ve Cl-iyonlar› su molekülleri ile etkileflir. Su molekülleri, k›smi nega-
tif yüke sahip oksijen atomlar› taraf›ndan (ucundan) Na+ iyonlar›na do¤ru yön-
lenirler yani su molekülleri ile Na+ iyonlar› aras›nda dipol-katyon etkileflimi ger-
çekleflir. Benzer flekilde su moleküllerinin k›smi pozitif yüke sahip hidrojen
atomlar› ile klor iyonlar› aras›nda dipol-anyon etkileflimi olur (fiekil 8.1). Na+ ve
Cl- iyonlar› ile H2O molekülleri aras›ndaki iyon-dipol etkileflimleri, kristal flebe-
kede bu iyonlar› bulunduklar› konumlardan çekebilecek yani kristal flebekeden
ay›rabilecek derecede kuvvetlidir. Bunun sonucu Na+ ve Cl- iyonlar› kristalden
ayr›l›r ve bu iyonlar›n çevresi su molekülleri taraf›ndan sar›larak çözünme ger-
çekleflmifl olur. Kristalden çözünme süreci ile çözeltiye gelen bir iyonun, elek-
trostatik etkileflimle birkaç çözücü molekülü ile sar›lmas› ve iyonun çözeltide
bu çözücü molekülleri ile birlikte hareket etmesine solvasyon (solvatize olma)
denir. Çözücü su oldu¤u durumda solvasyon, hidratlaflma (hidratize olma)
olarak adland›r›l›r. fiekil 8.1 de hidratlaflm›fl Na+ ve Cl- iyonlar› flematik olarak
gösterilmifltir.

Çözünürlük ile ilgili olarak molekülleraras› etkileflim kuvvetleri benzer olan
maddeler birbiri içinde çözünme e¤ilimindedirler fleklinde bir genelleme yap›labi-
lir. Bu genelleme; benzer benzeri çözer diye de ifade edilir. Bu durumda apolar
maddeler apolar çözücülerde, iyonik ve polar maddeler polar çözücülerde daha
kolay ve çok çözünürler. Elmas ve kuartz gibi a¤ örgülü kat›lar, ba¤lar›n›n kuvve-
tinden dolay› ne polar ne de apolar çözücülerde çözünürler.
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Bir çözeltide üç tür etkileflim
vard›r. Bunlar
çözücü-çözücü
çözünen-çözünen
çözücü-çözünen
etkileflimleridir.

Oktan (C8H18) benzinin ana
bileflenidir.



Çözelti Oluflumundaki Enerji De¤iflimleri
Çözünme süreci ekzotermik veya endotermik olabilir. Bir maddenin bir molünün
çok seyreltik bir çözelti oluflturmak üzere çözünmesi s›ras›nda al›nan (absorpla-
nan) veya sal›nan (aç›¤a ç›kan) ›s›ya çözelti entalpisi denir. Çözücü ve çözünen
moleküllerinin veya iyonlar›n›n kar›flabilmesi için çözücü molekülleri aras›ndaki
ve çözünen molekülleri veya iyonlar› aras›ndaki çekim kuvvetlerinin yenilmifl ol-
mas› gerekir. Bu çekim kuvvetlerini yenme süreci endotermiktir ve enerji gerekti-
rir. fiekil 8.2 deki ΔH1 ve ΔH2 pozitif de¤erlere sahiptir. Buna karfl›l›k kar›flma ne-
deniyle yeni oluflan çözünen-çözücü çekim kuvvetleri enerji aç›¤a ç›kar›r ve bu sü-
reç ekzotermik bir süreçtir, yani ΔH3 negatiftir. Çözeltinin entalpisi (›s›s›), bu en-
dotermik ve ekzotermik süreçlerin entalpilerinin (›s›lar›n›n) büyüklü¤üne ba¤l›d›r.
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Oluflumundaki
Üç Süreç

fiekil 8.1

Sodyum Klorür
veya Benzeri
‹yonik Bir
Kat›n›n Suda
Çözünme Süreci



Bu durumda bir çözelti oluflurken meydana gelen toplam entalpi de¤iflimi
(ΔHçözelti) üç entalpinin toplam›na eflit olur.

ΔHçözelti = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3

Bu üç entalpi de¤erinin toplam›n›n sonucu yani ΔHçözelti pozitif veya negatif
olabilir. Örne¤in magnezyum klorürün (MgCl2) suda çözünme süreci ekzotermiktir
ve MgCl2 suya eklendi¤i zaman çözelti oldukça ›s›n›r (ΔHçözelti = -155 kJ/mol). Bu-
nun aksine, potasyum klorürün (KCl) suda çözünmesi endotermiktir (ΔHçözelti = 16
kJ/mol). Buradan da görüldü¤ü gibi, çözelti entalpileri negatif de¤erler olabildi¤i gi-
bi genellikle çok büyük de¤erler olmasa da pozitif de¤erlerde olabilmektedir.

Do¤ada kendili¤inden yürüyen süreçler enerjilerini azaltacak ve düzensizlikle-
rini (karmafl›kl›klar›n›) artt›racak yönde gitme e¤ilimdedirler. Yani böyle süreçler-
de hem enerji hem de madde da¤›lma e¤ilimindedir. Bu nedenle ekzotermik çö-
zünme süreçleri, hem enerjilerinin azalmas› hem de çözelti oluflumu ile daha dü-
zensiz bir yap›ya ulafl›lmas› nedeniyle kendili¤inden gerçekleflir. Endotermik çö-
zünme süreçlerinde ise sistemin enerjisi artmaktad›r. Bu durumda çözünmeyi yü-
rüten olgu sistemin düzensizli¤indeki art›flt›r. E¤er böyle bir durumda çözünme
gerçekleflmiflse ulafl›lan düzensizlik sistemin enerjisindeki art›fl› karfl›layabilmifl
demektir.

E¤er çözünme için gerekli çözünme entalpisi pozitif ve büyük bir de¤er ise bu
durumda çözelti oluflmaz. Örne¤in su gibi polar bir s›v›n›n, oktan (C8H18) gibi
apolar bir s›v› ile neden çözelti oluflturamad›¤›n› flu flekilde aç›klayabiliriz: Su mo-
lekülleri birbirleri ile kuvvetli hidrojen ba¤› ve dipol-dipol etkileflimleri gösterir.
Polar su molekülleri ile apolar oktan (C8H18) molekülleri aras›ndaki etkileflim kuv-
vetleri su moleküllerinin kendi aralar›ndaki etkileflimlere benzemez ve bu etkile-
flimleri yenebilecek büyüklükte de¤illerdir. Ayn› flekilde bu etkileflimler oktan mo-
lekülleri aras›ndaki etkileflimleri de yenebilecek güçte de¤ildir. Bu nedenle de su
molekülleri ve oktan molekülleri ayr› kalmay› (kar›flmamay›) tercih ederler ve çö-
zelti oluflumu gözlenmez. Benzer düflünce ile örne¤in yemek tuzunun (NaCl) ne-
den suda çok iyi çözündü¤ü oktanda (veya herhangi bir hidrokarbon çözücüde)
ise çözünmedi¤i aç›klanabilir.

Doymufl Çözelti ve Çözünürlük
Bir kat› bir çözücüde çözünmeye bafllad›¤› zaman, çözünen moleküllerinin veya
iyonlar›n çözeltideki deriflimi zamanla artar. Bu art›fla paralel çözelti faz›na geçmifl
molekül veya iyonlar›n bir k›sm› çözünmekte olan kat› faza geri dönmeye bafllar-
lar yani kat›n›n yüzeyine çarpan iyonlar veya moleküller enerjileri düflükse tekrar
kat›ya ba¤lan›rlar. Çözünmüfl maddenin çözeltiden ayr›ld›¤› bu sürece kristallen-
me denir. Kristallenme, çözünme sürecinin tersidir. Çözünmemifl kat› içeren bir
çözeltide bu iki z›t süreç (çözünme ve kristallenme) daima vard›r.

Kat›n›n çözünme h›z›n›n, çözeltiden kristallenme h›z›na eflit oldu¤u andan iti-
baren çözeltideki çözünmüfl madde miktar› sabit bir de¤ere ulafl›r ve çözeltideki
madde miktar›nda art›k bir de¤ifliklik olmaz. Böyle çözeltiye yani çözünmemifl
madde ile dengede olan çözeltiye doymufl çözelti denir. Doymufl çözelti belirli
bir s›cakl›kta, belli miktardaki çözücüde maksimum miktarda çözünen içeren çö-

Çözücü + Çözünen 
Çözünme

kristallenme
� ⇀������↽ �������� Çözelti
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Çözelti, saf maddeye göre
daha düzensiz (karmafl›k,
kaotik) bir yap›d›r.
Düzensizlik entropi kavram›
kapsam›nda incelenen bir
konudur.

Faz: fiiddet özellikleri her
noktas›nda ayn› olan yap›ya
(bölgeye) denir. fiiddet
özellikleri için Ünite 1 e
bakabilirsiniz.



zeltidir. S›cakl›k sabit tutuldu¤u sürece doymufl bir çözeltiye daha fazla çözünen
madde eklense de çözünmüfl madde miktar›nda art›fl olmaz. Belli miktarda çözü-
cüde, doymufl çözelti oluflturmak için gereken çözünen kütlesine çözünürlük de-
nir. Örne¤in, 0 °C de sodyum klorürün (NaCl) sudaki çözünürlü¤ü her 100 g suda
35,7 g d›r. Bir maddenin molar çözünürlü¤ü ise doymufl çözeltideki molar deri-
flimidir.

Bir çözelti, doymufl çözelti oluflturmak için gereken çözünen miktar›ndan daha
az çözünmüfl madde içerebilir. Bu tür çözeltiye doymam›fl çözelti (doygun ol-
mayan çözelti) denir. Doymam›fl bir çözeltide çözünmemifl kat› madde bulun-
maz. Bu çözeltilerin içerdikleri çözünenden daha fazla çözünen madde çözme ka-
pasitesi vard›r.

Çözünürlü¤e S›cakl›¤›n Etkisi

Kat›lar›n Çözünürlü¤üne S›cakl›¤›n Etkisi
‹yonik maddelerin sudaki çözünürlü¤ü artan s›cakl›k ile genellikle artar (fiekil 8.3),
ancak artan s›cakl›kla çözünürlü¤ü azalan maddeler de vard›r. Maddelerin yakla-
fl›k %5 inin çözünürlükleri s›cakl›kla azal›r ve bunlara örnek olarak lityum sülfat
(Li2SO4) ve sodyum sülfat (Na2SO4) verilebilir.

Kat›lar›n çözünürlüklerinin fiekil 8.3 de de görüldü¤ü gibi s›cakl›¤a ba¤l›l›k-
lar› oldukça de¤iflkendir. Kat›lar›n çözünürlük ve bu çözünürlüklerin de s›cakl›-
¤a ba¤l›l›klar›n›n farkl›l›klar›ndan yararlan›larak safs›zl›k içeren kat›lar saflaflt›r›-
labilir. Kat›lar›n farkl› s›cakl›klarda farkl› çözünürlü¤e sahip olmalar›na dayana-
rak kar›fl›mlardan saf madde elde etmeye yarayan saflaflt›rma yöntemine ayr›m-
sal kristallendirme denir. fiimdi ayr›msal kristallendirmeye iliflkin bir örnek
problem çözelim.
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fiekil 8.3

Baz› ‹yonik
Bilefliklerin Suda
Çözünürlü¤ünün
S›cakl›k ile
De¤iflimi



Safs›zl›k olarak %20 potasyum klorür (KCl) içeren 100 g l›k potasyum nitrat (KNO3)
örne¤inden saf KNO3 elde edilmek istenmektedir. KCl, 100 g suda 50 °C de yak-
lafl›k 43 g; 0 °C de ise yaklafl›k 28 g çözünmektedir. KNO3 ise 100 g suda 50 °C de
yaklafl›k 86 g; 0 °C de ise yaklafl›k 13 g çözünmektedir. Bu çözünme de¤erleri kul-
lan›larak bu örnekten kaç gram saf KNO3 elde edilebilir ve elde edilen saf KNO3
örne¤imizdeki KNO3 ün yüzde kaç›d›r? (Çözünürlü¤ün di¤er bileflenlerin varl›¤›n-
dan etkilenmedi¤ini varsay›n›z.)

Çözüm:
100 g örnek, 80 g KNO3 ve 20 g KCl içermektedir. Bu durumda 100 g l›k KNO3-
KCl örne¤i, soruda verilen verilere göre, 100 g suda 50 °C veya üstünde bir s›cak-
l›kta çözünmüfl halde olur (çözeltidir). Bu nedenle 100 g örnek önce 50 °C de 100
g suda çözülüp ard›ndan bu çözeltinin s›cakl›¤› yavafl yavafl 0 °C ye düflürülürse
80 g-13 g = 67 g KNO3 çözeltiden kristallenir. Bu so¤utma süreci s›ras›nda KCl kris-
tallenmeden, çözünmüfl olarak çözeltide kal›r. 0 °C s›cakl›ktaki çözeltide bile KCl
için hala çözünürlük de¤eri olan 28 g ›n alt›nda 20 g KCl bulunmaktad›r. Bu ne-
denle bu süreç sonunda KCl kristallenmez ve kristallenmifl KNO3 safs›zl›k (KCl)
içermez.

Bafllang›çta çözeltide 80 g KNO3 bulunmaktad›r. Is›t›p so¤utma ifllemi sonunda
67 g KNO3 ›n kristallenmesi sa¤land›¤›na göre

fleklindeki hesaplama sonucu bafllang›çtaki KNO3 miktar›n›n %84 ünün saf olarak
elde edilebildi¤i görülür.

Amonyum klorürün (NH4Cl) çözünürlü¤ü 100 g suda 90 ºC de 70 g ve 0 ºC de 30 g d›r. 90
ºC den 0 ºC ye so¤utulan 100 g doymufl çözeltiden kaç gram NH4Cl kristallenir? (Not: 100
g doymufl çözeltinin 100 g su olmad›¤›na dikkat ediniz.)

Gazlar›n Çözünürlü¤üne S›cakl›¤›n Etkisi
Kat›lar›n genel davran›fl›n›n aksine gazlar›n çözünürlü¤ü genel olarak suda artan
s›cakl›kla azal›r. Musluktan doldurulmufl bir bardak so¤uk suyun s›cakl›¤› oda s›-
cakl›¤›na geldi¤inde oluflan hava kabarc›klar› havan›n ana bileflenleri olan oksijen
ve azotun sudaki çözünürlüklerinin s›cakl›kla azalmas› sonucudur.

Gazlar›n Çözünürlü¤üne Bas›nc›n Etkisi: Henry Yasas›
Ünitenin bu k›sm›nda sadece gazlar›n çözünürlü¤üne bas›nc›n etkisi üzerinde du-
raca¤›z. Çünkü kat›lar›n ve s›v›lar›n çözünürlüklerine bas›nc›n etkisi önemsizdir.

Bir gaz›n herhangi bir çözücüdeki çözünürlü¤ü, çözücü üzerindeki gaz bas›nc›-
n›n artmas›yla artar. Bir gaz›n çözünürlü¤ünün artan bas›nçla artmas›n›n nedenini
aç›klamak için gaz›n çözelti faz›ndaki hali ile gaz faz›ndaki hali aras›ndaki dinamik
dengeyi göz önüne almak gerekir. Çözeltide çözünmüfl gaz ile gaz faz›ndaki gaz
aras›nda denge kuruldu¤u zaman, gaz faz›ndan çözelti faz›na geçen gaz molekülle-
rinin h›z› ile çözeltiden gaz faz›na geçen gaz (çözünen) moleküllerinin h›z› eflittir.
S›cakl›k sabit tutuldu¤u ve bas›nç de¤ifltirilmedi¤i sürece bu denge bozulmaz. E¤er
s›cakl›¤› de¤ifltirmeden çözelti üzerindeki gaz›n bas›nc› (fazladan bas›nç uygulaya-
rak veye gaz faz›n›n hacmini küçülterek) artt›r›l›rsa gaz moleküllerinin birim zaman-

67g
80g

100 = %84









×
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da yüzeye çarpma say›s› artar ve bunun sonucu olarak gaz moleküllerinin çözelti
faz›na geçme h›z› yani çözünürlü¤ü artar (fiekil 8.4). ‹lk anda çözünmüfl gaz mole-
küllerinin çözeltiden gaz faz›na geçme h›z› henüz düflüktür, ancak çözünmüfl gaz
moleküllerinin miktar›ndaki art›fla ba¤l› olarak bu h›z da artar. Sonuçta çözünürlük,
gaz moleküllerinin çözelti faz›na geçme h›z› ile çözünen moleküllerinin çözeltiden
ayr›lma h›z› yeniden eflit oluncaya kadar artar. Bu süreç sonunda çözelti faz›nda da-
ha fazla miktarda gaz molekülü çözünmüfl olur, yani gaz›n çözünürlü¤ü artm›flt›r.

Bir gaz›n çözünürlü¤ünün, o gaz›n s›v› üstündeki (k›smi) bas›nc›yla iliflkili ol-
du¤unu yukar›da gördük. Çözünen gaz›n k›smi bas›nc› ile bir s›v›daki çözünürlü-
¤ü aras›ndaki iliflki Henry yasas›yla ifade edilmifltir. Henry yasas›, sabit s›cakl›kta
çözelti üzerindeki gaz›n k›smi bas›nc› ile gaz›n çözünürlü¤ünün do¤ru orant›l›
de¤iflti¤ini ifade eder. fiekil 8.5 de verilen grafikte herbir gaz›n k›smi bas›nc› iki ka-
t›na ç›kt›¤› zaman gaz›n çözünürlü¤ünün de iki kat›na ç›kt›¤›n› görebilirsiniz.
Henry yasas›n›n matematiksel ifadesi afla¤›daki gibidir.

S α P oldu¤undan
S = kH P

yaz›labilir. Burada S; çözelti faz›ndaki gaz›n çözünürlü¤ü (genelde molaritedir), P;
çözelti üzerindeki gaz›n k›smi bas›nc›, kH; Henry sabiti olarak bilinen orant› sabi-
tidir. Henry sabiti her gaz için farkl›d›r ve s›cakl›kla de¤iflir.
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fiekil 8.4

Gaz
Çözünürlü¤üne
Bas›nc›n Etkisi a.
Düflük Gaz
Bas›nc›, b. Yüksek
Gaz Bas›nc›

fiekil 8.5

O2, N2 ve He
Gazlar›n›n Molar
Çözünürlüklerinin
K›smi Bas›nç ile
De¤iflimi

Molarite bu konuyu takip
eden konuda anlat›lm›flt›r.



Azot (N2) ve oksijenin (O2) 25 °C de suda molar çözünürlüklerine iliflkin Henry sa-
bitleri s›ras›yla 6,1×10-4 mol/L atm ve 1,3×10-3 mol/L atm dir. Hava mol yüzdesi
olarak yaklafl›k %78 N2 ve %21 O2 içerir. Bu durumda hava bas›nc›n›n 1 atmosfer
oldu¤u bir yerde 1 litre suda çözünen N2 ve O2 kütlelerini bulunuz.

Çözüm:
N2 nin ve O2 nin mol kesirleri s›rayla 0,78 ve 0,21 olur. Bu durumda k›smi bas›nçlar;

= P = 0,78 × 1 atm = 0,78 atm

= P = 0,21 × 1 atm = 0,21 atm

Henry yasas›n› uygulad›¤›m›zda,

= = (6,1 × 10-4 mol N2/L atm)(0,78 atm) = 4,76 × 10-4 mol N2/L

= = (1,3 × 10-3 mol O2/L atm)(0,21 atm) = 2,73 × 10-4 mol O2/L

olur.

Soda, gazoz gibi birçok gazl› içece¤in fliflesi aç›ld›¤› zaman kabarc›k ç›kmas›n›n sebebi
nedir?

20 ºC deki Henry sabiti kH = 2,3 × 10-2 mol/L atm olan bir gaz›n k›smi bas›nc› 2,00 atm ol-
du¤unda 500 mL suda çözünecek mol say›s›n› hesaplay›n›z.

DER‹fi‹M B‹R‹MLER‹
Çözeltinin deriflimi amaca ba¤l› olarak nitel ve nicel olarak ifade edilebilir. Çözel-
ti derifliminin nitel olarak ifade edilmesinde genellikle seyreltik ve deriflik terim-
leri kullan›l›r. fiüphesiz çözelti deriflimini nicel olarak ifade etmek o çözeltinin de-
riflimi hakk›nda çok daha fazla bilgi sa¤lar. Çözeltilerin deriflimi nicel olarak ifade
edildi¤i durumlarda de¤erler farkl› birimler ile verilebilir. Bu bölümde dört grupta
toplad›¤›m›z afla¤›daki deriflim birimleri anlataca¤›z.

• Kütle yüzdesi, ppm ve ppb
• Mol kesri ve mol yüzdesi
• Molarite
• Molalite

Kütle Yüzdesi, ppm ve ppb
Deriflimin en basit ifadelerinden biri çözeltideki bileflenin kütle yüzdesidir. Kütle
yüzdesi, çözeltinin 100 gram›nda bulunan çözünenin gram olarak kütlesidir. Ör-
ne¤in kütlece %70 nitrik asit (HNO3) içeren bir çözelti denildi¤inde her 100 gram

S 2,73 10
mol O

L

3 g O

1 mol OO
4 2 2

2
2
= ×













− 2






= 0,0087 g O /L2

kH,O O2 2
PSO2

S 4,76 10
mol N

L

28 g N

1 mol NN
4 2 2

2
2
= ×













−






= 0,0133 g N /L2

kH,N N2 2
PSN2

xO2

PO2

xN2

PN2
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çözeltide 70 g HNO3 bulundu¤u anlafl›l›r. Kütle yüzdesi s›cakl›ktan ba¤›ms›zd›r ve
matematiksel olarak afla¤›daki flekilde ifade edilir.

Çok seyreltik çözeltilerin deriflimini ise ppm (milyonda k›s›m) birimi ile ifade
etmek daha uygun olabilir. 1 ppm lik bir çözelti, 1 kg çözeltide 1 mg çözünen
madde içerir. Suyun yo¤unlu¤u 1,0 g/mL oldu¤undan çok seyreltik sulu çözeltile-
rin 1 kilogram›n›n hacmi 1 L ye çok yak›nd›r. Bu nedenle, 1 ppm lik çözelti, litre-
sinde 1 mg çözünen içeren sulu çözelti olarak da ifade edilir. Günlük kullan›m su-
lar›ndaki iyonlar›n ve varsa toksik veya kanserojen maddelerin deriflimi çok düflük
de¤erlerde oldu¤undan ço¤unlukla ppm deriflim birim ile verilirler. Daha seyreltik
çözeltiler için ise ppb (milyarda k›s›m) birimi kullan›l›r. 1 ppb lik bir sulu çözelti,
litresinde (veya kilogram›nda) 1 mikrogram (μg) çözünen madde içeren çözeltidir.

3,83 g sodyum klorürün (NaCl) 60,0 g suda çözünmesi ile haz›rlanan çözeltideki
NaCl kütle yüzdesini hesaplay›n›z.

Çözüm:

Bir su örne¤inin 50,0 gram› 2,10 mg SO4
2- iyonu içermektedir. SO4

2- iyonun deri-
flimini ppm olarak hesaplay›n›z. 

Çözüm:

veya yana ç›kma olarak verilen eflitlik kullan›larak ayn› sonuç bulunabilir.

Mol Kesri ve Mol Yüzdesi
Mol kesri, çözeltideki bileflenlerden birinin mol say›s›n›n çözeltideki bütün bile-
flenlerin mol say›lar›n›n toplam›na oran›d›r. Mol kesri konusunu Ünite 6 da Gaz
Kar›fl›mlar› k›sm›nda da k›saca görmüfltük. Mol kesri bir oran oldu¤undan birimi
yoktur ve bir çözeltide bileflenlerin mol kesirlerinin toplam› 1 e eflittir. Mol kesri
genellikle x sembolü ile gösterilir ve ilgili bileflen indis olarak verilir. Mol kesri s›-
cakl›ktan ba¤›ms›zd›r.

‹ki bileflenli bir çözeltide her iki bileflenin mol kesri

Mol kesri
bileşenin mol sayısı

bileşenlerin toplam mo
=

ll sayısı

n

n n n n
i

A B C i

=
+ + + +L

? ppm
çözünen kütlesi (g)
çözelti kütlesi (g)

10

2,
6= × =

110 mg
1 g

1000 mg

50 g çözelti
10 42,0 p6

( )









× = ppm

? ppm =
çözünen kütlesi (mg)
çözelti kütlesi (kg)

=
2,110 mg SO

0,050 kg çözelti
= 42,0 mg SO / kg çözel4

 2-

4
 2- tti = 42,0 ppm

NaCl kütle yüzdesi
NaCl kütlesi

çözelti kütlesi
100= × =

33,83 g
3,83 g 60,0 g

100 % 6,0
+

× =

Kütle Yüzdesi =
çözünenin kütlesi

çözelti kütlesi
100×

1978.  Ünite  -  Çözel t i le r in  F iz iksel  Özel l ik ler i

Ö R N E K

Ö R N E K

ve  

eflitlikleri ppm ve ppb
biriminden deriflimi
hesaplamak için
kullan›labilir.

ppm
çözünenin kütlesi (g)

çözelti kütlesi (g)
106= ×

ppb
çözünenin kütlesi (g)

çözelti kütlesi (g)
109= ×

Kütle yüzdesine benzer
kütle/hacim yüzdesi ile
hacim yüzdesinin de deriflim
birimi olarak baz›
uygulamalarda
kullan›ld›klar› görülür.
Kütle/hacim yüzdesi, 100 mL
çözeltide çözünenin gram
olarak kütlesini; hacim
yüzdesi ise 100 mL çözeltide
çözünenin mL olarak
hacmini verir.



olur.
Mol kesrinin 100 ile çarp›lm›fl de¤eri o bileflenin mol yüzdesini verir.

60,0 g su ve 40,0 g etilen glikol (C2H6O2) içeren çözeltide etilen glikolün ve suyun
mol kesirlerini bulunuz.

Çözüm:
Önce her bileflenin mol say›s›n› bulmal›y›z.

veya xsu = 1,0 - 0,162 = 0,838

bulunur.

12,0 g toluen (C7H8) ile 30 g benzenin (C6H6) kar›flt›r›lmas›yla haz›rlanm›fl çözeltideki to-
luenin mol kesrini hesaplay›n›z.

Molarite
Molarite, bir litre çözeltide çözünenin mol say›s›n› belirten bir deriflim birimidir ve
afla¤›daki eflitlik ile ifade edilir. Molarite s›cakl›¤a ba¤l›d›r ve M sembolü ile göste-
rilir. Molarite, çözünenin mol say›s› ile çözelti hacmi aras›nda iliflki kurulabilen bir
deriflim birimidir.

Bir çözeltinin molaritesi bilindi¤inde afla¤›daki eflitlikler ile verilen çözelti
hacmindeki çözünenin mol say›s› veya çözünenin gram cinsinden miktar› hesap-
lanabilir.

çözünenin kütlesi molarite çözelti hacmi çözüneni= × × nn mol kütlesi

çözünenin mol sayısı = molarite çözelti hacmi×

Molarite =
çözünen mol sayısı
çözelti hacmi (L)

x + x = 1,0  C H O su2 6 2

x
n

n n
3,333 mol

0,645 mol 3,333 mol
0,su

su

C H O su2 6 2

=
+

=
+

= 8838

x
n

n n
0,645 mol

0,645 mol 3,3C H O
C H O

C H O su
2 6 2

2 6 2

2 6 2

=
+

=
+ 333 mol

0,162=

n 60,0 g su
1 mol su
18,0 g su

3,333 molsu =( )









=

n 40,0 g C H O
1 mol C H O

62,0 g C H OC H O 2 6 2
2 6 2

2 6 2
2 6 2

=( )









= 0,645 mol

x x 1,0A B+ =

x
n

n n
ve x

n

n nA
A

A B
B

B

A B

=
+

=
+
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13,3 g kalsiyum klorürün (CaCl2) çözünmesiyle haz›rlanan 600 mL lik çözeltide
klor iyonlar›n›n molaritesini hesaplay›n›z?

Çözüm:

Molalite
Çözücünün bir kilogram›ndaki çözünenin mol say›s›na molalite denir. Molalite m
ile gösterilir ve matematiksel ifadesi afla¤›daki eflitlikte verilmifltir. Çözeltinin mola-
litesi s›cakl›kla de¤iflmez.

Molarite hesaplamalar›nda çözelti hacmi kullan›l›rken molalite hesaplamalar›nda çözücü-
nün kütlesi kullan›lmaktad›r.

Seyreltik sulu çözeltilerin molarite ve molalitesi birbirine yak›n de¤erlerdir.
Çünkü, 1 kg su neredeyse 1 kg seyreltik çözelti ile ayn› kütleye sahiptir ve sulu çö-
zeltilerin 1 kg ›n›n hacmi yaklafl›k 1 L dir.

350 g benzende (C6H6), 25,65 g naftalin (C10H8) çözünmesiyle elde edilen çözel-
tinin molalitesi nedir?

Çözüm:

250 g su ile 0,12 m KMnO4 çözeltisi haz›rlamak için gereken KMnO4 kütlesi nedir?

Deriflim Birimlerinin Dönüfltürülmesi
Deriflim birimleri birbirine dönüfltürülebilir ve bu dönüfltürme ifllemleri çeflitli
amaçlar için yap›labilir. fiimdi bu konuda bir örnek soru çözelim.

Kütlece %10,0 potasyum sülfat (K2SO4) içeren bir çözeltide K2SO4 ün
a. mol kesrini,
b. molalitesini,
c. molaritesini hesaplay›n›z. Çözeltinin yo¤unlu¤u 1,08 g/mL dir.

? molalite
n

benzenin kütlesi (kg)

0,200 mol CC H 110 8= = 00 8H

0,350 kg çözücü
0,57 molal=

n 25,65 g C H
1 mol

128,2 g C HC H 10 8
10 8

10 8
=( )










= 0,200 mol

Molalite =
çözünen mol sayısı
çözücü kütlesi (kg)

M
0,240 mol Cl
0,60 L çözelti

0,40 mol/L veya M
Cl−
= =

−

n 13,3 g CaCl
1 mol CaCl

111,0 g CaClCl 2
2

2
− = ( )






















=

−2 mol Cl
1 mol CaCl

0,240 mol
2
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Çözüm:
Bu çözeltinin 100,0 g oldu¤unu varsayal›m. Bu durumda çözelti 10,0 g K2SO4 ve
90,0 g su içerir. 
a. K2SO4 ün mol kesrini hesaplamak için her iki bileflenin mol say›lar›n›n bulun-
mas› gerekir.

b.

c. Molariteyi hesaplamak için çözelti hacmini bilmek gerekir.

bulunur.

0,855 molal sulu NaCl çözeltisinin 100,0 g ›nda bulunan çözünenin mol say›s›n› hesapla-
y›n›z.

SIVI ÇÖZELT‹LER‹N BUHAR BASINCI
Ünite 7 de kapal› bir kaptaki s›v› ile buhar› aras›nda denge kuruldu¤u zaman
buhar›n oluflturdu¤u bas›nca buhar bas›nc› denildi¤ini ö¤rendik. Ölçülebilir
bir buhar bas›nc›na sahip olan maddelere yani kolay buharlaflabilen maddelere
uçucu madde denir. Çözücü olarak kulland›¤›m›z maddeler genellikle uçucu
maddelerdir. Bunlara su, aseton, kloroform, hekzan, benzen örnek verilebilir.
Buhar bas›nc› düflük veya pratik anlamda olmayan maddelere ise uçucu olma-
yan madde denir. 

Birden fazla uçucu bileflen (madde) içeren bir çözeltide, çözeltinin buhar ba-
s›nc› her bileflenin k›smi buhar bas›nc›n›n toplam›na eflittir. Çözeltiler ideal ve
ideal olmayan çözeltiler olarak ikiye ayr›l›r. ‹deal çözeltiler çözücü ve çözünen
özelliklerinin birbirine benzer oldu¤u çözeltilerdir. Böyle çözeltilerde çözücü-çö-
zücü, çözücü-çözünen ve çözünen-çözünen aras›ndaki etkiflimler birbirine çok
benzerdir. Bu nedenle bu çözeltilerin haz›rlanmas› s›ras›nda herhangi bir ›s› ç›k›fl›
veya çevreden ›s› al›fl› olmaz ve iki bileflenin hacimlerinin toplam› çözeltinin hac-
mine eflit olur. ‹deal çözeltide bir s›v› bileflenin k›smi buhar bas›nc›, mol kesri ile
o bileflenin ayn› s›cakl›kta saf haldeki buhar bas›nc›n›n çarp›m›na eflittir. Bu ilifl-

? molarity
0,0574 mol K SO

0,0926 L çözelti
0,62 M2 4= =

V
m

d
100,0 g

1,08 g mL
92,6 mçözelti

çözelti

çözelti
1

= = =
−

LL

? molalite
0,0574 mol K SO

0,090 kg su
0,638 m 0,64 m2 4= = ≅

x
n

n n
0,0574 mol

0,0574 mol 5,0K SO
K SO

K SO H O
2 4

2 4

2 4 2

=
+

=
+ 00 mol

0,0113=

n 90,0 g H O
1 mol H O

18,0 g H O
5,H O 2

2

2
2
=( )










= 000 mol

n 10,0 g K SO
1 mol K SO

174,2 g K SOK SO 2 4
2 4

2 4
2 4
=( )










= 0,0574 mol
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kiye Raoult yasas› denir. Bu durumda herhangi bir s›cakl›kta, A ve B s›v›lar›ndan
oluflan ideal bir çözeltideki A ve B bileflenlerinin k›smi buhar bas›nçlar›n›n de¤eri;

PA = xAPA° ve PB = xBPB°

eflitlikleri ile bulunabilir. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi çözeltinin toplam buhar ba-
s›nc› ise çözeltideki bütün bileflenlerin k›smi buhar bas›nçlar›n›n toplam›na eflittir.
Bu nedenle de çözeltinin buhar bas›nc›;

P = PA + PB

P = xAPA° + xBPB°

eflitli¤i ile belirlenir.
‹deal çözeltiye benzen-toluen çözeltisi örnek olarak verilebilir. Benzen ve tolu-

en benzer yap›ya ve benzer molekülleraras› kuvvete sahip uçucu maddelerdir.
Benzen ve toluenden oluflan bir çözelti ideal çözelti olarak kabul edilebilir ve her
bileflenin k›smi buhar bas›nc› Raoult yasas›na göre hesaplanabilir. Benzen-toluen
çözeltilerinin 25 oC de mol kesrine ba¤l› olarak buhar bas›nc›n›n de¤iflimi fiekil 8.6
da verilmifltir.

Bir çözeltinin üzerindeki buhar›n bileflimi çözelti faz›n›n bileflimi ile ayn› de¤il-
dir. Buhar faz› buhar bas›nc› yüksek olan bileflence daha zengin olur. Buhar faz›-
n›n bileflimi Ünite 6 da gördü¤ümüz Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas› yard›m›yla
hesaplanabilir.

Raoult yasas›na uymayan çözeltilere ise ideal olmayan çözelti denir. Bu tür
çözetilerde bileflenlerin mol kesirleri ile saf haldeki buhar bas›nçlar›n›n çarp›m› o
bileflenlerin k›smi bas›nçlar›n› vermez, yani böyle çözeltilerde k›smi bas›nçlar Rao-
ult yasas›yla hesaplanamaz.

Saf haldeki buhar bas›nçlar› belli bir s›cakl›kta s›ras›yla 36,7 mmHg ve 118,2 mmHg
olan toluen ve benzen bilefliklerinden, toluenin mol kesrinin 0,415 oldu¤u bir çö-
zelti haz›rlan›yor. Oluflan bu çözeltinin buhar bas›nc›n› ve buhar faz›n›n bileflimini
bulunuz.
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Çözüm:
Benzen-toluen çözeltileri ideal kabul edilebilir. Bu nedenle Raoult yasas› ile bile-
flenlerin k›smi bas›nçlar›n› bulabiliriz.

≅ 84,4 mmHg

Çözeltinin buhar faz›n›n bileflimi (mol kesri olarak) Daltonun k›smi bas›nçlar
yasas›ndan bulunabilir.

KOL‹GAT‹F ÖZELL‹KLER (TANEC‹K ÖZELL‹KLER‹)
Çözeltilerin baz› fiziksel özellikleri saf çözcülerinin özelliklerinden oldukça farkl›-
d›r. Örne¤in içinde uçucu olmayan bir bileflen içeren çözelti, çözücünün kaynama
s›cakl›¤›ndan daha yüksek bir s›cakl›kta kaynar. Benzer flekilde içinde çözücü ile
birlikte donmayan bir madde içeren çözelti, çözücüden daha düflük s›cakl›kta do-
nar. Buna günlük yaflamdan örnek olarak otomobil radyatörlerine antifiriz konul-
mas›n› verebiliriz. Suya ilave edilen antifiriz sayesinde suyun donma s›cakl›¤› 0 oC
nin çok alt›na düflürülür ve bu sayede k›fl›n otomobil radyatörlerindeki suyun don-
mas› engellenir.

Ünitenin bu k›sm›nda çözeltilerin, çözünen miktar›na ba¤l› olarak de¤iflen dört
özelli¤i incelenecektir. Bunlar

• çözücünün buhar bas›nc›nda düflme,
• çözeltinin kaynama noktas›nda yükselme,
• çözeltinin donma noktas›nda alçalma,
• osmotik bas›nç oluflumudur.
Bu özellikler çözünenin türüne ba¤l› olmay›p sadece çözünenin molekül veya

iyon say›s›na ba¤l› özelliklerdir. Bu nedenle bu özelliklere koligatif özellikler ve-
ya tanecik özellikleri denir. Koligatif özelliklerin de¤erini belirlemek için çözü-
nenin ne oldu¤u de¤il, sadece deriflimini bilmek gerekir. Örne¤in; su ile haz›rlan-
m›fl 1 M l›k fleker çözeltisinde de 1 M l›k etilen glikol (antifriz) çözeltisinde de su-
yun buhar bas›nc› ayn›d›r. Ayr›ca bu çözeltilerin kaynama noktalar› da donma
noktalar› da ayn›d›r. Çözünenin fleker veya etilen glikol olmas› bu özelliklerde bir
fark yaratmamaktad›r.

Çözücünün Buhar Bas›nc› Düflmesi
Uçucu bileflenlere sahip çözeltilerin k›smi buhar bas›nçlar› üzerinde önceki konu-
da durmufltuk. ‹deal bir çözeltide bir bileflenin k›smi buhar bas›nc›, mol kesri ile o
bileflenin saf halinin o s›cakl›ktaki buhar bas›nc›n›n çarp›m›na eflitti (Raoult yasa-
s›). E¤er iki bileflenli bir çözeltide bileflenlerden biri (s›v› veya kat›) uçucu de¤ilse
(yani k›smi buhar bas›nc› s›f›rsa) ne olur?

y
P

P
69,15 mmHg
84,38 mmHg

0,820benzen
benzen= = =

y
P

P
15,23 mmHg
84,38 mmHg

0,180toluen
toluen= = =

P P P 15,23 mmHg 69,15 mmHg 84,38 mmHgtoluen benzen= + = + =

P x P 1,0 0,415 118,2 mmHg 6benzen benzen
o
benzen= = −( )× = 99,15 mmHg

P x P 0,415 36,7 mmHg 15,23 mmHtoluen toluen
o
toluen= = × = gg
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Uçucu olmayan maddelere
tuzlar (iyonik bileflikler),
fleker, etilen glikol gibi
maddeler örnek olarak
verilebilir.

Kar›fl›kl›k olmamas› için bu-
har faz›ndaki mol kesirleri y
ile gösterilmifltir.



Uçucu olmayan bir madde içeren bir çözeltide, çözücünün buhar bas›nc› ay-
n› s›cakl›ktaki saf çözücünün buhar bas›nc›na göre daha düflüktür (fiekil 8.7).

Raoult yasas›na göre çözeltideki bir s›v›n›n buhar bas›nc›n›n, saf haldeki buhar
bas›nc› ile çözeltideki mol kesrinin çarp›m›na eflit oldu¤unu görmüfltük.

PA = xAPA° 

Bu durumda bir çözeltide xA<1,0 oldu¤una göre PA<PA° olur. Bu da çözeltide
çözücünün buhar bas›nc›n›n o s›cakl›ktaki saf halinin buhar bas›nc›ndan düflük ol-
mas›n› gerektirir. Çözeltide çözünenin deriflimi artt›kça, çözücünün deriflimi azal›r
yani xA n›n de¤eri küçülür, bu durum çözcünün buhar bas›nc›n› saf çözücüye gö-
re daha da düflürür. Buhar bas›nc›ndaki azalma daha öncede ifade etti¤imiz gibi
çözünenin molekül veya iyon olmas›na bak›lmaks›z›n taneciklerin toplam derifli-
mine ba¤l›d›r.

20 °C de suyun buhar bas›nc› 17,5 torr dur. Suyun mol kesrinin 0,903 oldu¤u bir
fleker (sukroz) çözeltisinde suyun buhar bas›nc› nedir?

Çözüm:
xsu =  0,903 ise 

Bu de¤er suyun buhar bas›nc›nda 1,7 torr luk (17,5 torr-15,8 torr) bir azalma oldu-
¤unu gösterir.

Etilen glikol (C2H6O2) uçucu ve elektrolit olmayan ve 25 °C deki yo¤unlu¤u 1,113
g/mL olan bir maddedir. 50,0 mL etilen glikolün 50,0 mL suya ilavesi ile oluflan çö-
zeltideki suyun 25 °C deki buhar bas›nc›n› hesaplay›n›z. Saf suyun 25 °C deki bu-
har bas›nc› 23,8 torr dur.

Çözüm:
Raoult yasas›n› uygulamak için çözeltideki suyun mol kesrini hesaplamal›y›z.

n 50,0 mL C H O
1,113 g C H O

1 mL C H OC H O 2 6 2
2 6 2

2 6 2
2 6 2

=( )



















=

1 mol C H O

62,0 g C H O
0,2 6 2

2 6 2

8898 mol

P x P 0,903 17,5 15,8 torrsu su su
o= = × =
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Etilen glikol uçucu olmad›¤›ndan çözeltinin buhar bas›nc›n› suyun buhar› oluflturur.

Bu durumda suyun buhar bas›nc› saf suya göre 5,8 torr azalm›flt›r.

Saf suyun 101 oC deki buhar bas›nc› 788 torr dur. Deniz k›y›s›nda suyun 101 oC de kayna-
mas› için 1,0 kg suyun içine kaç gram glikoz (C6H12O6) ilave edilmelidir?

Çözeltinin Kaynama Noktas› Yükselmesi ve Donma
Noktas› Alçalmas›
Bir bileflenli sistemlerin faz diyagramlar›n› Ünite 7 de görmüfltük. Yine bir önceki
konuda uçucu olmayan bir bileflen içeren bir çözeltide çözücünün buhar bas›nc›-
n›n ayn› s›cakl›kta saf çözücünün buhar bas›nc›ndan düflük oldu¤unu anlatm›flt›k.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda saf çözücünün ve çözeltideki çözücünün bas›nç-s›cakl›k faz di-
yagramlar› ayn› grafik üstünde gösterilirse fiekil 8.8 deki gibi bir diyagram elde edi-
lir. Bu diyagram saf su ve çözücüsü su olan bir çözeltiye göre çizilmeye çal›fl›lm›fl-
t›r. Diyagramda saf suyun normal kaynama noktas› ve normal donma noktas› üze-
rine buhar bas›nc› düflmesinin etkisi görülmektedir.

Çözeltinin Kaynama Noktas› Yükselmesi
fiekil 8.8 deki diyagram incelendi¤inde çözeltinin buhar bas›nc› e¤risinin (T'A') saf
suyun buhar bas›nc› e¤risine (TA) göre afla¤› kayd›¤› görülür. Çözeltideki suyun
buhar bas›nc›ndaki azalman›n bir sonucu olarak, çözeltideki suyun buhar bas›nc›-

P x P 0,756 23,8 torr 18,0 torrH O H O H O2 2 2
= ° = × =

x
n

n n
2,778

2,778 0,898
0,756H O

H O

H O C H O
2

2

2 2 6 2

=
+

=
+

=

n 50,0 mLH O
1,00 g H O

1 mL H O

1 mol
H O 2

2

2
2
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HH O

18,0 g H O
2,778 mol2
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fiekil 8.8

Suyun ve Uçucu Ol-
mayan Bir Bileflen
içeren Sulu Bir Çö-
zeltinin Faz Diyag-
ramlar›



n›n atmosferik bas›nca eflit olmas› ve çözeltinin kaynamas› için daha yüksek bir s›-
cakl›¤a ›s›t›lmas› gerekir. Dolay›s›yla çözeltideki su ayn› bas›nç alt›nda saf sudan
ΔTk kadar daha yüksek s›cakl›kta kaynar. Saf çözücüye göre kaynama noktas›nda-
ki bu art›fl (ΔTk), çözeltideki çözünen taneciklerinin (moleküllerin, iyonlar›n) say›-
s› yani molalite ile do¤ru orant›l›d›r. Bu iliflki afla¤›daki ba¤›nt› ile ifade edilir.

ΔTk α m
ΔTk = Kk m ΔTk = Tk-Tk°

Burada Kk; molal kaynama noktas› yükselme sabiti olup de¤eri sadece çözücü-
ye ba¤l›d›r. Su için Kk de¤eri 0,51 °C kg/mol dür. Yukar›daki eflitlikte Tk çözeltinin
kaynama noktas›, Tk° ise saf çözücünün kaynama noktas›d›r. Çizelge 8.1 de baz›
çözücülerin normal kaynama noktalar› ve molal kaynama noktas› yükselme sabit-
leri verilmifltir.

20 g dodekan›n (C12H26) 80 g kloroformda çözülmesi ile haz›rlanm›fl çözelti kaç
°C de kaynar? Kloroformun kaynama noktas› 61,2 °C dir.

Çözüm:
Çözeltinin deriflimini molalite olarak ifade etmek gerekir. 20,0 g dodekan›n mol
say›s›;

ΔTk = Kk m = (3,63 °C kg/mol)(1,463 mol/kg) = 5,3 °C

Çözeltinin kaynama noktas›,

Tk = ΔTk + Tk° = 5,3 °C + 61,2 °C = 66,5 °C
olur.

Uçucu ve elektrolit olmayan bir maddenin 0,576 g ›n›n 50,0 g CCl4 de çözünmesiyle haz›r-
lanan çözeltinin saf çözücüye göre kaynama noktas› 0,452 oC artm›flt›r. Bu verilere göre
çözünen maddenin mol kütlesini hesaplay›n›z.

Molalite
n

m (kg)

0,117 mol C H

0,080 k

C H

CHCl

12 2612 26

3

= =
gg H O

1,463 molal
2










=

n 20,0 g C H
1 mol C H

170,3 g C HC H 12 26
12 26

12 26
12 26

=( )









= 0,117 mol

Çözücü
Normal Kaynama

Noktas› (oC)

Kk
(oC kg/mol)

Normal Donma

Noktas› (oC)

Kd
(oC kg/mol)

Su 100,0 0,51 0,0 1,86

Benzen 80,1 2,53 5,5 5,12

Nitrobenzen 210,0 5,24 5,0 7,00

Etanol 78,4 1,22 -114,6 1,99

Kloroform 61,2 3,63 -63,5 4,68

Karbon 

tetraklorür
76,8 5,02 -22,3 29,8
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Çözeltinin Donma Noktas› Alçalmas›
Çözeltinin buhar bas›nc›ndaki azalma ayn› zamanda saf çözücüye göre çözeltinin
donma noktas›n› da etkiler. fiekil 8.8 de 1 atm de çözücünün donma noktas› B
iken çözeltinin donma noktas› B' ne kaym›flt›r. Çözeltinin kaynama noktas› yüksel-
mesi gibi donma noktas› alçalmas› da (ΔTd) do¤rudan çözünenin molalitesi ile
orant›l›d›r. Bu iliflki afla¤›daki ba¤›nt› ile ifade edilir.

ΔTd α m
ΔTd = Kd m ΔTd = Td° - Td

Yukar›daki eflitlikte Td çözeltinin donma noktas›, Td° ise saf çözücünün donma
noktas›d›r. Molal donma noktas› alçalma sabiti Kd nin birkaç genel çözücü için de-
¤eri Çizelge 8.1 de verilmifltir. Su için bu de¤er 1,86 °C kg/mol dür. 

Otomobillerde antifriz olarak kullan›lan etilen glikol (C2H6O2) uçucu ve elektrolit
olmayan bir maddedir. Kütlece %40 etilen glikol içeren sulu çözeltinin donma
noktas›n› hesaplay›n›z.

Çözüm:
Çözeltinin deriflimi molalite olarak ifade etmek gerekir. 1000 g çözelti haz›rlad›¤›-
m›z› varsayarsak bu çözeltide 400 g C2H6O2 ve 600 g su bulunur. Bu çözeltinin
molalitesi:

ΔTd = Kd m = (1,86 °C kg/mol)(10,75 mol/kg) = 20,0 °C

Çözeltinin donma noktas›,

Td = Td° - ΔTd = 0,0 °C - 20,0 °C = -20,0 °C

olur.

Koligatif özelliklerin çözeltide bulunan çözünen taneciklerinin (molekül, iyon-
lar›n) say›s› ile dolay›s›yla bunlar›n mol say›s› ile orant›l› oldu¤unu daha önce ifa-
de etmifltik. Elektrolit olmayan maddelerde molalitedeki mol say›s›, taneciklerin
mol say›s›na eflittir. Ancak çözünen elektrolit ise elektrolitin mol say›s› ortamdaki
tanecik (iyon) mol say›s›na eflit de¤ildir. Elektrolit çözeltilerde çözünenin her for-
mül birimine karfl›l›k birden fazla iyon oluflur. Örne¤in NaCl suda çözündü¤ü za-
man her mol NaCl den 2 mol iyon (1 mol Na+ ve 1 mol Cl-) oluflur. Bu çözeltiler-
de kaynama noktas› yükselmesi ve donma noktas› alçalmas›n› belirlemek için

ΔTk = i Kk m ve ΔTd = i Kd m

eflitlikleri kullan›labilir. Bu eflitlikteki i ye van’t Hoff faktörü denir. i çözeltide
oluflan iyon say›s›n›n mol say›s›na oran› olan bir faktördür ve de¤eri deneysel ola-
rak belirlenir.

100 g suda 10 g NaCl çözünerek haz›rlanan çözeltinin donma noktas›n› hesapla-
y›n›z.

Molalite
n

m (kg)

400 g C H O

0,60 kg H O

C H O

H O

2 6 2

2

2 6 2

2

= =



















=

1 mol C H O

62,0 g C H O
12 6 2

2 6 2

00,75 molal

206 Genel  K imya

Ö R N E K

Ö R N E K



Çözüm:
NaCl suda Na+ ve Cl- iyonlar›na ayr›flarak kuvvetli elektrolit oluflturur. Bu durum-
da iyonlaflman›n yüzde 100 oldu¤unu kabul edilebilir ve van’t Hoff faktörü 2 al›-
nabilir.

ΔTd = i Kd m = (2)(1,86 °C kg/mol)(1,71 mol/kg) = 6,4 °C

Çözeltinin donma noktas›,

Td = Td° - ΔTd = 0,0 °C - 6,4 °C = -6,4 °C
olur.

Osmotik Bas›nç
Çözünen moleküllerini (veya iyonlar›n›) geçirmeyen ancak çözücü moleküllerinin
geçmesine izin veren bir membran ile iki bölüme ayr›lm›fl bir kab›n bir bölümüne
saf çözücü di¤er bölümünede ayn› seviyede çözelti koyarsak (fiekil 8.9 a) bir süre
sonra çözelti bölümündeki seviyenin bir miktar yükseldi¤ini, çözücü bölümünde-
ki seviyenin ise bir miktar düfltü¤ünü gözleriz. Bu durum net bir miktar çözücü-
nün çözelti bölümüne geçti¤ini gösterir. Çözücünün bir membrandan çözelti faz›-
na geçmesine osmoz denir. Osmoz süreci sadece saf çözücüden çözeltiye ak›fl
(geçifl) de¤il, seyreltik çözeltiden deriflik çözeltiye geçifl olarak da gözlenir.

Osmoz süreci çözücü ile çözelti seviyeleri aras›ndaki fark, çözücünün çözelti
bölümüne geçifline karfl› koymak için gereken bas›nc› oluflturacak bir de¤ere erifl-
ti¤i zaman durur (fiekil 8.9 b). Çözelti ile çözücü seviyeleri aras›ndaki yükseklik
fark›na karfl›l›k gelen bas›nç osmotik bas›nç olarak adland›r›l›r ve π sembolü ile
gösterilir. Di¤er koligatif özellikler gibi osmotik bas›nçta çözeltideki çözücü ve çö-
zünen molekülerinin say›s›na ba¤l›d›r. Osmotik bas›nç, ideal gaz kanununa ben-
zer bir eflitlik ile afla¤›daki gibi ifade edilebilir:

πV = nRT

Bu eflitlikteki M; çözeltinin molaritesidir.

π
n
V

RT MRT=








=

Molalite
n

m (kg)
10g NaCl

1 mol NaCl
58,5 g Na

NaCl

H O2

= =( )
CCl

1
0,1 kg su

1,71 molal


















=
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Çözücü gerçekte her iki
bölümede geçer. Denge
kurulana kadar çözelti
bölümüne geçen çözelti
miktar›, çözücü bölümüne
geçen çözeltiden daha
fazlad›r.

fiekil 8.9

Osmotik Bas›nç
Oluflumu

Sulu çözelti veya su sütunu
taraf›ndan uygulanan
bas›nca hidrostatik bas›nç
(hdg) denir. Hidrostatik
bas›nç için Ünite 6 ya
bakabilirsiniz.



Osmoz yaflamda önemli bir rol oynar. Biyolojik hücre duvarlar›, su gibi küçük
molekül ve hidratlaflm›fl iyon geçifline izin veren yar› geçirgen bir membran gibi
davran›rlar.

Kan›n 25 °C de ortalama osmotik bas›nc› 7,7 atm dir. Kan ile izotonik glikoz
(C6H12O6) çözeltisinin deriflimi nedir? (Not: ‹zotonik çözeltiler ayn› osmotik bas›n-
ca sahip çözeltilerdir.)

Çözüm:
π = MRT 

Fizyolojik serum çözeltisinin 100 mL sinde 0,90 g NaCl vard›r. Bu çözeltinin 37 oC deki os-
motik bas›nc› nedir?

Koligatif Özellikler Yard›m›yla Mol Kütle Belirlenmesi
Çözeltilerin koligatif özellikleri kullan›larak çözünenlerin mol kütleleri deneysel
olarak belirlenebilir.

5,785 g l›k bir organik bileflik 500 mL hacminde bir çözelti oluflturmak için suda
çözülüyor. Bu çözeltinin 27 °C de osmotik bas›nc› 1,58 atm dir. Bu bilefli¤in anali-
zi kütlece %40,00 C, %6,71 H ve %53,29 O içerdi¤ini göstermifltir. Bu bilefli¤in mo-
lekül formülünü bulunuz.

Çözüm:

πV = nRT

Elimizde 100 g bileflik oldu¤unu varsayarsak,

n 6,71 g H
1 mol H

1,008 g H
6,657 mol HH =( )










=

n 40,00 g C
1 mol C

12,01 g C
3,331 mol CC =( )










=

M 180,14 g/molA =

1,58 atm 0,50 L
5,785 g

M
0,082

atm L
K mA

× =








 ool

300 K








( )

πV
m

M
RT

A

=










M
π

RT
7,7 atm

0,082
atm L
K mol

298 K

0,3= =








( )

= 22 M
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Bu durumda basit formül  CH2O  (30,03 g/mol)
Molekül formülü  (CH2O)x = 180,15

Bu durumda basit formüldeki alt indisler 6 ile çarp›larak molekül formülü olarak
C6H12O6 elde edilir.

x
180,15
30,03

6= =

C
O

1
H
O

2
O
O

1= = =

n 53,29 g O
1 mol O
16,0 g O

3,331 mol OO =( )









=
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Homojen kar›fl›mlar çözelti olarak da isimlendiri-
lirler. Çözeltiyi oluflturan maddelerin her birine
çözeltinin bilefleni, miktarca fazla olan bileflene
çözücü, az olana ise çözünen denir. Bir çözelti-
de çözünenin say›s› birden fazla olabilir. Çözelti-
lerdeki çözücü genellikle çözeltinin fiziksel hali-
ni, yani çözeltinin s›v› m›, kat› m›, gaz m› olaca-
¤›n› belirler. Çözelti oluflum sürecine yani bir
maddenin di¤er madde içinde homojen da¤›lma
sürecine çözünme denir. Belli bir çözücüde bir
maddenin çözünürlü¤ü çözücünün yap›s›na, çö-
zünenin yap›s›na, s›cakl›¤a ve ayr›ca gazlarda ba-
s›nca ba¤l› da de¤iflir. Kristalden çözünme süre-
ci ile çözeltiye gelen bir iyonun elektrostatik et-
kileflimle birkaç çözücü molekülü ile sar›lmas›
ve iyonun çözeltide bu çözücü molekülleri ile
birlikte hareket etmesine solvasyon (solvatize ol-
ma) denir. Çözücü su oldu¤u durumda solvas-
yon, hidratlaflma (hidratize olma) olarak adland›-
r›l›r. Çözünürlük ile ilgili olarak molekülleraras›
etkileflim kuvvetleri benzer olan maddeler birbi-
ri içinde çözünme e¤ilimindedirler fleklinde bir
genelleme yap›labilir. Bu genelleme; benzer ben-
zeri çözer diye de ifade edilir. Çözünme süreci
ekzotermik veya endotermik olabilir. Bir madde-
nin bir molünün çok seyreltik bir çözelti olufltur-
mak üzere çözünmesi s›ras›nda al›nan (absorpla-
nan) veya sal›nan (aç›¤a ç›kan) ›s›ya çözelti en-
talpisi denir.
Çözünmemifl madde ile dengede olan çözeltiye
doymufl çözelti denir. Doymufl çözelti belirli bir
s›cakl›kta, belli miktardaki çözücüde maksimum
miktarda çözünen içeren çözeltidir. S›cakl›k sabit
tutuldu¤u sürece doymufl bir çözeltiye daha faz-
la çözünen madde eklense de çözünmüfl madde
miktar›nda art›fl olmaz. Belli miktarda çözücüde,
doymufl çözelti oluflturmak için gereken çözü-
nen kütlesine çözünürlük denir.
‹yonik maddelerin sudaki çözünürlü¤ü artan s›-
cakl›k ile genellikle artar, ancak artan s›cakl›kla
çözünürlü¤ü azalan maddeler de vard›r. Kat›lar›n
çözünürlük ve bu çözünürlüklerin de s›cakl›¤a
ba¤l›l›klar›n›n farkl›l›klar›ndan yararlan›larak saf-
s›zl›k içeren kat›lar saflaflt›r›labilir. Kat›lar›n fark-
l› s›cakl›klarda farkl› çözünürlü¤e sahip olmalar›-
na dayanarak kar›fl›mlardan saf madde elde et-

meye yarayan saflaflt›rma yöntemine ayr›msal
kristallendirme denir. Bir gaz›n herhangi bir çö-
zücüdeki çözünürlü¤ü, çözücü üzerindeki gaz
bas›nc›n›n artmas›yla artar. Çözünen gaz›n k›smi
bas›nc› ile bir s›v›daki çözünürlü¤ü aras›ndaki
iliflki Henry yasas›yla ifade edilmifltir. Henry ya-
sas›, sabit s›cakl›kta çözelti üzerindeki gaz›n k›s-
mi bas›nc› ile gaz›n çözünürlü¤ünün do¤ru oran-
t›l› de¤iflti¤ini ifade eder.
Kütle yüzdesi, çözeltinin 100 gram›nda bulunan
çözünenin gram olarak kütlesidir. Mol kesri, çö-
zeltideki bileflenlerden birinin mol say›s›n›n çö-
zeltideki bütün bileflenlerin mol say›lar›n›n top-
lam›na oran›d›r. Molarite, bir litre çözeltide çözü-
nenin mol say›s›n› belirten bir deriflim birimidir.
Molalite çözücünün bir kilogram›ndaki çözüne-
nin mol say›s›d›r.
Ölçülebilir bir buhar bas›nc›na sahip olan mad-
delere yani kolay buharlaflabilen maddelere uçu-
cu madde denir. Birden fazla uçucu bileflen (mad-
de) içeren bir çözeltide, çözeltinin buhar bas›nc›
her bileflenin k›smi buhar bas›nc›n›n toplam›na
eflittir. ‹deal çözeltide bir s›v› bileflenin k›smi bu-
har bas›nc›, mol kesri ile o bileflenin ayn› s›cak-
l›kta saf haldeki buhar bas›nc›n›n çarp›m›na eflit-
tir. Bu iliflkiye Raoult yasas› denir.
Koligatif özellikler veya tanecik özellikleri çözü-
nenin türüne ba¤l› olmay›p sadece çözünenin
molekül veya iyon say›s›na ba¤l› özelliklerdir.
Bunlar çözücünün buhar bas›nc›nda düflme, çö-
zeltinin kaynama noktas›nda yükselme, çözelti-
nin donma noktas›nda alçalma, osmotik bas›nç
oluflumudur. Uçucu olmayan bir madde içeren
bir çözeltide, çözücünün buhar bas›nc› ayn› s›-
cakl›ktaki saf çözücünün buhar bas›nc›na göre
daha düflüktür. Çözücünün bir membrandan çö-
zelti faz›na geçmesine osmoz denir. Osmoz süre-
ci sadece saf çözücüden çözeltiye ak›fl (geçifl)
de¤il, seyreltik çözeltiden deriflik çözeltiye geçifl
olarak da gözlenir.

Özet
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1. Afla¤›daki bileflik çiftlerinden hangisi kar›flt›r›ld›¤›n-
da çözelti oluflmaz?

a. Benzen (C6H6)-su (H2O)
b. Hekzan(CH3(CH2)4CH3)-oktan(CH3(CH2)6CH3)
c. Asetik asit (CH3COOH)-su (H2O)
d. Metanol (CH3OH)-su (H2O)
e. Aseton (C3H6O)-su (H2O)

2. Sodyum nitrat›n (NaNO3) 100 g suda çözünürlü¤ü
85 °C de 150 g ve 60 °C de 123 g d›r. 85 °C deki 200 g
doymufl çözelti 60 °C ye so¤utuldu¤unda kristallene-
cek olan NaNO3 kütlesi kaç g d›r?

a. 4,8 
b. 9,7
c. 16,3
d. 21,6
e. 27,0

3. Oksijenin k›smi bas›nc› 0,20 atm iken 10 °C de suda
çözünmüfl oksijen gaz›n›n deriflimi 0,00037 mol/L dir.
Bu s›cakl›kta oksijenin Henry sabiti mol O2/L atm ola-
rak afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 0,000074
b. 0,00037
c. 0,00185
d. 0,0592
e. 0,20

4. Kütlece %30 metanol içeren sulu çözeltinin deriflimi
kaç molal dir? (Metanolün mol kütlesi 32,0 g/mol dür.)

a. 12,9
b. 13,4
c. 65,6
d. 85,4
e. 129,6

5. Kütlece %35 HCl içeren ve yo¤unlu¤u 1,13 g/mL
olan çözeltinin deriflimi molarite cinsinden afla¤›daki-
lerden hangisidir? (HCl nin mol kütlesi 36,5 g/mol dür).

a. 8,45
b. 10,84
c. 13,70
d. 15,33
e. 16,28

6. 0,60 M 300 mL KNO3 çözeltisi haz›rlamak için gere-
ken KNO3 kütlesi kaç gram d›r? (KNO3 ün mol kütlesi
101,1 g/mol dür).

a. 18,20
b. 19,70
c. 20,80
d. 24,50
e. 60,66

7. Saf suyun 25 °C deki buhar bas›nc› 25,21 torr dur.
100 g ›nda 35 g glikoz içeren sulu bir çözeltinin buhar
bas›nc› kaç torr dur? (Glikoz uçucu olmayan bir madde-
dir ve mol kütlesi 180,0 g/mol dür).

a. 2,02
b. 15,76
c. 23,92
d. 31,52
e. 35,12

8. 15,0 g naftalinin 200 g benzende çözülmesi ile elde
edilen çözeltinin kaynama noktas› kaç °C dir? (Benze-
nin kaynama noktas› 80,0 °C ve molal kaynama nokta-
s› sabiti 2,53 °C kg/mol dür. Naftalinin mol kütlesi 128,0
g/mol.)

a. 77,5
b. 78,5
c. 80,5
d. 81,5
e. 82,5

9. Afla¤›dakilerden hangisinin sulu çözeltisinin kayna-
ma noktas› en yüksektir?

a. 2,0 m KNO3
b. 1,0 m glikoz (C6H12O6)
c. 1,5 m MgBr2
d. 2,5 m sukroz (C12H22O11)
e. 1,0 m AgCl

10. Bir bilefli¤in 0,113 g › kullan›larak 200,0 mL bir çö-
zelti haz›rlan›yor. Bu çözeltinin 35 °C deki osmotik ba-
s›nc› 7,40 mmHg olarak belirleniyor. Buna göre bilefli-
¤in mol kütlesi kaç g/mol dür?

a. 980
b. 1130
c. 1290
d. 1385
e. 1466

Kendimizi S›nayal›m



212 Genel  K imya

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çözelti Oluflum Süreci” ve

“Çözelti Oluflumundaki Enerji De¤iflimleri” bafl-
l›kl› k›s›mlar› yeniden okuyunuz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kat›lar›n Çözünürlü¤üne S›-
cakl›¤›n Etkisi” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gazlar›n Çözünürlü¤üne Ba-
s›nc›n Etkisi” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deriflim Birimleri” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deriflim Birimleri” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Deriflim Birimleri” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çözücünün Buhar Bas›n-
c›nda Düflme” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çözeltinin Kaynama Nokta-
s› Yükselmesi” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çözeltinin Kaynama Nokta-
s› Yükselmesi” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Osmotik Bas›nç” bafll›kl›
k›sm› yeniden okuyunuz.

S›ra Sizde 1

90 °C de 100 g doymufl çözeltide bulunan NH4Cl mik-
tar›:

90 °C de 100 g doymufl çözeltide bulunan su miktar›:

0 °C de 58,82 g suda bulunan NH4Cl miktar›:

90 °C den 0 °C ye so¤utulan 100 g doymufl çözeltiden
kristallenen NH4Cl miktar›:

S›ra Sizde 2

Bir içecek yüksek CO2 bas›nc› alt›nda fliflelenerek gazl›
içecek haline getirilir. fiifle aç›ld›¤› zaman çözelti üze-
rindeki CO2 in k›smi bas›nc› azal›r. Buna ba¤l› olarak
da CO2 in çözünürlü¤ü azal›r ve CO2 kabarc›klar flek-
linde çözeltiden ayr›l›r. 

S›ra Sizde 3

S = kHP
S = (2,3×10-2 mol/L atm) (2,00 atm)
S = 4,6×10-2 mol/L

ngaz = SVçözelti = (4,6×10-2 mol/L)(0,500 L) = 2,3×10-2

mol

S›ra Sizde 4

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

m = 100 g doymuş çözelti
70 g NH Cl

100 g su + 70 g NHNH Cl
4

4
4

( )
CCl

= 41,18 g










m = m - m = 100 g - 41,18 g = 58,82 gsu çözelti NH Cl
4

m = 58,82 g su
30 g NH Cl

100 g su
= 17NH Cl

4
4

( )










,,65 g

m m m

41,18

kristallenen NH Cl NH Cl, 90 C NH Cl, 0 C4 4
o

4
o= − =

gg 17,65 g 23,53 g 23,5 g− = ≅

n 12 g C H
1 mol C H

92 g mol
C H 7 8

7 8
17 8

=( )











=

−
00,130 mol

n 30 g C H
1 mol C H

78 g mol
C H 6 8

6 6
16 6

=( )











=

−
00,385 mol

x =
n

n + n
=

0,130 mol
0,130 mol + 0,385 moC H

C H

C H C H
7 8

7 8

7 8 6 6
ll

= 0,252
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S›ra Sizde 5

S›ra Sizde 6

S›ra Sizde 7

nglikoz = 2,075 mol  mglikoz = 373,5 g

S›ra Sizde 8

Çözeltideki çözünenin mol say›s›;

Çözünen maddenin mol kütlesi;

S›ra Sizde 9

100 mL çözelti 0,90 g NaCl içerir.
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Molalite
T 0,452 C

5,02 C kg/mol
0,090 molalk

k

o

o
=
∆

= =
KMolalite =

çözünen mol sayısı
çözücü kütlesi (kg)

n 0,120
mol KMnO

su (kg)
0,250 kg sKMnO

4
4
=










uu 0,030 mol KMnO 4( )=

m 0,030 mol
158,0 g
1 mol

4,74 g KMKMnO4
=( )










= nnO4

m
0,855 mol NaCl

1 kg çözücü
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kimyasal kinetik konusuna iliflkin temel tan›m ve kavramlar› aç›klayabilecek,
Bir tepkimeye ait h›z ifadesini türetebilecek,
Bir tepkimenin derecesini bulabilecek,
S›f›r›nc›, birinci ve ikinci dereceden tepkimeler ile ilgili problemleri çözebilecek,
Tepkime h›z›na etki eden faktörleri tan›mlayabilecek,
Tepkime h›z›na s›cakl›¤›n etkisini hesaplayabilecek,
H›z ifadesi bilinen bir tepkime için tepkime mekanizmas› önerebilecek, 
Mekanizmas› belirlenen bir tepkime için h›z ifadesini yazabilecek,
Kataliz konusunu aç›klayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Kimyasal Kinetik
• Tepkime H›z›
• H›z ‹fadesi
• Tepkime Derecesi
• Bafllang›ç H›zlar› Yöntemi
• Yar›lanma Ömrü

• Etkinleflme Enerjisi
• Geçifl Hali
• Ara Ürün
• Arrhenius Eflitli¤i
• Tepkime Mekanizmas›
• Kataliz

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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N
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Genel Kimya Kimyasal Kinetik

• G‹R‹fi
• TEPK‹ME HIZI
• DER‹fi‹M‹N TEPK‹ME HIZINA ETK‹S‹:

HIZ ‹FADES‹ VE TEPK‹ME DERECES‹
• DER‹fi‹M‹N ZAMANA GÖRE DE⁄‹-

fi‹M‹
• ETK‹NLEfiME ENERJ‹S‹
• TEPK‹ME MEKAN‹ZMASI
• KATAL‹Z
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G‹R‹fi
Kimyasal kinetik, bir tepkimenin tepkenlerden ürünlere dönüflümü s›ras›nda (gi-
dilen yolda) ne oldu¤uyla ve dönüflümün ne kadar h›zl› oldu¤uyla ilgilenen kim-
yan›n bir alan›d›r. Bir baflka ifade ile kimyasal kinetik; bir tepkimenin h›z›n›n be-
lirlenmesinin yan› s›ra, tepkimenin ilerleyiflinde izledi¤i yolu yani tepkime meka-
nizmas›n› ayd›nlatmay› amaçlayan bir bilim dal›d›r. Günlük yaflamda gördü¤ümüz
olaylar baz› tepkimelerin yavafl, baz›lar›n›n h›zl› ve tepkime h›zlar›n›n koflullara
ba¤l› oldu¤unu göstermektedir. Örne¤in ›s› üretmek için kulland›¤›m›z do¤algaz,
kömür gibi maddelerin yanma tepkimeleri (oksijen ile tepkimeleri) çok h›zl› ger-
çekleflirken, demirin oksijen ile tepkimesi yani pas (Fe2O3) oluflumu yavafl gerçek-
leflir. Bir g›da maddesi so¤utucuda korundu¤u zaman d›flar›da b›rak›ld›¤› zamana
göre daha geç bozulur.

Bu bölümde kimyasal tepkimeler için tepkime h›zlar›n›n, h›z ifadelerinin ve
mekanizmalar›n›n nas›l belirlendi¤ini, tepkime h›z›na deriflim ve s›cakl›k gibi de-
¤ifltirilebilir faktörlerin etkisinin nas›l oldu¤unu ö¤renece¤iz. 

TEPK‹ME HIZI
H›z, bir süreçteki birim zamandaki de¤iflim olarak ifade edilir. Örne¤in günlük ya-
flamda bir uça¤›n h›z› 800 km/saat fleklinde ifade edilebilir. Burada de¤iflim bir sa-
atte uça¤›n uçtu¤u mesafedir. Kimyasal tepkimede birim zamandaki de¤iflim ola-
rak tepken ve ürünlerin deriflimlerindeki de¤iflim kastedilir. Bir kimyasal tepkime-
de h›z, birim zamanda tepkenlerin veya ürünlerin deriflimlerindeki de¤iflimlerle
orant›l›d›r. 

fiimdi fiekil 9.1 de flematik olarak gösterilen A tepkeninin B ürününe dönüfltü-
¤ü basit bir tepkimeyi ele alarak tepkime h›z›n› tart›flal›m. 

A → B
fiekil 9.1 de görüldü¤ü gibi, A tepkeninin deriflimi zamanla azal›rken, B ürününün
derifliminde ise A n›n tükenme (tepkimeye girme) miktar› ve h›z›yla orant›l› olarak
art›fl meydana gelmektedir. Bu durumun grafi¤i fiekil 9.2 de gösterilmifltir. B deri-
flimindeki zamanla olan art›fl›n do¤rudan denklefltirilmifl denklemdeki stokiyomet-
ri ile iliflkili olaca¤› aç›kt›r. Bu tepkime için B ürününün oluflum h›z›, A tepkeninin
tükenme h›z›na eflittir. Sonuç olarak, böyle bir tepkimenin kineti¤i A derifliminde-
ki azalma veya B deriflimindeki art›fl izlenerek belirlenebilir. A veya B nin deriflim-
lerindeki de¤iflimlere göre bu tepkimenin h›z› flu flekilde ifade edilebilir:

Kimyasal Kinetik

Kimyasal kinetik tepkime
h›zlar› ve mekanizmalar› ile
ilgilenir.



veya

Burada verilen tepkime h›z› belli bir zaman aral›¤›ndaki tepkime h›z› oldu¤undan
ortalama tepkime h›z›d›r. Dolay›s›yla ortalama tepkime h›z›n›n de¤eri seçilen t1
ve t2 zamanlar›na ba¤l›d›r. Çünkü kimyasal tepkimeler s›ras›nda bir deriflimin de-
¤eri, dolay›s›yla tepkimenin h›z›, zamana ba¤l› olarak de¤iflir. Kimyasal tepkime-
lerdeki h›z flöyle bir olaydaki h›z gibidir. Bir topu düz bir zeminin üstünde saatte
30 km h›zla yuvarlad›¤›m›z› düflünelim. Topun h›z› zamanla topun zemine sürtün-
mesi nedeniyle azal›r ve en sonunda top durur (h›z 0 olur). Bu süreçte herhangi
iki zaman aral›¤›nda ölçtü¤ümüz h›zlar› kullanarak belirleyece¤imiz bir h›z o za-
man aral›¤›nda topun ortalama h›z› olur.

E¤er tepkime h›z›n› belirlemek
için bir tepkenin deriflimindeki de-
¤iflim izlenirse, bu durumda tepke-
nin deriflimindeki de¤iflim negatif
bir de¤erdir. Tepkime h›z›n› nega-
tif bir büyüklük olarak ifade etme-
mek için h›z eflitli¤inin sa¤ taraf›na
bir eksi iflareti konur. Bunu yukar›-
da tepken A ya göre yaz›lm›fl tep-
kime h›z› eflitli¤inde görebilirsiniz.
Di¤er yandan tepkime h›z›n›n ürün
yani B oluflumuna göre ifade edil-
mesi durumunda B nin deriflimi za-
manla artt›¤›ndan deriflimdeki de-
¤iflim pozitif bir de¤er olur. Tepki-
me h›z›n›n birimi mol/L zaman d›r

ve genellikle mol/L s, mol/L dak, mol/L sa veya mol/L gün birimleriyle ifade edilir.
Yukar›da tepkime h›z›n›n tepkime süresince sabit olmad›¤›n› ifade etmifltik.

fiimdi konuyu daha iyi irdelemek için afla¤›da belli zamanlarda deneysel olarak el-
de edilmifl deriflim de¤erleri verilen bir tepkimeyi örnek olarak inceleyelim. Bu
tepkimenin denklefltirilmifl tepkime denklemi

Tepkime hızı =
[B]

=
[B] – [B]

–
2 1

2 1

∆
∆t t t

t t

Tepkime hızı = –
[A]

= –
[A] – [A]

–
2 1

2 1

∆
∆t t t

t t
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fiekil 9.1

A → B
Tepkimesinin
Zaman Ba¤l›
Yürümesi
(A: &; B: n)
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fiekil 9.2

A → B
Tepkimesinde
Tepken ve Ürün
Derifliminin
Zamanla De¤iflimi
(A: &; B: n)

mol/L, molariteye eflit
oldu¤undan tepkime h›z
biriminde örne¤in mol/L s
olan birim M/s olarak da
gösterilebilir.



2A → 4B + C

fleklindedir. Tepkime stokiyometrisi gere¤i 2 mol A tükendi¤inde toplam 5 mol
ürün oluflmaktad›r. Tepkime ilerledikçe A n›n deriflimi azal›rken tepkime denkle-
mindeki stokiyometriye göre B ve C nin deriflimlerinde art›fl olmaktad›r.

fiimdi yukar›daki veriyi kullanarak belli zaman aral›klar›nda tepkime h›zlar›n›
hesaplayal›m. Hesaplamalar sonucu elde edilen bu tepkime h›zlar›n›n ortalama bir
de¤er oldu¤unu göreceksiniz. Örnek tepkimemizdeki B için oluflum h›z›;

oldu¤una göre örne¤in 0-50 s zaman aral›¤›nda B için oluflum h›z›;

olur. Yine B nin 200-250 s zaman aral›¤›nda ortalama oluflum h›z› ise afla¤›daki fle-
kilde bulunur.

Görüldü¤ü gibi farkl› zaman aral›klar›nda belirledi¤imiz B nin oluflum h›zlar›
farkl›d›r ve elde edilen de¤erler o zaman aral›klar›na karfl›l›k gelen B nin ortalama
oluflum h›zlar›d›r. Ayr›ca 200-250 s aral›¤›nda ortalama oluflum h›z›n›n 0-50 s ara-
l›¤›ndaki h›z›ndan düflük oldu¤unu görebilirsiniz. Bununla ilgili olarak tepkimeler-
de deriflim de¤ifliminin zamanla azald›¤›n› yukar›da belirtmifltik.

Bu tepkime için 200-250 s zaman aral›¤›nda C nin (ortalama) oluflum h›z›n› ve
A n›n (ortalama) tükenme h›z›n› hesaplarsak,

ve

C nin oluşum hızı =
[C]

= 
0,100 M – 0,086 M

250 s –
∆
∆t 2200 s

= 2,8 10  M / s–4×

B nin oluşum hızı =
[B]

= 
0,398 M – 0,342 M

250 s –
∆
∆t 2200 s

= 1,12 10  M / s dir.–3×

∆
∆

×
[B]

= 
0,108 M – 0 

50 s – 0 
= 2,16 10  M / s–3

t

B nin oluşum hızı =
[B]

= 
[B] – [B]

–
2 1

2 1

∆
∆t t t

t t

Zaman (s) [A] (M) [B] (M) [C] (M)

0 0,350 0 0

50 0,296 0,108 0,027

100 0,249 0,202 0,051

150 0,210 0,280 0,070

200 0,179 0,342 0,086

250 0,151 0,398 0,100

300 0,126 0,448 0,112

350 0,107 0,486 0,122
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bulunur.
Tepkime h›z›n›, tepken veya ürün deriflimlerine göre ifade edebilece¤imizi ve

tepkime h›z›n›n tepken veya ürünlerin deriflimlerindeki de¤iflmeler ile orant›l› ol-
du¤unu söylemifltik. Yukar›daki hesaplamalardan da görüyoruz ki ayn› zaman ara-
l›¤›nda olmak kofluluyla tepkenlerin tükenme h›zlar› ile ürünlerin oluflum h›zlar›
tepkime stokiyometrisine ba¤l›d›r. Örnek tepkimemizdeki 200-250 s aras›nda A
n›n ortalama tükenme h›z›n›n (5,6×10–4 M/s), B nin oluflma h›z›n›n (11,2×10–4

M/s) yar›s›, C nin oluflum h›z›n›n (2,8×10–4 M/s) iki kat› oldu¤unu yukar›daki he-
saplamalar›m›zda görebilirsiniz. 2A → 4B + C fleklinde olan tepkime stokiyometri-
sine göre de bu h›zlar›n bu flekilde olmas› gerekir. Gördü¤ünüz gibi bir tepkime-
de, herbir bileflenin tükenme veya oluflum h›z› tepkime stokiyometrisine ba¤l› ola-
rak farkl› farkl› olabilmektedir. Bu nedenle bir tepkime için tepken ve ürün stoki-
yometrisine ba¤l› olmayan bir tepkime h›z› daha kullan›fll›d›r. Bir tepkime için ge-
nel bir tepkime h›z›, bir tepkime bilefleninin oluflum veya tükenme h›z›n›n o bilefle-
nin tepkime denklemindeki stokiyometrik katsay›s›na bölünmesi ile elde edilebilir.
O halde yukar›daki örnek tepkimemiz için tepkime h›z› ile tepkenlerin tükenme
h›zlar› ve ürünlerin oluflum h›zlar› flu flekilde iliflkilendirilebilir. 

Bu eflitli¤e göre B nin oluflum h›z› C nin oluflum h›z›n›n 4 kat›, A n›n tükenme
h›z›n›n 2 kat›d›r. Bu durumda 200-250 s aras›nda yukar›daki örnek tepkimemizin
(ortalama) tepkime h›z› 2,8×10–4 M/s dir. 

Afla¤›da denklefltirilmifl denklemi verilen tepkimede NO ve O2 nin tükenme h›zlar›n›, NO2

nin oluflum h›z› ile iliflkilendiriniz. E¤er                                          ise, ayn› zaman aral›-

¤›nda                 nedir? 

2NO(g)+O2(g)  $ 2NO2(g) 

Buraya kadar bir tepkimenin belirli bir zaman aral›¤›ndaki h›z›ndan yani ortala-
ma tepkime h›z›ndan bahsettik. Kimyasal kinetikte tepkimenin belli bir an›ndaki h›-
za karfl›l›k gelen anl›k h›z kavram› da vard›r. Anl›k h›z herhangi bir t an›ndaki h›z-
d›r. fiimdi bir tepkenin veya ürünün derifliminin zamana göre de¤iflim grafi¤inden
anl›k h›z›n nas›l bulunaca¤›n› görelim. fiekil 9.3 de 2A → 4B + C tepkimesi s›ras›n-
da A n›n derifliminin zamanla de¤iflim grafi¤i verilmifltir ve bu grafi¤i kullanarak
herhangi bir anda A n›n anl›k tükenme h›z›n› belirleyebiliriz. Grafikteki e¤ri üstün-
de bulunan herhangi bir noktadan e¤riye çizilen te¤etin e¤imi o noktaya karfl›l›k
gelen zamandaki anl›k h›z› verir. Örnek olarak 120. saniyedeki anl›k h›z› hesapla-
yal›m. fiekil 9.3 deki e¤riye 120. saniyeye karfl›l›k gelen noktada te¤et çizilirse, bu
te¤etin e¤imi bu anda A n›n anl›k tükenme h›z›n› verir ve flu flekilde hesaplan›r:

E¤im = 

Tepkime hızı = – 
1
2

[A]
 = 

1
4

[B]
 = 

[C]∆
∆

∆
∆

∆
∆t t t

A nın tükenme  hızı = –
[A]

= –
(0,151 M – 0,179 M)

2
∆
∆t 550 s – 200 s

= 5,6 10  M / s–4×
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t

== 8,0 10  M / s–4×

Tepkime bafllang›ç h›z›, 
t = 0 an›ndaki anl›k tepkime
h›z›d›r. t=0 an›nda en
yüksek de¤erinde olan
tepkime h›z›, tepken
derifliminin zamanla
azalmas›na ba¤l› olarak
düfler.

Ortalama tepkime h›z› bir
zaman aral›¤›ndaki h›z,
anl›k tepkime h›z› belli bir t
an›ndaki h›zd›r. Ortalama
h›zda zaman aral›¤› (Δt)
s›f›ra yaklaflt›¤› zaman
ortalama h›z anl›k h›za
yaklafl›r.



A için bulunan bu anl›k tükenme
h›z›ndan tepkime denklemindeki sto-
kiyometri kullan›larak 120. saniyede-
ki tepkimenin anl›k tepkime h›z› bu-
lunur. Tepkime denklemindeki stoki-
yometri gere¤i bu tepkimenin 120. sa-
niyedeki anl›k tepkime h›z› 4,0×10–4

M/s olur. Tepkimenin bafllad›¤› an-
daki (t=0 an›ndaki) anl›k tepkime h›-
z›na tepkime bafllang›ç h›z› denir.

E¤er aksi belirtilmemiflse bundan
sonra h›z olarak verilen de¤erler an-
l›k h›z de¤erleridir. 

DER‹fi‹M‹N TEPK‹ME HIZINA ETK‹S‹: HIZ ‹FADES‹ VE
TEPK‹ME DERECES‹
Bir tepkime için zamana ba¤l› tepkime bileflenlerinin deriflimleri deneysel ola-
rak belirlendikten sonra tepkime kineti¤i çal›flmalar›nda bir sonraki ad›m, bir
veya daha fazla tepkenin deriflimi ile tepkime h›z› aras›ndaki matematiksel ilifl-
kiyi veren h›z ifadesini türetmektir. H›z ifadesi, h›z ve deriflimler aras›ndaki
iliflkiyi ifade eder ve daima tepken deriflimleri ile bir veya daha fazla sabitin
bir fonksiyonudur.

fiimdi afla¤›da verilen genel tepkimeyi ele alal›m.
aA + bB → cC + dD
Burada A ve B nin tepkenleri, C ve D nin ise ürünleri gösterdi¤ini, a, b, c ve d

nin ise tepken ve ürünlerin stokiyometrik katsay›lar› oldu¤unu biliyoruz. Bir tep-
kime h›z›n›n tepken deriflimleri ile iliflkisi h›z ifadesi ile verilir ve bir tepkimeye ait
h›z ifadesi daima deneysel olarak belirlenmelidir. Yukar›daki genel tepkime için
h›z ifadesi;

fleklinde yaz›labilir. H›z ifadesindeki k sabitine h›z sabiti denir. H›z sabitinin
say›sal de¤eri, s›cakl›k sabit kalmak koflulu ile, tepken veya ürün deriflimlerinde
meydana gelen de¤iflikliklerden etkilenmez. Ayr›ca, tepkime h›z› zamana ba¤l›
olarak de¤iflirken, k nin de¤eri tüm tepkime süresince sabittir. k sabitinin bü-
yüklü¤ü tepkime h›z› ile ilgili oldukça önemli bilgiler verir. H›zl› tepkimelerin k
sabiti büyük, yavafl tepkimelerin ise küçüktür. H›z ifadesindeki m ve n üsleri
tepkime h›z›n›n A ve B tepkenlerinin deriflimlerine ne derecede ba¤l› oldu¤unu
ve s›ras›yla A ve B ye göre tepkime derecelerini göstermektedir. Bu durumda
bu tepkime A tepkenine göre m nci dereceden, B tepkenine göre n nci derece-
dendir. Bir tepkimenin tepkenlere göre derecelerini gösteren m, n,... gibi üslerin
say›sal de¤erleri ile denklefltirilmifl tepkime denklemindeki stokiyometrik katsa-
y›lar aras›nda bir iliflki yoktur (Not: Sadece ileride görece¤imiz basit tepkime-
lerde, tepkime dereceleri (m ve n) ile stokiyometrik katsay›lar (a ve b) aras›n-
da birebir iliflki vard›r). Tepkimelerde tepkenlerin tepkime derecelerini gösteren
bu üsler genelde pozitif tam say›lar olurken, baz› tepkimelerde negatif bir say›,
s›f›r veya kesirli bir say› da olabilmektedir. Bu üslerin toplam› tepkimenin (top-
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Zamana Ba¤l›l›¤›
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2A → 4B + C tepkimesinin
verisi, zamana ba¤l› olarak
tepkime bileflenlerinin
deriflimlerini veren veriye bir
örnektir.

H›z ifadesi, baz›
kaynaklarda ‘h›z yasas›’
veya ‘h›z eflitli¤i’ olarak da
ifade edilmektedir.

Tepkime hızı = [A] [B]k m n



lam) derecesini verir. Baflka bir deyiflle, tepkime derecesi h›z ifadesinde bulu-
nan deriflim terimlerinin üslerinin toplam›d›r. Tepkime h›z sabitinin (k) birimi
ise tepkimenin derecesine ba¤l› olarak de¤iflir. k nin birimi, birinci dereceden
bir tepkime için zaman –1, ikinci dereceden tepkime için M –1 zaman –1, üçün-
cü dereceden tepkime için M –2 zaman –1 olur. 

Bir tepkimeye iliflkin h›z ifadesi daima deneysel verilerden türetilmelidir. Tepkimenin
denklefltirilmifl denklemindeki stokiyometrik katsay›lara bak›larak h›z ifadesi yaz›lamaz.

fiimdi bir örnek tepkime üzerinde tepkime derecesini görelim:

2NO2(g) + F2(g) → 2NO2F(g) tepkimesi için h›z ifadesi
Tepkime h›z› = k [NO2][F2] 

fleklinde bulunmufltur. Bu h›z ifadesine göre bu tepkime ikinci dereceden bir
tepkimedir. Çünkü [NO2] ve [F2] terimlerinin üslerinin toplam› 2 dir. Bir tepke-
ne göre tepkime derecesi ise h›z ifadesinde o tepkene ait terimin üssüdür. Bu
nedenle, bu tepkime NO2 ye göre birinci dereceden, F2 ye göre de birinci de-
recedendir.
Afla¤›da, çeflitli tepkimeler ve h›z ifadeleri örnek olarak verilmifltir.

2NO(g) + 2H2(g) → N2(g) + 2H2O(s) Tepkime h›z› = k [NO]2[H2]
2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g) Tepkime h›z› = k [N2O5]
H2(g) + I2(g) → 2HI(g) Tepkime h›z› = k [H2][I2]

Bu son tepkime için h›z ifadesindeki tepkenlere göre tepkime dereceleri ile tepki-
menin stokiyometrik katsay›lar›n›n ayn› olmas› sadece tesadüftür.

H›z ‹fadesinin Deneysel Olarak Belirlenmesi: Bafllang›ç 
H›zlar› Yöntemi
Bir tepkimenin h›z ifadesini türetebilmek için, tepken bafllang›ç deriflimlerinin
bir fonksiyonu olarak tepkimenin bafllang›ç h›zlar›n›n ölçüldü¤ü bir seri deney
yürütmek gerekir. Bu flekilde belirlenecek olan h›z ifadesindeki üslerin say›sal
de¤erleri yani tepkime h›z›n›n her bir tepken deriflimine göre derecesi belirle-
nir. E¤er bir tepkime, bir tepkene göre s›f›r›nc› dereceden ise onun tepkimede
derifliminin de¤iflmesi tepkime h›z›n› etkilemez. E¤er bir tepkime, bir tepkene
göre birinci dereceden ise o tepkenin deriflimindeki de¤iflme tepkime h›z›n›n
ayn› oranda de¤iflmesine sebep olur. Bu durumda tepken deriflimi 2 kat›na ç›-
k›nca tepkime h›z› da iki kat›na ç›kar. Tepkime bir tepkene göre ikinci derece-
den oldu¤u zaman tepken deriflimi örne¤in 2 kat›na ç›karsa tepkimenin h›z› da
22 = 4 kat›na ç›kar. Tepkime bir tepkene göre üçüncü dereceden ise tepkenin
derifliminin 2 kat artt›r›lmas› durumunda tepkimenin h›z› 23 = 8 kat artar. H›z
denklemleriyle ilgili çal›flmalarda, tepkime h›z›n›n deriflime ba¤l› oldu¤unu an-
cak h›z sabitinin ba¤l› olmad›¤›n› hat›rlamak önemlidir. 
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Tepkime derecesi; h›z
ifadesindeki deriflim
terimlerinin üslerinin
toplam›d›r.

Bafllang›ç h›zlar› yöntemi ile
bir tepkimeye iliflkin h›z
ifadesi belirlenirken,
genellikle tepkenlerden
birinin deriflimi sabit
tutulurken, di¤erinin
deriflimi basit katlarda
(örne¤in 2, 3 vb.) artt›r›larak
tepkime bafllang›ç h›zlar›n›n
ölçüldü¤ü bir seri deney
yürütülür.



Belirli bir s›cakl›kta A ve B tepkenlerinin birkaç farkl› bafllang›ç deriflimleri için
A + B → C tepkimesinin bafllang›ç h›zlar› afla¤›daki çizelgede verilmifltir.

Bu verileri kullanarak,
a. Tepkimenin h›z ifadesini,
b. H›z sabitinin de¤erini,
c. [A]0 = 0,25 M ve [B]0 = 0,20 M ise tepkimenin bafllang›ç h›z›n› belirleyiniz.

Çözüm:
a. H›z ifadesinin

Tepkime h›z› = k [A]m[B]n

fleklinde oldu¤unu varsayabiliriz. Burada hedefimiz m ve n de¤erlerini bulmakt›r. 
1. ve 3. deneylerde A bafllang›ç deriflimi sabit iken B bafllang›ç deriflimi iki ka-

t›na ç›kar›lm›fl ve bu durumda tepkimenin bafllang›ç h›z› iki kat artm›flt›r. Buradan
tepkime h›z›n›n B ye göre birinci dereceden oldu¤u ç›kar›labilir. Bunu hesapla da
flu flekilde yapabiliriz.

Buradan 2 = 2n ve n = 1 bulunur.
1. ve 2. deneyler incelendi¤inde A bafllang›ç deriflimi iki kat›na ç›kt›¤›nda ve

B bafllang›ç deriflimi sabit tutuldu¤unda tepkime bafllang›ç h›z›n›n 4 kat artt›¤›
görülmektedir. Bu sonuç h›z›n A derifliminin karesi ile orant›l› oldu¤unu göste-
rir. Buna göre tepkime A ya göre ikinci derecedendir. Bunu hesapla da göste-
rebiliriz.

Buradan 4 = 2m ve m = 2 bulunur.
Bu durumda bu tepkimenin h›z ifadesi,

Tepkime h›z› = k [A]2[B]1 = k [A]2[B]
olur.
b. Tepkime h›z› = k [A]2[B] oldu¤una göre, örne¤in 1. deneydeki verileri bu h›z ifa-
desinde yerine koyarsak 

8×10–4 M/s = k (0,20 M)2 (0,20 M)
k = 0,10 M–2 s–1 olur.

c. Tepkime h›z› = k [A]2[B] = (0,10 M–2 s–1)(0,25 M)2 (0,20 M) = 12,5×10–4 M/s
bulunur.

Tepkime 2 başlangıç hızı
Tepkime 1 başlangıç hızıı

 = 
32 10  M / s

8 10  M / s
 = 

[0,4] [0,2]

[0,2

–4

–4

×

×

k

k

m n

]] [0,2]
 = 

[0,4]

[0,2]
 

m n

m

m

Tepkime 3 başlangıç hızı
Tepkime 1 başlangıç hızıı

 = 
16 10  M / s

8 10  M / s
 = 

[0,2 M] [0,4 M]–4

–4

×

×

k

k

m n

[[0,2 M] [0,2 M]
 = 

[0,4]

[0,2]m n

n

n

Deney no [A]0 (M) [B]0 (M) Bafllang›ç h›z› (M/s)

1 0,20 0,20 8×10-4

2 0,40 0,20 32×10-4

3 0,20 0,40 16×10-4
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N2O5 in 55 ºC deki bozunma tepkimesi 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g) için afla¤›daki veri-
ler elde edilmifltir.

Buna göre bu tepkimenin h›z ifadesini türeterek, h›z sabitini hesaplay›n›z.

DER‹fi‹M‹N ZAMANA GÖRE DE⁄‹fi‹M‹

Birinci Dereceden Tepkimeler
Birinci dereceden bir tepkimenin h›z›n›n tek bir tepkenin derifliminin birinci kuv-
vetine ba¤l› oldu¤unu gördük. 

A → ürünler 
birinci dereceden bir tepkimesi için tepkime h›z›;

ve Tepkime h›z› = k [A]

fleklinde ifade edilebilir ve buradan

eflitli¤i yaz›labilir. A n›n bafllang›ç deriflimi (t = 0 an›ndaki deriflim) ile herhangi bir
andaki deriflimi (t = t an›ndaki deriflim) için bu denklemin integrali al›nd›¤›nda;

= –kt veya ln[A]t - ln[A]0 = –kt veya ln[A]t = –kt + ln[A]0

ba¤›nt›lar› elde edilir. Bunlara
integre edilmifl birinci derece-
den h›z ifadesi de denir. Bura-
da [A]t ve [A]0 s›ras›yla t an›nda
ve t = 0 an›nda A n›n deriflimi-
dir. Yukar›daki son ba¤›nt›, y
= mx + b fleklinde bir do¤ru
denklemidir ve burada m e¤im,
b de y-kaymas›d›r. Bu nedenle
zaman karfl› ln[A] grafi¤i (fiekil
9.4) birinci dereceden tepki-
meler için bir do¤ru verir ve
do¤runun e¤imi –k ye, y–kay-
mas› da ln[A]0 a eflittir.

Deney no [N2O5]0 (M) Bafllang›ç h›z› (M/s)

1 0,10 1,70×10-4

2 0,35 5,95×10-4
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t

fiekil 9.4

Birinci Dereceden
Bir Tepkime ‹çin
ln[A]-t Grafi¤i



Belirli bir s›cakl›kta N2O5 in bozunma tepkimesine ait veriler afla¤›daki çizelgede
verilmifltir.

Bu verileri kullanarak tepkimenin birinci dereceden oldu¤unu gösterip, k n›n de-
¤erini bulunuz.

Çözüm:
Tepkime birinci dereceden ise t ye karfl› ln[N2O5] in grafi¤i bir do¤ru vermelidir.
Verilen deriflim de¤erlerinin logaritmalar› al›n›p bunlar ln[N2O5]–t grafi¤ine geçiril-
di¤inde afla¤›daki grafik elde edilir.

Görüldü¤ü gibi t ye karfl› ln[N2O5] in grafi¤i bir do¤ru vermektedir ve bu durum
tepkimenin birinci dereceden oldu¤unu gösterir. Grafikten do¤runun e¤imi, do¤-
ru üzerinde rastgele (ancak oldukça aral›kl›) iflaretlenen iki nokta ve bu noktalar›n
de¤erlerinden hesaplan›r. Örne¤in t=300 dak ve t=700 dak anlar› için ln[N2O5] de-
¤erleri grafikten okunur ve e¤im bu de¤erlerden afla¤›daki flekilde hesaplan›r.

k = –e¤im oldu¤undan, k = 2,23×10-3 dak–1 dir.

Birinci dereceden bir tepkimenin yar›lanma ömrü eflitli¤i afla¤›daki flekilde tü-
retilebilir. Yar›lanma ömrü, bir maddenin (tepkenin) derfliminin veya kütlesinin
veya bas›nc›n›n yar›ya düflmesi için geçmesi gereken zamand›r.

idi. Bir yar› ömürlük zaman geçti¤inde [A]t=[A]0/2 olur. ln
[A]

[A]
 = –

0

t kt

Eğim = 
(ln[N O ])

 = 
–5,76 – –4,87

700 dak – 300 d
2 5∆

∆
( )

t aak
 = – 2,23 10 dak–3 –1×

t (dak) 0 200 400 600 800 1000

[N2O5] (M) 1,5×10–2 9,6×10–3 6,2×10–3 4,0×10–3 2,5×10–3 1,6×10–3

t (dak) 0 200 400 600 800 1000

ln[N2O5] –4,200 –4,646 –5,083 –5,521 –5,991 –6,438
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Bu durumda

yaz›labilir. Buradan

bulunur.
Birinci dereceden tepkime için yar›lanma ömrünün (t1/2) tepkimenin bafllang›ç

derifliminden ba¤›ms›z oldu¤una dikkat ediniz. Bu nedenle, birinci dereceden bir
tepkimenin herhangi bir an›nda yar›lanma ömrünün de¤eri ayn›d›r, de¤iflmez.

(CH3)2O(g) → CH4(g) + H2(g) + CO(g)
Yukar›da verilen dimetil eterin 510 ºC deki bozunma tepkimesi birinci derecedendir ve
h›z sabiti 6,8×10–4 s–1 dir. Sabit hacimli bir kapta yürütülen tepkimede, dimetil eterin
bafllang›ç bas›nc› 1,20 atm ise 300 s sonraki k›smi bas›nc›n› ve tepkimenin yar›lanma
ömrünü belirleyiniz?

‹kinci Dereceden Tepkimeler
‹kinci dereceden bir tepkimenin h›z›, iki farkl› tepkenin her birine birinci derece-
den ba¤l› olan veya bir tepkenin deriflimine ikinci dereceden ba¤l› olan tepkime-
lerdir. Bu dersin kapsam›nda iki farkl› tepkenin her birine birinci dereceden ba¤l›
olan tepkimelerin kineti¤i üzerinde durmayaca¤›z. Bir tepkenin deriflimine ikinci
dereceden ba¤l› olan tepkimelerin kineti¤i için;

ve Tepkime h›z› = k [A]2

buradan

yaz›labilir. Bu ifadenin A n›n bafllang›ç deriflimi ile herhangi bir t an›ndaki derifli-

mi aras›nda integrali al›n›rsa afla¤›daki ba¤›nt› elde edilir.

Bu ba¤›nt›, bir do¤ru denklemidir. E¤er bir tepkime ikinci dereceden ise, t ye kar-
fl› 1/[A] grafi¤i çizildi¤inde bir do¤ru elde edilir ve bu do¤runun e¤imi k yi, y-kay-
mas› da 1/[A]0 › verir.

‹kinci dereceden bir tepkimenin yar›lanma ömrü için

yaz›labilir ve buradan

elde edilir. Birinci dereceden tepkimelerin aksine ikinci dereceden tepkimelerin
yar›lanma ömürleri tepkenin bafllang›ç deriflimine ba¤l›d›r.

t
k1/2

0

=
1

[A]

1
[A] / 2

= +
1

[A]0
1/2

0

kt

1
[A]

= +
1

[A]0t

kt

–
[A]

A
∆
∆

= 


t

k   
2

Tepkime hızı = –
[A]∆
∆t

t   = 
0,693

1/2 k

ln
[A] / 2

[A]
 = –0

0
1/2kt
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Birinci veya ikinci dereceden
oldu¤u düflünülen bir
tepkimenin tepkime
derecesini belirlemek için
zamana karfl› çizilen ln[A] ve
1/[A] grafikleri kullan›labilir.
E¤er ln[A]-t grafi¤i bir do¤ru
verirse tepkime birinci
dereceden, 1/[A]-t grafi¤i bir
do¤ru verirse tepkime ikinci
derecedendir.



NOBr nin gaz faz›nda gerçekleflen bozunma tepkimesi ikinci dereceden olup tepkimenin
10 °C deki h›z sabiti 0,80 M–1 s–1 olarak belirlenmifltir. NOBr nin bafllang›ç deriflimi 0,45
M oldu¤u zaman tepkimede ne kadar süre sonra 0,35 M NOBr tükenir?

S›f›r›nc› Dereceden Tepkimeler
S›f›r›nc› dereceden bir tepkimenin h›z ifadesinde deriflim terimlerindeki üslerin
toplam› s›f›rd›r yani tepkime h›z› tepken derifliminden ba¤›ms›zd›r. Bu durumda
tepkime h›z›, h›z sabitine eflittir ve tepkime süresince de¤iflim göstermez. 

A → ürünler
Tepkime h›z› = k [A]0 = k

olup s›f›r›nc› dereceden bir tepkime için integrali al›nm›fl h›z ifadesinde tepken de-
riflimi ile zaman afla¤›da verilen flekilde iliflkilidir.

[A]t=–kt + [A]0

S›f›r›nc› dereceden oldu¤u bilinen bir tepkimede tepkenin bafllang›ç deriflimi 0,012 M ve
t = 135 s an›ndaki deriflimi 0,0084 M ise bu tepkimenin h›z›n› hesaplay›n›z.

ETK‹NLEfiME ENERJ‹S‹
1888 de Svante Arrhenius moleküllerin tepkimeye girmek için belirli bir de¤erde
kinetik enerjiye sahip olmalar› gerekti¤ini ifade etmifltir. E¤er iki molekül toplam-
da bu enerjiden daha az enerjiye sahipken çarp›fl›rlarsa, çarp›flman›n ard›ndan bir-
birlerinden ayr›larak farkl› yönlere giderler. Yani bir tepkime gerçekleflmez. Bu du-
rum afla¤›da flematik olarak gösterilmifltir.

Buna karfl›n, e¤er moleküllerin çarp›flmas› yeterli enerji ile gerçekleflirse ve çar-
p›flma an›ndaki moleküllerin yönlenmeleri de uygunsa, yani moleküller etkin çar-
p›flma gerçeklefltirmiflse tepkime gerçekleflebilir. Buradan tüm etkin çarp›flmalar›n
tepkimeyle sonuçlanaca¤› sonucu da ç›kar›lmamal›d›r. Moleküllerin uygun yön-
lenme ile çarp›flmalar›ndan flu kastedilmektedir: Biraz sonra anlataca¤›m›z fiekil
9.5 de e¤rinin maksimum noktas›n›n üstünde bir yap› gösterilmifltir. Bu yap›da NO
nun N atomu, O3 ün yanda bulunan O atomlar›ndan biri ile etkileflmektedir (yani
çarp›flmaktad›r). Bu tepkime için bu yönlenme uygun bir yönlenmedir ve sonuçta
NO nun N atomu ile O3 den gelen O atomu aras›nda bir ba¤ ve sonuçta NO2 (O-
N-O) bilefli¤i oluflur. ‹ki molekülün çarp›flmas› NO nun O atomu ile O3 ün yanda-
ki O atomlar›ndan birisinin aras›nda da olabilir. Bu çarp›flma uygun yönlenmenin
olmad›¤› bir çarp›flmad›r. Çünkü bu çarp›flma sonucu bir ba¤ oluflumu yani tepki-
me gerçekleflmez.
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Bir tepkimenin gerçekleflebilmesi için çarp›flan moleküllerin sahip olmas› gere-
ken minimum enerjiye tepkimenin etkinleflme enerjisi (Ea) denir. Ea n›n say›sal
de¤eri her bir tepkime için farkl›d›r ve bu de¤er deneysel olarak bulunur. fiimdi bir
tepkimede tepkenler ile ürünlerin enerjileri ve bunlar›n etkinleflme enerjisi ile ilifl-
kilerini görelim.

Bunun için azot monoksit (NO) ve ozon (O3) molekülleri aras›nda gerçekleflen
tepkimeyi örnek olarak verelim. Tepkime sürecinde sistemin potansiyel enerjisin-
deki de¤iflim fiekil 9.5 de gösterilmifltir. 

Potansiyel enerji diyagram› incelendi¤inde, tepkenlerin etkinleflmesiyle (çar-
p›flmas›yla) birlikte sistemin enerjisi artmakta ve bir maksimuma ulaflmaktad›r.
Bu maksimum noktadaki sistemin haline geçifl hali denir. Geçifl halinde tepken
moleküllerindeki ba¤lar›n k›r›lmakta oldu¤u ve ürün moleküllerindeki ba¤lar›n
oluflmakta oldu¤u yüksek enerjili bir yap› oluflur. Bu yap›ya etkinleflmifl (aktif-
leflmifl) kompleks denir. Etkinleflmifl kompleks yeniden tepkenlere dönüflebi-
lirken, yeni ba¤ düzenine sahip maddelere (ürünlere) de dönüflebilir. Tepkime-
lerin büyük bir ço¤unlu¤unda tepkenlerin ürünlere dönüflmeden önce bu yük-
sek enerjili halden geçmeleri gerekir. Dolay›s›yla tepkime s›ras›nda bu enerji en-
gelinin afl›lmas› gerekmektedir. Tepkime gerçekleflirken oluflan bu en yüksek
enerjili halin enerjisi ile moleküllerin tepkimenin bafllang›c›ndaki toplam enerji-
si aras›ndaki fark tepkimenin etkinleflme enerjisidir (Ea). Çok az say›da tepkime-
de etkinleflme enerjisi yok gibidir.
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d›r ve tepkime ekzotermiktir.



S›cakl›k ve Tepkime H›z›: Arrhenius Eflitli¤i
Kimyasal tepkimelerin h›z› s›cakl›k art›fl› ile artar. Daha yüksek s›cakl›kta daha yük-
sek h›z elde edilmesi, s›cakl›k art›fl›yla tepkime h›z sabitinin artmas›ndan kaynak-
lanmaktad›r. Tepkime h›z sabiti ile s›cakl›k aras›ndaki iliflki ilk olarak Arrhenius ta-
raf›ndan ortaya konmufl ve onun ad› ile an›lan afla¤›daki eflitlik ile ifade edilmifltir.

Bu eflitlikte her iki taraf›n logaritmas› al›n›rsa;

elde edilir. Burada k; tepkime h›z sabiti, Ea; tepkimenin etkinleflme enerjisi (J/mol),
R; evrensel gaz sabiti (8,314 J/K mol), T; tepkime s›cakl›¤› (K) ve A ise birimi h›z
sabitinin birimi ile ayn› olan frekans faktörüdür. A, tepkime için birim zamandaki
çarp›flmalar›n s›kl›¤› ve moleküllerin uygun yönlenmeleri ile ilgilidir. Yukar›daki
logaritmas› al›nm›fl Arrhenius eflitli¤i bir do¤ru denklemidir. Dolay›s›yla lnk n›n 1/T
ye karfl› çizilen grafi¤i bir do¤ru verir ve do¤runun e¤imi –Ea/R ye, y–kaymas› ise
lnA ya eflittir.

Ayn› tepkime için iki farkl› s›cakl›kta Arrhenius eflitlikleri yaz›l›p biri di¤erinden
ç›kar›l›rsa afla¤›daki eflitlik elde edilir.

Bu eflitlik ile etkinleflme enerjisini ve T1 s›cakl›¤›ndaki k1 h›z sabitini bildi¤imiz
bir tepkimenin T2 s›cakl›¤›ndaki k2 h›z sabitini hesaplayabiliriz veya iki farkl› s›-
cakl›ktaki k de¤erlerini bildi¤imiz bir tepkimenin etkinleflme enerjisini bulabiliriz.

CH3CHF2 nin afla¤›da verilen tepkimesi için etkinleflme enerjisi 260 kJ/mol dür.
CH3CHF2(g) → CH2CHF(g) + HF(g)

Bu tepkimenin 450 oC deki h›z sabiti 2,8×10–6 s–1 ise 550 oC deki h›z sabitini he-
saplay›n›z.

Çözüm:
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S›cakl›k artt›kça h›z sabiti
artar, dolay›s›yla da tepkime
h›z› artar.
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Hidrojen iyodürün gaz faz›nda gerçekleflen bozunma tepkimesi 2HI(g) → H2(g) + I2(g)
fleklinde olup, 290 °C de tepkime h›z sabiti 5,86×10–7 M–1 s–1, 310 °C de ise 23,56×10-7

M–1 s–1 dir. Tepkime için etkinleflme enerjisini bulunuz.

TEPK‹ME MEKAN‹ZMASI
Baz› kimyasal tepkimelerde tek basamakta (basit tepkimede) ürünler oluflurken
ço¤u tepkime için ürünler birkaç basamak sonunda oluflur. Dolay›s›yla bir kimya-
sal tepkimeye ait denklefltirilmifl tepkime denklemi, ço¤unlukla birkaç basit tepki-
me basama¤›n›n toplam›d›r ve bu denklem tepkimenin nas›l olufltu¤u hakk›nda
herhangi bir bilgi vermez. Bu noktada tepkimenin nas›l olufltu¤unu ve hangi basa-
maklardan geçti¤ini anlamak için uygun bir tepkime mekanizmas›n›n önerilmesi
önemlidir. Tepkime mekanizmas›, tepkenlerin ürünlere dönüflürken olufltu¤u
düflünülen atomik de¤iflimleri tan›mlayan basit tepkimeler dizisidir.

Önerilen tepkime mekanizmalar›nda, basamaklardan biri daima di¤erlerine gö-
re daha yavafl yürür ve bu basamak tüm tepkime için h›z belirleyen basamak
olarak isimlendirilir. H›z belirleyen basamak tüm tepkime h›z›n› s›n›rlar.

Basit Tepkimeler
Bir tepkime mekanizmas›, tepkime s›ras›nda gerçekleflen basit basamaklardan
(tepkimelerden) oluflur. Basit tepkime, tek bir ad›mda (basamakta) oluflan tepki-
medir. Afla¤›da birkaç basit tepkime örnekleri verilmifltir.

CH3Br + OH– → CH3OH + Br–

NO + O3 → NO2 + O2
Basit bir tepkimedeki tepkenler birbirleriyle etkileflerek (çarp›flarak) tepkime

verirler. Yani tepkime vermek üzere karfl›laflan (çarp›flan) yap›lard›r. Basit tepki-
meye tepken olarak kat›lan moleküllerin say›s›na tepkimenin molekülaritesi de-
nir. E¤er, tepkime tepken olarak tek bir molekül içeriyorsa tepkimeye unimole-
küler tepkime, iki molekül içeriyorsa bimoleküler tepkime, üç molekül içeri-
yorsa termoleküler tepkime denir. Termoleküler tepkimelerin gerçekleflme ola-
s›l›¤› unimoleküler ve bimoleküler tepkimelere göre oldukça azd›r. 

E¤er bir tepkimenin tek basamakl› yani basit bir tepkime oldu¤u bilinirse onun
h›z ifadesi de bilinir (yani tepkimenin h›z ifadesi tepkime denkleminden yaz›labi-
lir). Basit bir tepkimenin (basama¤›n) h›z ifadesi do¤rudan onun molekülaritesine
ba¤l›d›r. Örne¤in, genel bir unimoleküler tepkimeyi ele alal›m.

A → ürünler
Bu tepkimenin h›z› birinci dereceden olur.

Tepkime h›z› = k [A]
Afla¤›daki örneklerde oldu¤u gibi bimoleküler tepkimelerde h›z ifadeleri ikinci

dereceden ifadeler olarak yaz›labilir.
A + B → ürünler Tepkime h›z› = k [A][B]
A + A → ürünler Tepkime h›z› = k [A]2

Çok Basamakl› Tepkimelerin Mekanizmalar› ve H›z ‹fadeleri
Bir kimyasal tepkimede denklefltirilmifl tepkime denklemi ile gösterilen net de¤i-
flim, yukar›da da anlat›ld›¤› gibi basit tepkimeler dizisinden oluflan çok basamakl›
bir mekanizma ile oluflabilir. fiimdi bu konu ile ilgili olarak NO2 ve F2 aras›ndaki
ikinci dereceden tepkimeyi ele alal›m.
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Bir tepkime asla h›z
belirleyen basama¤›n
h›z›ndan daha h›zl› yürümez.

Basit tepkime olup
olmad›¤›n› bilmedi¤imiz bir
tepkime için h›z ifadesini
tepkime denklemine bakarak
yazamad›¤›m›z› hat›rlay›n›z.
H›z ifadesi sadece basit
tepkimeler için do¤rudan
denklefltirilmifl tepkime
denkleminden yaz›labilir.



2NO2(g) + F2(g) → 2NO2F(g)
Bu tepkimenin hem NO2 ye göre hem de F2 ye göre birinci dereceden oldu¤u

deneysel olarak belirlenmifltir. Bu tepkime için “bu belirlenen kineti¤e hangi tepki-
me mekanizmas› uymaktad›r?” sorusunun yan›t›n› verebilirsek bu tepkimenin me-
kanizmas›n› da ayd›nlatm›fl oluruz. E¤er bu tepkime tek basamakta yürüyen basit
bir tepkime olsayd› tepkime NO2 ye göre ikinci, F2 ye göre ise birinci dereceden
olurdu. Oysa durumun bu flekilde olmad›¤› h›z ifadesinden ç›kar›labilir. O halde bu
tepkime için flöyle iki basamakl› (basit tepkimeli) bir mekanizma önerebiliriz.

NO2(g) + F2(g) → NO2F(g) + F(g) (Yavafl)
NO2(g) + F(g) → NO2F(g) (H›zl›)

2NO2(g) + F2(g) → 2NO2F(g)
Yukar›da önerilen mekanizmada, ilk basit tepkimede NO2 molekülü F2 mole-

külü ile çarp›flarak bir molekül NO2F ve bir atom F oluflturur. ‹kinci basit tepkime-
de ilk basit tepkimede oluflan F atomu ikinci bir NO2 molekülü ile çarp›flarak bir
molekül NO2F daha oluflturur. Birinci basamakta (ilk basit tepkimede) oluflan F,
tüm tepkime için ne tepken ne de üründür. F basit bir tepkime sonucu oluflmakta
ve bir sonraki basit tepkimede tüketilmektedir. Bu flekilde bir basit tepkimede olu-
flan ve ard›ndan gelen tepkimede tüketilen moleküllere, atomlara ara ürün denir.
Bu tepkimede F ara üründür. Bu mekanizmaya göre ilk basamak tepkimesinin ya-
vafl; ikinci basamak tepkimesinin h›zl› olmas› gerekir. Durumun böyle oldu¤unu
deneysel veriler de desteklemektedir.

Böyle bir tepkime mekanizmas›yla ilgili h›z ifadesi, tepkime mekanizmas›nda
önerilen en yavafl basit tepkimenin h›z ifadesi ile ayn› olup

Tepkime h›z› = k [NO2][F2]
fleklinde yaz›labilir. Bu da deneysel veriler ile belirlenen tepkime ifadesi ile ayn›d›r.

H2(g) + 2ICl(g) → I2(g) + 2HCl(g) tepkimesi için h›z ifadesi; tepkime h›z› = k [H2][ICl]
dir. Bu tepkime için uygun bir mekanizma öneriniz.

Çözüm: 
Tepkimeye ait h›z ifadesi her iki tepkene göre birinci dereceden oldu¤u için tep-
kime basit bir tepkime de¤il basamakl› bir tepkimedir. H›z ifadesi incelendi¤inde,
tepkimenin h›z belirleyen basama¤›nda H2 ile ICl aras›nda bimoleküler bir tepki-
me olmas› gerekir. Bu do¤rultuda bu tepkime için afla¤›daki mekanizma önerilebi-
lir. Bu tepkimede ara ürün HI d›r.

H2(g) + ICl(g) → HI(g) + HCl(g) (Yavafl)
HI(g) + ICl(g) → I2(g) + HCl(g) (H›zl›)

H2(g) + 2ICl(g) → I2(g) + 2HCl(g)

KATAL‹Z
Bir kimyasal tepkimenin h›z›, tepken deriflimi veya s›cakl›k artt›r›larak artt›r›labile-
ce¤i gibi, tepkime ortam›na katalizör ilavesiyle de artt›r›labilir. Katalizörler, tepki-
menin daha düflük etkinleflme enerjisine sahip farkl› bir mekanizma üzerinden yü-
rümesini sa¤layarak tepkime h›z›n› artt›ran maddelerdir. Katalizörler denklefltirilmifl
tepkime denkleminde yer almazlar ve tepkime sonunda de¤iflime u¤ramazlar.

Katalizörün nas›l çal›flt›¤›n› anlamak için hidrojen peroksit (H2O2) in bazik su-
lu çözeltideki bozunma tepkimesini inceleyelim.

2H2O2(sulu) → 2H2O(s) + O2(g)
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H2O2 nin oda s›cakl›¤›nda bozunma tepkimesi, yüksek bir etkinleflme enerjisi (76
kJ/mol) gerektirdi¤i için oldukça yavafl gerçekleflir. Fakat, bu tepkime iyodür (I-)
iyonu varl›¤›nda farkl› bir mekanizma üzerinden yürür ve daha h›zl› gerçekleflir.

H2O2(sulu) + I–(sulu) → H2O(s) + IO–(sulu) (Yavafl)
H2O2(sulu) + IO-(sulu) → H2O(s) + O2(g) + I-(sulu) (H›zl›)

2H2O2(sulu) → 2H2O(s) + O2(g)
Bu tepkimenin h›z ifadesi

Tepkime h›z›=k [H2O2][I
–]

olarak bulunmufltur. Bu da yukar›da verilen mekanizma ile uyumludur. Buradaki
katalizlenmifl tepkime, ilk basama¤›nda katalizörün kullan›ld›¤›, ikinci basama¤›n
sonunda ise yeniden olufltu¤u bir mekanizma ile gerçekleflmektedir. Di¤er yandan
ara ürün IO–, birinci basamakta oluflurken ikinci basamakta tüketilmektedir. ‹lk
basamak, ikinci basama¤a göre daha yüksek etkinleflme enerjisine sahip oldu¤un-
dan bu tepkimede h›z belirleyen basamakt›r.

Kataliz, bir kimyasal tepkimenin h›z›n›n katalizör varl›¤›nda artt›r›lmas› süreci-
dir ve homojen ve heterojen kataliz olarak s›n›fland›r›l›r. Homojen katalizde, ka-
talizör tepkenler ve ürünler ile ayn› fazdad›r. Yukar›da verilen H2O2 nin bozunma
tepkimesi homojen katalize bir örnektir. Di¤er yandan, heterojen katalizde katali-
zör tepken ve ürün moleküllerinden farkl› fazda olur. Heterojen katalizde tepken-
ler genellikle gaz ya da çözeltidedir, katalizör ise tepkenler ile temasta olan genel-
likle bir kat›d›r. Endüstriyel aç›dan önemli olan birçok reaksiyon kat› haldeki kata-
lizör yüzeyinde gerçeklefltirilir. 
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Bir kimyasal tepkimenin h›z›, birim zamanda bir
tepken veya ürünün derifliminde meydana gelen
de¤iflim olarak tan›mlan›r. Tepkimenin h›z›, za-
mana ba¤l› olarak tepkenin veya ürünün derifli-
minde meydana gelen de¤iflim takip edilerek be-
lirlenebilir. Tepkime sürecinde, t = 0 an›ndaki
h›z anl›k bafllang›ç h›z› olarak isimlendirilir ve
bu h›z zamanla azalan tepkime h›z›n›n en yük-
sek oldu¤u de¤erdir.
Deriflim, tepkime h›z›na etki eden en önemli
faktörlerden birisidir. Deriflimin tepkime h›z›na
etkisi h›z ifadesi ile matematiksel olarak ifade
edilir ve genel olarak tepkime h›z› = k [A]m[B]n

fleklinde gösterilir. Burada k, h›z sabiti olup de-
¤eri tepken veya ürün derifliminden ba¤›ms›zd›r
ve sadece s›cakl›kla de¤iflir. m ve n, tepkimenin
s›ras›yla A tepkenine ve B tepkenine göre tep-
kime derecesi olup, m ile n nin toplam› tepki-
menin derecesini verir. Tepkime derecesi, denk-
lefltirilmifl tepkime denklemindeki stokiyomet-
rik katsay›lardan ba¤›ms›z olup, mutlaka deney-
sel olarak belirlenmelidir. Genel olarak tepki-
meler s›f›r›nc›, birinci, ikinci veya üçüncü dere-
ceden olabilir. Bir tepkimenin derecesi bafllan-
g›ç h›zlar› yöntemi ile belirlenebilir. Tepkime
yar›lanma ömrü bir tepkenin derifliminin yar›ya
düflmesi için geçen süredir. Birinci dereceden
tepkimelerde yar›lanma ömrü tepkenin bafllan-
g›ç derifliminden ba¤›ms›zd›r.
Bir kimyasal tepkime, ancak yeterli kinetik ener-
jiye sahip tepken moleküllerinin uygun geometri-
de etkin çarp›flmalar› ile gerçekleflebilir. Etkin çar-
p›flan moleküller, geçifl halindeki yüksek enerjili
etkinleflmifl kompleks olufltururlar. Bu kompleks
ürünlere veya tekrar tepkenlere dönüflebilir. Et-
kinleflmifl kompleks ile tepkenler aras›ndaki ener-
ji fark› tepkimenin etkinleflme enerjisi (Ea) d›r.
Tepkime mekanizmas›, tepkime sürecinde mey-
dana geldi¤i düflünülen atomik de¤iflimleri bir-
kaç basit tepkime önererek tan›mlar. Tepkime
mekanizmas›n›n ayd›nlat›lmas› kimyasal kineti-
¤in önemli bir konusudur. Kimyasal tepkimeler
genellikle basit (tek basamakl›) tepkimeler olma-
y›p birkaç basit tepkimeden oluflurlar. Net tepki-
me denklemi ise bu basamaklar›n toplam› olarak
ifade edilir. Her bir basamak kendine özgüdür

ve farkl› h›zlarda yürür. Basit tepkimeler s›ras›n-
da oluflan baz› ürünler bir sonraki basamakta tü-
ketilirler. Bu yap›lar ara ürün olarak adland›r›l›r
ve denklefltirilmifl tepkime denkleminde yer al-
mazlar. En yavafl basamak tepkimenin h›z belir-
leyen basama¤›d›r ve tepkime h›z› bu basama¤›n
h›z›ndan büyük olamaz.
Kataliz, bir kimyasal tepkimenin h›z›n›n katalizör
varl›¤›nda artt›r›lmas› sürecidir. Katalizörler, tep-
kimenin daha düflük etkinleflme enerjisine sahip
farkl› bir mekanizma üzerinden yürümesini sa¤-
layarak tepkimeyi h›zland›r›rlar. Homojen kata-
lizde, katalizör tepkime faz› ile ayn› fazdad›r. He-
terojen katalizde, katalizör tepkenlerden farkl›
fazdad›r ve yüksek yüzey alan› heterojen kataliz-
de önemlidir. 

Özet
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1. K + 3L + 2M → 2X + 5Y tepkime h›z› (TH) için afla-
¤›daki eflitliklerden hangisi do¤rudur? 

a. TH =

b. TH =

c. TH =

d. TH =

e. TH =

2. Tepkime h›z› ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi
daima yanl›flt›r?

a. Birimi M/s dir.
b. Tepkime süresince sabittir.
c. Tepkenlerin tükenme h›zlar› ile ürünlerin olufl-

ma h›zlar› tepkime stokiyometrisi ile iliflkilidir.
d. Katalizörler tepkime h›z›n› art›r›rlar.
e. Tepken deriflimindeki art›fl tepkime h›z›n›

genellikle art›r›r.

3. 2A → B + C tepkimesinde A n›n tükenme h›z›n›n B
nin oluflum h›z›na oran› afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. 0,5
b. 1,0
c. 1,5
d. 2,0
e. 4,0

4.

A + 2B → C tepkimesi için yukar›da verilen verilere gö-
re h›z ifadesi afla¤›dakilerden hangisidir? 

a. H›z = k
b. H›z = k [A]
c. H›z = k [B]
d. H›z = k [A][B]
e. H›z = k [A][B]2

5.

A → B tepkimesi için yukar›daki verilere göre h›z sabi-
ti s-1 olarak afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 0,0062 
b. 0,012 
c. 0,032 
d. 0,062 
e. 0,62 

6. M → N tepkimesi için belli bir s›cakl›kta h›z sabiti
1,45×10–3 s–1 olarak belirlenmifltir. M nin bafllang›ç
deriflimi 4,24 M oldu¤una göre 10 dakika sonunda
tepkimede tüketilen M nin yüzdesi afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. 8
b. 29
c. 38
d. 48
e. 58

7. Birinci dereceden bir bozunma tepkimesinde tepke-
nin %40 › 25 °C de 6,2 dakikada, 35 °C de ise 3,1 daki-
kada tükenmektedir. Buna göre bu tepkime için 35 °C
deki h›z sabitinin 25 °C deki h›z sabitine oran› afla¤›da-
kilerden hangisidir? 

a. 0,2
b. 1,0
c. 1,2
d. 1,5
e. 2,0

8. A bilefli¤inin ürünlere dönüfltü¤ü tepkime, A bilefli-
¤ine göre ve toplamda ikinci derecedendir. Tepkime-
nin 20 °C deki h›z sabiti 1,65 M–1 s–1 ve A n›n bafllan-
g›ç deriflimi 0,17 M oldu¤una göre 12 s sonra A n›n de-
riflimi kaç M dir?

a. 0,039
b. 0,069
c. 0,139
d. 0,159
e. 0,179

Deney No [A]0 (M)
Tepkime bafllang›ç

h›z› (M/s)

1 0,010 6,2×10–4

2 0,015 9,3×10–4

Deney No [A]0 (M) [B]0 (M)
Tepkime bafllang›ç 

h›z› (M/dak)

1 0,1 0,1 4,0×10–3

2 0,3 0,3 12,0×103

3 0,3 0,1 4,0×10–3

4 0,1 0,2 8,0×10–3

Kendimizi S›nayal›m
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9. Etil iyodürün bozunma tepkimesinin 650 K deki h›z
sabiti 4,02×10–4 s–1 iken 750 K de 0,0698 s–1 dir. Bu tep-
kimenin etkinleflme enerjisi kaç kJ/mol dür? 

a. 109 
b. 199 
c. 209 
d. 219 
e. 309 

10. (Yavafl)
H2O2(sulu) + I–(sulu) $ H2O(s) +IO– (sulu)

(H›zl›)
H2O2(sulu) + IO–(sulu) $H2O(s) + O2(g) + I–(sulu)
basit tepkimeler hidrojen peroksitin (H2O2) bazik sulu
çözeltide iyodür iyonu katalizörü varl›¤›nda parçalan-
ma tepkimesi mekanizmas›n› vermektedirler. Buna gö-
re H2O2 nin parçalanma tepkimesi için h›z ifadesi afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Tepkime h›z› = k [H2O2]2[ I–]
b. Tepkime h›z› = k [H2O2][ I–]
c. Tepkime h›z› = k [H2O2][ I–]2

d. Tepkime h›z› = k [H2O2]
e. Tepkime h›z› = k [H2O2][ I–]1/2

Enzimler: Do¤al Katalizörler

Enzimler, canl› organizmalardaki tepkimelerin çok h›z-
l› gerçekleflmesini sa¤layan çok etkin katalizörlerdir.
Enzimler de t›pk› di¤er katalizörler gibi katalizledikleri
tepkimenin daha düflük etkinleflme enerjisi gerektiren
farkl› bir mekanizma üzerinden yürümesini sa¤larlar,
tepkimeden herhangi bir de¤iflime u¤ramadan ç›karlar
ve tepkimenin denge durumunu de¤ifltirmezler.
Enzimler birer protein olup ço¤u protein gibi uzun ami-
no asit zincirlerinden oluflurlar. Bir enzim taraf›ndan
katalizlenen bir tepkimede, tepkimeye giren molekülle-
re substrat denir. Enzimatik tepkime, enzimin etkinli-
¤inden sorumlu katalitik bölgeler ile bu substratlar ara-
s›nda gerçekleflir. Kimyasal katalizörlerin aksine enzim-
lerin seçicili¤i son derece yüksektir. Yani bir enzim sa-
dece bir substrat grubuna seçicidir ve o türden olan
substratlar›n tepkimelerini katalizleyip sadece belli
ürünlerin oluflmas›n› sa¤larlar. Bu durum enzim mole-
külleri ile substrat molekülleri aras›ndaki flekil, yük,
hidrofilik/hidrofobik uyumlulu¤undan kaynaklan›r.
Sindirim enzimleri gibi basit yap›l› enzimlerin aksine,
baz› enzimler aktivitelerini gösterebilmek için kofaktör
ad› verilen ve protein olmayan anorganik veya organik
gruplara ihtiyaç duyarlar. Prostetik grup ad› verilen baz›
organik gruplar enzim yap›s›na kuvvetli kimyasal ba¤lar
ile ba¤l›d›rlar. Koenzim ad› verilen di¤er grup organik
maddeler ise genellikle vitamin veya vitamin türevi bile-
flikler olup tepkime s›ras›nda yani enzim-substrat etkile-
flimi s›ras›nda enzimin yap›s›ndan ayr›l›rlar.
Enzimlerin etkinli¤i baz› faktörlere ba¤l›d›r. S›cakl›k,
pH, enzim ve substrat deriflimi bunlardan en önemlile-
ridir. Kimyasal tepkimlerde tepkime h›z›nda art›fla ne-
den olan s›cakl›k art›fl›, enzimatik tepkimelerde de bel-
li bir s›cakl›k de¤erine kadar benzer bir etki gösterir.
Ancak daha yüksek s›cakl›klarda enzimler etkinliklerini
yap›lar›n›n bozulmas› nedeniyle tamamen kaybedebi-
lirler. Enzimlerin katalitik etkinliklerinin maksimum ol-
du¤u bir s›cakl›k de¤eri vard›r. ‹nsan vücudu için bu
de¤er 36,5 °C dir. Benzer flekilde her enzimin maksi-
mum etkinlik gösterdi¤i bir pH de¤eri vard›r ve bu pH
de¤erine o enzim için optimum pH denir. Di¤er yan-
dan, afl›r› substrat derifliminde enzim deriflimindeki ar-
t›fl tepkime h›z›n› artt›r›r. Enzim derifliminin sabit oldu-
¤u durumda substrat deriflimindeki art›fl belli bir nokta-
ya kadar tepkime h›z›n› artt›r›r. Substrat deriflimindeki
art›fl›n tepkime h›z›n› de¤ifltirmedi¤i bu noktada art›k

Okuma Parças›
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enzimin katalitik bölgeleri substrat moleküllerince do-
yurulmufl, substrat moleküllerinin etkileflebilece¤i etkin
katalitik konum kalmam›flt›r.
Enzimler katalizleyebildikleri tepkime say›s› k›s›tl› ol-
mas›na ve organik çözücüde ve yüksek s›cakl›klarda
karars›z olmalar›na ra¤men endüstriyel uygulamalarda
da kullan›l›rlar. Günümüzde çeflitli enzimlerden, süt
ürünleri, ekmek gibi baz› g›dalar›n üretimi baflta ol-
mak üzere g›da sektöründe, etlerin ifllenmesinde, ya¤
art›klar›n› parçalamak üzere deterjan endüstrisinde,
tekstil ürünlerinin ifllenmesinde, biyoyak›t eldesinde
faydalan›lmaktad›r.

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tepkime H›z›” bafll›kl› k›s-
m› yeniden okuyunuz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” ve “Tepkime H›z›”
bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tepkime H›z›” bafll›kl› k›s-
m› yeniden okuyunuz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “H›z ‹fadesinin Deneysel
Olarak Belirlenmesi: Bafllang›ç H›zlar› Yönte-
mi” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “H›z ‹fadesinin Deneysel
Olarak Belirlenmesi: Bafllang›ç H›zlar› Yönte-
mi” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birinci Dereceden Tepki-
meler” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birinci Dereceden Tepki-
meler” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹kinci Dereceden Tepkime-
ler” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›cakl›k ve Tepkime H›z›: Arr-
henius Eflitli¤i” bafll›kl› k›sm› yeniden okuyunuz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Çok Ad›ml› Mekanizmalar
ve H›z Denklemleri” bafll›kl› k›sm› yeniden
okuyunuz.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

S›ra Sizde 2

Buradan 3,5=3,5m ve m=1 olur. Yani tepkime N2O5 e
göre birinci derecedendir. H›z ifadesi;
Tepkime h›z› = k [N2O5] olup h›z sabiti k = 1,70×10–3 s–1

olarak bulunur.

S›ra Sizde 3

Gaz faz›nda gerçekleflen tepkimelerde, tepkime h›z›
gazlar›n k›smi bas›nçlar›ndaki de¤iflim h›z› ile iliflkilen-
dirilebilir. Gazlar›n bas›nc› (P) ile deriflimleri (M) do¤-
rudan iliflkilidir. PV=nRT veya P=(n/V)RT=MRT. Dola-
y›s›yla bir tepkimede deriflim oranlar› yerine bas›nç
oranlar› kullan›labilir.

Pt = 1,20 atm × 0,815 = 0,98 atm

olarak bulunur.

S›ra Sizde 4

Tepkimeye girmeden kalan NOBr deriflimi 0,45 M – 0,35
M = 0,10 M d›r. 

S›ra Sizde 5

[A]t=-kt + [A]0
0,0084 M = -k (135 s) + 0,012 M
k = 2,67×10–5 M/s dir. S›f›r›nc› dereceden bir tepkime-
de tepkime h›z› = k oldu¤undan bu tepkime için tepki-
me h›z› da 2,67×10–5 M/s dir. 

S›ra Sizde 6

1,391=(7,33×10–6 mol/J) Ea

Ea = 189800 J/mol ≅ 190 kJ/mol olur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Kimyasal dengeyi ifade edebilecek,
Denge sabitini ve denge deriflimlerini hesaplayabilecek,
Denge de¤iflkenlerini yorumlayabilecek,
Asit ve bazlar› tan›mlayabilecek,
Asit ve bazlar›n iyonlaflma dengelerini aç›klayabilecek,
Tampon çözelti ve titrasyon terimlerini tan›mlayabilecek,
Çözünürlük ve çözünürlük çarp›m sabitini ifade edebileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Sulu Çözelti
• Asit-Baz
• Kimyasal Denge
• Denge Sabiti
• Le Chatelier Kural›
• Denge Deriflimi
• Denge De¤iflkenleri

• ‹yonlaflma
• pH
• Tampon Çözelti
• Titrasyon
• Çözünürlük
• Çözünürlük Çarp›m›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z
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Genel Kimya Kimyasal Denge

• SULU ÇÖZELT‹ TEPK‹MELER‹
• K‹MYASAL DENGE
• LE CHATELIER KURALI
• AS‹TLER-BAZLAR
• SULU ÇÖZELT‹ DENGELER‹
• AS‹T-BAZ T‹TRASYONLARI
• ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖZÜNÜRLÜK
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SULU ÇÖZELT‹ TEPK‹MELER‹
Bu ünite kapsam›nda kimyasal denge, özellikle de sulu çözeltilerdeki denge üze-
rinde durulacakt›r. Çözelti konusuna daha önceden Ünite 8 de de¤inmifltik.

Bir çözeltide çözünen maddenin iyonlar veya moleküller halinde olup olmama-
s› son derece önemlidir. Çözünen madde iyonlar›na ayr›flabiliyorsa, bu durum ay-
n› zamanda elektrik ak›m›n› da iletiyor anlam›na gelir.

Sulu çözeltide elektri¤i iletebilen maddeler elektrolit, sulu çözeltide elektri¤i
iletmeyen ve iyon içermeyen maddeler ise elektrolit olmayan fleklinde adland›-
r›l›rlar. Örne¤in; sodyum klorür (NaCl) ve potasyum nitrat (KNO3) suda iyonlar›na
ayr›flt›¤› için elektrolittir. Elektrolitler kendi aralar›nda kuvvetli ve zay›f elektrolitler
olmak üzere ikiye ayr›l›rlar. Çözeltisinde çözünenin tamamen (%100) iyonlar› ha-
linde bulundu¤u elektrolitler kuvvetli elektrolitler, çözünen maddenin tamamen
de¤il de k›smen iyonlar› halinde bulundu¤u elektrolit maddeler ise zay›f elektro-
litler olarak tan›mlan›rlar. Örne¤in; sodyum klorür (NaCl) ve potasyum nitrat
(KNO3) gibi iyonik bileflikler, hidroklorik asit (HCl), nitrik asit (HNO3), perklorik
asit (HClO4) gibi kuvvetli asitler ve sodyum hidroksit (NaOH) ve baryum hidrok-
sit (Ba(OH)2) gibi kuvvetli bazlar birer kuvvetli elektrolittirler.

‹yonik bileflikler için su, çok etkili bir çözücüdür, fakat suyun kendisi tamamen
iyonlar›na ayr›flmad›¤›ndan yani az say›da iyon içerdi¤inden zay›f elektrolittir.

Kuvvetli bir asit olan HNO3 daha önceden de de¤inildi¤i gibi kuvvetli elektro-
littir ve suda afla¤›daki gibi tamamen (%100) iyonlar›na ayr›fl›r.

HNO3(sulu) H+(sulu) +   (sulu)

Asetik asit (CH3COOH), nitröz asit (HNO2) ve amonyak (NH3) gibi bileflikler
sulu çözeltide afla¤›da gösterildi¤i gibi iyonlar›na ayr›fl›rlar. Suda tamamen iyonlafl-
mad›klar› için de bu tür bileflikler zay›f elektrolitler olarak bilinirler.

CH3COOH(sulu) + H2O(s)  CH3COO–(sulu) + H3O+(sulu)

HNO2(sulu) + H2O(s) (sulu) + H3O+(sulu)

NH3(sulu) + H2O(s) (sulu) + OH–(sulu)

Sulu çözeltilerde; çöktürme, nötralleflme ve yükseltgenme-indirgenme tepkime-
leri olmak üzere üç tür tepkime gerçekleflir. 

NH4
+� ⇀�↽ ��

NO2
−� ⇀�↽ ��

� ⇀�↽ ��

NO3
−H O2 →

Kimyasal Denge

Sadece iyon içeren çözeltiler
elektrik ak›m›n› iletirler.

Bir iyonik bileflik olan
sodyum klorürün su ile
etkileflimi için Ünite 8 e
bakabilirsiniz.



Çöktürme Tepkimeleri
Çöktürme tepkimelerinde, kuvvetli iki elektrolit kar›flt›r›l›r ve sonuçta çözünmeyen
bir çökelek oluflur. Örne¤in; iki kuvvetli elektrolit olan gümüfl nitrat (AgNO3) ve
sodyum klorür (NaCl) kar›flt›r›l›rsa, afla¤›daki tepkimede verildi¤i gibi beyaz renk-
li suda çözünmeyen gümüfl klorür (AgCl) çökele¤i oluflur.

AgNO3(sulu) + NaCl(sulu ) AgCl(k) + NaNO3(sulu)
Beyaz renkli

Nötralleflme Tepkimeleri
Bir asit ve baz (Asit ve bazlar ile ilgili daha detayl› bilgi bu ünitenin ilerleyen bö-
lümlerinde verilecektir.) tepkimeye girerek afla¤›daki gibi bir tuz oluflturur. Bu tür
tepkimelere nötralleflme tepkimeleri ad› verilmektedir.

Asit + Baz   Tuz + Su

Hidroklorik asit (HCl) ile sodyum hidroksit (NaOH) tepkimeye girdi¤inde sod-
yum klorür (NaCl) tuzu ve su (H2O) oluflur ve bu tepkime bir nötralleflme tepki-
mesidir. Tuzun katyonu bazdan, anyonu ise asitten gelir.

HCl(sulu) + NaOH(sulu)   NaCl(sulu) + H2O(s)

Yukar›daki tepkimede iyonlar ayr› ayr› yaz›ld›¤›nda;

H+(sulu) + Cl–(sulu) +Na+(sulu) + OH–(sulu) Na+ (sulu) + Cl–(sulu) + H2O(s)

elde edilir. Bu tepkime için net iyonik denklem ise;

H+(sulu) + OH–(sulu) H2O(s)

olur.

Yükseltgenme-‹ndirgenme Tepkimeleri 
Yükseltgenme say›s›nda bir de¤iflmeyi içeren ve elektron veya elektronlar›n trans-
ferinin söz konusu oldu¤u tepkimeler yükseltgenme-indirgenme (redoks) tep-
kimeleri olarak adland›r›l›r. Bir maddenin elektron kaybetmesi olay›na yükselt-
genme, elektron kazanmas› olay›na ise indirgenme denir. Yükseltgenme-indir-
genme (redoks) tepkimeleri ile ilgili daha detayl› bilgi Ünite 11 de verilecektir.

K‹MYASAL DENGE

Kimyasal Denge ve Denge Sabiti 
Kimyasal tepkimelerin ço¤u tersinirdir, çok az say›da tepkime tek yönlüdür (ter-
sinmez). Tersinir tepkimelerde, tepkimenin bafllang›c›nda tepkime, ürünleri olufl-
turma yönünde ilerler ve ürün olufltukça ters yöndeki süreç yani tepkenler yönün-
de ilerleme de gerçekleflir ve sonuçta öyle bir ana gelinir ki ürünlerin ve tepken-
lerin deriflimleri sabit kal›r ve bu durumda ileri yöndeki tepkime h›z›, geri yönde-
ki tepkime h›z›na eflit olur, yani kimyasal olarak dengeye ulafl›l›r. Kimyasal denge,
dinamik bir süreçtir.

 →

 →

 →

 →

↓ →
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Kimyada afla¤› do¤ru olan ok
( ), çökelek oluflumunu
göstermek için
kullan›lmaktad›r.

↓

Kimyasal denge ürünler ve
tepkenler olmak üzere farkl›
maddeler içerirler.



Kimyasal dengeyi nicel olarak belirleyen ve kapasite özelli¤i gösteren büyük-
lü¤e denge sabiti ad› verilir. Denge sabiti çok büyük olan tepkimeler ileriye do¤-
ru tek yönlü, çok küçük olanlar ise geriye do¤ru tek yönlü olarak gerçekleflir. Bu-
nun yan›nda denge sabiti orta büyüklükte olan tepkimeler ise tersinir tepkime-
ler olarak adland›r›l›r. Denge sabiti sadece s›cakl›kla de¤iflir ve ayr›ca s›cakl›kla
denge bileflimi de de¤iflir. Örne¤in;

X2(g) + Y2(g)   2XY(g)

fleklindeki kuramsal bir tersinir tepkimenin bir tepkime kab›nda gerçekleflti¤ini
düflünelim. Bu tepkimede, tepkenler olan X2 ve Y2 kar›fl›m›ndan ürün olan XY el-
de edilebildi¤i gibi, ürün XY, bafllang›ç bileflikleri olan X2 ve Y2 ye de bozunabi-
lir. Bafllang›çta ortamda XY yoksa, bu anda geriye do¤ru olan tepkime olas› de¤il-
dir. Uygun koflullarda X2 ve Y2 gazlar› tepkimeye girerse, ileri yönlü olan tepki-
meyle XY ürünü oluflur, X2 ve Y2 deriflimleri ise zamanla azal›r, dolay›s›yla deri-
flimler azald›¤›ndan ileriye do¤ru olan tepkime h›z› da azal›r. Ürün (XY) olufltukça
geriye do¤ru olan tepkime gerçekleflir ve XY tekrar X2 ve Y2 tepkenlerine parça-
lanmaya bafllar. Bafllang›çta XY derifliminin küçüklü¤ünden dolay› son derece ya-
vafl yürüyen geri tepkime, ileriye do¤ru olan tepkime sonucu XY derifliminin art-
mas›yla h›zlan›r.

Tepkime süresi ilerledikçe, ileri yönlü olan tepkime h›z›n›n azalmas›, buna kar-
fl›n geriye do¤ru olan tepkime h›z›n›n artmas›, iki h›z birbirine eflit olana kadar de-
vam eder. H›zlar›n eflit oldu¤u noktada kimyasal dengeye ulafl›lm›fl olur. Kimyasal
denge konumunda, tepkime koflullar›, sabit oldu¤u sürece tepkimedeki her mad-
denin deriflimi dolay›s›yla tepkimenin bileflimi de sabit kal›r (fiekil 10.1).

‹leriye do¤ru ve geriye do¤ru olan tepkimelerin basit tepkimeler (tek basamak-
l› mekanizma) fleklinde gerçekleflti¤ini varsayarsak, ileriye do¤ru olan tepkime h›z›;

H›zi = ki [X2] [Y2]

ve geriye do¤ru olan tepkime h›z›;

� ⇀�↽ ��
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fiekil 10.1
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H›zg= kg [XY]2

fleklinde ifade edilir. Burada; köfleli parantezler deriflim anlam›nda; ki, ileriye do¤-
ru olan tepkimenin h›z sabiti; kg ise geriye do¤ru olan tepkimenin h›z sabitidir.

Yukar›da verilen eflitliklerde yer alan h›zlar dengede birbirine eflit oldu¤undan;

H›zi = H›zg

ki [X2] [Y2] = kg [XY]2

yaz›labilir ve son eflitlik tekrar düzenlenirse,

elde edilir. ‹leriye do¤ru olan tepkimenin h›z sabitinin (ki), geriye do¤ru olan tep-
kimenin h›z sabitine (kg) oran› denge sabiti ad›n› alan ve K ile gösterilen üçüncü
bir sabite eflit olur.

K n›n say›sal de¤eri s›cakl›k ile de¤iflir ve bu nedenle denge sabitlerinin say›sal de¤erleri
belirli s›cakl›klar için mutlaka belirtilmelidir.

Genel olarak bir tersinir tepkime için;

aA + bB cC + dD

dengede

denge sabiti ba¤›nt›s› yaz›labilir. Bu eflitlikten kolayca görülebilece¤i gibi, ürünler
K denge sabiti ifadesinin pay›na, tepkenler paydas›na ve stokiyometrik katsay›lar
ise üs olarak yaz›l›r.

Denge sabiti ifadesinde köfleli paratezler deriflimleri, küçük harflerle gösterilen (a, b ...)
üsler ise tepkime denkleminde yer alan bileflenlerin stokiyometrik katsay›lar›n› betimle-
mektedir.

E¤er yukar›daki tepkime ters yönde yaz›l›rsa denge sabiti ve say›sal de¤eri de

ilk denge sabitinin tersi olur , tepkime ikiye bölünürse ilk denge sabitinin

karekökü ve tepkime iki ile çarp›ld›¤›nda ise ilk denge sabitinin karesi

al›n›r. K K' =( )2

K K' =( )
K
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Basit tepkimeler için Ünite 
9 u inceleyebilirsiniz.
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N2 + 3H2(g) 2NH3(g)

tepkimesi için denge sabiti ifadesi nedir?

Bu ünite kapsam›nda flimdiye kadar de¤inildi¤i gibi tepkenlerin ve ürünlerin
ayn› fazda oldu¤u kimyasal dengelere homojen dengeler denir. ‹ki veya daha
çok faza sahip sistemlerdeki dengelere heterojen dengeler ad› verilir. Afla¤›daki
tepkimelerin hepsi heterojen dengelere örnektir. Bu dengelere ait denge sabiti ifa-
deleri de denklemin sa¤ taraf›nda yer almaktad›r.

C(k) + H2O(g)   H2(g) + CO(g)

Ca(OH)2(k)  Ca2+(sulu) + 2OH– (sulu)

CaCO3(k)  CaO(k) + CO2(g)

Su neden denge ifadesinde yer almaz?

Denge sabitinin say›sal büyüklü¤ü, denge konumunu belirten önemli bir para-
metredir. Denge sabiti K>>1 ise denge sa¤a kayar ve ürün oluflturma e¤iliminde-
dir. Tersine denge sabiti K<<1 ise denge sola kayar ve tepken oluflturma e¤ilimin-
dedir. Örne¤in 100 °C de; 

CO(g) + Cl2(g) COCl2(g) 

tepkimesi sa¤a do¤rudur ve ürün oluflturma (COCl2) e¤ilimindedir. Denge hemen
hemen tamamlanm›flt›r.

2000 °C de N2 gaz› ve O2 gaz› birleflerek azot monoksit oluflturdu¤unda,

N2(g) + O2(g)  2NO(g)

K<<1 de¤eri, NO nun tepkenlere ayr›flaca¤› ve dengede az miktarda NO nun or-
tamda olaca¤› anlam›na gelir. Sola do¤ru tepkime büyük ölçüde tamamlanm›flt›r.

H2(g) + I2(g)  2HI(g)

tepkimesinin 298 K deki denge sabiti 794 dir. Bir tepkime kab›na konulan bir
miktar HI(g) ›n bozunma tepkimesinin dengeye ulaflmas› bekleniyor. HI(g) ün
denge deriflimi 0,25 mol L–1 oldu¤una göre, H2(g) ve I2(g) ün denge deriflimleri-
ni hesaplay›n›z.

Çözüm:
HI ün bozunmas› sonucu oluflan ürünlerin denge deriflimleri birbirine eflittir.
[H2] = [I2] = x
HI(g) ›n denge deriflimi de [HI] = 0,25 mol L–1 oldu¤undan; bu de¤erler denge
sabiti ifadesinde yerlerine konulursa;

K
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Sabit s›cakl›k ve bas›nçta,
saf kat› ve saf s›v›lar›n
deriflimleri sabittir. Bu
nedenle kat› ve s›v›lar›n
deriflimleri K sabitinin içinde
düflünülür ve dolay›s›yla
denge sabiti ifadesinde kat›
ve s›v›lar yer almazlar.
Bununla birlikte sulu
çözeltide bulunan iyonlar
denge ifadesinde yer al›rlar.
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Bu sonuca göre denge deriflimleri afla¤›daki gibidir. 
[HI] = 0,25 mol L–1

[H2]= [I2] = 8,87 × 10–3 mol L–1

Bas›nç Cinsinden Denge Sabiti 
Gaz faz› tepkimelerinde tepken(lerin) ve ürün(lerin) deriflimi k›smi bas›nç cinsin-
den de ifade edilebilir. Genel anlamda tüm bileflenlerinin gaz oldu¤u afla¤›daki gi-
bi bir tepkimenin k›smi bas›nçlar cinsinden denge sabiti ifadesi

aA + bB cC + dD

fleklinde yaz›labilir. Ortamda bulunan gazlar›n ideal oldu¤unu varsayarak ve ideal
gaz denklemini kullanarak ve ayn› zamanda bir gaz›n molarite cinsinden derifli-
minin n/V ye eflit oldu¤unu düflünerek;

Kp = KC(RT)(c+d)–(a+b)

ba¤›nt›s› yaz›labilir. Daha önceden molar deriflim cinsinden dengedeki bileflenler
ifade edilmifl ve denge sabiti K ile gösterilmiflti, burada bas›nç cinsinden denge sa-
bitine de¤inirken KP, bundan sonra deriflim cinsinden denge sabitine de¤inirken
KC sembolü kullan›lacakt›r. c+d ve a+b s›ras›yla ürünlerin ve tepkenlerin mol sa-
y›lar› toplam›d›r ve gazlar›n mol say›lar› toplam› için;

∆n = (c + d) – (a + b) = c + d – a – b

yaz›labilir. Bu durumda yukar›daki denge sabitleri ile iliflkili olan eflitlik yeniden
düzenlenirse;

Kp = KC(RT)∆n

elde edilir. Burada; R=0,082 L atm mol–1 K–1 de¤erinde gaz sabiti; T ise K cinsin-
den s›cakl›kt›r.

N2(g) + 3H2(g )   2NH3(g)

tepkimesi için 500 K deki Kp= 3,6 × 10–2 ise KC de¤erini hesaplay›n›z.

Çözüm:
∆n = 2 – (1+3) = – 2 

Kp = KC(RT)∆n ⇒ 3,6 × 10–2 = Kc (0,082 × 500)–2 ⇒ Kc = 60,5

2NOCl(g) 2NO(g) + Cl2(g)

tepkimesine göre nitrozil klorür (NOCl), NO ve Cl2 e bozunur. 500 K deki KP= 1,80 × 10–2

dir. Dengede NO ve Cl2 nin k›smi bas›nçlar› s›ras›yla 0,25 atm ve 0,64 atm oldu¤una göre
NOCl ün denge k›smi bas›nc›n› hesaplay›n›z.
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Deriflim cinsinden denge
sabiti ‹ngilizce
“concentration sözcü¤ünün
ilk harfi olan “C” den
esinlenerek “KC” fleklinde,
bas›nç cinsinden denge
sabiti ise ‹ngilizce
“pressure” sözcü¤ünün ilk
harfinden esinlenerek “KP”
fleklinde gösterilmektedir.
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Tepkime Yönünün Belirlenmesi 
Bir tepkime kar›fl›m›n›n daha fazla ürün oluflturmak veya tepkenlere bozunma e¤i-
liminde olup olmad›¤›na karar vermek için ço¤u zaman tepkime oran› (Q) kulla-
n›l›r. Bu amaçla önce tepkime oran› (Q) hesaplan›r. Tepkime oran› (Q), denge
sabiti (K) ya çok benzer, fakat hesaplamada tepkimenin herhangi bir andaki mo-
lar deriflimleri (QC) veya k›smi bas›nçlar› (QP) kullan›l›r.

Belirli bir andaki tepkime kar›fl›m›n›n; ürünler yönüne mi yoksa tepkenler yö-
nüne mi kayaca¤›n› belirlemek için, Q de¤eri, denge sabiti K de¤eri ile karfl›laflt›-
r›l›r. E¤er;

• Q>K ⇒ Ürünlerin deriflimleri dengedekilerden daha yüksektir. Bu durumda
tepkime ters yönde, tepkenlere do¤ru ilerleme e¤ilimindedir.

• Q<K ⇒ Tepkime ileri do¤ru ilerler ve ürün(ler) oluflturma e¤ilimindedir.
• Q=K ⇒ Kar›fl›m dengededir ve her iki yönde de de¤iflim için bir e¤ilimi

yoktur.

Denge Derifliminin Hesaplanmas› 
Belirli bir tepkimenin denge sabiti bilindi¤i zaman, denge kar›fl›m›ndaki deriflimler
bafllang›ç derifliminden veya deriflimlerinden yararlanarak bulunabilir. Problemler-
de genel olarak sadece tepkenlerin bafllang›ç deriflimleri verilmektedir.

H2(g) + CO2(g) H2O(g) + CO(g)

tepkimesinin 750 °C deki denge sabiti 0,771 dir. E¤er 750 °C de 500 mL lik bir kap
içinde 0,100 mol H2 ile 0,100 mol CO2 kar›flt›r›l›rsa denge kar›fl›m›nda her bir mad-
denin deriflimi ne olur?

Çözüm:
E¤er x mol H2 yine x mol CO2 ile tepkimeye girerse; x mol H2O ve x mol CO

oluflur. H2 in ve CO2 in bafllang›ç molar deriflimleri;

H2 in molar deriflimi = 

CO2 in molar deriflimi =  

H2(g) + CO2(g) H2O(g) + CO(g)

Bafllang›ç (M): 0,200     0,200                 0 0
De¤iflim (M): -x -x +x +x
Denge (M): 0,200-x  0,200-x x x
Tepkime için denge sabiti ifadesi yaz›l›p, bu de¤erler yerine konulursa;

Her iki taraf›nda karekökü al›n›p eflitlik çözülürse,

0 771
0 200

0 176 0 878 9 37 10 2,  
,

, , ,   =
−( )

⇒ − = ⇒ = × −x

x
x x x mool L −1

K
H O CO

H CO

x
C =























⇒ =2

2 2

0 771,
( )(( )

( , )( , )
,

,

x

x x

x

x0 200 0 200
0 771

0 200

2

2− −
⇒ =

−( )

� ⇀�↽ ��

0 100

0 5
0 200 1,  

,  
,   

mol

L
mol L= −

0 100

0 5
0 200 1,  

,  
,   

mol

L
mol L= −

� ⇀�↽ ��

24310.  Ünite  -  K imyasal  Denge

Ö R N E K



Denge deriflimi de¤erleri;
x= [H2O] =[CO] = 9,37 × 10–2 mol L–1

[H2] =[CO2] = (0,200-x) mol L–1 = (0,200 - 9,37 × 10–2) mol L–1 = 0,106 mol L–1

olarak hesaplan›r.

LE CHATELIER KURALI 
Kimyasal dengeler daha önceden de de¤inildi¤i gibi dinamiktir ve bu nedenle ko-
flullar›n de¤ifltirilmesi dengeyi de de¤ifltirir. Bu konuda ilk çal›flmalar 1884 y›l›nda
Le Chatelier taraf›ndan gerçeklefltirilmifl ve günümüzde de koflullar›n de¤ifltirilme-
si ile dengenin nas›l de¤iflece¤i ile ilgili “Le Chatelier Kural›” geçerlidir. Bu kurala
göre; dengedeki bir sisteme d›flar›dan bir etki yap›ld›¤›nda, sistem bu etkiyi azalta-
cak yöne kendili¤inden kayar ve yeni bir denge oluflur. Deneysel olarak denetle-
nebilen de¤iflkenler; deriflim, bas›nç, hacim ve s›cakl›kt›r. Ayr›ca bütün bunlara ek
olarak katalizörün de dengeye etkisi incelenebilir.

Deriflim, bas›nç ve hacim de¤iflkenlerinin de¤ifltirilmesi sadece denge bilefli-
minde de¤iflikli¤e yol açarken, s›cakl›¤›n de¤ifltirilmesi hem denge bilefliminin
hem de denge sabitinin de¤iflimine neden olur. Bas›nç, hacim ve deriflim de¤iflimleri
denge sabitini de¤ifltirmez.

Deriflim De¤iflimi 
Kimyasal dengedeki maddelerden birinin deriflimi artt›r›l›rsa, denge bu maddenin
deriflimini azaltacak yöne do¤ru kayar. Örne¤in; 

N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g)

dengede olan tepkimesinde N2 deriflimini artt›rd›¤›m›zda, denge bozulur ve sis-
tem N2 in deriflimini azaltacak yöne kendili¤inden kayar. Bunun için yukar›daki
tepkimede, eklenen N2 deriflimini azaltmak için denge sa¤a kayar. H2 deriflimi aza-
l›r ve NH3 deriflimi artar dolay›s›yla daha fazla NH3 oluflur. H2 deriflimi artt›r›ld›-
¤›nda da benzer bir durumla karfl›lafl›l›r, H2 deriflimini azaltmak için denge yine
sa¤a kayar. N2 deriflimi azal›r ve NH3 deriflimi artar dolay›s›yla daha fazla NH3 olu-
flur. Ortama NH3 eklendi¤inde ise NH3 derifliminin etkisini azaltmak için denge bu
kez sola kayar, NH3 deriflimi azal›r, N2 ve H2 deriflimleri ise artar. Dengedeki bir
sistemden herhangi bir maddenin uzaklaflt›r›lmas›, dengeyi ortamdan uzaklaflt›r›-
lan maddenin bulundu¤u yöne kayd›r›r. Yukar›daki sistemden bir miktar NH3
uzaklaflt›r›l›rsa, NH3 miktar›n›n azalmas›n› telafi edecek flekilde denge sa¤a do¤-
ru kayar ve yeniden NH3 oluflur, N2 ve H2 nin deriflimleri ise azal›r.

Bas›nç ve Hacim De¤iflimleri 
Dengedeki bir sisteme bas›nc›n etkisinde, tepken ve ürün(lerin) mol say›lar› karfl›-
laflt›r›l›r. Yukar›daki tepkime, stokiyometri gere¤i 2 mol ürün ve 4 mol tepkenden
oluflur. ‹ki gaz molekülünün oluflturaca¤› bas›nç, ayn› hacimde ve s›cakl›kta dört
gaz molekülünün oluflturaca¤› bas›nç kadar yüksek olamaz. Bu nedenle denge ka-
r›fl›m›n›n bas›nc› artt›r›l›rsa veya hacmi azalt›l›rsa, yukar›daki tepkime için denge,
mol say›s›n›n az oldu¤u sa¤a do¤ru kayar. Böylece sistem bas›nç etkisini azaltacak
flekilde davranm›fl olur. Bas›nç azalt›ld›¤›nda veya hacim artt›r›ld›¤›nda ise denge
bu tepkime için sola do¤ru kayar. Ürünlerin mol say›lar› toplam›n›n tepkenlerin
mol say›lar› toplam›ndan ç›kar›lmas› ile bulunan ∆n de¤eri “0” ise, yani sistemde
mol say›s› de¤iflimi yoksa, bas›nc›n veya hacmin dengeye bir etkisi yoktur.

� ⇀�↽ ��
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S›cakl›k De¤iflimi 
Dengedeki bir sisteme s›cakl›k etkisini tart›flabilmek için tepkime ›s›lar›n›n (ental-
pilerinin) bilinmesi gereklidir. Örne¤in; yukar›da de¤inilen tepkime 25 °C da ger-
çeklefliyorsa, tepkime denklemi ve tepkime ›s›s›; 

N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) ∆H = –92,4 kJ

fleklinde yaz›l›r. ∆H de¤eri negatif oldu¤u için, sa¤a do¤ru olan tepkime ›s› aç›¤a
ç›kar›r ve tepkime ekzotermiktir, geriye do¤ru olan NH3 dan N2 ve H2 gazlar›n›n
oluflumu tepkimesi ise d›flar›dan ›s› ald›¤› için endotermiktir.

E¤er bu sisteme ›s› verilirse di¤er bir deyiflle, sistemin s›cakl›¤› yükseltilirse,
denge sola ›s›n›n al›nd›¤› yöne kayar, çünkü s›cakl›k yükselmesiyle sisteme verilen
enerji, Le Chatelier kural›na göre tepkimenin daha az enerji verecek flekilde yürü-
mesine yani tepkimenin sola kaymas›na yol açar.

E¤er denge kar›fl›m› so¤utulursa, bu kez denge sa¤a, ›s›n›n aç›¤a ç›kt›¤› yöne ka-
yar, çünkü s›cakl›¤›n düflürülmesi tepkimeye daha az enerji vererek yap›lan bir et-
kidir. Tepkime daha çok enerji verecek yöne yani sa¤a do¤ru kendili¤inden kayar.

Tepkime gere¤i, bu yorumlar ›fl›¤›nda, en yüksek NH3 verimi oldukça düflük s›-
cakl›klarda elde edilir, fakat yine de çok düflük s›cakl›klarda tepkime (kinetik ola-
rak) çok yavafl gerçekleflti¤inden NH3 sentezinde ~500 °C s›cakl›k kullan›l›r.

fiimdi de 

N2O4(g)  2NO2(g) ∆H = +58,0 kJ

tepkimesini dikkate alal›m. ∆H pozitif oldu¤u için ileriye do¤ru olan tepkime en-
dotermiktir. Sistemin s›cakl›¤›n›n artt›r›lmas› tepkimenin sa¤a do¤ru yani endoter-
mik yöne, s›cakl›¤›n azalmas› ise dengenin sola do¤ru yani ekzotermik yöne do¤-
ru kaymas›na neden olur.

S›cakl›k de¤ifltirildi¤i zaman, denge sabitinin say›sal de¤eri de de¤iflir. Örne¤in; 

CO2(g) + H2(g)  CO(g) + H2O(g) ∆H = +41,1 kJ

tepkimesinin, s›cakl›¤› artt›r›ld›¤›nda, denge sa¤a do¤ru kayar, dolay›s›yla sa¤ tarafta-
ki maddelerin deriflimleri artar. Sa¤ taraftaki maddeler denge sabiti ifadesinde pay
k›sm›nda yer ald›¤›ndan, s›cakl›k art›fl› ile K de¤eri de artar. Bu tepkime için 700 °C
da K de¤eri 0,63 iken, s›cakl›k 1000 °C ye artt›r›ld›¤›nda K de¤eri 1,66 ya artmaktad›r.

Katalizör Etkisi 
Katalizör, tersinir bir tepkimede ileriye do¤ru ve geriye do¤ru olan tepkime h›zla-
r›na eflit oranda etki etti¤inden, katalizörün kimyasal denge üzerine bir etkisi yok-
tur. Katalizör, tersinir tepkimelerde katalizörün bulunmad›¤› duruma göre, daha
h›zl› dengeye ulafl›lmas›n› sa¤lar, yani katalizör tersinir tepkimelerde dengenin
oluflumunu h›zland›rmaktad›r. 

CO(g) + H2O(s)    CO2(g) + H2(g) ∆H = –41,1 kJ

tepkimesi; 1000 K de dengededir ve bu dengeye afla¤›daki etkiler yap›ld›¤›nda denge du-
rumu nas›l de¤iflir?
a. CO eklenmesi,
b. H2O uzaklaflt›r›lmas›,
c. CO2 eklenmesi,
d. Tepkime kab›n›n bas›nc›n›n artt›r›lmas›,
e. Katalizör eklenmesi,
f. S›cakl›¤›n yükseltilmesi.
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Tepkime entalpisi konusu
için Ünite 3 e bakabilirsiniz.

S›cakl›k art›fl› endotermik
de¤iflime, s›cakl›k azalmas›
ise ekzotermik de¤iflime yol
açar.

Katalizör konusu için Ünite
9 a bakabilirsiniz.
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Kimyasal denge ile ilgili olarak “http://www.turkcebilgi.net/kimya/genel-kimya/kimyasal-
denge-28787.html” adresindeki bilgileri de inceleyebilirsiniz.

AS‹TLER-BAZLAR 

Asit-Baz Tan›mlar› 
Uzun y›llardan bu yana asitler, sulu çözeltilerinin tad› ekflimsi ve mavi turnusol ka-
¤›d›n›n rengini k›rm›z›ya dönüfltüren ve bazlar› nötrallefltiren maddeler, bazlar ise
sulu çözeltilerinin tad› ac›ms› ve k›rm›z› turnusol ka¤›d›n› maviye dönüfltüren ve
asitleri nötrallefltiren maddeler olarak bilinmektedir. Kimyan›n çok h›zl› geliflme
göstermesi, atomlar›n ve moleküllerin yap›lar›n›n daha detayl› ö¤renilmesinin bir
sonucu olarak, daha kapsaml› asit baz tan›mlar›na gereksinim duyulmufltur. Günü-
müzde asit-bazlar için bir çok tan›m yap›labilir, fakat bunlar›n içinde en yayg›n
olan üç tanesi Arrhenius, Brønsted-Lowry ve Lewis asit-baz tan›mlar›d›r.

Arrhenius Asit-Baz Tan›m› 
Arrhenius tan›m›na göre, bir asit sulu çözeltide iyonlaflt›¤›nda hidronyum iyonu
(H3O+) veren, bir baz ise sulu çözeltide iyonlaflt›¤›nda hidroksit iyonu (OH–) ve-
ren madde olarak tan›mlan›r. Örne¤in; hidroklorik asit (HCl), Arrhenius tan›m›na
göre bir asittir, çünkü suda çözündü¤ünde hidronyum (H3O+) iyonu oluflturur. 

HCl + H2O H3O+ + Cl–

Sodyum hidroksit (NaOH) ise Arrhenius tan›m›na göre bir bazd›r, çünkü suda çö-
zündü¤ünde hidroksit (OH–) iyonu oluflturan iyonik bir bilefliktir.

NaOH(k) Na+(sulu) + OH–(sulu)

Hidroflorik asit (HF), hidroklorik asit (HCl), hidrobromik asit (HBr), hidroiyo-
dik asit (HI), nitrik asit (HNO3), perklorik asit (HClO4), nitröz asit (HNO2) ve ase-
tik asit (CH3COOH) gibi asitler tek proton (hidrojen iyonu = H+) içerirler, bunun
yan›nda sülfürik asit (H2SO4), karbonik asit (H2CO3) ve hidrosülfürik asit (H2S) gi-
bi asitler iki protonlu, fosforik asit (H3PO4) ise üç protonludur.

NaOH ve KOH gibi bazlar tek hidroksit, Ca(OH)2 gibi bazlar ise iki tane hid-
roksit iyonu içerirler. 

Hidroksit iyonu (OH–) içermemesine karfl›n amonya¤›n (NH3) bazl›¤› Arrhenius baz tan›-
m›na göre nas›l aç›klan›r?

Brønsted-Lowry Asit-Baz Tan›m› 
Arrhenius asit-baz tan›m› sadece sulu çözeltiler için geçerli oldu¤u için oldukça s›-
n›rl› bir tan›md›r. Asit ve bazlarla ilgili daha detayl› bir tan›m Brønsted-Lowry tan›-
m› olarak bilinir. Bu tan›ma göre; bir asit, proton veya protonlar verebilen bir
madde, bir baz ise proton(lar) alan bir madde olarak tan›mlan›r. Örne¤in; HNO2
suda çözündü¤ünde;

HNO2 + H2O H3O+ + 

denge tepkimesi oluflur. HNO2, suya proton verdi¤inden asit, su ise proton ald›-

NO2
−� ⇀�↽ ��

H O2 →

 →
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Brønsted-Lowry tan›m›na
göre, asit proton verici ve
baz proton al›c›d›r. Bir
asidin bir baz ile
tepkimesinde proton asitten
baza aktar›l›r.



¤›ndan baz olarak davran›r. Tepkimenin sa¤ taraf›nda yer alan H3O+ proton verici
yani asit, ise proton al›c› yani baz olarak davranm›flt›r. O halde bu tepkime;
iki tane asit ve iki tane baz›n oldu¤u bir tepkimedir.

HNO2 + H2O H3O+ + 
Asit Baz Asit Baz

tepkimesinde HNO2 su ile tepkimeye girerek baz›n› oluflturur. Asit ve baz
aras›nda proton verilmesi ve al›nmas› ile birbirine dönüflebilen bu tür asit-baz çift-
lerine konjuge (efllenik) asit-baz çifti denir. Yukar›daki tepkimede , HNO2
in konjuge baz› ve HNO2, baz›n›n konjuge asididir. Di¤er taraftan H2O, H3O+

un konjuge baz›, H3O+, H2O un konjuge asididir. Sonuç olarak; HNO2 – ve
H2O –H3O+ olmak üzere bu tepkimede iki konjuge asit-baz çifti vard›r. Asit ve
bazlar› kar›flt›rmamak için 1 ve 2 rakamlar› kullan›l›r. Tepkimede 1 numara asit
(HNO2) ise, 1 numaral› baz ( ) da onun konjuge baz›d›r. 2 numara ile gösteri-
len baz (H2O) ve onun konjuge asidi ise hidronyum (H3O+) dur.

NH3(g) + HCl(g)   

Çözücüsüz gerçekleflen hidroklorik asit (HCl) ile amonyak (NH3) aras›ndaki tepkime bir asit-
baz tepkimesidir. Bu tepkimeyi Brønsted-Lowry ve Arrhenius tan›mlar›na göre irdeleyiniz.

Lewis Asit-Baz Tan›m› 
Arrhenius asit-baz tan›m› sadece sulu çözeltide geçerli, Brønsted-Lowry tan›m›nda
ise sadece proton aktar›lmas› söz konusudur. Bununla birlikte bilinen pek çok tep-
kime Brønsted-Lowry tan›m›na uymaz. Bu nedenle yeni bir asit-baz tan›m›, Lewis
asit-baz tan›m›n›n yap›lmas› gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu tan›ma göre; bir asit, bir
kovalent ba¤ oluflturmak için bir bazdan elektron çifti alan bir bileflik, bir baz ise
ortaklanmam›fl elektron çifti veren bir bileflik olarak tan›mlan›r. Örne¤in; amonyak
(NH3) baz›, bor triflorür (BF3) asidi ile tepkimeye girerek Lewis tan›m› gere¤i bir
asit-baz tepkimesi gerçeklefltirir.

Asit-bazlarla ilgili “http://www.birlikteforum.com/forum/asitler_bazlar_tuzlart15001.0.html”
adresini de inceleyebilirsiniz.

Asit ve Bazlar›n Kuvveti 
Bazlar›n proton kapma yar›fl›ndan dolay›, Brønsted-Lowry asit-baz tepkimeleri,
asitler ve bazlar aras›nda yar›flmal› iki tepkime gibi düflünülebilir. Örne¤in; 

HCl + H2O H3O+ + Cl– →

NH Cl k4
+ −( ) →

NO2
−

NO2
−

NO2
−

NO2
−

NO2
−

NO2
−� ⇀�↽ ��

NO2
−
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Brønsted-Lowry asit-baz
tan›m›; Arrhenius tan›m›
gibi sadece sulu çözeltiler
için geçerli de¤ildir, daha
detayl› bir tan›md›r, susuz
çözeltiler için de geçerlidir.
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tepkimesi hemen hemen tamamen sa¤a do¤ru yönlenir. Bu durumda, HCl in pro-
ton verme e¤ilimi H2O dan daha fazlad›r ve denge tamamen sa¤a kaym›flt›r. Bura-
da HCl, H3O+ dan daha kuvvetli bir asittir. Proton kapma yar›fl›nda Cl– yerine H2O
hemen hemen tüm protonlar› alm›flt›r. Kuvvetli asit olan HCl ün konjuge baz› olan
Cl– iyonu zay›f bir bazd›r.

Kuvvetli asitlerin konjuge bazlar› zay›ft›r, çünkü kuvvetli asitler kolayl›kla pro-
ton kaybederler. Benzer flekilde, kuvvetli bir baz protonlar› kuvvetli bir flekilde çe-
ker, bu baz, protonlar›n› kolayl›kla vermeyen zay›f bir aside konjugedir. 

Hidroklorik asit (HCl), nitrik asit (HNO3) ve perklorik asit (HClO4) gibi asitler
sulu çözeltide kuvvetli asittirler ve tamamen iyonlafl›rlar. Asetik asit (CH3COOH)
ve nitröz asit (HNO2) gibi asitler tamamen iyonlaflamazlar, çok az iyonlafl›rlar, do-
lay›s›yla bu asitler zay›f asitlerdir. Benzer flekilde sodyum hidroksit (NaOH) ve po-
tasyum hidroksit (KOH) gibi bazlar kuvvetli bazlar, amonyak (NH3) ve metilamin
(CH3NH2) gibi bazlar ise zay›f bazlar olarak bilinirler.

Periyodik çizelgede ayn› periyotta yer alan elementlerin hidrojenli bileflikleri
için asitlik kuvveti, genel olarak periyotta soldan sa¤a do¤ru gidildikçe elektrone-
gativite art›fl›na paralel olarak artar. Örne¤in; 2. periyotta asitlik kuvveti, NH3 <
H2O < HF s›ras›nda artar.

Periyodik çizelgede 3. periyotta yer alan P, S ve Cl ün hidrojenli bilefliklerinin asitli¤ini
karfl›laflt›r›n›z.

Anyonlar›n bazl›k güçleri konjuge asitlerinin güçleri dikkate al›narak bulunabi-
lir. Örne¤in; H2S, H2O dan daha güçlü bir asittir ve dolay›s›yla S2–, O2– den daha
zay›f bazd›r. 2. periyotta bazl›k NH2

– > OH– > F– s›ras›nda azal›r. N3–, O2– ve F–

fleklinde yük azalmas› da bunda etkindir.
Periyodik çizelgede ayn› grupta yer alan elementlerin hidrojenli bilefliklerinde

ise asitlik kuvveti, merkez atomun büyüklü¤ü artt›kça artar. Örne¤in; ayn› grupta
yer alan F, Cl, Br ve I elementlerinin hidrojenli bilefliklerinin asitlik kuvveti elek-
tronegativite etkisinden beklenenin tersine ayn› grupta yukar›dan afla¤›ya do¤ru
artar (HF < HCl < HBr < HI). Bu gibi durumlarda atomun büyüklü¤ünün etkisi,
elektronegativite etkisini bast›r›r.

H-O-Z fleklinde gösterilen oksiasitlerin asitlik güçleri, Z nin elektronegatifli¤i-
nin artmas› ile artar. Örne¤in; HOCl > HOBr > HOI s›ras›nda asitlik de¤iflir. Ben-
zer flekilde HOCl < HClO2 < HClO3 < HClO4 s›ras›nda asitlik kuvveti, merkez ato-
mun yükseltgenme say›s›, formal yükü ve O atomu say›s› artt›kça artar.

O atomu say›s›n›n artmas› her zaman asitli¤in artt›¤› anlam›na gelmemelidir.
Örne¤in; fosfor içeren H3PO2, H3PO3 ve H3PO4 asitlerinde O say›s› en fazla olan
H3PO4 ve ayn› zamanda yükseltgenme say›s› en büyük olan (+5) yine H3PO4 dir,
fakat bu üç bileflikteki her bir merkez atomun (P) formal yükü ayn›d›r (+1) ve bu
nedenle de asitlik kuvvetleri aras›nda önemli bir fark yoktur.

HNO3 in, HNO2 den; benzer flekilde H2SO4 in, H2SO3 den daha kuvvetli olma-
s› O atom say›s›n›n fazla olmas› ile aç›klanabilir. Molekül yap›s›na O atomu kat›l-
mas› asitlik kuvvetini artt›r›r. Örne¤in; bir organik bileflik olan etil alkol (C2H5OH)
suda ayr›flmaz ve O-H ba¤›ndan proton kopmaz, fakat O-H ba¤l› karbona hidro-
jenlerin yerine O atomu ba¤land›¤›nda asetik asit (CH3COOH) molekülü oluflur ve
dolay›s›yla asitlik artar. Asetik asit molekülünde –CH3 grubundaki üç tane hidro-
jenden birisinin yerine oldukça elektronegatif klor (Cl) atomu geçerse monokloro-
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asetik asit (CH2ClCOOH) oluflur ve asetik asitten daha asidik bir molekül elde edil-
mifl olur. –CH3 grubundaki hidrojenlerin hepsinin yerine klor geçerse bu durumda
trikloroasetik asit (CCl3COOH) elde edilir. Trikloroasetik asit, asetik asit ve monok-
loroasetik aside göre çok daha asidik bir bilefliktir.

SULU ÇÖZELT‹ DENGELER‹ 
Kimyasal denge, sulu çözeltide molekül ve iyonlar›n bulundu¤u denge sistemleri-
ne de uygulanabilir. Saf suda, su (H2O) molekülleri ile onun iyonlaflmas›yla olu-
flan H3O+ ve OH– iyonlar› dengede bulunurlar. Di¤er moleküler maddeler sulu çö-
zeltide k›smen iyonlafl›rlar ve iyonlar›yla dengede bulunurlar (zay›f elektrolitler).
Sulu çözelti dengeleri konusunda s›ras›yla; suyun iyonlaflmas›, zay›f asit ve zay›f
bazlar›n iyonlaflmalar›, tampon çözeltiler ve hidroliz dengeleri incelenecektir.

Suyun ‹yonlaflmas› 
Daha önceden Brønsted-Lowry asit-baz tan›m›nda de¤inildi¤i gibi su (H2O) mole-
külü, bir asit molekülünden bir proton alarak H3O+ iyonunu oluflturur. Bu durum-
da su proton ald›¤› için bir bazd›r. Su molekülü ayn› zamanda, bir baza proton ve-
rerek OH– iyonuna da dönüflebilir, bu sonuca göre ise su bir asittir. Buna göre su
molekülü hem proton vericisi hem de proton al›c›s› olarak davran›r ve bu özelli¤i
gösteren maddelere amfiprotik maddeler denir.

Su molekülünün baflka bir su molekülü ile tepkimesi sonucu hidronyum
(H3O+) ve hidroksit (OH–) iyonlar› oluflur (otoprotoliz = otoiyonlaflma). Tepkime-
de proton al›flverifli gerçekleflti¤inden su, çok az da olsa elektri¤i iletir ve iyonlafl-
mada denge söz konusudur. Denge ve denge sabiti ifadeleri;

2H2O(s) H3O+(sulu) + OH–(sulu) Ksu= [H3O+][OH–]

fleklinde verilir. Seyreltik çözeltilerde çözücünün (suyun) deriflimi çok fazla de¤iflme-
di¤inden denge ifadesinde gösterilmedi¤ini daha önce belirtmifltik. Yap›lan deneyler-
den 25 °C da saf suda [H3O+] ve [OH–] deriflimlerinin 1,0 × 10–7 mol L–1 oldu¤u bu-
lunmufltur. [H3O+] ve [OH–] deriflimleri iyonlaflma dengesinde yerine konulursa;

Ksu = (1,0 × 10–7)(1,0 × 10–7) = 1,0 × 10–14

elde edilir.

Denge sabitinin s›cakl›kla de¤iflti¤i unutulmamal›d›r. Örne¤in su için 25 °C da 1,0 × 10–14

olan Ksu de¤eri 100 °C de 5,5× 10–13 de¤erindedir.

[H3O+] derifliminin, [OH–] deriflimine eflit oldu¤u sulu çözeltilere nötral çözel-
ti denir. Asidik çözeltide [H3O+] > [OH–], bazik çözeltide ise [OH–] > [H3O+] dir. 

Sulu çözeltilerde (çözelti nötral dahi olsa [H3O+] ve [OH–] iyon deriflimleri 1,0 ×
10 –7 M) [H3O+] ve [OH–] iyon deriflimlerinin say›sal de¤erlerini daha basit say›lar
ile ifade etmek için 1909 y›l›nda Soren Sørensen pH ad› verilen bir kavram öner-
mifltir. Bir çözeltinin pH s›; hidronyum iyonlar› derifliminin (mol L–1) eksi logarit-
mas› olarak tan›mlan›r ve afla¤›daki gibi ifade edilir.

pH = –log[H3O+]

pH de¤eri içti¤imiz suda, endüstride, tar›mda, biyokimyada, t›pta, biyolojide,
jeolojide ve çevre kimyas›nda son derece önemli bir parametre olarak s›kl›kla kul-
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lan›lmaktad›r. pH a benzer flekilde bazik çözeltiler için, pH yerine [OH–] deriflimi-
nin eksi logaritmas› olarak tan›mlanan pOH terimi kullan›lmaktad›r.

Logaritma ifllemini yapabilmek için hesap makinenizin mutlaka logaritmik fonksiyonu ol-
mal› ve önceden hesap makinesinin logaritmik fonksiyonunun kullan›m›n› ö¤renmelisiniz.

1,0 × 10–3 M HCl çözeltisinin pH ve pOH de¤erlerini hesaplay›n›z.

Çözüm:
HCl kuvvetli bir asit oldu¤undan %100 iyonlafl›r ve H3O+ iyonlar›n›n tümü ay-

r›flan asitten gelir. Suyun ayr›flmas›ndan gelen [H3O+] un katk›s› ihmâl edilir.

HCl + H2O H3O+ + Cl–

1,0 × 10–3 M 1,0 × 10–3 M

pH = –log[H3O+] = –log(1,0 × 10–3) ⇒ pH = 3,0

pH + pOH = 14 ⇒ pOH = 14 – 3 ⇒ pOH = 11,0

Daha önceden de de¤indi¤imiz suyun iyonlaflma denge ifadesi olan Ksu=
[H3O+][OH–] in her iki taraf›n›nda eksi logaritmas› al›n›rsa,

–logKsu = –(log[H3O+][OH–]) = –log(1,0 × 10–14)

–logKsu = –log[H3O+] – log[OH–] = 14,0

pKsu= pH + pOH = 14,0 

elde edilir. Sonuç olarak, pH s›n› bildi¤imiz bir sulu çözeltinin pOH s›n› veya ter-
sini hesaplayabiliriz. pH de¤eri artt›kça asitlik azalacak, tersine bazl›k artacakt›r.
pH de¤eri ço¤u çözelti için 0–14 aras›nda de¤iflir ve 0–14 aras›ndaki pH de¤erleri
pH skalas›n› oluflturur (fiekil 10.2). Örne¤in; saf suda pH=7, asidik çözeltide pH<7,
bazik çözeltide ise pH>7 dir.

pH, deriflimin eksi logaritmas› oldu¤u için pH da bir birimlik bir de¤iflim [H3O+] derifli-
minde 10 katl›k bir art›fla yol açar.

 →
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Sulu bir çözeltinin pH s›, pH de¤ifltikçe renk de¤ifltiren pH ka¤›d› ile kabaca bu-
lunabilir. Daha hassas ve laboratuvarlarda gerçeklefltirilen ölçümler için pH metre
denilen, çözeltiye dald›r›lan ve iki elektrodun ba¤l› oldu¤u bir voltmetre kullan›l›r.

Zay›f Asitlerin ve Zay›f Bazlar›n ‹yonlaflma Dengeleri 
Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaflmayan zay›f asitler veya zay›f bazlar zay›f

elektrolitler olarak bilinirler. Bu bilefliklerin çözeltilerinde asit veya baz, iyonlaflm›fl
halleriyle denge halindedir. Örne¤in zay›f bir asit olan nitröz asit (HNO2) için afla-
¤›daki tepkime denklemi ve denge ifadesi yaz›labilir.

HNO2(sulu) + H2O(s)  H3O+(sulu) + (sulu) 

Burada; Ka zay›f asidin iyonlaflma sabitidir. Benzer flekilde zay›f bir baz olan amon-
ya¤›n (NH3) sulu çözeltide çok az bir k›sm› afla¤›daki tepkime gere¤i iyonlafl›r.

NH3(sulu) + H2O(s)  (sulu) + OH–(sulu)

Burada Kb zay›f baz›n iyonlaflma sabitidir.

Bilgisayar›n›z›n herhangi bir arama motoruna “Asit ve Baz ‹yonlaflma Sabitleri” terimini
yazarak Ka ve Kb sabitlerine iliflkin çizelgelere ulaflabilirsiniz.

Fiziksel etkinliklerde kan ve kaslarda zay›f bir asit olan laktik asit (CH3CH(OH)COOH)
birikir. 900 mg laktik asidin 100 ml lik sulu çözeltisindeki her bir bileflenin denge de-
riflimini ve çözeltinin pH s›n› hesaplay›n›z.

Çözüm:
Laktik asit zay›f bir asittir, iyonlaflmas› ve iyonlaflma denge sabiti eflitli¤i afla¤›daki 
gibidir.

CH3CH(OH)COOH + H2O  CH3CH(OH)COO– + H3O+

Laktik asidin bafllang›ç molar deriflimi;

bulunur.

CH3CH(OH)COOH + H2O CH3CH(OH)COO– + H3O+

Bafllang›ç (M): 0,1 M – –

De¤iflim (M): –x +x +x
Denge (M): 0,1– x x x
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Bu veriler denge sabiti ifadesinde yerine konulursa;

x = 3,71 × 10–3 M

x = [CH3CH(OH)COO–] = [H3O+] = 3,71 × 10–3 M 

bulunur. Dengede di¤er bir tür olan laktik asidin dengedeki molar deriflimi;

[CH3CH(OH)COOH] =0,100 – x = 0,100 – 3,71 × 10–3 = 9,63 × 10–2 M

fleklinde hesaplan›r. Çözeltinin pH s›;

pH = –log [H3O+] = –log (3,71 × 10–3) ⇒ pH = 2,43

olarak hesaplan›r.

Tampon Çözeltiler 
Bir zay›f asit ve tuzunu veya bir zay›f baz ve tuzunu içeren ve asit veya baz eklen-
mesiyle pH de¤iflimine karfl› direnç gösteren sulu çözeltiler tampon çözeltiler
olarak adland›r›l›r. Zay›f asidi HA ile onun tuzu MA dan (M: metal) oluflan bir tam-
pon çözeltiyi dikkate alal›m ve zay›f asidin iyonlaflma dengesi, iyonlaflma denge
sabiti ifadesi ve onun tuzunun iyonlaflmas› (%100 iyonlafl›r);

HA + H2O   H3O+ + A–

MA M+ + A–

fleklinde verilir. ‹yonlaflma denge sabiti ifadesinden [H3O+] çekilirse;

elde edilir. Eflitli¤in her iki taraf›n›nda eksi logaritmas› al›n›rsa, 

bulunur. Buradan;

elde edilir. Ayn› eflitlik afla¤›daki gibi de yaz›labilir.

Bu ba¤›nt› tampon çözeltiler için gelifltirilmifl, yayg›n olarak kullan›lmakta ve
Henderson-Hasselbalch eflitli¤i olarak bilinmektedir.
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25 °C da 0,1 M asetik asit (CH3COOH) ve 0,1 M sodyum asetat (CH3COONa) içe-
ren bir tampon çözelti haz›rlan›yor. Bu tampon çözeltinin pH s›n› hesaplay›n›z.

Çözüm: 
Sodyum asetat bir tuzdur ve suda tamamen iyonlar›na ayr›fl›r.

CH3COONa CH3COO– + Na+

0,1 M 0,1 M

Asetik asit ise afla¤›daki gibi iyonlafl›r.

CH3COOH + H2O CH3COO– + H3O+

Bafllang›ç (M): 0,1 M 0,1 –

De¤iflim (M): –x +x +x
Denge (M): 0,1–x 0,1+x x

CH3COO– denge deriflimi (0,1+x) M d›r. Burada 0,1 M sodyum asetat tuzunun
iyonlaflmas›ndan, x M ise asetik asidin ayr›flmas›ndan gelir. Bu de¤erler denge
ifadesinde yerine konulursa;

elde edilir. Çözeltinin pH de¤eri ise afla¤›daki gibi hesaplan›r.

pH = –log [H3O+] = –log(1,80 × 10–5)

pH = 4,74

Bir tampon çözeltiye kuvvetli asit eklenmesiyle ortamdaki asit deriflimi, benzer
flekilde kuvvetli baz eklenmesiyle de bu kez ortamdaki baz deriflimi az da olsa
artar.

Hidroliz 
Daha önceden de de¤inildi¤i gibi tuz, bir asitle bir baz›n tepkimesinden oluflan
iyonik yap›l› bir bilefliktir. Baz› tuzlar suda tamamen iyonlar›na ayr›flabilirler. Bir
tuzun katyonunun veya anyonunun ya da her ikisinin su ile tepkimesi hidroliz ola-
rak bilinir. 

CH3COONa CH3COO– + Na+

tepkimesinde, Na+ iyonu, kuvvetli baz olan NaOH den gelmifltir ve bu nedenle
hidroliz olmaz, oluflan asetat (CH3COO–) iyonu ise zay›f bir asit olan asetik asidin
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(CH3COOH) konjuge baz›d›r. Asetat iyonu zay›f asitten geldi¤i için kolayl›kla hid-
roliz olur ve bazik çözelti oluflturur.

CH3COO– + H2O CH3COOH + OH–

Bu tepkimede CH3COO– iyonu baz olarak davran›r ve tepkimenin denge ifadesi
yukar›daki flekilde yaz›l›r. Ancak “Baz ‹yonlaflma Sabitleri” çizelgelerinde CH3COO–

için Kb de¤eri genellikle verilmez, buna karfl›l›k “Asit ‹yonlaflma Sabitleri” çizelge-
lerinde CH3COOH için Ka de¤eri verilir. CH3COOH ›n Ka s›ndan faydalan›larak
CH3COO– için Kb flu flekilde hesaplan›r: Yukar›daki tepkimenin denge ifadesinin
pay ve paydas› [H3O+] ile çarp›l›p düzenlenirse;

veya Ksu =  Ka× Kb

elde edilir.

CH3COO– için Kb

bulunur.

Yukar›da zay›f asit-kuvvetli baz tuzunun çözeltisinin bazik olaca¤›n› gördük. Çö-
zünen tuz kuvvetli asit-kuvvetli baz tuzu, kuvvetli asit-zay›f baz tuzu ve zay›f asit-
zay›f baz tuzu olursa çözeltinin pH s› ne olur? Bunun nas›l belirlenece¤ini afla¤›da-
ki örnekte görelim.

a. Sodyum nitrat (NaNO3), b. Amonyum klorür (NH4Cl) ve c. Amonyum nitrit
(NH4NO2) tuzlar›n›n hidroliz eflitliklerini yazarak oluflacak çözeltilerin asidik mi,
nötral mi yoksa bazik mi olaca¤›na dair yorum yap›n›z.

Çözüm: 

a. NaNO3 Na+ + 

tepkimesinde Na+ iyonu kuvvetli baz olan NaOH in konjuge asidi, iyo-
nu ise kuvvetli asit olan HNO3 in konjuge baz›d›r. ‹yonlar›n olufltuklar› asit
ve bazlar›n her ikisi de kuvvetli oldu¤u için bu iyonlar hidroliz olmaz. Çö-
zelti nötraldir ve bu durumda pH = 7 dir.

b. Klorür iyonu kuvvetli asit olan HCl in konjuge baz›d›r ve bu nedenle hidro-
liz olmaz. Di¤er taraftan oluflan amonyum ( ) iyonu, zay›f bir baz olan
amonya¤›n (NH3) konjuge asididir ve kolayl›kla hidroliz olur. Amonyum
( ) iyonu hidroliz sonucu asidik bir çözelti oluflturur.NH4

+
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+
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−

NO3
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Ö R N E K



NH4Cl + Cl–

+ H2O NH3 + H3O+

c. Amonyum nitrit tuzundan oluflan her iki iyonda hidroliz olur. Bu tuzu içe-
ren çözeltinin asidik, bazik veya nötral olmas› zay›f asit veya baz›n kuvveti-
ne ba¤l›d›r.

NH4NO2 + 

+ H2O  NH3 + H3O+

+ H2O HNO2 + OH–

AS‹T-BAZ T‹TRASYONLARI 
Asit-baz nötralleflme tepkimelerini kantitatif (nicel) olarak irdelemek için en uygun
yöntemlerden birisi titrasyondur. Titrasyon iflleminde, standart çözelti olarak ad-
land›r›lan deriflimi bilinen bir çözelti kullan›l›r. Standart çözelti, deriflimi bilinme-
yen di¤er çözeltilerin deriflimlerini belirlemede kullan›l›r ve belli bir hacimdeki çö-
zeltisi erlene konulan bilinmeyen madde üzerine genelde bir bürete konulan stan-
dart çözeltiden damla damla tepkime tamamlan›ncaya kadar eklenir. Titrasyon ifl-
leminde kullan›lan standart çözelti ayn› zamanda titrant olarak da adland›r›l›r. De-
riflimi belirlenmek istenen bileflen ise analit olarak tan›mlan›r. Bulunan deriflim-
den madde miktar›na geçilebilir. Yap›lan bu iflleme hacimsel (volumetrik) ana-
liz ad› verilir. Basit bir titrasyon düzene¤i fiekil 10.3 de gösterilmektedir.

Standart bir baz (veya asit) çözeltisi genellikle, bir asit (veya baz) çözeltisinin
derifliminin belirlenmesinde kullan›l›r ve bunun için yap›lan iflleme titrasyon ad›
verilir. Titrasyon iflleminde erlene ço¤unlukla bir asit-baz indikatörü (belirteç) ek-
lenir. Titrasyon iflleminde eklenen standart maddenin analit miktar›na kimyasal
olarak eflit oldu¤u nokta eflde¤erlik noktas›, eflde¤erlik noktas›nda fiziksel bir
de¤iflimin gözlendi¤i nokta ise dönüm noktas› olarak tan›mlan›r.

� ⇀�↽ ��NO2
−

� ⇀�↽ ��NH4
+

NO2
−NH4

+H O2 →

� ⇀�↽ ��NH4
+

NH4
+H O2 →
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Asit-baz indikatörleri, belirli
pH aral›klar›nda (yaklafl›k 2
birim) renk de¤ifltiren
kendileri aslen zay›f asit
veya zay›f bazlard›r.

fiekil 10.3

Titrant

Analit + İndikatör

Basit Bir Titrasyon
Düzene¤i



Titrasyon ile ilgili “http://atlas.cc.itu.edu.tr/~ozcanm/kim/asitbaz1.htm” ve “http://tr.wiki-
pedia.org/wiki/Volumetri” adreslerinden de yararlanabilirsiniz.

ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI 
Çöktürme tepkimeleri endüstride, t›pta ve günlük yaflant›m›zda pek çok alanda
s›kl›kla kullan›l›r. Örne¤in; BaSO4 t›pta, Na2CO3 ise endüstride kullan›lmaktad›r.
Bir çok tuz suda çok az çözünür. Tuzlar›n suda ne kadar çözündü¤ü bilinirse, çö-
kelek oluflumu denetlenebilir ve çökme olay›ndan kar›fl›mlar› birbirinden ay›rma-
da yararlan›labilir. Çözünme olay›nda da doygun tuz çözeltisinde tuz ile çözünmüfl
iyonlar› aras›nda her zaman dinamik bir denge vard›r. Örne¤in; PbF2 için;

PbF2 (k) Pb2+(sulu) + 2F–(sulu) Kçç = [Pb2+] [F–]2

dengesi ve ifadesi yaz›labilir. Kçç, çözünürlük çarp›m sabiti olarak adland›r›l›r
ve daha önceden de¤inildi¤i gibi saf bir kat›n›n deriflimi, miktar›ndan ba¤›ms›z ya-
ni sabit oldu¤undan denge ifadesinde gösterilmez.

Çözünürlük çarp›m sabiti ifadesini yazarken tepkimedeki iyonlar›n önünde yer alan stoki-
yometrik katsay›lar›n üstel olarak iyonlar›n üst taraf›na yaz›ld›¤›n› unutmamal›s›n›z.

Kobalt sülfür (CoS) ün 25 °C deki molar çözünürlü¤ü hesaplay›n›z. 

Çözüm: 

CoS(k) Co2+(sulu) + S2–(sulu)

Kçç = [Co2+] [S2–] = 3,0 × 10–26

Çözünen CoS, “s” mol L–1 ise Co2+ ve S2– iyonlar›n›n deriflimleri de “s” mol L–1

olacakt›r. O halde, CoS ün molar çözünürlü¤ü;

Kçç = (s) (s) ⇒ 3,0 × 10–26 = s2 ⇒ s = 1,73 × 10–13 mol L–1

bulunur.

Çözünürlük Dengesine Ortak ‹yon Etkisi 
Çözünürlük dengesine ortamda bulunan iyonlardan birisinin tuzu eklendi¤inde Le
Chatelier kural› gere¤i, denge bozulur ve çözünürlük azal›r.

PbI2 ün 0,01 M Pb(NO3)2 sulu çözeltisindeki çözünürlü¤ü nedir?

Çözüm:

Pb(NO3)2 tamamen iyonlaflabilen bir tuzdur.

Pb(NO3)2(sulu)  Pb2+(sulu) +2  (sulu)
0,01 M 2 × 0,01 M

PbI2 ise suda az çözünen bir tuzdur.

PbI2(k) Pb2+(sulu) + 2I–(sulu)

Burada Pb2+ iyonu ortak iyondur.

� ⇀�↽ ��

NO3
− →

� ⇀�↽ ��

� ⇀�↽ ��
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PbI2(k) Pb2+(sulu) + 2I–(sulu)

Kçç = [Pb2+] [I–]2 ⇒ 7,1 × 10–9 =

PbI2 ün çözünürlü¤ü = s = 4,21 × 10–4 M 
olarak bulunur.

Çökme Koflulu 
Bir çözeltide çökme, afl›r› doymufllu¤a ulaflma durumunda gözlenir. ‹yonlar çarp›-
m› (Qçç) bir çözeltide çökme olup olmayaca¤›n› anlamaya yarar. 

• ‹yonlar çarp›m› (Qçç) < Kçç (doymam›fl çözelti) veya Qçç = Kçç (dengede)
(doymufl çözelti) ise çökme olmaz.

• ‹yonlar çarp›m› (Qçç) > Kçç ise (afl›r› doymufl çözelti) çökme gerçekleflir.

s s
ihmal edilir 
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Suda; çöktürme, nötralleflme ve yükseltgenme-
indirgenme tepkimeleri olmak üzere üç tür tep-
kime gerçekleflir. Bir kimyasal tepkimede ürün-
lerin ve tepkenlerin deriflimleri sabit kald›¤› du-
rumda ileri yöndeki tepkime h›z›, geriye do¤ru
olan tepkime h›z›na eflit olur ve böyle bir du-
rumda tepkime, kimyasal olarak dengededir.
Kimyasal dengenin say›sal olarak ifadesinde den-
ge sabitleri kullan›l›r. Denge sabiti çok büyük
olan tepkimeler ürünler yönüne do¤ru tek yön-
lü, çok küçük olanlar ise geriye do¤ru tek yönlü-
dür. Denge sabiti orta büyüklükte ise bu tür tep-
kimeler tersinir tepkimeler olarak adland›r›l›rlar.
Denge sabiti sadece s›cakl›kla de¤iflir. Kimyasal
dengede ürünler ve tepkenlerin ayn› fazda oldu-
¤u tepkimelere homojen dengeler denir. ‹ki ve-
ya daha çok say›da faza sahip dengelere ise he-
terojen dengeler ad› verilir. Denge sabitleri ço-
¤unlukla deriflim (KC) veya bas›nç (Kp) cinsin-
den ifade edilirler. Denge de¤iflkenlerinin (deri-
flim, bas›nç, hacim ve s›cakl›k) irdelenmesi için
Le Chatelier kural›ndan yararlan›l›r. Le Chatelier
kural›na göre, dengedeki bir sisteme d›flar›dan
bir etki yap›ld›¤›nda, sistem bu etkiyi azaltacak
yönde kendili¤inden kayar. 
Asitler-bazlar için; sadece sulu çözeltilerde geçer-
li olan ve asidi sulu çözeltide iyonlaflt›¤›nda H3O+

iyonu veren madde, baz› da sulu çözeltide iyon-
laflt›¤›nda OH– iyonu veren madde olarak tan›m-
layan Arrhenius asit-baz tan›m›; asidi proton vere-
bilen madde, baz› ise proton alan madde olarak
tan›mlayan Bronsted-Lowry asit-baz tan›m› ve asi-
di bir bazdan elektron çifti alan bileflik, baz› ise
ortaklanmam›fl elektron çifti veren bir bileflik ola-
rak tan›mlayan Lewis asit-baz tan›m› geçerlidir.
Su (H2O) molekülünün kendi kendine tepkime-
sinden (otoprotoliz) hidronyum (H3O+) ve
hidroksit (OH–) iyonlar› oluflur. Su kimyasal tep-
kimelerin baz›lar›nda asit, baz›lar›nda ise baz ola-
rak (amfiprotik) davran›r. Su çok az iyonlaflt›¤›
için zay›f elektrolittir ve elektri¤i çok az iletir.
pH; hidronyum iyonlar› derifliminin ([H3O+]) eksi
logaritmas›, pOH ise hidroksit iyonlar› derifliminin
([OH–]) eksi logaritmas› olarak tan›mlan›r. Suda
çok az miktarda iyonlaflan zay›f asit ve zay›f baz-
lar için iyonlaflma dengeleri söz konusudur.

Tampon çözeltiler, bir zay›f asit ve tuzunu veya
bir zay›f baz ve tuzunu içeren ve pH de¤iflimine
karfl› direnç gösteren sulu çözeltiler olarak ta-
n›mlan›r. Bir tuzun katyonunun veya anyonunun
ya da her ikisinin de su ile tepkimesi hidroliz
olarak bilinir. 
Titrasyon, asit-baz nötralleflme tepkimelerinin in-
celenmesinde en çok tercih edilen yöntemlerden
birisidir. 
Suda az çözünen tuzlar ço¤u zaman az çözünür
çökelekler olufltururlar. Çözünme olay›nda doy-
gun tuz çözeltisinde, tuz ile çözünmüfl iyonlar
aras›nda dinamik bir denge vard›r (çözünürlük
dengesi). Çözünürlük dengeleri say›sal olarak
çözünürlük çarp›m sabiti ile ifade edilirler. 

Özet
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1. NH3(g) + H2S(g) NH4HS(k)
tepkimesi için Kp afla¤›dakilerden hangisine eflittir?

a.

b.

c.

d.

e.

2. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)
tepkimesi 25 °C s›cakl›kta dengedeyken bir miktar N2

gaz› ortamdan uzaklaflt›r›l›p, denge yeniden kuruluyor.
Buna göre afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. N2 deriflimi artar.
b. N2 deriflimi sabit kal›r.
c. H2 deriflimi artar.
d. Denge sabiti de¤iflmez.
e. NH3 deriflimi azal›r.

3. CD(g) C(g) + D(g) ∆H>0
tepkimesi dengedeyken uygun bir katalizör kullan›l›rsa
afla¤›dakilerden hangisi olur?

a. Ürünlerin deriflimi artar.
b. Tepkenlerin deriflimi artar.
c. Maddelerin deriflimleri ayn› kal›r, ancak ∆H

de¤iflir.
d. Geri yöndeki tepkime h›z›, ileri yöndeki tepki-

me h›z›na göre artar.
e. Maddelerin deriflimleri ayn› kal›r, ancak ileri ve

geri tepkime h›zlar› artar.

4. (sulu) + H2O(s) HNO2(sulu) + OH–(sulu)
tepkimesi için afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r?

a. HNO2 bir asittir.
b. Bu bir asit-baz tepkimesidir.
c. H2O baz olarak davran›r.
d. OH– iyonlar› proton al›rlar. 
e. iyonlar› proton al›rlar.

5. Bir çözeltinin pH s› afla¤›dakilerden hangisi ile ilifl-
kilidir?

a. Çözeltideki oksijen iyonlar› say›s› 
b. Çözeltideki OH– iyonlar› say›s› 
c. Çözeltideki H3O+ iyonlar› say›s› 
d. Asidin yap›s›ndaki H3O+ iyonlar› say›s›
e. Asidin verebilece¤i H3O+ iyonlar› say›s›

6. pH s› 3 olan çözeltinin OH– molar deriflimi afla¤›da-
kilerden hangisidir? 

a. 1,0×10–11

b. 1,0×10–10

c. 2,0×10–9

d. 2,0×10–7

e. 5,0×10–4

7. NH3(sulu) + H2O(s) (sulu) + OH–(sulu) 
tepkimesi için Kb = 1,8 × 10–5 dir. Buna göre afla¤›da-
kilerden hangisi do¤rudur?

a. NH3 asit özelli¤i gösterir.
b. baz özelli¤i gösterir.
c. NH3 nötür özellik gösterir. 
d. H2O asit özelli¤i gösterir.
e. OH– asit özelli¤i gösterir.

8. 50,0 mL 0,0200 M NaOH çözeltisi haz›rlamak için 0,100
M l›k deriflik NaOH çözeltisinden kaç mL al›nmal›d›r?

a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
e. 10

9. 300 mL suda çözünebilecek PbBr2 nin mol say›s›
afla¤›dakilerden hangisidir? (PbBr2 için Kçç = 6,6×10–6)

a. 1,8×10–3

b. 2,5×10–3

c. 3,5×10–3

d. 1,0×10–2

e. 2,0×10–2

10. Sb2S3(k) 2Sb3+(sulu) +3S2–(sulu) 
tepkimesine göre afla¤›dakilerden hangisi antimon sül-
fürün (Sb2S3) çözünürlük çarp›m› sabiti (Kçç) ifadesidir? 

a. Kçç = [Sb3+] [S2–]
b. Kçç = [Sb3+] [S2–]2

c. Kçç = [Sb3+]2 [S2–]
d. Kçç = [Sb3+]3 [S2–]2

e. Kçç = [Sb3+]2 [S2–]3
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Kan Bir Tampon Çözelti midir?

Canl› hücrelerinde pH a son derece duyarl› pek çok
kimyasal tepkime meydana gelir. Biyokimyasal tepki-
melerde enzimler katalizör olarak davran›r ve sadece
çok dar bir pH aral›¤›nda etkilidir. Kan, vücudun di¤er
bölümlerine oksijen tafl›nmas›na yard›mc› olur.
‹nsan kan›n›n pH s› 7,35 ile 7,45 aras›nda de¤iflir ve do-
lay›s›yla hafif baziktir. Bu de¤erlerden hafif bir sapma
olmas› hücrelerin kararl›l›¤›n›, proteinlerin yap›s›n› ve
enzimlerin aktivitelerini bozabilir ve hücre y›k›mlar›na
yol açabilir. Kan›n pH de¤erinin 6,8 in alt›na düflmesi
veya 7,8 in üstüne ç›kmas› ölümlere yol açabilir. pH n›n
7,35 in alt›na düflmesi acidosis (asidosis), pH ›n 7,45 in
üstüne ç›kmas› alkolosis olarak adland›r›l›r. 
‹nsan vücudunda asidosis olay› daha yayg›nd›r, çünkü
insan metabolizmas›n›n kendisi baz› asitleri üretir. Ka-
n›n pH s›n›n denetlenmesinde en çok kullan›lan tam-
pon çözelti karbonik asit-bikarbonat (hidrojen karbo-
nat) (H2CO3/ ) sistemidir. Karbonik asit (H2CO3)
ve bikarbonat ( ) iyonu bir konjuge asit-baz çifti
oluflturur. Ayr›ca H2CO3, bozunarak karbon dioksit
(CO2) gaz›na ve suya (H2O) dönüflür. Bu tampon siste-
mi ile ilgili denge tepkimesi afla¤›daki gibidir.

Bu denge ile ilgili bir kaç nokta önemlidir. Bunlar;
• Karbonik asit bir diprotik (iki protonlu) asittir ve

bu sistemde karbonat ( ) iyonu deriflimi
önemsizdir. 

• Dengedeki bileflenlerden birisi CO2 gaz›d›r ve
CO2 gaz›, insan vücudunun dengesini ayarlamak
için bir mekanizma sa¤lar. Soluk al›p verme ile
CO2 in ortamdan uzaklaflt›r›lmas› dengenin sa¤a
kaymas›na ve daha fazla H+ iyonlar› tüketimine
yol açar.

• Kandaki tampon sistemi pH=7,4 de çal›fl›r ve bu
de¤er karbonik asidin (H2CO3) pKa de¤eri olan
6,1 (25 °C de) den oldukça farkl›d›r.

Karbonik asit-bikarbonat tampon çözeltisinin pH s›n›n
kararl› olup olmamas› en çok böbrekleri ve akci¤erleri
etkiler. Beyindeki baz› al›c›lar, vücut s›v›lar›ndaki CO2

ve H+ iyonu deriflimlerine karfl› son derece duyarl›d›r.
CO2 deriflimi artt›¤›nda, yukar›daki denge sola kayar,
dolay›s›yla daha fazla H+ iyonu oluflur.
Derinden ve h›zl› nefes alma al›c›lar› tetikler ve bu du-
rum ci¤erlerden CO2 giderim oran›n›n artmas›na ve
dengenin tekrar sa¤a do¤ru kaymas›na yol açar. Böb-
rekler; H+ ve iyonlar› aç›¤a ç›kar›r veya absorp-

lar. ‹drardan vücuttaki fazla asidin uzaklaflmas› pH=5,0-
7,0 aras›nda gerçekleflir.
Kan plazmas›n›n pH s›n›n düzenlenmesi vücudun do-
kular›na oksijen tafl›nmas›yla do¤rudan ilgilidir. K›rm›z›
kan hücrelerinde bulunan hemoglobin oksijen tafl›y›c›-
s›d›r. Hemoglobin ayn› zamanda H+ iyonu ve O2 mole-
külü ile de etkileflir. 

HbH+ + O2 Hb + H+

Oksijen kana akci¤erler boyunca girer ve oradan k›rm›-
z› kan hücrelerine geçer ve hemoglobin ile etkileflir.
Kandaki dokularda O2 deriflimi az oldu¤undan yukar›-
daki denge sola kayar ve O2 gaz› aç›¤a ç›kar. Kan›n pH
de¤erinin de¤iflmesine paralel olarak H+ iyonu derifli-
minde bir art›fl, Le Chatelier kural› gere¤i dengeyi sola
kayd›r›r. pH daki azalma hemoglobin dengesinin sola
kaymas›na yol açar ve dolay›s›yla daha fazla O2 gaz›
aç›¤a ç›kar. Bütün bunlara ek olarak pH ›n azalmas› ve
al›nan nefesin miktar›n›n artmas› ortamda daha fazla te-
miz hava yani O2 gaz› ve daha fazla CO2 nin yok olma-
s›na yol açar.

Kaynak: http://www.lakesideschool.org/upperscho-
ol/departments/science/mcclelland/ documents/buf-
fer_blood.pdf.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kimyasal Denge” konusu-

nu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kimyasal Denge” ve “Le Cha-

telier Kural›” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Kimyasal Denge” ve “Le Cha-

telier Kural›” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asitler-Bazlar” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sulu Çözelti Dengeleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sulu Çözelti Dengeleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Sulu Çözelti Dengeleri” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Asit-Baz Titrasyonlar›” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çözünürlük ve Çözünürlük

Çarp›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Çözünürlük ve Çözünürlük

Çarp›m›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

� ⇀�↽ ��

HCO3
−

CO3
2−

HCO3
−

HCO3
−

Okuma Parças›

H sulu HCO sulu H CO sulu+ −+( ) ( )  ( )  3 2 3
� ⇀�↽ �� � ⇀�↽ �� HH O s CO g2 2( ) ( )+



26110.  Ünite  -  K imyasal  Denge

S›ra Sizde 1

S›ra Sizde 2
Çünkü 1 L ve 1000 g suda 1000 g/(18,02 g mol–1) ve-
ya 55,49 mol su bulunur. Bu nedenle suyun deriflimi
[H2O] = 55,49 mol L–1 veya 55,49 M d›r. Bu deriflim
de¤eri çözeltide bulunan di¤er türlerin deriflimine gö-
re çok yüksektir ve tepkime boyunca çok fazla de¤ifl-
mez ve sabit kabul edilir. Suyun deriflimi denge sabiti
içinde düflünülür.

S›ra Sizde 3
K›smi bas›nçlar cinsinden denge sabiti ifadesinden;

olarak hesaplan›r.

S›ra Sizde 4
a. CO eklenmesi: Le Chatelier kural› gere¤i; den-

ge CO in derifliminin azalt›laca¤› yöne, yani
sa¤a kayar, CO2 ve H2 deriflimleri artar, CO ve
H2O deriflimleri ise azal›r.

b. H2O uzaklaflt›r›lmas›: Dengeyi suyun uzaklafl-
t›r›ld›¤› yöne, yani sola kayd›r›r, CO2 ve H2 de-
riflimleri azal›r, CO ve H2O deriflimleri ise artar.

c. CO2 eklenmesi: Dengenin sola kaymas›na yol
açar, CO ve H2O deriflimleri artar, CO2 ve H2
deriflimleri ise azal›r.

d. Tepkime kab›n›n bas›nc›n›n artt›r›lmas›: Tep-
kenlerin mol say›lar› toplam› ürünlerin mol
say›lar› toplam›na eflittir, dolay›s›yla bas›nc›n
dengeye bir etkisi yoktur. 

e. Katalizör eklenmesi: Katalizör, dengeyi de¤ifl-
tirmez.

f. S›cakl›¤›n yükseltilmesi: Tepkime ›s›s›na göre,
ileriye do¤ru olan tepkime ekzotermiktir. S›-
cakl›¤›n artt›r›lmas›, dengenin sola (endoter-
mik yöne) kaymas›na yol açar, çünkü s›cakl›k
art›fl›yla sisteme d›flar›dan verilen enerji ile Le
Chatelier kural›na göre tepkimenin daha az
enerji verecek flekilde yürümesi sa¤lan›r.

S›ra Sizde 5
Aç›klanamaz, çünkü Arrhenius tan›m›na göre bütün
bazlar OH– iyonu içermelidir, fakat NH3 molekülünde
OH– iyonu yoktur. Sulu çözeltide amonyak su ile tep-
kimeye girerek OH– iyonlar›n› aç›¤a ç›kar›r, fakat bu
durum Arrhenius tan›m›yla aç›klanamaz.

S›ra Sizde 6
Tepkimede HCl den NH3 a bir tane proton aktar›lm›fl,
dolay›s›yla Brønsted-Lowry tan›m›na göre bu, bir asit-
baz tepkimesidir. Ortamda H3O+ veya OH– iyonlar› bu-
lunmad›¤›ndan, bu tepkime Arrhenius tan›m›na göre ir-
delenemez.

S›ra Sizde 7
PH3 < H2S < HCl s›ras›nda P, S ve Cl elementlerinin
elektronegatifliklerine paralel olarak asitlik artar. PH3
su ile tepkime vermez, H2S zay›f bir asittir, HCl ise kuv-
vetli bir asittir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde yükseltgen ve indirgen maddeleri
ay›rt edebilecek,
Yükseltgenme say›lar›n› belirleyebilecek, 
Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini çözümleyebilecek,
Hücre flemalar›n› yazabilecek,
Standart hücre potansiyelini standart elektrot potansiyellerinden bulabilecek, 
Bir hücre tepkimesinin kendili¤inden gerçekleflip gerçekleflmeyece¤ini de-
netleyebilecek, 
Nernst eflitli¤ini kullanarak hücre potansiyelini hesaplayabilecek,
Korozyon terimini kavrayarak, korozyonun neden oldu¤u zararlar› s›ralaya-
bilecek,
Elektrokimyasal hücre tiplerini ve farkl›l›klar›n› sorgulayabilecek,
Elektroliz sonucunda oluflan ürünlerin miktarlar›n› hesaplayabileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Redoks
• Yükseltgenme
• ‹ndirgenme
• Pil (Hücre)
• Hücre Potansiyeli
• Hücre fiemas›
• Anot

• Katot
• Standart Elektrot Potansiyeli
• Nernst Eflitli¤i
• Korozyon
• Elektroliz
• Faraday Yasas›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Genel Kimya

• YÜKSELTGENME-‹ND‹RGENME
TEPK‹MELER‹

• ELEKTROK‹MYASAL HÜCRELER
• REDOKS TEPK‹MELER‹N‹N

‹STEML‹L‹⁄‹
• NERNST Efi‹TL‹⁄‹ 
• P‹LLER
• KOROZYON
• ELEKTROL‹Z

Yükseltgenme-
‹ndirgenme ve
Elektrokimya
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YÜKSELTGENME-‹ND‹RGENME TEPK‹MELER‹
Ünite 10 da asit-baz dengesinin proton aktar›m›yla gerçekleflti¤ini ö¤rendik. Bu
ünite kapsam›nda ise kimyasal tepkimelerin farkl› bir grubundan, elektron aktar›-
m›yla gerçekleflen tepkimelerden bahsedece¤iz. K›smen veya tamamen elektron-
aktar›m› içeren tepkimeler yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri
olarak adland›r›l›r.

Yükseltgenme ve indirgenme iki yar› tepkimenin toplam› olarak düflünülebilir.
Bunlardan birisi elektron kayb›n› di¤eri ise elektron kazan›m›n› içerir. Örne¤in;
potasyumun klorla tepkimesinden potasyum klorür oluflumunu düflünelim. 

2K(k) + Cl2(g) $ 2KCl(k)

KCl bilefli¤inde bilefli¤in net yükü s›f›r olup, potasyum K+ iyonu, klor ise Cl–

iyonu olarak bulunur. Bu tepkime için yar› tepkimeler flöyle yaz›l›r.

2K $ 2K+ + 2e–

Cl2 + 2e– $ 2Cl–

Bu iki yar› tepkimenin toplam› üstteki tepkimeyi verir. Birinci yar› tepkimede
potasyum elektron vererek potasyum iyonu haline gelir, bu tepkime yükseltgen-
me yar› tepkimesi olarak adland›r›l›r. Bu ifllem yükseltgenme olarak bilinir ve po-
tasyum yükseltgendi denir. ‹kinci yar› tepkime indirgenme yar› tepkimesi olarak
adland›r›l›r. Burada klor elektron alarak klorür iyonu haline gelir. ‹fllem indirgen-
me olarak nitelendirilir ve klor indirgendi denir. 

Burada unutulmamas› gereken nokta, yar› tepkimeleri yazarken bir atomdan di¤erine
elektronlar›n aktar›ld›¤›n› göstermek için elektronlar› serbest halde gösteririz fakat, ger-
çekte bu elektronlar kimyasal türler aras›nda aktar›l›r ve biz net tepkimeyi gözleriz. Yar›
tepkimelerde oldu¤u gibi elektronlar›n aç›¤a ç›kmas› sözkonusu de¤ildir.

Bir atom için yükseltgenme say›s› ya da yükseltgenme basama¤› atomdaki
negatif ve pozitif yüklerin toplam› olarak tan›mlanabilir. Verilen örnek için potas-
yumun yükseltgenme say›s› +1, klorun yükseltgenme say›s›n›n -1 oldu¤unu söyle-
riz. Potasyum yükseltgenerek, yükseltgenme say›s› s›f›rdan +1 e artm›flt›r. Bu tep-
kimede potasyum elektron vererek kloru indirgedi¤i için indirgen maddedir. Bu-

Yükseltgenme-‹ndirgenme
ve Elektrokimya

Yükseltgenme elektron
verme, indirgenme elektron
almad›r.
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na karfl›l›k klor indirgenerek yükseltgenme say›s› s›f›rdan -1 e azalm›flt›r, buna gö-
re klor elektron alarak potasyumu yükseltgedi¤i için yükseltgen maddedir.

Bu tart›flmaya göre KCl deki potasyumun yükseltgenme say›s› +1 ve klorun
yükseltgenme say›s› -1 ve KCl bilefli¤i için toplam yük s›f›rd›r.

Bir baflka örnek olarak klorun hidrojenle tepkimesinden oluflan HCl molekü-
lünü düflünelim. Kovalent ba¤l› bu molekül için ba¤ oluflumunda elektron akta-
r›m› tam gerçekleflmez ancak ba¤daki elektronlar daha elektronegatif olan klor
atomuna do¤ru daha çok çekilirler. Klor atomu üzerindeki elektron yo¤unlu¤u-
nun daha fazla olmas›ndan dolay› yükseltgenme say›s›n›n -1 ve hidrojen atomu-
nun yükseltgenme say›s›n›n +1 oldu¤unu söyleyebiliriz.

Yükseltgenme Say›lar›n›n Belirlenmesi ‹çin Baz› Kurallar
Bir elementin içindeki atomun, bir iyonun veya içerisindeki her bir atomun ve-
ya bir molekülün yükseltgenme say›lar›n›n belirlenmesinde afla¤›daki kurallar
geçerlidir.

1. Bir elementin atomunun yükseltgenme say›s› s›f›rd›r. Örnek: Fe, N2, O2,
P4 ve S8 deki atomlar›n yükseltgenme say›lar› s›f›rd›r.

2. Tek atomlu iyonlarda iyonun yükseltgenme say›s› yüküne eflittir. Örnek:
Fe3+, Ca2+, Br– ve S2- iyonlar› için yükseltgenme say›lar› s›ras›yla +3, +2, -1
ve -2 dir.

3. Çok atomlu iyonlarda iyonun yükseltgenme say›s› formüldeki her bir ato-
mun yükseltgenme say›lar›n›n toplam› olarak iyonun yüküne eflittir. Ör-
nek: yükseltgenme say›s› NH4

+ iyonu için +1 ve SO4
2- iyonu için ise -2 dir.

4. Bir bileflikteki atomlar›n yükseltgenme say›lar›n›n toplam› s›f›rd›r. Örnek:
AgCl deki gümüfl iyonunun yükseltgenme say›s› +1 ve klorür iyonunun
yükseltgenme say›s› -1 olmak üzere toplamda bilefli¤e ait yük s›f›rd›r.

5. Hidrojenin yükseltgenme say›s› metal hidrürlerinde -1 ve di¤er bütün bile-
fliklerinde +1 dir. Örnek: NaH ve CaH2 deki hidrojenin yükseltgenme sa-
y›s› -1 dir. 

6. Oksijenin yükseltgenme say›s› peroksit bilefliklerinde (O2
2-) -1, süper oksit

bilefliklerinde (O2
-) -1/2, OF2 de +2, di¤er bütün bilefliklerinde ise -2 dir.

Örnek: Oksijenin yükseltgenme say›s› sodyum peroksitte (Na2O2) -1, po-
tasyum süperoksitte (KO2) -1/2 ve suda (H2O) -2 dir.

7. Alkali metallerin (Li, Na, K, Rb, Cs ve K) yükseltgenme say›lar› +1 ve top-
rak alkali metallerin (Be, Mg, Ca, Sr, Ba ve Ra) yükseltgenme say›lar› +2
dir. Örnek: Yükseltgenme say›lar› NaBr deki sodyumun +1, Li2O deki lit-
yumun +1, CaO deki kalsiyumun +2 ve MgCl2 deki magnezyumun +2 dir.

Afla¤›da verilen bileflik veya iyonlardaki atomlar›n yükseltgenme say›lar›n› belir-
leyiniz.

a. Cu(NO3)2 b. MnO4
– c. Cr2O7

2-

Çözüm:
a. Cu(NO3)2 taki NO3

– iyonundaki azotun yükseltgenme say›s›,
x + 3 (-2) = -1 ⇒ x = +5 olaca¤›ndan N: +5,
[Bak›r›n yükseltgenme say›s›] + 2[Nitrat iyonunun yükseltgenme say›s›] = [Top-
lam yük]
x + 2(-1) = 0 ⇒ x = +2 olaca¤›ndan Cu: +2 bulunur.

264 Genel  K imya

Yükseltgen madde; kendisi
indirgenirken karfl›s›ndaki
maddeyi yükseltgeyen
maddeye denir. ‹ndirgen
madde; kendisi
yükseltgenirken karfl›s›ndaki
maddeyi indirgeyen
maddeye denir.
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b. MnO4
– taki Mn ›n yükseltgenme say›s›

[Mangan›n yükseltgenme say›s›] + 4[Oksijenin yükseltgenme say›s›] = [Toplam
yük] 
x + 4 (-2) = -1 ⇒ x = +7 olaca¤›ndan Mn:+7 bulunur.

c. Cr2O7
2- taki Cr un yükseltgenme say›s›

2[Kromun yükseltgenme say›s›] + 7[Oksijenin yükseltgenme say›s›] = [Toplam
yük] 
2x + 7 (-2) = -2 ⇒ x = +6 olaca¤›ndan Cr:+6 bulunur.

Yukar›da verilen kurallar› kullanarak afla¤›daki bileflik veya iyonlardaki her bir atomun
yükseltgenme say›lar›n› belirleyiniz.
a. Na3PO4 b. CO2 c. SO4

2– d. HSO3
–

Yükseltgenme-‹ndirgenme Tepkimelerinin Denklefltirilmesi
Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde denklemlerin denklefltirilmesi yükselt-
genme-indirgenme içermeyen tepkimelere göre genellikle daha zordur. Yükselt-
genme say›s› yöntemi ve iyon-elektron yöntemi yükseltgenme-indirgenme tepki-
me denklemlerinin denklefltirilmesinde kullan›lan iki yöntemdir. Biz bu bölümde
yükseltgenme say›s› yöntemiyle tepkime denklemlerinin denklefltirilmesi üzerin-
de duraca¤›z.

Yükseltgenme say›s› yöntemiyle yükseltgenme-indirgenme tepkime denklemi-
nin denklefltirilmesinde s›ras›yla, afla¤›daki basamaklar uygulan›r: 

1. Denklefltirilmemifl tepkime denklemindeki her bir tepken ve ürünün for-
mülleri do¤ru bir flekilde yaz›l›r.

2. Her bir elementin yükseltgenme say›s› belirlenerek, yükseltgenen madde ve
indirgenen madde saptan›r.

3. Yükseltgenen ve indirgenen atomlar için ayr› ayr› al›nan verilen elektron sa-
y›lar› belirlenir.

4. Al›nan ve verilen elektron say›lar› yükseltgenen ve indirgenen atom veya bi-
leflikler için uygun katsay›lar yaz›larak eflitlenir.

5. Denklemde yükseltgenme say›lar› de¤iflmeyen atomlar›n say›lar› kontrol
edilerek, uygun katsay›larla çarp›l›r.

Afla¤›daki tepkimeyi yükseltgenme say›s› yöntemiyle denklefltiriniz.
H2O(s) + I2(k) + ClO3

–(sulu)  → IO3
–(sulu) + Cl–(sulu) + H+(sulu)

Çözüm:
Yükseltgenme say›s› yöntemiyle denklem denklefltirilmesindeki basamaklar› tek
tek uygularsak,
1. Tepkime denklemi afla¤›daki gibi verilmifl,

H2O(s) + I2(k) + ClO3
–(sulu)  → IO3

–(sulu) + Cl–(sulu) + H+(sulu)

2. Tepkimeye göre iyot atomunun yükseltgenme say›s› 0 dan +5 e de¤iflmifl, yani
iyot yükseltgenmifltir. Klor atomunun yükseltgenme say›s› +5 den -1 e de¤iflmifl,
yani klor indirgenmifltir.
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I2(k) - 10e– → 2IO3
–(sulu)

ClO3
–(sulu) + 6e– → Cl–(sulu)

3. Tepkimede iki tane iyot atomu oldu¤u için yükseltgenme basama¤›ndaki
art›fl 10 ve klor için yükseltgenme basama¤›ndaki azalma 6 d›r. 

4. Yar› tepkimeleri uygun katsay›larla çarparsak; iyot molekülünü 3 ile çarp-
t›¤›m›zda 3I2 yükteki toplam art›fl 30 olur. Al›nan verilen elektron say›lar›-
n› eflitlemek için klorat iyonunu 5 ile çarpar›z, 5ClO3

–, ve yükteki toplam
azalma 30 olur.

3/ I2(k) - 10e- $ 2IO3
–(sulu)

5/ ClO3
–(sulu) + 6e– $ Cl–(sulu)

3I2(k) – 30e– $ 6IO3
–(sulu)

5ClO3
–(sulu) + 30e– $ 5Cl–(sulu)

3I2(k) + 5ClO3
–(sulu) $ 6IO3

–(sulu) + 5Cl–(sulu)

5. Toplamdaki tepkimeyi yazarak atom say›lar›n› kontrol edersek, oksijen
atomlar›n›n sol tarafta eksik oldu¤unu görürüz. Suyun bafl›na 3 yazd›¤›m›z-
da oksijen atomlar› tepkimeye giren ve tepkimeden ç›kanlar yönünde eflit-
lenir. Bununla birlikte, tepkimedeki hidrojen atomlar›n›n say›lar› eflit de¤il-
dir. Tepkimeden ç›kan hidrojen iyonu 6 ile çarp›l›rsa tepkimeye giren ve
tepkimeden ç›kan hidrojen atom say›lar›da eflitlenir. Bu durumda tepkime
denklemi afla¤›daki flekilde yaz›l›r.

3H2O(s) + 3I2(k) + 5ClO3
–(sulu) $ 6IO3

–(sulu) + 5Cl–(sulu) + 6H+(sulu)

Son olarak yük denkli¤ine bakarsak; tepkimeye girenlerin toplam yükü -5 ve
tepkimeden ç›kanlar›n toplam yükü -5 olmak üzere tepkime denklemi denklefl-
tirilmifltir.

Afla¤›da verilen tepkimeleri yükseltgenme say›s› yöntemini kullanarak denklefltiriniz.

a. KMnO4(sulu) + HCl(sulu) $ H2O(s) + KCl(sulu) + MnCl2(sulu) + Cl2(g)
b. Pb(k) + PbO2(k) + H2SO4(sulu) $ PbSO4(k) + H2O(s)
c. H+(sulu) + Cr2O7

2-(sulu) + H2S(sulu) $ Cr3+(sulu) + S(k) + H2O(s)

ELEKTROK‹MYASAL HÜCRELER
Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri yükseltgenen maddeden indirgenen
maddeye elektron aktar›m›n› içermekte ve bu tepkimeler belirli bir düzenek
içinde kendili¤inden gerçekleflti¤inde elektrik enerjisi kayna¤› olarak kullan›la-
bilmektedir. Böylece kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüfltürülmesi sa¤-
lanm›fl olur. Günlük yaflant›m›zda birçok alanda kulland›¤›m›z pilleri veya akü-
mülatörleri bu sürece örnek olarak verebiliriz. Di¤er taraftan, elektrik enerjisi
kullanarak kendili¤inden oluflmayan bir tepkimenin gerçekleflmesi sa¤lanabil-
mektedir. Bu durumda ise elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüfltürülme-
si söz konusudur. Pahal› olmayan bir metal üzerine daha de¤erli bir metalin
kaplanmas›nda kulland›¤›m›z elektrolizi veya boflalan bir pilin veya akümülatö-
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rün flarj edilmesini bu sürece örnek olarak verebiliriz. Her iki durumda da kul-
land›¤›m›z düzenek elektrokimyasal hücre olarak adland›r›lmaktad›r. Elektro-
kimyasal hücre içinde elektron aktar›lmas› sonucu yükseltgenme-indirgenme
tepkimelerinin gerçekleflti¤i bir düzenektir.

Hücre içinde kendili¤inden yürüyen tepkimeyle kimyasal enerjiyi elektrik
enerjisine çeviren elektrokimyasal hücre galvanik hücre, voltaik hücre veya
pil olarak adland›r›l›r.

Hücreden elektrik ak›m› geçirilerek kendili¤inden gerçekleflmeyen bir kimya-
sal tepkimenin gerçeklefltirildi¤i elektrokimyasal hücre ise elektrolitik hücre ola-
rak adland›r›l›r. Elektrolitik hücre d›flar›dan ald›¤› elektrik enerjisini kimyasal ener-
jiye dönüfltürmekte kullan›l›r.

Elektrokimyasal hücre iki elektrot ve bu elektrotlar›n içinde bulundu¤u bir ve-
ya iki farkl› elektrolit çözeltiden oluflur. Elektrolit çözelti, yüklü iyonlar›n hareke-
tiyle elektrik ak›m›n› ileten çözeltidir. Hücredeki elektrotlar›n birinde yükseltgen-
me olurken aç›¤a ç›kan elektronlar›n elektrot üzerinden iletken tel yard›m›yla di-
¤er elektroda iletilmesiyle bu elektrotta indirgenme meydan gelir. Hücrede yük-
seltgenmenin meydana geldi¤i elektroda anot, indirgenmenin meydana geldi¤i
elektroda katot denir. Anoda anyonlar, katoda ise katyonlar gider. Hücre içinde
iki farkl› çözelti kullan›ld›¤› zaman bu çözeltilerin birbirine kar›flmas›n› önlemek
için çözeltiler ayr› kaplara konularak devre tuz köprüsü ile tamamlan›r veya iki çö-
zeltinin gözenekli yap›daki membranla da birbirinden ayr›lmas› sa¤lanabilir. ‹ki
farkl› çözelti aras›ndaki difüzyon potansiyelini düflürmek için kullan›lan, iki çözel-
ti aras›ndaki elektrik ak›m›n›n geçiflini sa¤layan ve içinde elektrolit bulunduran
köprü fleklinde cam boruya tuz köprüsü denir. Tuz köprüsü olarak daha çok KCl
ve KNO3 gibi kuvvetli elektrolitlerin deriflik çözeltileri kullan›lmaktad›r.

Galvanik Hücre
Galvanik hücrede oluflan yükseltgenme ve indirgenme yar› tepkimeleri sonucun-
da hücrenin pozitif ve negatif kutuplar› aras›nda potansiyel fark› oluflur. Hücrede
yükseltgenmenin oldu¤u negatif kutuptan (anot) indirgenmenin oldu¤u pozitif
kutba (katot) do¤ru elektronlar bir d›fl devre (tel) arac›l›¤›yla hareket eder. Bu ifl-
lem iki kutbun potansiyelleri eflit olana kadar sürer. Hücrenin iki ucu aras›nda bir
potansiyel fark› yoksa, pil tükenmifl olur, yani daha fazla ak›m üretemez.

1836 y›l›nda John Daniell taraf›ndan keflfedilen ve Daniell pili (fiekil 11.1) ola-
rak adland›r›lan hücreyi galvanik hücreye örnek olarak verebiliriz. Bu hücrede;
anot olarak çinko metali al›n›r ve çinko sülfat çözeltisi içeren bir behere dald›r›l›r,
di¤er tarafta katot olarak bak›r metali al›n›r ve bak›r(II) sülfat çözeltisi içeren bir
behere dald›r›l›r. Çinko ve bak›r elektrotlar uygun bir iletken telle ba¤lan›r ancak
bu haliyle devreden ak›m geçmez. Çünkü farkl› iki çözelti birbiriyle temas halinde
de¤ildir. Bunun için tuz köprüsü ile devre birlefltirilerek tamamlan›r ve iki elektrot
aras›nda bir potansiyel fark› olufltu¤u gözlenir. 

Bir internet arama motoruna ‘galvanic cell’ veya ‘daniell cell’ terimlerini girerseniz, çok
say›da görsele ulaflabilirsiniz.

Daniell hücresinde anotta çinkonun yükseltgenmesiyle 

Zn(k) $ Zn2+(sulu) + 2e-
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yar› tepkimesi gerçekleflir. Elektronlar di¤er elektroda, katoda, akt›r›larak bak›r(II)
iyonlar›n›n indirgenmesiyle metalik bak›r oluflur. Katottaki yar› tepkime ise flöyle
yaz›l›r. 

Cu2+(sulu) + 2e- $ Cu(k)

Hücre için net tepkime iki yar› tepkimenin toplam› olarak afla¤›daki gibi yaz›l›r.

Zn(k) + Cu2+(sulu) $ Zn2+(sulu) + Cu(k)

Galvanik hücrelerde elektrotlar› ve çözeltileri belirtmek için k›salt›lm›fl bir gös-
terim kullan›l›r. Buna göre Daniell hücresi afla¤›daki gibi gösterilir.

Zn(k) ⎢Zn2+(sulu) ⎢⎢Cu2+(sulu) ⎢Cu(k)

Bu tür gösterime hücre flemas› veya pil flemas› denir. Hücre flemas›ndaki dik
çizgiler faz s›n›r›n› ve çift dik çizgi tuz köprüsünü gösterir. Örne¤in, bu hücrede
kat› fazdaki çinko ile çözeltideki çinko iyonlar› ve bak›r ile bak›r(II) iyonlar› ayr›
fazlardad›r ve çinko iyonlar›n› ve bak›r(II) iyonlar›n› içeren çözeltilerdeki elektrik
iletimi tuz köprüsü arac›¤›yla gerçeklefltirilir. Hücre flemas›n›n sol taraf›na anot, sa¤
taraf›na katot yaz›l›r.

Anot Tuz köprüsü Katot
0 0 0

Zn(k) ⎢Zn2+(sulu) ⎢⎢Cu2+(sulu) ⎢Cu(k)

Yar› hücre Yar› hücre
(yükseltgenme) (indirgenme)

Hücre flemas›, solda anot ve sa¤da katot olacak flekilde yaz›l›r. Yaz›l›fl s›ras›n› unutmamak
için anot ve katot kelimelerinin bafl harflerini alfabetik s›raya göre s›ralayabiliriz.

Bir baflka örnek olarak H+ ⎢ H2 ve Cu2+ ⎢ Cu elektrotlar›n›n seçildi¤i ve tuz
köprüsü içeren hücre flemas›n› yazal›m. Platin elektrot üzerine belirli bir bas›nçta
gönderilen hidrojen gaz› ve bu elektrodun dald›r›ld›¤› hidrojen iyonlar› içeren çö-
zelti anot yar› hücresini oluflturur, Pt(k) ⎢ H2(g) ⎢ H+(sulu). Katot olarak ise çözel-
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tideki iyonlardan bafllayal›m ve daha sonra iletken olarak kullan›lan metali yaza-
l›m, Cu2+(sulu) ⎢ Cu(k). Bu iki yar› hücreyi tuz köprüsü ile birbirine ba¤larsak,

Pt(k) ⎢ H2(g) ⎢ H+(sulu) ⎢⎢ Cu2+(sulu) ⎢ Cu(k)

fleklinde hücre flemas› elde ederiz. Bu hücre flemas›na ait Galvanik hücre diyagra-
m› fiekil 11.2 de gösterilmifltir.

Pt(k) ⎢ O2(g) ⎢ H+(sulu) ⎢ H2O(s) ⎢⎢ Cu2+(sulu) ⎢ Cu(k)
Hücre flemas› yukar›daki gibi verilen hücrenin, anot ve katodunda gerçekleflen yar› tepki-
melerle, hücre tepkimesini yaz›n›z.

Hücre Potansiyeli
Bir hücreden ak›m geçmedi¤i durumdaki hücrenin iki ucu aras›nda ölçülen potan-
siyel fark›na hücre potansiyeli veya elektromotor kuvveti (emk) denir ve E ile
gösterilir. Hücre potansiyeli ne kadar büyükse hücre tepkimesinin kendili¤inden
yürüme e¤ilimi de o kadar büyüktür. Potansiyel birimi volttur, V ile gösterilir. Hüc-
re potansiyeli voltmetre ile ölçülür. Boflalm›fl bir pil için, pil tepkimesi dengede ol-
du¤undan devreden elektronlar geçmez ve hücre potansiyeli voltmetreden s›f›r
olarak okunur.

Daniell hücresi;

Zn(k) ⎢ Zn2+(1 M)  ⎢⎢ Cu2+(1 M) ⎢ Cu(k)

için ölçülen hücre potansiyeli 1,10 V tur. Hücre flemas›nda, hücredeki elektrolit çö-
zeltilerin deriflimlerinin belirtildi¤ine dikkat ediniz. Çünkü hücre potansiyelinin
büyüklü¤ü kullan›lan elektrolit çözeltilerinin deriflimine ba¤l› olarak de¤iflir.

Hücrenin 25 °C ve 1 atm bas›nçta yani standart koflullardaki hücre potansiyeli-
ne standart hücre potansiyeli denir ve E° ile gösterilir. Galvanik hücre için stan-
dart hücre potansiyeli, iki elektrodun standart elektrot potansiyelleri (standart in-
dirgenme potansiyelleri) fark›na eflittir ve

E° = E°(katot) - E°(anot)

fleklinde ifade edilir.
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Bir hücre için hücre potansiyelini hesaplamak istedi¤imizde her bir elektroda
ait standart elektrot potansiyellerini bilmemiz gerekmektedir. Standart elektrot
potansiyellerini belirleyebilmek için hidrojen elektrodunun standart elektrot po-
tansiyeli s›f›r olarak kabul edilmifltir. Standart hidrojen elektroduna karfl› elektrot
potansiyelini ölçmek istedi¤imiz elektrotla uygun devre kurularak, bu hücrenin
potansiyeli ölçülür. Ölçülen potansiyele standart hidrojen elektrodunun katk›s› s›-
f›r oldu¤undan, standart elektrot potansiyeli bilinmeyen elektrodun potansiyeli
standart hücre potansiyelinden bulunur. Baz› yar› tepkimelerin standart elektrot
potansiyelleri Çizelge 11.1 de verilmifltir.

Standart hidrojen elektrodu, 25 °C de aktifli¤i 1 olan H+ iyonlar› içeren çö-
zeltiye dald›r›lan platinle kaplanm›fl platin elektrot üzerine 1 atm bas›nçta hidrojen
gaz› gönderilerek haz›rlan›r (fiekil 11.3). Gaz halindeki maddelerin elektrotlar›n›
haz›rlamak için inert bir metal kullan›l›r. Standart hidrojen elektrodu için kullan›lan
platin plaka H2 nin H+ ya yükseltgenmesine veya H+ n›n H2 ye indirgenmesine
arac›l›k etmenin yan› s›ra d›fl devre için iletken görevini görmektedir.

Bu ünite kapsam›nda iyonlar›n aktifli¤i yerine molar deriflimlerini ve gazlar için ise atm
birimindeki bas›nçlar›n› kullanaca¤›z.

Çizelge 11.1 e göre kendili¤inden yürüyen bir tepkime için yukar›dan afla¤›ya
do¤ru gidildikçe yükseltgenme gücü artarken, tersine gidildikçe indirgenme gücü-
nün artt›¤› gözlenir. 

Bir galvanik hücreyi oluflturan iki elektrottan indirgenme potansiyeli büyük olan indirge-
nir, indirgenme potansiyeli küçük olan yükseltgenir.

Bir galvanik hücre 1 M Zn(NO3)2 çözeltisindeki Zn elektrot ve 1 M AgNO3 çözelti-
sindeki Ag elektrottan oluflmufltur [E°(Zn2+ ⎢ Zn) = -0,76 V; E°(Ag+ ⎢ Ag) = 0,80 V].

a. Hücrenin anot ve katotun da gerçekleflen yar› tepkimeleri yazarak hücre fle-
mas›n› yaz›n›z.

b. Standart hücre potansiyelini hesaplay›n›z.

Çözüm:
a. Verilere göre indirgenme potansiyeli yüksek olan gümüfl indirgenecek ve

indirgenme potansiyeli gümüfle göre daha düflük olan çinko yükseltgene-
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cektir. Buna göre hücrenin anodunu Zn2+ ⎢ Zn elektrot, katodunu Ag+ ⎢ Ag
elektrot oluflturacak flekilde hücre flemas›n› yazar›z. Buna göre anot ve ka-
tottaki yar› tepkimeler flu flekildedir:

Anot: Zn(k) $ Zn2+(sulu) + 2e-

Katot: 2Ag+(sulu) + 2e- $ 2Ag(k)

Zn(k) + 2Ag+(sulu) $ Zn2+(sulu) + 2Ag(k)

Hücre flemas›: Zn(k) ⎢ Zn(NO3)2 (1 M) ⎢⎢AgNO3 (1 M) ⎢ Ag(k)

b.Hücre potansiyelini hesaplamak için eflitli¤imizi yazal›m,

E° = E°(Ag+ | Ag) - E°(Zn2+ ⎢ Zn)
E° = 0,80 V - (-0,76 V) = 1,56 V
olarak bulunur.

NO3
- iyonlar›n›n redoks tepkimesine kat›lmad›¤›na dikkat ediniz.

Elektrot ‹ndirgenme yar› tepkimesi E° (V)

Pt | F2 | F– F2(g) + 2e- $ 2F–(sulu) +2,87

Pt |MnO4
– , H+ | Mn2+ MnO4

–(sulu) + 8H+(sulu) + 5e– $ Mn2+(sulu) + 4H2O(s) +1,51

Pt | Cl2 | Cl– Cl2(g) + 2e- $ 2Cl–(sulu) +1,36

Pt | Cr2O7
2- , H+ | Cr3+ Cr2O7

2–(sulu) + 14H+(sulu) + 6e- $ 2Cr3+(sulu) + 7H2O(s) +1,33

Pt |O2 , H+| H2O O2(g) + 4H+(sulu) + 4e- $ 2H2O(s) +1,23

Pt | Br2 | Br– Br2(s) + 2e- $ 2Br–(sulu) +1,09

Ag+ | Ag Ag+(sulu) + e- $ Ag(k) +0,80

Pt | Fe3+ | Fe2+ Fe3+(sulu) + e- $ Fe2+(sulu) +0,77

Cu+ | Cu Cu+(sulu) + e- $ Cu(k) +0,52

Pt | O2 | OH– O2(g) + 2H2O(s) + 4e- $ 2OH–(sulu) +0,40

Cu2+ | Cu Cu2+(sulu) + 2e- $ Cu(k) +0,34

AgCl | Ag , Cl– AgCl(k) + e- $ Ag(k) + Cl–(sulu) +0,22

H+ | H2 | Pt 2H+(sulu) + 2e- $ H2(g) 0

Fe3+ | Fe Fe3+(sulu) + 3e- $ Fe(k) -0,04

Pb2+ | Pb Pb2+(sulu) 2e- $ Pb(k) -0,13

Fe2+ | Fe Fe2+(sulu) 2e- $ Fe(k) -0,44

Cr3+ | Cr Cr3+(sulu) + 3e- $ Cr(k) -0,74

Zn2+ | Zn Zn2+(sulu) + 2e- $ Zn(k) -0,76

Al3+ | Al Al3+(sulu) + 3e- $ Al(k) -1,66

Mg2+ | Mg Mg2+(sulu) + 2e- $ Mg(k) -2,36

Na+ | Na Na+(sulu) + e- $ Na(k) -2,71

Li+ | Li Li+(sulu) + e- $ Li(k) -3,05
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Çizelge 11.1
Baz› Elektrotlara Ait
Standart Elektrot
Potansiyelleri
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Bir galvanik hücre 1 M Cu(NO3)2 çözeltisindeki Cu elektrot ve 1 M KCl çözeltisindeki Cl2
(1 atm) gaz elektrodundan oluflmufltur. 
a. Hücrenin anot ve katotunda gerçekleflen yar› tepkimeleri yazarak hücre flemas›n› yaz›n›z.
b. Standart hücre potansiyelini hesaplay›n›z.

REDOKS TEPK‹MELER‹N‹N ‹STEML‹L‹⁄‹
Bir galvanik hücrede yürüyen redoks tepkimesiyle kimyasal enerji, elektrik enerji-
sine dönüflür. Elektrik enerjisi hücrenin potansiyeli ve hücreden geçen toplam
elektrik yükünün çarp›m›na eflittir. 

1 volt × 1 coulomb = 1 joule

Galvanik hücreden geçen toplam yük, devreden geçen elektronlar›n mol say›-
s›yla (n) Faraday sabitinin (F) çarp›lmas›ndan bulunur.

Toplam yük = nF

1F = 96500 C/mol e–

Bir hücre için standart elektrot potansiyellerinden hesaplanan potansiyel,
standart koflullarda hücrenin sahip olabilece¤i en yüksek potansiyeldir. Hücrede
yürüyen kimyasal tepkimeden elde edilebilecek en yüksek miktardaki elektrik
enerjisini

wmak = –nFE

eflitli¤inden hesaplayabiliriz. Burada wmak çevreye yap›labilen maksimum ifltir. Bu
büyüklük ayn› zamanda serbest enerjideki de¤iflime (∆G) eflittir. 

∆G = wmak

Standart koflullarda yürüyen hücre tepkimesi için standart serbest enerji de¤ifli-
mi de (ΔG°) afla¤›daki gibi yaz›l›r.

∆G°= –nFE°

Kendili¤inden yürüyen bir tepkime için ΔG negatiftir. Bu eflitli¤e göre de ΔG°

nin negatif olmas› için E° pozitif olmal›d›r. Serbest enerji kavram› ve bunun denge
sabiti ile iliflkisi bu kitap kapsam›nda görülmeyecektir, ancak sadece formüller
verilecektir.

Pt(k) | Fe3+(sulu), Fe2+(sulu) ⎢⎢ I–(sulu) | I2(k) | Pt(k)
Hücresi için standart hücre potansiyelini hesaplayarak, standart koflullarda hücre-
de gerçekleflen tepkimenin kendili¤inden yürüyüp yürümeyece¤ini yorumlay›n›z 
[E° (Pt|Fe3+, Fe2+) = 0,77 V; E°( I2 | I–) = -0,53 V]. 

Çözüm:
Hücre tepkimesini yazal›m;

Anot: 2Fe2+(sulu) $ 2Fe3+(sulu) + 2e–
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Faraday sabiti, 1 mol
elektronun sahip oldu¤u
elektriksel yüktür ve de¤eri
96485 coulombdur.
Hesaplamalarda kolayl›k
olsun diye yuvarlanarak
96500 coulomb olarak
al›nmaktad›r.

E nin pozitif olmas› (ΔG
negatif) bu hücredeki
tepkimenin ileri yönde
kendili¤inden yürüdü¤ünü, E
nin negatif (ΔG pozitif)
olmas› ise tepkimenin tersi
yönde kendili¤inden
yürüdü¤ünü gösterir.

Ö R N E K

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4



Katot: I2(k) + 2e– $ 2I–(sulu)

2Fe2+(sulu) + I2(k) $ 2Fe3+(sulu) + 2I–(suda)
Eflitli¤i yazal›m,

E° = E°(I2 | I–) - E°(Pt|Fe3+, Fe2+)
E° = -0,53 V - 0,77 V = -1,30  V olarak bulunur. Ayr›ca ΔG° yi hesaplarsak;
ΔG° = -nFE°
∆G° = -(2 mol)(96500 C/ mol)(-1,30 V) = 2,51×105 J

Hücre potansiyelinin negatif  (ΔG° nin pozitif) de¤eri bize bu hücre tepkimesinin
standart koflullarda kendili¤inden yürümeyece¤ini fakat ters yöndeki tepkimenin
kendili¤inden yürüyece¤ini gösterir.

Standart Hücre Potansiyeli ve Denge Sabiti 
Standart serbest enerji ile tepkime denge sabiti aras›ndaki ilgili eflitlik afla¤›daki
gibidir.

ΔG° = –RT1nK

Ayr›ca ΔG° = –nFE°

oldu¤undan bu iki eflitlik birlefltirilirse;

–nFE° = –RT1nK
ve bu eflitlikten E° çekilirse;

E°= 

elde edilir. Burada R evrensel gaz sabitidir ve hesaplamalarda 8,314 J/mol K ola-
rak al›n›r. T mutlak s›cakl›¤› gösterir ve birimi kelvindir. 

Tepkimesinin 25 oC deki denge sabitini hesaplay›n›z.
Çözüm:
Toplam tepkimeden iki yar› tepkimeyi yazal›m;

Yükseltgenme: Zn(k) $ Zn2+(sulu) + 2e-

‹ndirgenme:     Fe2+(sulu) + 2e- $ Fe(k)

Çizelge 11.1 den E°(Zn2+ | Zn)= -0,76 V ve E°(Fe2+ | Fe)= -0,44 V oldu¤unu
buluruz. Bu verilere göre E°;

E° = E° (Fe2+ ⎪ Fe) - E° (Zn2+ ⎪ Ζn)
E° = -0,44 V - (-0,76 V) = 0,32 V dur. Tepkime için al›nan verilen elektron mol

say›s› 2 dir. Bu verileri afla¤›daki eflitlikte yerine koyal›m;

E
RT
nF

n K

n K
nFE
RT

C mol

°=

=
°
=

× ×

1

1
2 96500 0

 

( ) ( / ) ( ,, )
( ,  / ) ( )

,

,

32
8 314 298

24 93

6 70 101

V
J K mol K

K

×
=

= × 00 .olarak bulunur

Zn k Fe sulu Zn sulu Fe k( ) ( ) ( ) ( )+ → ++ +2 2
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Zn2+(sulu)+Cu(k) → Zn(k) + Cu2+(sulu)      E°= –1,10V

Bu tepkimenin 25 oC deki denge sabitini hesaplay›n›z.

NERNST Efi‹TL‹⁄‹
Hücre potansiyelinin deriflim ve bas›nçla de¤iflimine ait formül ilk kez Walter
Nernst taraf›ndan gelifltirilmifltir. Standart olmayan koflullardaki redoks tepkimesi-
ne ait hücre potansiyeli ile redoks tepkimesindeki tepkimeye girenlerle tepkime
ürünleri aras›ndaki oran afla¤›daki eflitlikteki gibi türetilir.

burada Q tepkime oran›d›r. 

ΔG = –nFE ve ΔG° = –nFE°  oldu¤undan, ilk eflitlikte yerine konursa;

–nFE = –nFE° + RT1nQ

olur ve eflitli¤in her iki taraf› –nF ye bölündü¤ünde, Nernst eflitli¤i elde edilir.

Bu eflitlikte 298 K için RT/F de¤eri 0,0257 V oldu¤undan 

yaz›labilir. Hücre dengede iken elektron aktar›m› olmad›¤› için E=0 ve Q=K olur
ve buradaki K denge sabitidir. 

Mn(k) | Mn2+(0,2 M) || H+ (pH= ?) | H2 (g, 1,5 atm) | Pt(k) 
Hücresinin, hücre potansiyeli 1,04 V bulunmufltur. Mangan elektrodunun standart
indirgenme elektrot potansiyeli -1,18 V oldu¤u bilindi¤ine göre, deriflimi bilinme-
yen çözeltinin pH ›n› hesaplay›n›z.

Çözüm:
Hücrede yürüyen yar› tepkimelerden toplam tepkimeyi yazal›m;

Standart hücre potansiyelini (E°) hesaplayal›m;

E° = E° (H+ ⎢H2) – E° (Mn2+ ⎢Mn) = 0 – (–1,18) = 1,18 V

Anot Mn k Mn M e

Katot H sulu
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x = 2,36×10-3 M ⇒ [H+] = 2,36×10-3 M
pH = _log[H+] = -log (2,36×10-3) = 2,63

Pt(k) | Cl2(g,1,0 atm) | Cl–(x M) || MnO4
–(0,02 M), H+ (pH= 2,0) | Mn2+ (0,1 M) | Pt(k) 

Hücresine ait hücre potansiyeli -0,10 V oldu¤u bilindi¤ine göre hücredeki bilinmeyen
deriflimi bulunuz.

Deriflim Hücreleri
Elektrot potansiyelleri içinde bulundu¤u çözeltideki iyonun deriflimine de ba¤l›
olarak de¤iflmektedir. Farkl› deriflimlerde çözelti içeren ayn› yar› hücrelerin uygun
flekilde ba¤lanmas›yla oluflturulan hücreye deriflim hücresi denir. Bak›r elek-
trotlar›n 0,01 M ve 0,1 M l›k bak›r(II) sülfat çözeltilerine dald›r›ld›¤›n› düflünelim.
Farkl› deriflimlerdeki iki çözelti aras›ndaki temas tuz köprüsü ile sa¤lan›p, elek-
trotlar›n iletken tel yard›m›yla ba¤land›¤› bir düzenekte; deriflik çözeltide
indirgenme, seyreltik çözeltide yükseltgenme gerçekleflir. Hücreyi flematik olarak
flöyle gösterebiliriz.

Cu(k)  ⎢ Cu2+(0,01 M)  ⎢⎢ Cu2+(0,1 M)  ⎢ Cu(k)

Anot ve katot tepkimelerini yazarsak;

Anot: Cu(k) $ Cu2+(0,01 M) + 2e-

Katot: Cu2+(0,1 M) + 2e- $ Cu(k)

Cu2+(0,1 M) $ Cu2+(0,01 M)

Hücre potansiyeli:

olup bu hücre için iki yar› hücrede ayn› tür elektrot kullan›ld›¤› için hücrenin stan-
dart hücre potansiyeli (E°) s›f›rd›r.

E = 0,0296 V  olur.

Deriflim hücrelerinde çözeltideki de¤iflim her iki yar› hücredeki çözelti deriflim-
leri eflit oluncaya kadar sürer. Deriflimler eflit oldu¤u zaman E s›f›r olur ve bundan
sonra hücrede pek bir de¤iflim olmaz. 

P‹LLER
Baz› galvanik hücreler ticari aç›dan önemlidir. Özellikle pil olarak adland›rd›¤›m›z
bu hücrelerin kolay tafl›nabilir olmas›, içerisinde yürüyen tepkimenin zararl› olma-
mas›, maliyetinin düflük olmas› ve yeterli büyüklükte elektrik ak›m› kayna¤› olabil-
mesi gibi özelliklere sahip olmas› gerekmektedir.
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Pil, elektrik kayna¤› olarak
kullan›labilen
elektrokimyasal hücredir.
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Piller seri ba¤lanarak daha yüksek potansiyele sahip bir elektrokimyasal hücre
elde edilir. Piller; birincil, ikincil ve yak›t pilleri olarak s›n›fland›r›l›r. Birincil piller,
yaklafl›k 1,5 V luk bir potansiyel sa¤larlar. Hücre tepkimesi tersinir de¤ildir ve tep-
kime dengeye ulaflt›¤›nda pil at›l›r, tekrar doldurulamaz. Kuru pil (fiekil 11.4) ola-
rak da adland›r›lan bu tip piller genellikle el fenerlerinde, foto¤raf makinelerinde,
tafl›nabilen radyolarda, çocuk oyuncaklar› v.b. yerlerde kullan›l›r.

‹kincil piller kullan›lmadan önce kendili¤inden oluflan tepkimenin yönü d›fl
elektrik kayna¤›yla tersine çevrilir ve tepkimeye girenlerin dengede olmayan kar›-
fl›mlar› oluflturulur. Tepkime dengeye gelinceye kadar ilerleyerek elektrik kayna¤›
sa¤lar. Tepkime dengeye geldi¤inde tekrar doldurulmas› (flarj edilmesi) gerekir.
Bu pillere en iyi örnek otomobillerde kullan›lan kurflun-asit aküsüdür (fiekil 11.5).
Uygulamada çok say›da anot ve katot kullan›larak elektrik ak›m› istenildi¤i ölçüde
art›r›labilir. Nikel-kadmiyum (Nikad) aküsü, kurflun-asit aküsünden daha uzun
ömürlü olmakla birlikte maliyeti daha yüksektir.

Yanma tepkimeleri redoks tepkimeleri oldu¤undan, bu tepkimelerin elektro-
kimyasal yolla yürütülmesi tercih edildi¤inde, elde edilen enerjinin verimi oldukça
yüksektir. Hidrojen veya metan gibi yak›tlar›n yanma enerjilerinin elektrik enerjisi-
ne dönüfltürülmesini sa¤layan pillere yak›t pilleri denir. Kuramsal olarak yak›t pil-
lerinde yanma ile aç›¤a ç›kan enerjinin %100 ü elektrik enerjisine dönüfltürülebil-
mektedir. Fakat uygulamada ancak %60-70 lik bir verime ulafl›labilmifltir. Bu konu-
daki araflt›rmalar devam etmektedir. Yak›t pillerinde, yak›t ve O2(g) sa¤land›¤› sü-
rece elektrik üretilir.
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fiekil 11.4

Kuru Pilin fiematik
Görünümü

fiekil 11.5

Kurflun-Asit Aküsü



KOROZYON
Korozyon, metal veya metal alafl›mlar›n›n yükseltgenmesi sonucu afl›nmas› olarak
tan›mlan›r. Günlük yaflam›m›zda bir çok yerde korozyonu gözlemleriz. Örne¤in;
demirin paslanmas›, alüminyumun oksitlenmesi veya gümüflten yap›lm›fl bir eflya-
n›n kararmas› hep korozyon nedeniyledir. Metalik malzemeler ek bir enerji gerek-
tirmeden içinde bulunduklar› ortamla tepkimeye girerler. Korozyon; arabalara, ge-
milere, köprülere ve yap›lara büyük ölçüde zarar verir. Bu gibi yerlerdeki koroz-
yona u¤rayan parçalar›n de¤ifltirilmesi ise büyük maliyet gerektirir. Bu olay elek-
trokimyasal bir süreçtir ve elektrokimyasal seri korozyonun niçin gerçekleflti¤ini
anlamamam›za yarar. Bu olayda metal yüzeyinin bir bölümü anot görevini üstle-
nir. Bu bölümde metal yükseltgenirken, elektronlar metal yüzeyinde katot olarak
davranan bölüme aktar›larak, atmosferdeki oksijen suya indirgenir. Örnek olarak
demirin paslanmas›ndaki tepkimeler flöyle yaz›labilir.

Anot: Fe(k) $ Fe2+(sulu) + 2e-

Katot: O2(g) + 4H+(sulu) + 4e- $ 2H2O(s)

2Fe(k) + O2(g) + 4H+(sulu) $ 2Fe2+(sulu) + 2H2O(s)

Oksijen, oluflan Fe2+ iyonlar›n› Fe3+ e bir daha yükseltger ve bizim pas olarak
bildi¤imiz kahverengi kat›, demir(III) oksit (Fe2O3. xH2O) oluflur. 

4Fe2+(sulu) + O2(g) + (4+x)H2O(s) $ 2Fe2O3.xH2O(k) + 8H+(sulu)

Metallerin korozyondan korunmas› için çeflitli yöntemler bulunmaktad›r. Bun-
lar aras›ndaki en basit yol, metal yüzeyini bir baflka madde ile kaplayarak hava
ve su ile temas›n› engellemektir. Bunun için metal yüzeyi boyanabilir veya bir
baflka metalle kaplanabilir. ‹yi bir koruma sa¤lamak için seçilen yöntemlerden
biri de metali galvanize etmektir. Bu yöntemde korunmak istenilen metal bir çin-
ko film ile kaplan›r. Korunacak metalin elektrokimyasal seride çinkonun üstün-
de yer almas› gerekir. Buna göre yüzey kazara çizildi¤inde bile çinko yükseltge-
nirken alttaki metalin indirgenmesini sa¤lar, böylelikle metalin korozyondan ko-
runmas› sa¤lanm›fl olur.

Yeralt›ndaki petrol veya do¤algaz borular›n› v.b. korozyondan korumak için
galvanize etmek mümkün de¤ildir. Bunun için katodik koruma uygulanabilir. Çin-
ko veya magnezyum gibi kuvvetli indirgen metal parças› nemli topra¤a gömülür
ve yeralt› borusuyla ba¤lan›r. Burada seçilen çinko veya magnezyum anot olarak
yükseltgenirken borularda kullan›lan metal (genellikle demir) indirgenir. Anot ola-
rak kullan›lan metalin de¤ifltirilmesi borular›n de¤ifltirilmesinden daha kolay oldu-
¤u için bu flekilde metal borular korozyondan korunabilir. 

Bu konuyla ilgili faydal› bir ba¤lant› olarak http://www.korozyondernegi.org.tr/indexturk-
ce.htm internet adresine bakabilirsiniz.

ELEKTROL‹Z
Kendili¤inden yürümeyen bir kimyasal tepkimenin elektrik ak›m› uygulanarak yü-
rümesinin sa¤land›¤› olaya elektroliz denir. Elektrolizde kullan›lan hücre elek-
troliz hücresi veya elektrolitik hücre olarak adland›r›l›r. 

Galvanik bir hücre olan Daniell pilindeki hücre tepkimesini tekrar hat›rlayal›m, 

Zn(k) + Cu2+(sulu) $ Zn2+(sulu) + Cu(k) E°= 1,10V
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Metallerin üst yüzeyleri aç›k
havada, rutubetli ve tuz
derifliminin etkili oldu¤u
ortamlarda daha h›zl›
korozyona u¤rarlar.
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fiimdi ayn› hücreyi 1,10 V dan daha büyük voltajl› bir elektrik kayna¤›na ba¤-
lad›¤›m›z› düflünelim. Bu durumda bak›r yükseltgenerek hücrenin anodunu, çinko
indirgenerek katodunu oluflturur. Hücre tepkimesi Daniell hücresinin tersi olup,
hücre potansiyeli negatiftir. Elektron ak›m› ters yönde hareket eder ve galvanik
hücre, elektroliz hücresine dönüflür.

Anot (yükseltgenme): Cu(k) $ Cu2+(sulu) + 2e-

Katot (indirgenme): Zn2+(sulu) + 2e- $ Zn(k)

Net tepkime: Zn2+(sulu) + Cu(k) $ Zn(k) + Cu2+(sulu) E°= -1,10V

fiekil 11.6 galvanik hücre ile elektrolitik hücre aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›k-
lar› daha iyi görmemize yard›mc› olmaktad›r. Elektroliz hücresinde ak›m kayna¤›
elektronlar› sa¤daki elektroda aktard›¤› için bu elektrot (katot) eksi iflaretli ve di-
¤er elektrot (anot) art› iflaretlidir. Z›t iflaretli elektrotlar aras›nda oluflan potansiyel
fark› nedeniyle anyonlar art› yüklü anoda ve katyonlar eksi yüklü katoda gider.
Galvanik hücrede ise, elektroliz hücresinin tersine katot art›, anot eksi iflaretli gös-
terilir, fakat buradaki iflaretler yük olarak de¤ildir. Galvanik hücrede kendili¤inden
yürüyen redoks tepkimesi sonucunda enerji aç›¤a ç›karken, elektrolitik hücrede is-
temsiz bir tepkimenin gerçekleflmesi için enerjiye ihtiyaç vard›r. Elektroliz birçok
endüstriyel üretimde kullan›l›r. Bafll›ca kullan›m yerleri metal kaplama, kloralkali
prosesi, metal ar›tmad›r.

Bu konuyla ilgili faydal› ba¤lant›lar olarak; 
http://www.nuveforum.net/1013-fiziksel-kimya/33681-elektrolizle-kaplamanin-ilkeleri-

elektrolizle-kaplama-kuruluslari/ 
http://www.fen1.com/dokumanlar/cat_view/20-raporlar
internet adreslerine bakabilirsiniz.

Hangi hücre olursa olsun daima, katotta indirgenme ve anotta yükseltgenme oldu¤unu
unutmay›n›z. 

Elektrolizin Nicel Yönleri
Elektrolizde, devreden geçen elektrik miktar›yla oluflan kimyasal ürün miktar›n›n
nas›l hesaplanabilece¤i ilk kez Micheal Faraday taraf›ndan gösterilmifltir.
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‹stemsiz bir tepkimenin
elektrik enerjisi arac›l›¤›yla
yürütüldü¤ü hücrelere
elektrolitik hücre, bu olaya
da elektroliz denir.

fiekil 11.6

Galvanik Hücre ile
Elektrolitik Hücre
Aras›ndaki
Benzerlik ve
Farkl›l›klar
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Faraday Yasas›: Elektrik ak›m›yla oluflan ürünün mol say›s› stokiyometrik ola-
rak gerekli olan elektronlar›n mol say›s›yla orant›l›d›r. 

Örne¤in; bak›r›n saflaflt›r›lmas› iflleminde saf olmayan bak›r anot olarak kulla-
n›l›r ve bak›r(II) iyonlar›na afla¤›daki gibi yükseltgenir. Oluflan bu iyonlar katotta
indirgenerek saf bak›r elde edilir.

Anot: Cu(k) $ Cu2+(sulu) + 2e-

Katot: Cu2+(sulu) + 2e- $ Cu(k,saf)

Tepkime stokiyometrisinden 1 mol Cu(k) oluflabilmesi için 2 mol elektron ge-
rekti¤i görülmektedir. 

Benzer flekilde 2 mol Cl– iyonlar›n› 1 mol Cl2 ye yükseltgemek için 2 mol elek-
tronun verilmesi ve 1 mol Al3+ iyonlar›n› indirgemek için 3 mol elektron al›nmas›
gerekti¤ini söyleyebiliriz. 

2Cl–(sulu) $ Cl2(g) + 2e-

Al3+(sulu) + 3e- $ Al(k)

Elektroliz hücresinden geçen elektrik yükü miktar›, devreden geçen ak›m flid-
deti ile zaman›n çarp›m›na eflittir.

yük (C) = ak›m (A) × zaman (s)

Elektroliz tepkimesinde aktar›lan elektronlar›n mol say›s›n› bulmak için ifadeyi
Faraday sabitine böleriz.

e- mol say›s› = 

Elektrolizle elde edilen ürün miktar›, tepkime stokiyometrisi ve elektrik yükü miktar›n-
dan hesaplan›r.

Seyreltik sülfürik asit çözeltisi platin elektrotlarla 1,25 A lik ak›mla 8 saat elektroliz
ediliyor. Hücre tepkimesini yazarak standart koflullarda oluflan gazlar›n hacimleri-
ni hesaplay›n›z. 

Çözüm:
Elektroliz hücresi tepkimesini yazal›m;

Anot: 2H2O(s) $ O2(g) + 4H+ (sulu) + 4e–

Katot: 4H+(sulu) + 4e- $ 2H2(g)

2H2O(s) $ 2H2(g) + O2(g)

Devreden geçen elektrik miktar›n› hesaplayal›m.

1 mol O2 oluflurken, 4 mol elektron aç›¤a ç›kar. Buradan oluflan O2 miktar›n› he-
saplayal›m.
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Ö R N E K

Ak›m fliddetinin birimi
amper (A) d›r.



Anotta oluflan O2 hacmi;

Katotta oluflan H2 için;

H2 hacmi;

Bak›r sülfat çözeltisinin bak›r elektrotlarla elektrolizinde anot ve katot yar› tepkimeleriy-
le toplam tepkimeyi yaz›n›z.

5,3 A l›k sabit bir ak›m geçirilerek ergimifl MgCl2 den 14,2 g Cl2 gaz› kaç saatte elde edilir?
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Redoks tepkimeleri elektron aktar›m›n› içeren
tepkimelerdir. Bu tepkime denklemlerinin
denklefltirilmesinde yükseltgenme say›s› yönte-
mi kullan›labilir.
Elektrokimyasal hücrelerde yürüyen tepkimele-
rin tümü elektron aktar›m› içerdiklerinden re-
doks tepkimesidirler. Bir elektrokimyasal hücre
iki yar› hücreden oluflur. Yar› hücrelerdeki elek-
trotlar iletken bir telle birbirlerine ba¤lan›rlar ve
hücre içerisinde iki farkl› çözelti varsa iyonlar›n
yar› hücreler aras›ndaki hareketi bir tuz köprüsü
ile sa¤lan›r. Hücrede anyonlar anoda ve katyon-
lar katoda do¤ru hareket ederler ve anotta yük-
seltgenme ve katotta indirgenme olur. Elektron-
lar d›fl devreden anottan katoda do¤ru tafl›n›r.
Hücre potansiyeli iki elektrot aras›ndaki potansi-
yel fark›na eflittir. Bir mol elektron taraf›ndan ta-
fl›nan elektrik miktar› 1 F olup de¤eri 96500 cou-
lomb dur. Galvanik hücrede kendili¤inden olan
tepkimeyle elektrik üretilir. Kendili¤inden yürü-
yen hücre tepkimesinde serbest enerji de¤iflimi,
ΔG < 0 ve E > 0 d›r. Redoks tepkimesi için den-
ge sabiti standart hücre potansiyelinden buluna-
bilir. Tepkime ters yönde yaz›ld›¤›nda, hücre po-
tansiyelinin iflareti de¤iflir.
Nernst eflitli¤i standart olmayan koflullardaki hüc-
re potansiyeli ile tepkime ürünleri ve tepkemeye
girenlerin deriflimleri aras›ndaki iliflkiyi verir.
Güç kayna¤› olarak kullan›lan piller elektrokim-
yasal hücreler olup, yayg›n olarak kullan›lmakta-
d›rlar. Metallerin korozyonu elektrokimyasal ve
kendili¤inden yürüyen bir olayd›r. 
Elektroliz hücresindeki d›fl kaynaktan sa¤lanan
elektrik ak›m› hücrede kendili¤inden gerçeklefl-
meyen kimyasal tepkimenin oluflmas›na neden
olur. Oluflan ürün veya harcanan tepken miktar›
devreden geçen elektrik miktar› ile orant›l›d›r.

Özet
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1.

Tepkimesi için indirgenmenin oldu¤u yar› tepkimenin
denklefltirilmifl hali afla¤›dakilerden hangisidir?

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir elektrokimyasal hücre-
de gerçekleflen olaylardan biri de¤ildir?

a. Anotta yükseltgenme olmas›.
b. Katotta indirgenme olmas›.
c. Elektrolitik hücrede çözelti içindeki anyonlar›n

katoda gitmesi.
d. Galvanik hücrede çözelti içindeki katyonlar›n

katoda gitmesi.
e. Galvanik hücrede katotta indirgenme olmas›.

3.

oldu¤u bilindi¤ine göre, afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Cr-Ag hücresinin potansiyeli 1,54 V tur.
b. Ag, Cr dan daha kuvvetli bir yükseltgendir.
c. Cr, Ag den daha kuvvetli bir indirgendir.
d. Cr-Ag hücresinde toplam tepkime

fleklindedir.
e. Bir Ag çubuk, Cr3+ iyonlar› içeren çözeltiye ba-

t›r›l›rsa tepkime verdi¤i gözlenir.

4. Hücre potansiyeli ile ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. Hücre potansiyeli, ayn› zamanda gerilim olarak
da adland›r›l›r.

b. Hücre potansiyeli, devreden ak›m geçmedi¤i anda
iletken telin iki ucu aras›ndaki potansiyel fark›d›r.

c. Hücrenin potansiyelini ölçerken hiçbir zaman
tuz köprüsü kullan›lmaz.

d. Hücre potansiyeli 0 dan büyük olan tepkimeler
kendili¤inden yürür.

e. Hücre potansiyeli 0 olan tepkimeler dengededir.

5. Cu(k) ⎢ Cu2+(sulu) ⎢⎢Fe3+(sulu), Fe2+(sulu) ⎢ Pt(k)
Hücresinin standart potansiyeli 0,43 V ise hücrede yü-
rüyen tepkimenin 25 °C deki denge sabiti kaçt›r? 

a. -14,52
b. 2,98×10-15

c. 14,52
d. 5,82×104

e. 3,53×1014

6. Zn(k) ⎢ Zn2+(1,2 M) ⎢⎢ Fe2+(0,1 M) ⎢ Fe(k)
Hücresinin potansiyeli kaç volttur [E°(Zn2+ | Zn) =
-0,76 V ve E°(Fe2+ | Fe) = -0,44 V]?

a. -0,58
b. -0,32
c. -0,29
d. +0,29
e. +0,32

7. Kurflun-asit akümülatörü içerisindeki elektrolit yo-
¤unlu¤unun zaman zaman kontrol edilmesinin nedeni
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Elektrolit yo¤unlu¤unun azalmas›
b. Elektrolit yo¤unlu¤unun de¤iflmemesi
c. Elektrolit yo¤unlu¤unun artmas›
d. Hücre potansiyelinin artmas› 
e. Elektrot potansiyelinin artmas›

8. Yeralt› depolama tanklar›nda katodik koruma ola-
rak afla¤›daki metallerden hangisi kullan›lamaz?

a. Al 
b. Cr 
c. Cu 
d. Mg
e. Zn

Cr sulu e Cr k E V
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9. Al2O3 den elektroliz yoluyla alüminyum elde edilir.
Katotta gerçekleflen tepkimenin denklemi afla¤›dakiler-
den hangisidir?

10. Sülfürik asit çözeltisinin platin elektrotlarla elektro-
lizi ile ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Anotta oksijen gaz› toplan›r.
b. Katotta hidrojen indirgenir.
c. SO4

2- iyonlar› de¤iflime u¤ramaz. 
d. Elektrot asit içinde çözünmez.
e. Çözeltinin pH s› azal›r.

Günefl Pilleri

Artan çevre kirlili¤i ve azalan fosil yak›tlar›, tükenme-
yen ve kirlilik yaratmayan enerji kaynaklar› üzerine olan
araflt›rmalar› h›zland›rm›flt›r. Bu tür enerji kaynaklar›n-
da biri olan günefl pilleri en basit anlamda eskiden be-
ri kulland›¤›m›z hesap makineleri içerisinde bulunan ve
günefl enerjisini elektrik enerjisine çeviren pillerdir. Dü-
flük ve yüksek voltajl› birçok uygulama için, farkl› gü-
nefl pilleri, elektrik gereksinimi bulunan her alanda kul-
lan›labilme özelli¤ine sahiptir.
Günümüzdeki elektronik ürünlerde kullan›lan; transis-
törler ve do¤rultucu diyotlar gibi günefl pilleri de, yar›-
iletken maddelerden üretilirler. Yar›-iletken özellik gös-
teren birçok madde aras›nda günefl pili yapmak için en
elveriflli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum
tellür gibi maddelerdir. 
Günefl pilinin üst k›s›mlar› yans›may› önleyici kaplama
veya korumalardan oluflur. Günefl hücreleri son derece
k›r›lgan olduklar›ndan böyle bir koruma çatlama ve k›-
r›lmalar› önlemek için gereklidir. Ifl›k bu katmanlara
nüfuz etti¤inde silikon veya galyum arsenite çarpar. Ta-
bakalar aras›ndaki bölümlerin farkl›l›klar› sebebiyle gü-
neflten gelen ›fl›nlar bu bölgelere çarpt›¤›nda elektron-
lar›n tabakalar aras› ak›fl› sa¤lanm›fl olur. Bu tabakalar
aras›na tel çekilmek suretiyle günefl hücresi art› ve eksi
kutuplara sahip bir pil halini al›r ve böylece bir araca
güç sa¤lamak için kullan›labilir. Depolama özelli¤ine
sahip olan araçlarda, piyasada bulunabilen silisyum pil-
leri kullan›l›r. Tek tek say›s›z hücreler günefl panelini
oluflturmak için bir araya getirilir. Kullan›lan motora
ba¤l› olarak bu paneller ihtiyaca göre artt›r›larak, isteni-
len ölçüde güç sa¤lan›r. Günefl ›fl›¤›n›n yo¤unlu¤u, ha-
van›n bulutlu olmas› ve hava s›cakl›¤› günefl panelinin
üretti¤i gücü etkiler. 
Günefl arabalar›, çal›flma enerjilerinin büyük bölümünü
günefl enerjisi ile sa¤layan bir otomobil türüdür. Bun-
dan dolay› d›fl yüzeyi, günefl enerjisini elektrik enerjisi-
ne çeviren günefl gözeleri ile kapl›d›r. Elde edilen bu
enerji bir akümülatör yard›m›yla depolan›r. Böylece bu-
lutlu veya güneflsiz hava koflullar›nda otomobilin en
az›ndan belli bir süre kullan›lmas› mümkündür.

Kaynaklar: 

http://www.deparsolar.com/sayfa1.asp?id=391
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_ara
balar%C4%B1
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Yükseltgenme-‹ndirgen-
me” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektrokimyasal Hücreler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektrokimyasal Hücreler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektrokimyasal Hücreler”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Redoks Tepkimelerinin ‹s-
temlili¤i” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Nernst Eflitli¤i” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Piller” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Korozyon” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektroliz” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise, “Elektroliz” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

S›ra Sizde 2

a.

b.

c.

S›ra Sizde 3

S›ra Sizde 4

a. Elektrotlar için standart elektrot potansiyellerini çi-
zelgeden Cu2+|Cu elektrodu için 0,34 V ve Cl2|Cl–elek-
trodu için 1,36 V olarak belirleriz. Bu de¤erlere göre
klor indirgenirken bak›r›n yükseltgenece¤ini söyleriz.
Buna göre hücrenin anodunu Cu2+|Cu elektrot, kato-
dunu Cl2|Cl– elektrot oluflturacak flekilde hücre flema-
s›n› yazar›z. Anot ve katottaki yar› tepkimeleri yazarsak,

Hücre flemas›

Cu(k) | Cu(NO3)2 (1 M) || KCl (1 M) | Cl2(g,1 atm) | Pt(k)

olarak yaz›l›r.
b. Standart hücre potansiyelini hesaplamak için,

yazar›z ve

olarak bulunur.

S›ra Sizde 5

Toplam tepkimeden iki yar› tepkimeyi yazal›m;

E° = -1,10 V ve yazd›¤›m›z tepkime 2 mol elektron için
geçerli verileri afla¤›daki eflitlikte yerine koyal›m;

olarak bulunur.
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S›ra Sizde 6

Hücrede yürüyen yar› tepkimelerden toplam tepkimeyi
yazal›m;

Standart hücre potansiyelini (E°) hesaplayal›m;

pH = - log [H+] ⇒ [H+] = 10-2,0 = 1×10-2 M

x = 0,13 M ⇒ [Cl-] = 0,13 M

S›ra Sizde 7

Hücrede yürüyen yar› tepkimelerden toplam tepkimeyi
yazal›m;

Elektrolizde bak›r elektrotlar kullan›ld›¤› için katotta
bak›r indirgenirken, anotta bak›r yükseltgenir. Her iki
elektrotta ayn› oldu¤u için standart hücre potansiyeli;

Anot tepkimesi ile oluflan Cu2+ iyonu kadar Cu katotta
birikir. CuSO4 çözeltisinin deriflimi de¤iflmez. Çözelti-
deki SO4

2- iyonlar› kolay yükseltgenemedi¤i için tepki-
me vermez.

S›ra Sizde 8

Hücrede yürüyen yar› tepkimelerden toplam tepkimeyi
yazal›m;

Oluflan 1 mol Cl2 için 2 mol elektron aç›¤a ç›kar. Olu-
flan Cl2 miktar›ndan devreden geçen elektrik miktar›n›
hesaplayal›m.
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A
Adezyon kuvveti: Bir madde ile baflka maddenin yüzeyi ara-

s›ndaki etkileflim kuvveti.

Allotrop: Ayn› elementin ayn› fiziksel halde farkl› yap›s›.

Amfiprotik madde: Çözeltide aside karfl› baz, baza karfl› asit

özelli¤i gösteren madde.

Anlaml› rakam: Ölçüm sonucu elde edilen say›sal de¤erde-

ki belirsizli¤i içeren rakamda dahil herbir rakam.

Anl›k h›z: Herhangi bir andaki tepkime h›z›.

Anot: Elektrokimyasal hücrede yükseltgenmenin meydana

geldi¤i elektrot.

Apolar kovalent ba¤: Elektronlar›n iki atom aras›nda eflit

paylafl›m›yla oluflan  kovalent ba¤lanma türü.

Ara ürün: Bir basit tepkimede oluflan ve ard›ndan gelen tep-

kimede tüketilen molekül, iyon veya atom.

Arrhenius asiti: Çözeltide iyonlaflt›¤›nda hidronyum iyonu

veren madde.

Arrhenius baz›: Çözeltide iyonlaflt›¤›nda hidroksit iyonu ve-

ren madde.

Atom kütle birimi (akb): Bir karbon-12 izotopunun kütlesi-

nin 1/12 sine karfl›l›k gelen kütle.

Atom numaras›: Bir elementin atomlar›nda bulunan proton

say›s›.

Avogadro yasas›: Sabit s›cakl›k ve bas›nçta bir gaz›n hacmi

ile madde miktar›n›n do¤ru orant›l› olarak de¤iflti¤ini

ifade eden yasa.

B
Basit (deneysel) formül: Bir moleküldeki atomlar›n türünü

ve say›lar› aras›ndaki oran› veren formül.

Bileflik: ‹ki ya da daha fazla say›da farkl› elementin atomla-

r›ndan oluflan saf madde.

Birim hücre: Kristalin tüm özelliklerini tafl›yan en küçük yap›.

Boyle yasas›: Belli bir miktardaki gaz›n hacminin sabit s›cakl›k-

ta bas›nçla ters orant›l› olarak de¤iflti¤ini ifade eden yasa.

Brønsted-Lowry asiti: Proton verebilen madde.

Brønsted-Lowry baz›: Proton alan bir madde.

Buhar bas›nc›: Belli bir s›cakl›kta s›v› ile buhar fazlar› aras›n-

da yo¤unlaflma ve buharlaflma h›zlar›n›n eflit oldu¤u za-

manki s›v›n›n buhar›n›n bas›nc›.

C - Ç
Charles yasas›: Sabit bas›nçta belli bir miktardaki gaz›n hac-

minin mutlak s›cakl›l›kla do¤ru orant›l› olarak de¤iflti¤i-

ni ifade eden yasa.

Çevirme faktörü: Ayn› miktar›n farkl› birimlerde ifade edil-

di¤i pay ve paydadan oluflan ve de¤eri 1 olan oran.

Çevre: Sistem d›fl›nda kalan her fley.

Çizgi spektrumu: Atomlar›n yay›nma spektrumu.

Çökelek: ‹ki elektrolitin kar›flt›r›lmas› sonucu oluflan kat›

madde.

Çözelti entalpisi: Bir maddenin bir molünün çok seyreltik

bir çözelti oluflturmak üzere çözünmesi s›ras›nda al›nan

veya sal›nan ›s›.

Çözelti: Homojen kar›fl›m.

Çözünürlük: Doymufl çözeltideki çözünen kütlesi.

D
Dalgaboyu: Bir dalgada ard›fl›k iki tepe aras›ndaki mesafe.

Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas›: ‹deal olarak davranan

bir gaz kar›fl›m›n›n bas›nc›n›n, kar›fl›m› oluflturan herbir

gaz›n kar›fl›m›n kaplad›¤› hacimdeki bas›nçlar›n›n topla-

m›na eflit oldu¤unu ifade eden yasa.

De¤erlik ba¤ kuram›: Moleküldeki atomlar›n orbitallerinin

birbiriyle örtüflmesine dayan›larak kovalent ba¤ oluflu-

munu aç›klayan kimyasal ba¤lanma kuram›.

Deriflim hücresi: Farkl› deriflimlerde çözeltilerini içeren ayn›

iki yar› hücrenin uygun flekilde ba¤lanmas›yla oluflturu-

lan hücre.

Dipol momenti: Polar bir molekülde polarlaflman›n büyük-

lü¤ünün göstergesi.

Dipol-dipol kuvveti: ‹ki polar molekül aras›nda dipollerin

etkiflimi sonucu oluflan çekim kuvveti.

Doymufl çözelti: Belirli bir s›cakl›kta maksimum miktarda

çözünen içeren çözelti.

E
Ekzotermik süreç: Çevreye ›s› veren süreç.

Elektrokimyasal hücre: ‹çerisinde elektron aktar›lmas› so-

nucu yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin gerçek-

leflti¤i, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine veya elektrik

enerjisini kimyasal enerjiye dönüfltürebilen düzenek.

Elektrolitik hücre: Hücreden elektrik ak›m› geçirilerek ken-

dili¤inden gerçekleflmeyen kimyasal tepkimenin gerçek-

lefltirildi¤i elektrokimyasal hücre.

Elektroliz: Kendili¤inden yürümeyen bir kimyasal tepkime-

nin elektrik ak›m› uygulanarak yürümesinin sa¤land›¤›

olay.

Elektromagnetik ›fl›ma: Birbirine dik elektrik ve magnetik

alan bileflenlerine sahip enerjinin uzayda yay›lmas›.

Elektron dizilimi: Elektronlar›n orbitallere da¤›l›m›.

Element: Ayn› tür atomlardan oluflan ve kimyasal yöntemler

ile daha basit maddelere ayr›lamayan madde.

Endotermik süreç: Çevreden ›s› alan süreç.

Entalpi: Sabit bas›nçta yürüyen bir süreçte çevreden al›nan

veya verilen ›s›.

Eflik frekans›: Bir yüzeyden elektron kopartabilmek için ve-

rilmesi gereken enerjinin frekans›.

Etkin çarp›flma: Sonucunda bir kimyasal tepkimenin ger-

çekleflme olas›l›¤› olan moleküler çarp›flma.

Sözlük
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Etkinleflme enerjisi: Bir tepkimenin gerçekleflebilmesi için

çarp›flan moleküllerin sahip olmas› gereken minimum

enerji.

Etkinleflmifl (aktifleflmifl) kompleks: Geçifl halinde oluflan

yüksek enerjili yap›.

F
Faraday sabiti: 1 mol elektronun sahip oldu¤u elektriksel

yük.

Faraday yasas›: Elektrik ak›m›yla oluflan ürünün mol say›s›-

n›n stokiyometrik olarak gerekli olan elektronlar›n mol

say›s›yla orant›l› oldu¤unu ifade eden yasa. 

Faz de¤iflimi: Maddelerin fiziksel hallerden birinden di¤erine

dönüflmesi.

Faz diyagram›: Maddenin herhangi bir bas›nç ve s›cakl›kta

hangi fazda oldu¤u, farkl› fazlar aras›nda hangi koflullar-

da dengenin olufltu¤u konusunda bilgi veren grafiksel

gösterim.

Faz s›n›r›: Fazlar›n kararl› oldu¤u bölgeleri ay›ran çizgi.

Faz: fiiddet özellikleri her noktas›nda ayn› olan yap›.

Fiziksel özellik: Maddenin yap›s›n› veya bileflimini de¤ifltir-

meden gözlenebilir ve ölçülebilir özellik.

Formül birimi: ‹yonik bilefli¤in basit formülü.

Foton: Elektromagnetik ›fl›man›n enerjisini oluflturan enerji

paketçiklerinin her biri.

Frekans: Bir dalgan›n herhangi bir noktas›nda bir saniyede

geçen dalga say›s›.

G
Galvanik hücre: Hücre içinde kendili¤inden yürüyen tepki-

meyle kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren elek-

trokimyasal hücre.

Graham’›n efüzyon yasas›: Ayn› s›cakl›k ve bas›nçta iki ga-

z›n efüzyon h›zlar›n›n yo¤unluklar›n›n kareköküyle (ve-

ya mol kütlelerinin kareköküyle) ters orant›l› oldu¤unu

ifade eden yasa.

H
Hal fonksiyonu: De¤eri iki hal aras›ndaki farka ba¤l› fonksiyon.

Henry yasas›: Sabit s›cakl›kta çözelti üzerindeki gaz›n k›smi

bas›nc› ile gaz›n çözünürlü¤ünün do¤ru orant›l› de¤iflti-

¤ini ifade eden yasa.

Heterojen denge: ‹ki veya daha çok faza sahip sistemlerdeki

denge.

Heterojen kar›fl›m: Bileflimi, farkl› noktalarda farkl› olabilen

kar›fl›m.

Heterojen kataliz: Katalizörün tepken ve ürünlerden farkl›

fazda oldu¤u tepkime.

H›z belirleyen basamak: En yavafl yürüyen ve tepkime h›z›-

n› belirleyen basamak.

H›z ifadesi: Tepkime h›z› ile deriflimler aras›nda iliflkiyi ifade

eden ba¤›nt›.

H›z sabiti: Tepkime h›z›n› tepkenlerin deriflimleri ile iliflkilen-

diren sabit.

Hibritleflme: Enerji düzeyleri ve flekilleri farkl› atomik orbi-

tallerin kar›flarak, efl enerji düzeylerine ve ayn› tür flekil-

lere sahip orbitallere dönüflmesi.

Hidrojen ba¤›: N, O ve F atomlar›na ba¤l› hidrojenlerin di¤er

moleküllerdeki N, O ve F atomlar›n›n ortaklanmam›fl

elektronlar› ile etkileflimi sonucu oluflan kuvvet.

Hidroliz: Bir katyonunun veya anyonunun su ile tepkimesi.

Homojen denge: Tepkenlerin ve ürünlerin ayn› fazda oldu-

¤u kimyasal denge. 

Homojen kar›fl›m: Her yerinde bileflimin ayn› oldu¤u kar›fl›m.

Homojen kataliz: Katalizörün tepkenler ve ürünler ile ayn›

fazda oldu¤u tepkime. 

Hücre potansiyeli (emk): Bir hücreden ak›m geçmedi¤i du-

rumdaki hücrenin iki ucu aras›nda ölçülen potansiyel

fark›.

I - ‹
Is› kapasitesi: Bir maddenin s›cakl›¤›n› 1 oC artt›rmak için

gerekli ›s› miktar›. 

Is›nma e¤risi: Bir maddenin kat› fazdan s›v› ve gaz faza ge-

çiflinin zamana karfl› s›cakl›k grafi¤i.

‹ç enerji: Bir sistemdeki tüm enerjilerin toplam›.

‹ndikatör (belirteç): Belirli pH aral›klar›nda renk de¤ifltiren

organik boyarmadde. 

‹ndirgen madde: Kendisi yükseltgenirken karfl›s›ndaki mad-

deyi indirgeyen madde.

‹yonik ba¤: Atomlar aras›nda elektron transferi ile oluflan ve

iyonlar› bir arada tutan elektrostatik kuvvet.

‹yonik kat›: ‹yonlardan oluflan ve kuvvetli iyonik ba¤lar ile

bir arada bulunan kat›.

‹yonlaflma enerjisi: Gaz halindeki bir atomdan veya iyon-

dan elektron kopartmak için verilmesi gereken enerji.

‹zoelektronik yap›: Ayn› say›da elektrona sahip atom ve/ve-

ya iyonlardan herbiri.

‹zomer: Ayn› tür ve say›da atomlar içeren ancak atom düzen-

lemeleri farkl› olan madde.

‹zotop: Atom numaras› ayn› ancak nötron say›s› buna ba¤l›

olarak da kütle numaras› farkl› olabilen atom.

K
Kalorimetre: Bir sistemde verilen ›s›n›n belirlenmesine yara-

yan cihaz. 

Kapasite özelli¤i: Madde miktar›na ba¤l› olan özellik.

Kapiler etki: Adezyon kuvvetleri büyük s›v›lar›n k›lcal boru

içinde yukar›ya do¤ru yükselmesi. 

Kar›fl›m: En az iki maddenin kendi özelliklerini kaybetme-

den oluflturdu¤u yap›.

Katalizör: Tepkimenin daha düflük etkinleflme enerjisine sa-

hip farkl› bir mekanizma üzerinden yürümesini sa¤laya-

rak tepkime h›z›n› artt›ran madde.
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Katl› oranlar yasas›: E¤er iki element birden fazla bileflik

oluflturuyorsa, elementlerden birinin sabit kütlesi ile bir-

leflen di¤er elementin kütleleri aras›ndaki oran›n veya

oranlar›n en küçük tamsay›lar ile ifade edilen oran veya

oranlar oldu¤unu ifade eden yasa.

Katot: Bir elektrokimyasal hücrede indirgenmenin meydana

geldi¤i elektrot.

Kimyasal özellik: Bir maddenin, baflka bir madde olufltur-

mak için de¤iflime u¤ramas› yani tepkimeye girmesi ile

gözlenen özellik.

Kimyasal tepkime: Bir veya birkaç saf maddenin çeflitli ko-

flullarda, de¤iflime u¤rayarak baflka madde veya madde-

lere dönüflmesi.

Kohezyon kuvveti: Benzer moleküller aras›nda oluflan ve bu

molekülleri bir arada tutan etkileflim kuvveti.

Koligatif özellik: Çözünenin türüne ba¤l› olmay›p çözüne-

nin molekül veya iyon say›s›na ba¤l› olan özellik.

Konjuge (efllenik) asit-baz çifti: Asit ve baz aras›nda proton

verilmesi ve al›nmas› ile birbirine dönüflebilen asit-baz

çifti.

Koordinasyon say›s›: Belirli bir kristal yap›daki bir atom,

iyon veya molekülün en yak›n komflular›n›n say›s›.

Koordine kovalent ba¤: Elektron çiftinin tek bir atomdan

sa¤lanmas› halinde oluflan kovalent ba¤lanma türü.

Korozyon: Metal veya metal alafl›mlar›n›n yükseltgenmesi so-

nucu afl›nmas› olay›.

Kovalent ba¤: Elektronlar›n iki atom aras›nda ortaklafla kul-

lan›m›yla oluflan kimyasal ba¤ türü. 

Kristal örgü: Kristal bir kat›y› oluflturan atom, molekül veya

iyonlar›n belirli bir düzende üç boyutlu tekrarlanmas›

sonucu oluflan yap›.

Kritik nokta: S›v› ve buhar fazlar› aras›ndaki faz s›n›r›n kay-

boldu¤u ve süperkritik ak›flkan olufltu¤u nokta.

Kuantum say›s›: Schrödinger denkleminin çözümünden el-

de edilen ve elektronun atomdaki konumu belirleyen

say›lardan herbiri.

Kuantum: Elekromagnetik enerjinin so¤urulan veya yay›mla-

nan en küçük miktar›.

Kuvvetli elektrolit: Çözeltisinde çözünenin tamamen iyonla-

r› halinde bulundu¤u elektrolit.

Kütle numaras›: Bir atomun çekirde¤inde bulunan proton

ve nötron say›lar›n›n toplam›.

Kütle yüzdesi: Çözeltinin 100 gram›nda bulunan çözünenin

gram olarak kütlesi.

Kütlenin korunumu yasas›: Bir kimyasal tepkimede tep-

kenlerin kütleleri toplam›n›n, ürünlerin kütleleri topla-

m›na eflit oldu¤unu ifade eden yasa.

L
Le Chatelier kural›: Dengedeki bir sisteme bir etki yap›ld›-

¤›nda, sistemin bu etkiyi azaltacak yönde tepki verece¤i-

ni ifade eden kural.

Lewis asiti: Bir tepkimede bazdan elektron çifti alan bir bileflik.

Lewis baz›: Bir tepkimede ortaklanmam›fl elektron çifti sa¤la-

yan bileflik.

London (dispersiyon) kuvveti: Polar, apolar bütün mole-

küller aras›nda görülen anl›k dipol-indüklenmifl dipol

etkileflimi. 

M
Madde: Bofllukta yer kaplayan ve kütlesi olan her fley.

Mol kesri: Bir kar›fl›mdaki bileflenlerden birinin mol say›s›n›n

bütün bileflenlerin mol say›lar›n›n toplam›na oran›.

Mol kütlesi: Bir mol maddenin kütlesi.

Mol say›s›: Bir bilefli¤in veya elementin kütlesinin mol kütle-

sine oran›. 

Molalite: Çözücünün bir kilogram›ndaki çözünenin mol say›-

s›n› belirten bir deriflim birimi.

Molar buharlaflma ›s›s›: Bir mol s›v›n›n buharlaflmas› için

gereken ›s›. 

Molarite: Bir litre çözeltide çözünenin mol say›s›n› belirten

bir deriflim birimi.

Molekül formülü: Bir moleküldeki atomlar›n türünü ve ger-

çek say›lar›n› belirten formül.

Molekül orbital kuram›: Moleküllerde kovalent ba¤lanmay›

uygun enerji ve benzer simetrili atom orbitallerinin giri-

flim yaparak molekül orbitalleri oluflturmas›yla aç›klayan

kimyasal ba¤lanma kuram›.

Molekül: En az iki atomun kimyasal ba¤ veya ba¤larla belli

bir düzen içinde bir araya gelmesiyle oluflan nötral yap›.

Molekülarite: Tepkimeye tepken olarak kat›lan moleküllerin

say›s›.

Molekülleraras› kuvvetler: Molekülleri bir arada tutan ve

maddenin birçok özelli¤inden sorumlu olan etkileflimler.

N
Nötralleflme tepkimesi: Bir asidin bir baz ile tepkimeye gi-

rerek tuz oluflturmas›.

O - Ö
Oktet kural›: Atomlar›n de¤erlik elektron say›lar›n› sekize ta-

mamlayarak soygaz atom elektron dizilimine sahip olma.

Orbital: Schöridinger denkleminin çözümünden elde edilen

dalga fonksiyonu.

Ortalama atom kütlesi: Elementi oluflturan izotoplar›n küt-

lelerinin ba¤›l bolluk kesirleriyle çarp›l›p toplanmas›yla

bulunan kütle.

Osmoz: Çözücünün yar›geçirgen bir membrandan çözelti fa-

z›na geçmesine olay›.

Otoprotoliz (Otoiyonlaflma): Su molekülünün baflka bir su

molekülü ile tepkimesi sonucu hidronyum ve hidroksit

iyonlar› oluflturmas›.

Özgül ›s›: Bir maddenin 1 gram›n›n s›cakl›¤›n› 1 oC artt›rmak

için verilmesi gereken ›s›.
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P
Periyodik çizelge: Elementlerin, özellikleri aç›s›ndan birbir-

leriyle iliflkilerini gösteren çizelge.

pH: Bir çözeltinin hidronyum iyonlar› derifliminin eksi logarit-

mas›.

Pil: Elektrik kayna¤› olarak kullan›labilen elektrokimyasal

hücre.

pOH: Bir çözeltinin hidroksit iyonlar› derifliminin eksi logarit-

mas›.

Polar kovalent ba¤: Elektronlar›n iki atom aras›nda eflit ol-

mayan ortaklanmas›yla oluflan kovalent ba¤lanma türü.

ppm: Milyonda k›sm› ifade eden bir deriflim birimi.

R
Raoult yasas›: K›smi buhar bas›nc›n›n, bileflenin mol kesri ile

o bileflenin ayn› s›cakl›kta saf haldeki buhar bas›nc›n›n

çarp›m›na eflit oldu¤unu ifade eden yasa.

Rezonans yap›: ‹ki veya daha fazla Lewis yap›s›yla gösterile-

ben bir molekülün veya çok atomlu iyonun Lewis yap›-

lar›ndan herbiri.

S - fi
Sabit oranlar yasas›: Bir bilefli¤i oluflturan elementlerin küt-

leleri aras›nda belli ve sabit bir oran oldu¤unu ifade eden

yasa.

Saf madde: Belli bir bileflime ve özelliklere sahip olan madde.

Schrödinger denklemi: Elektronun dalga ve tanecik özellik-

lerine göre enerjisini ve davran›fl›n› veren denklem.

S›n›rlay›c› bileflen: Bir kimyasal tepkimede ilk biten tepken.

Sistem: Termodinamik süreç aç›s›ndan evrenin incelenmek

istenilen parças›.

Solvasyon: Bir iyonun elektrostatik etkileflimle birkaç çözücü

molekülü ile sar›lmas›.

Standart hücre potansiyeli: Hücrenin 25 oC ve 1 atm ba-

s›nçtaki potansiyeli.

Standat oluflum entalpisi: Bir bilefli¤in bir molünün standart

haldeki elementlerinin en kararl› hallerinden standart

halde oluflmas› s›ras›ndaki tepkime entalpisi.

Stokiyometri: Bir tepkimedeki tüm bileflenler aras›ndaki mol,

kütle veya hacim cinsinden madde miktar› iliflkisi.

Stokiyometrik katsay›: Denklefltrilmifl tepkime denklemle-

rindeki katsay›lar›n herbiri.

Süblimleflme: Buhar bas›nc› yüksek bir kat›n›n do¤rudan

gaz faz›na geçmesi.

fiiddet özelli¤i: Madde miktar›na ba¤l› olmayan özellik.

T
Tampon çözelti: Bir zay›f asit ve tuzunu veya bir zay›f baz ve

tuzunu içeren ve asit veya baz eklenmesiyle pH de¤ifli-

mine karfl› direnç gösteren sulu çözelti.

Tepken: Tepkimeye giren madde.

Tepkime bafllang›ç h›z›: Tepkimenin bafllad›¤› andaki anl›k

tepkime h›z›.

Tepkime derecesi: H›z ifadesinde bulunan deriflim terimleri-

nin üslerinin toplam›.

Tepkime entalpisi: Sabit bas›nç alt›nda bir tepkime s›ras›nda

al›nan veya verilen ›s›.

Tepkime h›z›: Birim zamanda tepkenlerin veya ürünlerin de-

riflimlerindeki de¤iflim.

Tepkime mekanizmas›: Tepkenlerin ürünlere dönüflürken

olufltu¤u düflünülen atomik de¤iflimleri tan›mlayan basit

tepkimeler dizisi.

Tersinir tepkime: ‹leri ve geri yönde yürüyebilen ve denge

sabiti orta büyüklükte olan tepkime.

Titrasyon: Standart bir baz (veya asit) çözeltisi ile bir asit (ve-

ya baz) çözeltisinin derifliminin belirlenmesi ifllemi.

Tuz köprüsü: ‹çinde kuvvetli elektrolit bulunduran ve bu sa-

yede iki çözelti aras›nda elektrik iletimini sa¤layan köp-

rü fleklinde cam boru.

Ü
Ürün: Tepkime sonucunda oluflan madde.

V
Viskozite: Bir s›v›n›n akmaya karfl› gösterdi¤i direnç. 

Y
Yak›t pili: Hidrojen veya metan gibi yak›tlar›n yanma enerji-

lerinin elektrik enerjisine dönüfltürülmesini sa¤layan dü-

zenek.

Yap› formülü: Moleküldeki atomlar›n birbiriyle nas›l ba¤lan-

d›¤›n› gösteren formül.

Yar›lanma ömrü: Bir tepkenin derfliminin veya kütlesinin

veya bas›nc›n›n yar›ya düflmesi için geçmesi gereken za-

man.

Yol fonksiyonu: De¤eri süreç s›ras›nda gidilen yola ba¤l›

fonksiyon.

Yükseltgen madde: Kendisi indirgenirken karfl›s›ndaki mad-

deyi yükseltgeyen madde.

Yükseltgenme-indirgenme tepkimeleri: Tepkime s›ras›n-

da elektron-aktar›m› olan tepkimeler.

Yüzey gerilimi: Bir s›v›n›n yüzeyini bir birim alan artt›rmak

için gereken enerji miktar›.

Z
Zay›f elektrolit: Çözünen maddenin k›smen iyonlar› halinde

çözündü¤ü elektrolit madde.
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A
Aç›k uçlu manometre 141, 142

Adezyon kuvvetleri 169, 170, 183

Alfa (α) parçac›k saç›lmas› 10

Alkali metaller 12, 13, 96, 264

Ametaller 13, 109, 110

Amfiprotik 249, 258

Amorf 176, 183

Analit 255

Anlaml› rakam 21, 22

Anl›k dipol 165

Anl›k h›z 218, 219

Anot 267-272, 275-281

Anyon 15-18, 96, 98, 99, 109, 112, 116, 133, 182, 190, 238,

253, 258, 267, 278, 281

Apolar kovalent ba¤ 111, 133

Atom 2, 4-18, 24, 25, 30, 32-41, 43, 56, 58, 70, 78, 79, 81-89,

91-102, 107-133, 140, 144, 145, 149, 153, 156, 158, 163-

166, 176-183, 190, 225, 229, 246, 248, 263-266

Ara ürün 214, 229, 230, 231

Arrhenius eflitli¤i 214, 227

Asit 17, 18, 31, 33, 40, 47, 66, 196, 236-238, 246-256, 258, 263,

276, 279

Atmosfer bas›nc› 65, 140, 141

Atom çekirde¤i 10, 11, 25

Atom kütle birimi 11, 36

Atom kütlesi 8, 30, 36, 37

Atom numaras› 2, 11, 12, 25, 98, 119

Aufbau ilkesi 93

Avogadro say›s› 30, 37-39, 154, 181

Avogadro yasas› 138, 144-46, 158

Ayr›flma (bozunma) tepkimeleri 32

B
Ba¤ enerjisi 106, 116, 117, 131, 133

Barometre 138, 140

Bas›nç 6, 19, 20, 24, 60-62, 64-66, 69-71, 73, 138-151, 153,

155-158, 172-176, 183, 194, 205, 207, 241, 242, 244, 258,

268-270, 274

Basit (deneysel) formül 14, 40

Basit kübik hücre 179

Bafl grup elementleri 13, 108

Bafllang›ç h›zlar› yöntemi 214, 220, 231

Baz 31, 66, 236-238, 246-256, 258, 263

Bileflik 2-7, 13-18, 25, 31, 32, 35, 39-45, 66, 69, 95, 101, 107,

109, 110, 112, 127, 164-168, 178, 201, 208, 237, 239, 246-

249, 251, 253, 258, 264, 265

Birim dönüfltürme 22, 23, 25

Birim hücre 162, 178-183

Birinci dereceden tepkime 222, 224, 231

Birleflik gaz yasas› 145, 146

Boyle yasas› 138, 142, 145, 146, 153, 158

Buhar bas›nc› 152, 171-175, 183, 188, 200-204, 206, 210

Buhar bas›nc› e¤risi 175, 204

Buharlaflma 59, 62, 148, 163, 168, 170-174, 183

C-Ç
Celsius ölçe¤i 20

Charles yasas› 138, 143-146, 153, 158

Clausius-Clapeyron denklemi 173, 174, 183

Çevirme faktörü 22, 23, 37

Çevre 5, 31, 54, 57-62, 64, 73, 85, 173, 182, 190, 200, 249, 272

Çizgi spektrumu 78, 84, 85, 102

Çökelek 32, 238, 256, 258

Çöktürme 237, 238, 256, 258

Çözelti 4, 15, 32, 34, 66, 164, 188-208, 210, 229, 230, 236, 237,

246, 247, 249-255, 257, 258, 267-269, 272, 275, 281

Çözücü 32, 34, 62, 188-194, 199, 200, 202, 203, 205-207, 210,

234, 237, 247, 249

Çözünen 62, 188-193, 195-198, 200, 202, 203, 205-207, 210,

237, 254, 256, 258

Çözünme 4, 32, 62, 164, 188-190, 192, 194, 199, 210, 238, 256

Çözünürlük 188, 190, 192-195, 210, 236, 256, 258

D
Dalgaboyu 78-83, 85, 88, 102, 181

Dalton’un k›smi bas›nçlar yasas› 138, 149-151, 158, 201

Daniell hücresi 267-269, 278

De¤erlik elektronu 108, 109, 113, 115, 116, 120-122, 129

Denge 8, 9, 33, 57, 85, 172, 175, 176, 183, 192, 194, 200, 210,

236-246, 249-254, 256, 258, 263, 269, 272-274, 276, 281

Deriflim 36, 188, 193, 196-198, 202, 203, 206, 208, 211-225,

231, 236, 239-244, 249, 251-253, 255, 256, 258, 269, 270,

274, 275, 281

Deriflim hücresi 275

Difüzyon 138, 155, 158, 267

Dipol-dipol kuvveti 162, 163

Diyamagnetik 95

Doymufl çözelti 192, 193, 194, 210, 257

Dönüm noktas› 255

Duyarl›l›k 21

E
Efüzyon 138, 155, 158

Ekzotermik 54, 62, 64, 67, 73, 191, 192, 210, 226, 245

Elektrokimyasal hücre 262, 267, 275, 276, 281
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Elektrolit 203, 205-207, 237, 238, 249, 251, 258, 267, 269

Elektrolit çözelti 206, 267, 269

Elektrolitik hücre 267, 277, 278

Elektroliz 32, 262, 266, 277-281

Elektromagnetik ›fl›ma 78-85, 102

Elektron 7-11, 15, 16, 25, 56, 78, 82-89, 91-102, 106-116, 118-

124, 126-133, 163, 165, 166, 181, 182, 238, 247, 258, 263-

269, 272-274, 277-279, 281

Elektron ilgisi 97, 101, 102, 109, 111

Elektronegatiflik 111, 112, 125, 133, 163, 164, 166

Elektronun yük/kütle oran› 9, 25

Elektronun yükü 8, 9, 25

Elektrot 8, 262, 267-272, 274, 275, 278-281

Element 2-7, 10-14, 16, 17, 25, 31, 32, 35-37, 39, 40, 42, 46,

48, 69, 70, 78, 79, 83, 84, 92-98, 100-102, 107-109, 116,

129, 133, 139, 165, 182, 248, 264, 265

En olas› h›z 153

Eflde¤erlik noktas› 255

Eflik frekans› 82, 83

En s›k› istiflenme 162, 177, 178, 183

Endotermik 54, 62, 67, 73, 100, 101, 191, 192, 210, 245

Entalpi 54, 61, 62, 65-73, 106, 116-118, 133, 170-172, 191,

192, 210, 245

Erime e¤risi 175

Erime noktas› 6, 163, 171, 175, 181, 182

Etkin çarp›flma 225, 231

Etkinleflme enerjisi 214, 226-231

Etkinleflmifl (aktifleflmifl) kompleks 226

Evrensel gaz sabiti 147, 227, 273

F
Faraday sabiti 272, 279

Faraday yasas› 262, 279

Faz de¤iflimi 170

Faz diyagram› 175, 176

Faz s›n›r› 175, 176, 183, 268

Fiziksel özellik 6, 25, 107, 162-164, 181, 183, 202

Formal yük 106, 114, 115, 133, 248

Formül birimi 15, 16, 39, 206

Foton 82, 83

Frekans 78-83, 86, 102, 227

Frekans faktörü 227

G
Galvanik hücre 267-270, 272, 275, 278, 281

Gaz boflal›m tüpü 7, 8, 25

Gaz sabiti 138, 147, 227, 242, 273

Gaz yo¤unlu¤u 138, 148

Geçifl hali 214, 226, 231

Gerçek gaz 138, 145, 147, 156, 158

Grup 12, 13, 16, 32, 96, 108, 109, 121, 123

H
Hacimsel (volumetrik) analiz 255

Hekzagonal s›k› istiflenmifl yap› 177

Henderson-Hasselbalch 252

Henry yasas› 188, 194, 195, 210

Hess yasas› 54, 67, 68, 73, 118

Heterojen kar›fl›m 4, 5

Heterojen kataliz 230, 231

H›z belirleyen basamak 228, 230

H›z eflitli¤i 216, 219

H›z ifadesi 214, 219-221, 228-231

H›z kareleri ortalamas› karekökü 153, 154

H›z sabiti 219, 224, 227, 228, 231, 240

Hibritleflme 106, 127-131, 133

Hidrat 17, 190, 208, 210

Hidrojen ba¤› 162, 163, 166-168, 173, 183, 190, 192

Hidroliz 55, 249, 253-255, 258

Hidrostatik bas›nç 141, 207

Homojen kar›fl›m 4, 5, 189, 190, 210

Homojen kataliz 230, 231

Hund kural› 93, 95

Hücre potansiyeli 262, 269-275, 278, 281

Hücre flemas› 268-272

I-‹
Is› 54, 56, 58, 73, 171, 172, 194

Is›nma e¤risi 171

Islak (yafl) gaz 152

‹ç enerji 58-61, 64, 73, 226

‹ç merkezli kübik hücre 179

‹deal çözelti 188, 200, 201, 210

‹deal gaz 138, 143, 145, 147, 158

‹deal gaz denklemi 138, 147-149, 156, 158, 242

‹deal gaz sabiti 147

‹deal olmayan gaz 156

‹kinci dereceden tepkime 214, 220, 224, 228

‹ndikatörü (belirteç) 255

‹ndirgenme 31, 32, 62, 237, 238, 258, 262, 263, 265, 267-270,

273, 274, 277, 278, 281

‹fl 20, 54, 55, 60

‹yon 2, 11, 15, 17, 32, 96, 97, 100, 101, 109, 112, 182, 237, 254,
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