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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 







GÜVENLİK LOGOSU AÇIKLAMA

Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğini gösterir.

Bu sembol, deriye dokunması hâlinde yakıcı veya zehirleyici olabilen; 
ayrıca cisimlere temas ettiğinde aşındırıcı etkisi olan kimyasal maddelerin 
kullanıldığını gösterir.

Bu sembol, yapılacak deneylerde kullanılacak cam malzemelerin 
kırılabilecek türden olduğunu gösterir.

Bu sembol, gözler için tehlike bulunduğunu gösterir. Bu sembol 
görüldüğünde koruyucu gözlük takılmalıdır.

Bu sembol, yanlış kullanımdan dolayı patlamaya neden olabilecek 
kimyasal maddelerin bulunduğunu gösterir.

Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken eldiven kullanılması 
gerektiğini hatırlatan uyarı işaretidir.

Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin cisimler bulunduğunu 
gösterir.

Bu sembol, zehirli maddeler kullanıldığını gösterir.

Bu sembol, yakıcı ve kolay tutuşabilir maddeler etrafında tedbir alınması 
gerektiğini gösterir.

Bu sembol, elbiseyi lekeleyebilecek veya yakabilecek maddelerin  
kullanıldığını göstrir.

Bu sembol, elektrikli aletlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi 
gerektiğinde gösterir.



1.ÜNİTE : KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

1.BÖLÜM: SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ    15

1.1 Sistem ve Ortam       16

1.2 İç Enerji        17

1.3 Isı ve İş        19

1.4 Termodinamiğin I. Kanunu     20

2. BÖLÜM: SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ    25

2.1 Entalpi        26

2.2 Standart Oluşum Entalpileri     28

2.3 Hess Kanunu       30

2.4 Bağ Enerjileri       33

3. BÖLÜM: İSTEMLİLİK      37

3.1 İstemli ve İstemsiz Değişimler     38

3.2 Entropi        39

3.3 Termodinamiğin II ve III. Kanunları    45

3.4 Gibss Serbest Enerjisi      50

3.5 Kimyasal Reaksiyonlarda İstemlilik ve Gibss Serbest Enerjisi 

           Arasındaki İlişki       52

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI     54

2.ÜNİTE : REAKSİYON HIZLARI VE 
KİMYASAL DENGE
1. BÖLÜM: REAKSİYON HIZI      63

1.1 Kimyasal Reaksiyon Hızları      64

1.2 Derişim ve Hız       64

1.3 Anlık ve Ortalama Reaksiyon Hızları    66

1.4 Reaksiyonların Hızlarına Göre Karşılaştırılması   69

2. BÖLÜM: REAKSİYON HIZININ BAĞLI OLDUĞU ETKENLER  71

2.1 Derişimler ve Reaksiyon Hız Bağıntıları    72

2.2 Reaksiyon Sıcaklığının Hıza Etkisi     77

2.3 Reaksiyonlarda Katalizör Kullanımı    84

2.4 Homojen Katalizörler      88

2.5 Heterojen Katalizörler      89

3. BÖLÜM: KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE   95

3.1 Kimyasal Reaksiyonlarda Denge     96



3.2 Denge İfadeleri          97

3.3 Homojen Faz Reaksiyonlarında Denge     100

3.4 Kp ve Kc İlişkisi        102

3.5 Heterojen Faz Reaksiyonlarında Denge     103

4. BÖLÜM: KİMYASAL DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER  109

4.1 Dengeye Etki Eden Faktörler      110

4.2 Derişim Değişimlerinin Dengeye Etkisi     111

4.3 Sıcaklık Değişimlerinin Dengeye Etkisi     113

4.4 Sistemde Basınç Değişiminin Dengeye Etkisi    114

4.5 Katalizörün Dengeye Etkisi      117

5. BÖLÜM: KİMYASAL REAKSİYONLARDA ÜRÜN VERİMİ  119

5.1 Reaksiyon Verimi        120

5.2 Yüzde Verim (% Verim)       120 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI      123

3.ÜNİTE : ÇÖZELTİLERDE DENGE
1. BÖLÜM: SUYUN OTOİYONİZASYONU 129

1.1 Saf Su Mutlak Bir Yalıtkan mıdır? 130

1.2 Saf Suyun İletkenliği ve Otoiyonizasyon  131

1.3 Suyun İyonlaşma Dengesi ve pH, pOH 132

2. BÖLÜM: ASİTLERİN VE BAZLARIN AYRIŞMA  135

DENGELERİ

2.1 Asitlerin ve Bazların Brønsted - Lowry Tanımı  136

2.2 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri 139

2.3 Asit ve Bazların Ayrışma Oranları 143

2.4 Asit ve Bazların Kuvveti 146

2.5 Katyonların ve Anyonların Asitliği/Bazlığı 148

2.6 Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 149

2.7 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 150

3. BÖLÜM: NÖTRALLEŞME REAKSİYONLARI 153

3.1 Nötrallik ve pH 154

3.2 Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Baz Karışımlarında Eşdeğerlik Noktası 156

3.3 Kuvvetli Asit-Zayıf Baz ve Kuvvetli Baz-Zayıf Asit Karışımlarındaki pH 157

3.4 Tampon Çözeltiler 159



4.ÜNİTE : ELEKTROKİMYA
1. BÖLÜM: MADDE-ELEKTRİK İLİŞKİSİ     197

1.1 Yükseltgenme-İndirgenme, Elektrik Akımı ve Maddesel Değişim 198

1.2 Faraday’ın Elektroliz Kanunu     199

1.3 Redoks (Yükseltgenme-İndirgenme) Tepkimeleri   202

1.4 Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi    206

1.5 Redoks Tepkimeleri İle İlgili Hesaplamalar    211

2. BÖLÜM: STANDART ELEKTROT POTANSİYELİ   213

2.1 Elektrot, Yarı Hücre, Galvanik Hücre ve Elektrolitik Hücre  214

2.2 Standart Elektrot Potansiyeli     217

2.3 Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve Elektrot Potansiyelleri 222

2.4 Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler    227

3. BÖLÜM: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER    233

3.1 Galvanik Hücrelerin Çalışma İlkesi    234

3.2 Pil Çeşitleri       239

3.3 Elektroliz ve Standart Elektrot Potansiyelleri   243

3.4 Endüstriyel Elektroliz Uygulamaları    246

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI     252

4. BÖLÜM: ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE ÇÖKELME OLAYLARI 161

4.1 Çözünme-Çökelme Dengesi 162

4.2 Doymuş ve Aşırı Doymuş Çözeltiler 162

4.3 Tuzların Çözünme ve Çökelme Şartları 164

4.4 Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi ve Çözünme Entalpisi 170

4.5 Gazların Çözünürlüğü ve Basınç 172 

4.6 Ortak İyon Etkisi        174

4.7 pH Etkisiyle Çözünürlüğün Değişimi     176

5. BÖLÜM: KOMPLEKS OLUŞMA-AYRIŞMA DENGELERİ 177

5.1 Koordinasyon Bağlarının Oluşma Mekanizması 178

5.2 Lewis Asitleri ve Bazları 179

5.3 Komplekslerin Kararlılıkları ve Oluşum Sabitleri 180

5.4 Kompleks Oluşumunun Çözünürlüğe Etkisi 181

5.5 İnsan Vücudu ve Kompleksler 183 

6. BÖLÜM: TİTRASYON 183

6.1 Tesir Değeri, Eşdeğer Kütle ve Eşdeğer Sayısı 185

6.2 Tepkimelerin Sonlanma Noktalarını Gözlemleme Yöntemleri 187

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI      192



CEVAP ANAHTARI       298

PROJE         302

SÖZLÜK        305

DİZİN         308

KAYNAKÇA        310

5.ÜNİTE : ÇEKİRDEK KİMYASI

1. BÖLÜM: ÇEKİRDEĞİN YAPISI VE KARARLILIK   261

1.1 Atom Altı Tanecik        262

1.2 Kararlılık Kuşağı       266

1.3 Doğal Radyoaktiflik      268

2. BÖLÜM: YAPAY ÇEKİRDEK REAKSİYONLARI,

FİSYON VE FÜZYON       271

2.1 Çekirdek Dönüşümü (Transmutasyonu)   272

2.2 Nükleer Enerji       274

3. BÖLÜM: AKTİFLİK, RADYOAKTİF IŞINLARIN SAYIMI VE  

SAĞLIĞA ETKİSİ       283

3.1 Radyoaktif Işın        284

3.2 Aktiflik         285

3.3 Absorblanmış Doz ve Biyolojik Eşdeğer Doz   285

3.4 Radyoaktiflikten Kaynaklanan Tehlikeler ve Korunma Yolları 287

4. BÖLÜM: RADYOAKTİF MADDELERİN KULLANIM ALANLARI  289

4.1 Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları    290

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI     295



ORGANiZASYON ŞEMASI

Ünitenin içeriğini 
yansıtan görseller

Ünitenin numarası, adı ve üniteyle ilgili 
ön bilgiler verilmiştir.

Bölümün adını ve içeriğini 
destekleyen ilgi çekici bilgiler ve 
sorular verilmiştir.

Etkinlik
Etkinlikler bildiğimiz kavramlardan 

hareketle yeni kavramları keşfetme-
mizi sağlar. Etikinliklerinin bazıları bir 
bilgiyi ya da varsayımı doğrulamaya 
bazıları ise daha önceden bildikleri-
mizi anımsamak ve o bilgilerle yeni 
bilgilerimizi ilişkilendirmek amacıyla 
verilmiştir.

İçerik
Bölüm içindeki 

konuların başlıkları 
verilmiştir.

Saat konunun 4 
saatlik programa ait 
olduğunu gösterir.

Bölümün içeriğini 
yansıtan görseller

Etkinliğin laboratuvar (de-
neysel) etkinliği olduğunu 
gösteren logodur.

Fonların renkleri ve köşe-
deki saatler konunun hangi 
programa (2 ya da 4 saatlik) 
ait olduğunu gösterir.

Güvenliğiniz için dikkat 
etmeniz gereken durum-
lar logolarla belirtilmiştir. 
Bu logoların açıklamaları 
kitabın ön kısmında veril-
miştir.

Araç ve Gereç
Etkinlik sırasında size 

gerekli olan malzemeler 
belirtilmiştir. Aynı zamanda 
deneylerde kullanılan araç, 
gereç, alet ve cihazları ta-
nımanız amaçlanmıştır.

Saatleri belirtilmemiş konu-
lar programın ortak konuları 
olup hem 2 hem de 4 saatlik 
programlarda işlenecektir.



Örnek
Anlatılan konuların hemen 

arkasından verilen bu bölüm, 
konunun pekiştirilmesi için çö-
zümleri ile birlikte verilmiştir.

Araştırma
Konuyla ilgili bilgilerinizi derinleştir-

mek ve yeni durumlarda bu bilgilerden 
yararlanmanızı sağlamak amacıyla 
verilmiştir. Araştırmanın zamanı, süre-
si ve tartışma tarihi öğretmeniniz tara-
fından belirlenecektir.

Konu ile ilgili notlar almanız ve soruları 
yazmanız için bırakılmıştır. Ayrıca burada 
ilginç bilgiler, resim, fotoğraf vb. açıklama-
lara yer verilmiştir.

Biliyor musunuz?
Konularla ilgili ilginç bilgiler verilerek 

bilgi dağarcığınızı zenginleştirebilmek 
amaçlanmıştır.

Okuma Metni
Okuma metinlerinde öğrendiklerinizi destek-

leyecek, merak edebileceğiniz konularla ilgili 
bilgiler verilerek özellikle bazı noktaları daha iyi 
anlamanız amaçlanmıştır.

Ünite Değerlendirme Soruları
Her ünitenin sonunda açık uçlu, doğru yanlış 

ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Bunları 
cevaplayarak öğrendiklerinizi pekiştirebilir, üni-
teyle ilgili eksiklerinizi belirleyebilirsiniz. 

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Anlatılan konuların arkasından 

verilen bu bölüm konuyu anlayıp 
anlamadığımızı tespit edebilmenizi 
sağlayacaktır.

Konu ile ilgili ilgi çekici ek 
bilgiler verilmiştir.



Aerobik, tenis, yüzme, koşu gibi sporlar sağlıklı bir vücuda 
sahip olmak için yapılan aktivitelerdir. Bu aktiviteleri yapmak 
için gerekli enerjinin büyük bir kısmı vücudumuzda depo edilmiş 
ve gerek duyulduğunda kullanılacak olan karbonhidratlardan 
yağlardan ve proteinlerden sağlanır. 

Bu ünitede; fiziksel ve kimyasal olaylara eşlik eden enerji 
değişimlerini ele alarak olayların gerçekleştiği sistem ve sistemin 
yer aldığı ortam kavramları tanıtılacaktır. Enerjinin korunumu 
ve dönüşümünü ifade eden “Termodinamiğin I. Kanunu” entalpi 
kavramı ile birlikte verilecek. Tepkime entalpileri arasındaki ilişki 
ve Hess Kanunu ile ilgili örnek uygulamalar yapılacaktır. 

Ayrıca istemli-istemsiz değişimleri ayırt etmek için kullanılan 
entropi kavramına giriş yapılarak termodinamiğin diğer kanunları 
ele alınacaktır. 

KİMYASAL 
REAKSİYONLAR 
VE ENERJİ

1.
 Ü

ni
te



1.
BÖLÜM

SİSTEMLER VE ENERJİ 
TÜRLERİ

Termodinamik kanunlarının temeli endüstri alanında yapılan buluşlardır. Bunların en önemlisi 
buhar makinesinin icadıdır. Resimde görülen lokomotif, hareket etmek için gerekli olan enerjiyi 
yanan odun ve kömürden sağlamaktadır. Üretilen enerji, suyu buhar hâline getirerek lokomotife 
güç sağlar. Modern lokomotifler odun veya kömür yerine dizel yakıt kullanır. Lokomotifler yanan bir 
yakıttan aldıkları ısı enerjisinin bir kısmını mekanik enerjiye çevirir.

İçerik

2. İç Enerji 

3. Isı ve İş

4. Termodinamiğin I. Kanunu

1. Sistem ve Ortam



11. Sınıf Kimya

16 17

1.1 Sistem ve Ortam
Fen bilimleri, doğadaki olayların neden-sonuç ilişkisini kendine özgü 

bir anlatım diliyle açıklar. Doğadaki olayları fiziksel ve kimyasal olarak 
sınıflandırırken, bunların gerçekleşmesinde bir enerji değişiminin 
olduğunu biliyoruz. Enerjinin tanımını iş yapabilme yeteneği şeklinde 
yaparken, onun varlığını ancak etkileriyle anlayabiliriz. Doğal gazın 
veya herhangi bir akaryakıtın yanması sonucunda ortaya çıkan ısı, 
çevreyi ısıtırken bir aracın hareket etmesini de sağlayabilir. 

Enerji, bir türden başka bir türe dönüşürken aynı zamanda bir yerden 
başka bir yere de transfer edilebilir. Enerji değişimlerine genellikle 
ısı enerjisi değişimi eşlik eder. Bu değişimi, bilimsel çalışmaların 
sonuçlarıyla ilişkilendirerek inceleyeceğiz. 

Fiziksel ve kimyasal değişimlerde meydana gelen ısı değişimini 
inceleyen bilim dalına termokimya denir. Termokimya, enerjiyi ve 
buna bağlı olayların izlediği yolu anlamak için termodinamik yasalarını 
ortaya koymuştur. Termo, ısı; dinamik ise hareket anlamına 
gelmektedir. Termodinamiğin temeli ısıdan hareketle iş elde etmek için 
yapılan çalışmalara dayanmaktadır.

Termodinamik, fiziksel ve kimyasal değişimleri her zaman bir sistem 
içinde inceler. 

Termodinamikte evren, sistem ve ortamdan oluşur. Sistem, genel 
anlamda üzerinde incelemeler yapılan ve sınırları belli evren parçası 
şeklinde tanımlanır. Örneğin bardak içindeki su ve silindir içindeki 
gaz birer sistemdir. Ortam ise sistemin dışında kalan herşeyi kapsar. 
Örneğin reaksiyon karışımı veya üzerinde çalışılan madde, sistemi; 
reaksiyon kabı ve çevresindekiler ortamı oluşturur (Şekil 1.1). 

Termodinamikte bir sistem deneysel yollardan bulunan verilerle 
betimlenir. Örneğin, pistonlu bir silindir içindeki gaz sistemini ele alalım 
(Şekil 1.2). Bu sistem; gazın basıncı, sıcaklığı ve hacmi belirtilerek 
tanımlanır. Ayrıca sistemin bulunduğu ortamda oluşan madde miktarı 
ve enerji alışverişi de sistemin betimlenmesinde dikkate alınır. 

Sistemler; madde ve enerji alış verişi yönünden; açık kapalı ve 
izole olarak adlandırılır. Sıcaklık basınç ve hacim özellikleri dikkate 
alındığında ise izotermal (sıcaklığı sabit) , izobarik ( basıncı sabit) ve 
izokorik (hacmi sabit) olarak sınıflandırılır.

ortam

Şekil 1.1 Sistem, üzerinde çalı-
şılan numunedir. Sistemin çev-
resindekiler ise ortamdır.

sistem

enerji

Şekil 1.2 Silindir içindeki gaz bir 
sistem örneğidir.
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Resim 1.2 Oda sıcaklığına bırakı-
lan buz parçası

Resim 1.3 Oda sıcaklığına bırakı-
lan buz parçası zamanla erir.

Oda sıcaklığına bırakılan saat camı içindeki buz parçaları (Resim 
1.2) zaman geçtikçe erir (Resim 1.3). Buz, burada sistemi; saat camı 
ve çevresi ortamı oluşturur. 

1.2 İç Enerji

a) Açık sistem ortama ısı
verir

su buharı verir
(madde)

ortama ısı
verir

b) Kapalı sistem

Resim 1.1’de verilen görselleri inceleyerek bu görsellerdeki sistem 
ve ortamları belirleyiniz. Görsellerdeki ortamları ve sistemleri enerji 
alışverişi ve madde kaybı açısından karşılaştırınız.

Açık Sistem: Ortamla madde ve enerji alışverişi yapabilen 
sistemlerdir. Resim 1.1.a’da oda sıcaklığına bırakılan bardaktaki 
sıcak çay soğurken ortama ısı verir. Aynı zamanda su buharı şeklinde 
madde kaybına da uğrar. 

Kapalı Sistem: Ortamla enerji alışverişi yapabilen; fakat madde 
alışverişi yapamayan sistemlerdir. Resim 1.1.b’de sıcak çay, ortama 
ısı verir; ancak üzeri kapalı olduğu için su buharı şeklinde madde 
kaybına uğramaz.

İzole Sistem: Ortamla madde alışverişinde bulunmayıp enerji 
alışverişini ihmal edilebilir düzeyde yapan sistemlerdir. Resim 1.1.c’de 
yalıtılmış bir kapta (termos) bulunan sıcak çay sistemi, madde kaybına 
uğramazken belirli bir süre sonra içindeki madde az da olsa ısı kaybına 
uğrar.

İzotermal (Sıcaklığı Sabit) Sistem: Sıcaklığı sabit tutulan 
sistemlerdir. Bu sistemler ortamla her türlü enerji ve madde alışverişi 
gerçekleştirebilir. Sağlıklı bir insan vücudu, izotermal sisteme örnektir.

İzokorik (Hacmi Sabit) Sistem: Hacmi sabit tutulan sistemlerdir. 
Hacim değişikliği olmadığından sistem, ortamla iş alışverişi yapmaz; 
ancak enerji alışverişi yapar. Düdüklü tencere, sabit hacimli sisteme 
örnektir. 

İzobarik (Basıncı Sabit) Sistem: Basıncı sabit tutulan sistemlerdir. 
Doğada gerçekleşen fiziksel ve kimyasal olayların çoğu, atmosfer 
basıncı altında gerçekleştiği için sabit basınçlı sistemlere örnek 
verilebilir. Bu tür sistemler, ortamla hem iş hem de enerji alışverişi 
yapar. 

Sistemleri; sıcaklık, basınç ve hacim değişkenlerine göre 
sınıflandırdıktan sonra sistemle ortam arasındaki enerji ve madde 
alışverişinin nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışalım.

Resim 1.1 Sistem örnekleri

c) İzole sistem
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Buzun erimesi bildiğiniz gibi bir hâl değişimidir. Hâl değişimi, sistemle 
ortam arasındaki sıcaklık farkının sonucudur. Sıcaklık farkından dolayı 
ortamdan sisteme enerji aktarımının ısı şeklinde olması, endotermik 
bir olaydır. Buzu oluşturan su molekülleri birbirine yakın olduğu için 
taneciklerin birbiriyle etkileşmesinden doğan potansiyel enerjileri 
yüksektir. Zamanla ortamdan sisteme aktarılan ısı etkisiyle sıvı hâle 
geçen su moleküllerinin sayısı artar. Buna bağlı olarak taneciklerin 
öteleme, dönme ve titreşim hareketleri artacağından kinetik enerjileri de 
artacaktır. Bir sistemdeki tüm taneciklerin kinetik enerjileri ile taneciklerin 
birbirleriyle etkileşimlerinden doğan potansiyel enerjilerinin toplamı 
sistemin iç enerjisini oluşturur. İç enerji, U sembolü ile gösterilir. Buzun 
erime sürecinde sistemin iç enerjisi artar. Suyun katı hâle geçmesi olayı 
ise ekzotermiktir. Bu durumda sistemden ortama enerji aktarımı ısı 
şeklinde olmuştur. Dolayısıyla sistemin iç enerjisi azalır.

İç enerjiye, taneciklerin kinetik enerjileri (öteleme, titreşim, dönme 
hareketlerinden kaynaklı), potansiyel enerjileri ile atomların çekirdek ve 
elektronik enerjileri katkı sağlar (Şekil 1.3). He, Ar, Ne gibi tek atomlu 
gaz tanecikleri yalnız öteleme hareketi yapar. Bu enerji, doğrudan gazın 
toplam kinetik enerjisine eşittir. İki veya daha fazla atomlu (N2, Cl2, H2O, 
CH4 ...) çizgisel ve açısal moleküllerin ise öteleme enerjilerinin yanında 
dönme ve titreşim enerjileri de vardır.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Derişik sülfürik asit çözeltisinin seyreltilmesi olayında sıcaklık artar. 
Bu olaydaki ısı-iç enerji dönüşümünü irdeleyiniz.

Şekil 1.3 Sıvı hâldeki su molekülünün öteleme, titreşim, dönme hareketlerinin 
ve elektrostatik enerjilerinin model üzerinde gösterimi

Öteleme Dönme

Titreşim Elektrostatik

d-

d+ d+

d- d-

Bir sistemin iç enerjisi tek başına ölçülemez. Ancak sistemin iki farklı 
durumu karşılaştırıldığında iç enerjileri arasındaki fark ölçülebilir. Örneğin 
0 oC’ta 10,0 g buzu 50 oC sıcaklığa kadar ısıttığımızı düşünelim. 0 oC’ta 
buz ve 50 oC’ta su belirli miktarda iç enerjiye sahiptir. Bu sıcaklıklardaki 
iç enerjiler arasındaki fark ölçülebilir. Bu fark, ortamdan sisteme verilen 
ısı miktarı kadardır.
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1.3 Isı ve İş
18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında ısı ile mekanik iş arasındaki 

ilişkiyi gösteren deneysel ve teorik çalışmalar hız kazanmıştır. 
Mekanik işin ısıya, ısının da mekanik işe dönüşebileceğini ilk defa 
Benjamin Thomson (Benjamin Tamsın) ileri sürdü. B.Thomson Fransız 
Devrimi’nde savaş toplarının yapımını üstlendiği görevi esnasında, top 
namlusunun metal yongalarının ve oyma aletlerinin, oyma sırasında 
sıcaklıklarının yükseldiğini fark etti. Bunları soğutmak için su kullandı. 
Suyun ısındığını hatta kaynamaya başladığını görünce o ana kadar 
madde olarak tanımlanan ısının artık bir madde olamayacağı sonucuna 
vardı. Isının, sürtünmeden ileri gelen kuvvetlerin ortaya çıkardığı bir iş 
olduğunu düşündü. Isı ve işin birbirine eşit olduğu ise ancak 1843 yılında 
ingliz fizikçi James Joule (Ceyms Jul) tarafından doğrulandı. Bunun için 
Joule Şekil 1.4’de görülen düzeneği kurdu. Bu düzenekte, düzeneğe 
bağlı olan ağırlıklar düşerken pedalı harekete geçirir. Pedalın hareketi 
suya batırılmış çarkın dönmesini sağlar. Böylece pedalın dönmesiyle 
hareket eden çark suyun ısınmasına sebep olur. Joule, bu düzenekte 
suyun ısındığını fark etmiş ve bu ısınmanın sebebini mekanik enerjinin 
ısıya dönüşmesiyle açıklamıştır. Yaptığı çalışmalarla aynı miktardaki 
işin daima aynı miktarda ısıya dönüştüğünü bulmuştur. 

Isı ve iş her ikisi de sistemle ortam arasındaki enerji aktarma yoludur. 
Isı, sistemle ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. 
Sıcaklık termal hareketin bir sonucudur. İş ise sıcaklık farkından 
bağımsız yollarla aktarılan enerjidir. Enerjinin iş olarak aktarılmasına, 
sistemin çevresine uyguladığı dış kuvvetlerin yaptığı mekanik iş örnek 
verilebilir. Bu mekanik iş “w” sembolü ile gösterilir.

Mekanik iş, bir kuvvetin belirli bir yol alırken yaptığı iştir.                                     
“İş = kuvvet x yol” bağıntısı ile gösterilir. Gazların genleşmesiyle yapılan 
iş, mekanik işe örnektir. Şekil 1.5’te kapalı bir silindir içindeki ideal bir 
gazın ısıtılarak genleşmesi sırasında serbest hareketli pistonu iterek 
ötelemesi sonucu yaptığı iş gösterilmiştir. 

Şekil 1.4 Joule’ün ısının meka-
nik eş değerini hesapladığı de-
ney düzeneği. Düşen ağırlıklar 
pedalı çevirirken suyun sıcaklığı 
yükselir.

 Isı ve enerji birimi Joule’dür. 
Joule birimi, İngiliz bilim insanı 
James Joule adına saygı için 
seçilmiştir. İngiliz Fizikçi Ja-
mes Joule 1818-1889 yılları 
arasında yaşamıştır.

m m

Şekil 1.5 Sabit dış basınca karşı serbest hareketli bir pistona bağlı silindir 
içindeki gazın ısıtıldığında yaptığı iş

Vilk

Tilk

Vson

Tson

∆V

PP

Q

(a) (b)

Şekil 1.5.a’da sıcaklığı yükseltilen gaz, iç basınç dış basınca eşit 
olana kadar genleşir. Şekil 1.5.b’de genleşme sırasında hareketli 
pistonun yukarı doğru itilerek gazın hacmindeki artış görülmektedir. Bu 

 Termal hareket, hızlı molekül-
lerin birbiriyle çarpışarak fazla 
enerjilerini verip, enerjinin orta-
ma yayılmasını sağlayan gelişi-
güzel hareketlerdir. Moleküllerin 
termal hareketlerinden doğan 
termal enerjileri(ısı enerjisi) de 
sıcaklığa bağlı olarak artar veya 
azalır. 

Isı yüksek sıcaklık bölgesinden 
düşük sıcaklık bölgesine doğru 
akar. Bu, enerjinin termal 
hareketin fazla olduğu bölgeden 
termal hareketin az olduğu 
bölgeye akması anlamına gelir.
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Sabit basınç altında ısıtılan bir gazın genleşmesinde gaza verilen ısı 
(QP) sıcaklık yükselmesi ve genleşmesi olarak sistemde iki değişikliğe 
sebep olur. Başlangıçta gazın sahip olduğu iç enerji (Uilk), sıcaklığın 
artmasıyla daha büyük bir değer alır (Uson). İç enerji, bir hâl fonksiyonu 
olduğu için miktarı doğrudan ölçülemez. Ancak sistemin ilk ve son hâlleri 
arasındaki iç enerji değişimi (∆U) ölçülebilir. Bu değişimi aşağıdaki gibi 
gösterebiliriz.

∆U = Uson - Uilk

Sisteme verilen ısı, iç enerji değişimine sebep olurken basınca karşı 
yapılan iş için de kullanılmıştır. Bu ilişki aşağıdaki bağıntıda gösterilmiştir.

QP = ∆U - w

Şekil 1.6 Sabit hacimde silindir içindeki gaza verilen ısı gazın iç enerjisinin 
artışında kullanılmıştır.

durumda gazın sabit basınca karşı genleşirken yaptığı iş (w) o andaki 
hacim değişikliğine sebep olan gaz basıncındaki değişikliğin sonucudur. 

 Bir sistemi sıcaklık, basınç ve 
içerdiği madde miktarı ile ta-
nımlarız. Bu bilgiler sistemin 
hâl durumunu belirtir. Sistemin 
belirli bir hâli için belli bir değe-
ri olan özelliğe hâl fonksiyonu 
denir. Bir sistemin iç enerji de-
ğişimi sıcaklığa bağlı bir hâl 
fonksiyonudur.

Şekil 1.6.a’da gösterilen sabit hacimli silindire ideal bir gaz konulup 
ısı verilseydi sistemdeki ısı ile iş arasında nasıl bir ilişki olurdu? 

Bu sistemde hacim sabittir. İşin yapılabilmesi için sistem hacminin 
değişmesi gerekir. Hacim değişikliği söz konusu olmadığından sistemin 
yaptığı iş w = 0 olur. Bu durumda sisteme verilen ısı sadece iç enerjinin 
artışında kullanılmıştır. Yani sisteme verilen ısı (QV), iç enerji değişimine 
eşittir. Bu ilişki aşağıdaki gibi gösterilir.

QV = ∆U          

1.4 Termodinamiğin I. Kanunu
Herhangi bir sistemdeki kimyasal değişim maddeyi oluşturan atom 

ve moleküllerin diziliş ve düzenlerinin (kimliğinin) değişmesidir. Kimlik 
değişimine bir enerji değişimi de eşlik eder. Aşağıda verilen sistemdeki 
reaksiyonun enerji değişimini irdeleyelim.

S(k) + O2(g)    SO2(g) + ısı

Reaksiyona giren S(k) ve O2(g)’nin, reaksiyon sonucu oluşan SO2(g)’in 
ayrı ayrı iç enerji değerleri ölçülemez. Ancak reaksiyondaki iç enerji 
değişimi; 

∆U = U(ürünler) - U(girenler)        şeklinde ifade edilir.

Yukarıdaki reaksiyonda sistemden ortama ısı verilmiştir. Yani 
tepkime ekzotermiktir. 

(a) (b)

Vilk

Tilk

Q

Vson

Tson

Vilk = Vson

Tilk < Tson
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gibi endotermik kimyasal değişimlerin gerçekleşmesinde sistem 
ortamdan enerji alır. Alınan bu enerji, kimyasal değişimlerdeki ürünlerin 
iç enerji değerlerinin girenlerden daha yüksek olduğunu gösterir. Ancak 
bu durumda da evrenin toplam enerjisinde bir değişiklik olmamıştır. Bu 
tepkimelere eşlik eden enerji değişimlerini bu şekilde incelerken etanın 
yanmasında, suyun elektrolizi ve güneş ışığı etkisiyle ozonun oluşması 
tepkimelerinde sistem ortama iş (genleşme) yapmıştır. Çünkü tepkimeler 
sabit basınçta (atmosfer basıncı) gerçekleşmiş, tepkimelerde meydana 
gelen gaz molekülleri ortamdaki havayı iterek genleşme işi yapılmıştır. 

Isı (Q), iş (w) ve iç enerji değişimi (∆U) arasındaki ilişkiye göre enerji; 
bir türden başka bir türe dönüşebilir, fakat enerji asla yok edilemez 
veya yoktan var edilemez. Bu ifade Termodinamiğin I. Kanunu 
olarak adlandırılır ve aşağıdaki bağıntı ile gösterilir.

∆U = Q + w

Bu eşitliğin anlamı sistemin iç enerjisindeki değişim, sistemle ortam 
arasındaki ısı değişimi ve sisteme yapılan veya sistemin yaptığı iş 
miktarlarının toplamına eşittir. Ayrıca bir sistemdeki toplam enerji miktarı 
hesaplanamaz ancak sistemdeki enerji değişimi hesaplanabilir. 

Reaksiyon sonucunda ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir 
kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Aşağıdaki reaksiyon örneklerinde görüldüğü gibi ortama enerji 
verilmesi ürünlerin iç enerjilerinin girenlerin iç enerjilerinden daha küçük 
olduğunu gösterir. 

Mg(k) + 1
2O2(g)  MgO(k) + hu 

C2H6(g) + 1
2O2(g)  2CO2(g) + 3H2O(g) + ısı

2Li(k) + F2(g)  2LiF(k) + ısı

Yukarıdaki tepkimelerde enerji, sistemden ortama verildiği için 
evrenin toplam enerjisinde bir değişiklik söz konusu değildir.

Çünkü, sistem ve ortamın iç enerji değişimleri toplamı sıfırdır. 

∆Usis + ∆Uort = 0

Bir sistem ∆Usis miktarında enerji değişikliğine uğrarsa, evrenin geri 
kalan kısmıda yani ortamda bu miktara eşit miktarda enerji değişimine 
uğrar. O hâlde bir yerde enerji kazanımı varsa başka bir yerde enerji 
kaybı olacaktır.

Kalsiyum karbonatın ve potasyum kloratın ısı ile parçalanması, 
suyun elektrolizi ve güneş ışığı etkisiyle ozonun oluşması;

CaCO3(k) + ısı    CaO(k) + CO2(g)

KClO3(k) + ısı    KCl(k) + 3
2O2(g)

2H2O(s) + enerji    2H2(g) + O2(g)
3
2O2(g)+ hu    O3(g)
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Termodinamik biliminin kulla-
nıldığı farklı uygulama alanlarını 
araştırınız.

 Araştırma

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Sabit basınçlı bir sisteme 303 J’lük iş yapılırken sistem 78 J’lük ısı 
kaybediyor. Bu durumda sistemin iç enerji değişimini hesaplayarak 
sonucu yorumlayınız.        
      Cevap: +225 J

 Örnek

Sabit basınçta serbest hareketli bir pistona bağlı silindir içindeki gaz 
genleşirken 12 J’lük ısı almakta ve dışarıya 125 J’lük iş yapmaktadır. 
Bu durumda; 

b) İç enerji değişimini (∆U) hesaplayarak sonucu yorumlayınız.

Çözüm 

b) ∆U = Q + w 

          = (+12 J) + (-125 J)

          = -113 J’dür. 

Sabit basınçta gazın genleşmesi için sisteme verilen 12 J’lük enerji 
sistemin iç enerjisini artırarak sistemin ortama iş yapmasını sağlamıştır. 
Bu durumda sistemin iç enerjisi azalırken hacim artmıştır. Dolayısıyla 
sistem ortama iş yapmıştır.

        a) Isı ve işin işaretini belirleyiniz.

a) Sistem ortamdan ısı aldığı için Q’nun işareti (+), sistem ortama 
iş yaptığı için w’in işareti (-)’dir. Bu durumda iç enerji değişimi;

Sembol İşaret

w
- Sistem tarafından ortama yapılan iş
+ Ortamın sisteme yaptığı iş

Q
+ Sistemin ortamdan aldığı ısı (Endotermik değişim)
- Ortamın sistemden aldığı ısı (Ekzotermik değişim)

Tablo 1.1 Isı ve iş için kullanılan ortak işaretler

Sistemle ortam arasındaki  iş ve ısı ilişkisinin daha kolay 
anlaşılabilmesi için sisteme giriş / sistemden çıkışa göre (+) / (-) 
işaretler kullanılır. Şekil 1.7’de olduğu gibi sistem ısı veya iş olarak 
enerji kazanıyorsa Q ve w’nin işareti artı, kaybediyorsa eksi işaretli 
düşünülmelidir. Tablo 1.1.’de Q ve w için kullanılan işaretlerin anlamı 
kısaca özetlenmiştir.

Şekil 1.7 Oklar, ısı ve işin yönünü 
göstermektedir.(+) işaret sisteme 
enerji girdiğini; (-) işaret sistem-
den enerji çıktığını belirtmektedir.

Ortam

Ortam

Sistem

-Q+Q

+w -w

Termodinamik bilimi 18. yüzyıl başlarında geliştirilen ısı makinelerinin 
veriminin artırılması için yapılan çalışmalar doğrultusunda ortaya 
çıkmıştır. Kimyasal reaksiyonlardaki değişimlerin incelenmesi ve alınan 
veya verilen ısının hesaplanması gibi konular termodinamiğin ilgi 
alanlarından biridir.  

Termodinamiğin günlük hayatta pek çok uygulama alanı vardır. 
Soğutma ve ısıtma sistemleri, kompresörler, otomobillerin ateşleme 
sistemleri vb. termodinamiğin uygulama alanlarından bazılarıdır.
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1. Ünite            Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

Bir araçta seyahat ederken veya klimalı bir odada televizyon 
seyrederken termodinamiğin çalışma prensipleriyle karşılaşırız. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu güneş ve rüzgâr enerjisi 
gibi sistemlerde de termodinamiğin ilkelerini görebiliriz. Jet uçaklarında 
kullanılan turbojet motorlarının çalışma prensiplerini de termodinamiğin 
uygulama alanlarına örnek verebiliriz. Günümüzde termodinamik Enerji 
ve Entropi Bilimi olarak da tanımlanır. 

Buharın Gücü ve Karakurt

Mekanik uygarlığın gelişmesi buharın ica-
dıyla başlar. Buharın sağladığı güç, insanları 
yüzyıllar boyunca büyülemiştir. İsa’dan önce 
150’li yıllarda Hero’nun yaptığı makine, buha-
rın gücünü gösteren ilk makinedir. Ateşin ver-
diği ısı, suyu kaynatarak buhar oluşturmakta 
dır. Bu buhar, yandaki görselde olduğu gibi 
boru uçlarından kaçarken üstteki kabı dön-
dürmekteydi. Isıyı işe dönüştüren ilk makine 
(ısı makinesi) Hero’nun adını taşıyan makine 
oldu. Artık buharın gücü keşfedilmişti. 

Buna benzer uygulamaların sonrasında 
1679’lu yıllarda ilk faydalı uygulama Fran-
sız fizikçi Denis Papin (Dönis Papyen)’den 
geldi. Papin ilk düdüklü tencereyi icat etti. 
Bu şekilde buharın içinde var olan ısı ener-
jisi, ilk defa faydalı bir işe dönüşüyordu. Bu 
düşünceden yola çıkarak 17. yüzyıl son-
larında Warcester (Varçester) ve Thomas 
Sawery (Tams Sovıri) gibi mühendisler ilk 
buhar makinelerini tasarladılar. Sawery’in 
tasarlayıp yaptığı makine maden ocakla-
rındaki suyu dışarı pompalama amacına 
yönelikti. Fakat bunu tam anlamıyla başa-
ran 1712 yılında İngiliz Thomas Newco-
man (Tams Nivkamın) oldu. Yaptığı ilk buhar makinesi sayesinde ma-
den ocaklarındaki suyu dışarıya başarılı bir 
şekilde pompaladı.

Fakat yapılan ilk buhar makineleri etki-
li olmakla birlikte pek güvenli değildi. 1764 
yılında Newcoman, yaptığı buhar makine-
lerinden biri bozulduğu için tamir etmesi 
amacıyla bu makineyi İskoç alet yapımcısı 
ve mucidi olan James Watt (Ceyms Vat)’a 
gönderdi. Makineyi tamir eden Watt, bu ma-
kinenin özelliklerini de geliştirdi. Watt tarafın-
dan geliştirilen bu buhar makineleri, trenleri 
hareket ettirmek ve fabrikalarda makineleri 
çalıştırmak amacıyla da kullanılmıştır. 

Hero’nun buhar makinesi

Newcoman’nın yaptığı 
buharlı makine

 Okuma Metni

James Watt’ın yaptığı 
buharlı makine
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Bir buhar makinesinin, basınç altında buhar üretmek için suyu kaynatacak 
kazana ve ısı kaynağına ihtiyacı vardır. Bu ısı kaynağı genelde odun, kömür, 
petrol türevlerinden sağlanırdı. Buhar makinesinin çalışma prensibinde ısı 
enerjisini alan su buharlaşarak genişler ve bir odacığa alınır. Odacığa alınan 
buhar, soğutularak sıvı hâle geçer ve bir vakum oluşturur. Böylece mekaniz-
maların hareket alması sağlanarak mekanik enerjiye yani işe dönüşür. İşe 
dönüştürülen enerji ağırlık kaldırma, bir makineyi veya elektrik jeneratörünü 
işletecek bir mili çevirme gibi pratik işlerde kullanılırdı.

19. yüzyıl bilim ve teknolojisinin ana teması ısı dinamiği ve buharlı makine 
gerçeği olmuştu. Nükleer enerji öncesi, istenilen doğrultuda güç oluşturmak 
için ısıyı kullanan buharlı makineler bu yüzyılın en etkileyici sembollerini 
oluşturmuştu. Fakat yapılan buhar makinelerinden hâlâ istenilen verim 
alınamıyordu. Buhar makinelerinde kullanılan ısının büyük bir kısmı boşa 
gidiyordu. 1796-1832 yılları arasında Fransız fizikçi Nicolas Leonard Sadi 
Carnot (Nikol Leonart Sadi Karnot), buhar makinelerinin verimini inceleyen 
ilk kişi oldu. Ona göre bir buhar makinesinin verimi, en sıcak hâlindeki buhar 
ile en soğuk hâlindeki suyun sıcaklığı arasındaki farka bağlıydı. Çünkü ısıdan 
bir iş elde etmek için sıcaklık farkı çok önemliydi. Carnot, ısı ve işin birbirine 
dönüşmesi olayını bilimsel olarak ele alan ilk kişi olduğundan “termodinamik 
biliminin” kurucusu olarak da kabul edilmektedir.

Dünyada yavaş yavaş gelişmekte olan teknolojiyle birlikte buhar makine-
lerinin de geliştirilmesi, sanayide devrim olarak nitelendirilir. Bu durum sanayi 
devriminde buharlı lokomotiflerin, buharlı gemilerin, buharlı traktörlerin, bu-
harlı tezgâhların ve daha pek çok mekanik aygıtların icadını sağlamıştır. 

Amerikalı mucit John Fide (Con Fit) 
1787 yılında ilk buharlı vapuru icat et-
mişti. 1919 yılında ise ilk buharlı gemi 
“Savannah” yapılmıştı. 1814 yılında ise 
Richard Trevithick (Riçırt Trevitik), bir 
vagonun şasesi üzerine sabit bir buhar 
motoru yerleştirerek Dünya’nın ilk bu-
harlı lokomotifini üretti. Bu demir araba, 
dünya sanayisinin gelişmesinde büyük 
bir güç oluşturdu.

Türkiye, ilk yerli buharlı lokomotifle 
ancak 1961 yılında tanışmıştır. Türk işçi ve mühendislerin büyük çabalarıyla 
Eskişehir Cer Atölyesi’nde 1915 beygir gücünde, 97 ton kütlesinde, 70 km h-1 
hız yapabilen ilk Türk buharlı lokomotifi “KARAKURT” yapılmıştır.

Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.

İlk buharlı lokomotif



2.
BÖLÜM

SİSTEMLERDE ENTALPİ 
DEĞİŞİMİ
Güneş, Dünya’nın temel enerji kaynağıdır. Güneş ışınları yeryüzünde pek çok tepkimeye sebep 

olur. Bu tepkimelerin en önemlilerinden birisi fotosentezdir. Fotosentez ile birlikte güneş enerjisi 
bitkilerde depolanır.  

Enerji kaynaklarını verimli kullanmak ve yeni yakıtlar elde etmek için enerji çeşitleri ve kimyasal 
tepkimelerle enerji arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi gerekir. 

İçerik

1. Entalpi

2. Standart Oluşum Entalpileri

3. Hess Kanunu

4. Bağ Enerjileri
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2.1 Entalpi 

Şekil 1.8’de bir silindir içine hareketsiz piston yardımıyla 1 mol He 
gazı hapsediliyor. Gazın sıcaklığını 1 oC artırmak için sisteme dışarıdan 
verilmesi gerekli olan ısı 12,8 J olarak belirleniyor. Şekil 1.9’da ise 
aynı silindire bu sefer hareketli bir piston yardımıyla 1 mol He gazı 
hapsedilip sıcaklık 1 oC artırılıyor. Gerekli olan ısı miktarı ise 20,9 J  
olarak belirleniyor.

Her iki sisteme verilen ısı miktarları karşılaştırıldığında birbirinden 
farklı olduğu görülmektedir. Bu farklılık nereden kaynaklanmış olabilir?

Sabit hacimde sisteme verilen ısı (QV), sistemin sıcaklığını 
yükseltirken yalnız sistemin iç enerji değişiminde kullanılmıştır (Şekil 
1.8). Çünkü sistemde bir hacim değişikliği söz konusu değildir. Bu 
durumda sabit hacimde sisteme verilen ısı sistemin iç enerji değişimine 
eşit olup; 

QV =  ∆U   şeklinde yazılır.

Sabit basınçta ise sisteme verilen ısı (Qp), sistemin sıcaklığını 
yükseltirken sistemde hacim değişikliğine sebep olmuştur (Şekil 1.9). 
Böyle bir durum sistemdeki iç enerji yanında mekanik işi de içeren 
entalpi (H) dediğimiz yeni bir kavramla açıklanabilir. Bu kavramın 
matematiksel ifadesi;

Qp =  U - w

H = U - w  eşitliği ile gösterilir.

Eşitlikteki iç enerji ve iş nicelikleri enerji birimleri ile ifade edildiğinden 
entalpi de enerji birimleriyle ifade edilir. Entalpi, iç enerji gibi bir hâl 
fonksiyonudur. Dolayısıyla entalpideki değişim (∆H) sistemin ilk ve son 
hâllerine bağlıdır. O hâlde entalpi değişimi;

∆H = ∆U - w     şeklinde ifade edilebilir.

Sabit basınçta bir sistemin dışarı verdiği veya dışardan aldığı ısı 
entalpi değişimine eşittir. Bu ifade;

QP =  ∆H  şeklinde yazılabilir.

Şekil 1.8 Hareketsiz piston yardımıyla 
kapatılmış 1 mol He(g)

Şekil 1.9 Hareketli piston 
yardımıyla kapatılmış 1 mol He(g)

Sabit basınçta sisteme dışarıdan enerji verildiğinde sistemin entalpisi 
artar. Sistemden ısı şeklinde enerji kaybı olursa sistemin entalpisi azalır.

Bir kimyasal reaksiyondaki entalpi değişimi reaksiyon entalpisi 
(∆H) olarak adlandırılır. Reaksiyonda oluşan ürünlerin entalpisi ile 
reaksiyona girenlerin entalpileri arasındaki fark reaksiyon entalpisine 
(∆H) eşittir. Bu durum;

∆H = H(ürünler) - H(girenler)   şeklinde gösterilir.

Q

P = sbt

∆T = 1oC

Q

∆T = 1oC
V = sbt

 Kimyasal tepkimelerdeki 
enerji değişimleri entalpi, H 
ile ifade edilir. Bir sistemde 
entalpi değişimi sabit basınç-
ta aktarılan ısıya eşittir.
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1. Ünite            Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

Entalpi değişimlerini aşağıdaki reaksiyonlar üzerinde irdeleyelim.

2Ag(k) + PbCl2(k)    2AgCl(k) + Pb(k) ∆H = +105 kJ

Yukarıdaki endotermik reaksiyon örneğinde sistem ortamdan ısı 
aldığından ∆H değeri pozitiftir (∆H > 0). Çünkü ürünlerin entalpileri 
toplamı girenlerden daha büyüktür (Şekil 1.10). Bu tepkime; 

2Ag(k) + PbCl2(k) +105 kJ   2AgCl(k) + Pb(k)   şeklinde de 
gösterilebilir. Entalpi değişimini sönmemiş kirecin su ile tepkimesinde 
de irdeleyelim.

CaO(k) + H2O(s)    Ca(OH)2(k)  ∆H = -64 kJ

Yukarıdaki ekzotermik tepkimede sistem ortama ısı verdiğinden 
∆H’ın değeri negatiftir (∆H < 0). Çünkü ürünlerin entalpileri toplamı 
girenlerden daha küçüktür (Şekil 1.11). Bu tepkime;

CaO(k) + H2O(s)    Ca(OH)2(k) + 64 kJ    şeklinde de gösterilebilir. 

Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi olan termit tepkimesi de 
tipik bir ekzotermik tepkime örneğidir (Resim 1.4). 

2Al(k) + Fe2O3(s)    Al2O3(k) + 2Fe(s) ∆H = -845,60 kJ

Resim 1.4 Termit tepkimesi 
metali eritecek ölçüde güçlü bir 
ekzotermik reaksiyondur.

Resim (b)’de sabit basınçta açığa çıkan ısı ise sistemin iç enerji 
değişimi ve mekanik iş eldesi (entalpi değişimi) için kullanılmıştır. Bu 
değer;     QP =  ∆H = -283,00 kJ’dür.

Sabit basınçta çevrenin sisteme yaptığı iş,
∆H = ∆U - w   bağıntısı ile bulunabilir. Bu bağıntıya göre; 
w = ∆U - ∆H
w  = -281,75 kJ - (-283,00 kJ) 
w  = +1,25 kJ’dür.

Şekil 1.10 Endotermik reaksi-
yonlarda ∆H > 0’dır.

E
nt

al
pi

girenler (Ag(k) + PbCl2(k))

ürünler (AgCl(k) + Pb(k))

+ ∆H, ortamdan 
alınan enerji

E
nt

al
pi - ∆H, ortama verilen 

enerji

Şekil 1.11 Ekzotermik reaksi-
yonlarda ∆H < 0’dır.

girenler (CaO(k) + H2O(s))

ürünler (Ca(OH)2(k))

 Örnek

Standart şartlarda 1 mol CO’in sabit hacimli kapalı bir silindirde 
yanması sonucu, CO2 gazı oluşurken 281,75 kJ ısı açığa çıkmaktadır. 
CO sürtünmesiz hareket eden bir piston yardımıyla aynı şartlarda 
yakıldığında açığa çıkan ısı ise 283,00 kJ olduğuna göre; her iki durum 
için ∆H, ∆U ve w’i hesaplayalım.

Çözüm

Resim (a)’da sabit hacimde piston hareket etmediği için sistem iş 
yapamaz. Sistemin yaptığı iş sıfırdır (w = 0). 

Reaksiyon sonucunda açığa çıkan ısı iç enerji değişiminde 
kullanıldığı için sistemin iç enerji değişimi; 

∆H = ∆U = QV = -281,75 kJ’dür.

CO + O2 CO2

P = sbt
Q

(b)
CO + O2 CO2

V = sbt Q

(a)
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2.2 Standart Oluşum Entalpileri
Bir maddenin iç enerjisinin (U) mutlak değeri ölçülemezse, 

entalpisinin de (H) mutlak değeri ölçülemez. Entalpi, iç enerjiye bağımlı 
bir özelliktir ve entalpide bir hâl fonksiyonu olduğundan ancak entalpi 
değişiminin (∆H) belirli bir değeri vardır. Bir maddenin ∆H değeri 
doğrudan elementlerinden sentezlenen tepkimeler üzerinden belirlenir. 
Bu senteze eşlik eden entalpi değişimine oluşum entalpisi (oluşum 
ısısı) denir. Oluşum entalpisi ∆Hf 

şeklinde gösterilir.

Maddelerin oluşum entalpileri, sıcaklığa, basınca, maddelerin fiziksel 
hâline (katı, sıvı, gaz) bağlıdır. Maddelerin oluşum entalpileri 
hesaplanırken basınç, sıcaklık gibi faktörlerin standart değerleri de 
belirlenmelidir. Standart şartlarda sıcaklık; genellikle 25 oC, basınç 1 
atm, normal şartlarda ise sıcaklık 0 oC, basınç 1 atm kabul edilir. 
Standart şartlarda maddelerin oluşum entalpileri o

f∆H
 
ile gösterilir.

Termometre

Polistiren 
köpük kupa

Karıştırıcı

Tepkime 
karışımı

Ateşleme teli
Termometre

Karıştırıcı

Kalorimetre

Su

Oksijen girişi
Yalıtılmış kap

Odacık
Örnek kabı

Bir kimyasal reaksiyona katılan ve reaksiyon sonucu oluşan ürünle-
rin entalpi değerleri de bulunabilir mi?

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

1
2H2(g) + 1

2I2(k)    HI(g)        

H2(g) + 1
2O2(g)    H2O(s)        

o
f∆H  = -285,83 kJ mol-1

H2(g) + 1
2O2(g)    H2O(g)        

o
f∆H  = -241,82 kJ mol-1

Aşağıda su, karbon dioksit ve hidrojen iyodür bileşiklerinin elde ediliş 
tepkimeleri ve standart oluşum entalpileri (

o
f∆H ) verilmiştir.

 Kalorimetre kapları ısıya karşı 
yalıtımlı olup genelde çelikten 
yapılır.

Şekil 1.13 Sabit hacim kalorimetresi

Yukarıdaki verilen örneklerde ve Tablo 1.2’de o
f∆H
 

değerlerinin 
önünde artı ve eksi işaretler bulunmaktadır. Bu işaretler maddelerin 
oluşum reaksiyonlarınınal ekzotermik veya endotermik olduğunu 
göstermektedir. 

Yukarıda verilen tepkime örneklerinden suyun oluşum entalpi örneği 
incelendiğinde H2O(s) ve H2O(g) türleri için o

f∆H  değerlerinin birbirinden 

Bir reaksiyondaki iç enerji ve reaksiyon entalpilerini hesaplamak 
için özel tasarlanmış kapalı kaplar kullanılır. Bu kaplar sabit basınç 
(Şekil 1.12) ve sabit hacim (Şekil 1.13) kalorimetreleridir. 

Sabit basınç kalorimetresi sabit hacim kalorimetresine göre 
daha basit bir düzenektir ve yanmanın olmadığı reaksiyonların ısı 
değişimlerini ölçer. Bu reaksiyonların başında asit-baz reaksiyonları 
ve nötralleşme reaksiyonları gelir. Bu kalorimetre kabının basıncı sabit 
olduğundan reaksiyon ısı değişimi (Qp) entalpi değişimine (∆H) eşittir.

Sabit hacim kalorimetresinde reaksiyonlar sabit hacimde 
gerçekleştiğinden ısı değişimleri (Qv) doğrudan entalpi değişimlerine 
(∆H) eşit değildir. Bu durumda reaksiyonun ∆H değerinin bulunabilmesi 
için reaksiyonun ısı değişiminde gerekli dönüşümler yapılır.

Şekil 1.12 Sabit basınç kalorimetresi

 o
f∆H  = -393,52 kJ mol-1

o
f∆H  = +26,48 kJ mol-1

farklı olduğu görülmektedir. Bu entalpi farkı buharlaşma entalpisi o
b∆H   

olarak adlandırılır.

 Biliyor musunuz?
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1. Ünite            Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji

Elementlerin en kararlı doğal hâllerindeki standart oluşum entalpileri 
sıfır kabul edilir. Standart şartlarda birden fazla allotropu olan 
elementlerin 

o
f∆H  değerleri için en kararlı allotropları esas alınır. Örneğin

oksijen molekülü (O2) 25 oC ve 1 atm’de allotropu olan ozondan (O3) 
daha kararlıdır. Oksijen molekülünün standart oluşum entalpisi sıfıra 
eşit iken ozon için bu değer sıfırdan farklıdır. 

Tablo 1.2 Bazı bileşiklerin 25 oC ve 1atm’de standart oluşum 
entalpileri ( o

f∆H )

Bileşiğin 
Formülü

o
f∆H  (kJ mol-1)

Bileşiğin 
Formülü

o
f∆H  (kJ mol-1)

H2O(s)
-285,83 SO2(g)

-296,84

HF(g)
-271,10 CO(g)

-110,52

HCl(g)
-92,31 CO2(g)

-393,52

HBr(g)
-36,40 NO(g)

+90,29

HI(g)
+26,48 NO2(g)

+33,09

H2S(g)
-20,63 HNO3(g)

-135,06

HCN(g)
+135,10 NH4NO3(k)

-365,10

NH3(g)
-45,94 NaCl(k)

-411,00

CH4(g)
-74,85 MgO(k)

-600,70

C2H6(g)
-84,68 CaO(k)

-635,08

C2H4(g)
+52,46 Ca(OH)2(k)

-986,59

C2H2(g)
+226,73 CaCO3(k)

-1206,92

Al2O3(k)
-1669,80 Fe2O3(k)

-824,20

CH3OH(g)
-202,17 BaO(k)

-588,10

AgCl(k)
-127,06 BaCO3(k)

-1218,00

N2O(g)
+9,16 N2O4(g)

-19,50

ZnO(k)
-348,28

Bir kimyasal reaksiyonun entalpi değişiminin hesaplanmasında 
reaksiyona giren maddelerin standart oluşum entalpileri kullanılır. 
Standart reaksiyon entalpi değişimi (∆Ho) maddelerin standart 
şartlarda ürünlere dönüşümündeki entalpi değişimine denir. O hâlde 
bir kimyasal reaksiyonun standart reaksiyon entalpi değişimi nasıl 
belirlenir?

Herhangi bir kimyasal reaksiyonun standart entalpisini elde etmek 
için standart oluşum entalpilerinden yararlanılır. Aşağıda verilen;

aA + bB    cC + dD kimyasal reaksiyonunda A ve B 
reaksiyona girenler, C ve D ürünlerdir. a ve b reaksiyona girenlerin, c ve 
d ise ürünlerin mol sayılarını gösteren katsayılardır. 

Tablo 1.2’de bazı bileşiklerin  standart oluşum entalpileri verilmiştir.

 Elementlerin standart oluşum 
entalpileri sıfır kabul edilir. Bile-
şiklerin standart oluşum entalpi-
leri elementlerinin sentezlenme 
reaksiyonlarından belirlenir.
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Bu bağıntıyı bir örnek üzerinde irdeleyelim.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Tablo 1.2’yi kullanarak aşağıdaki reaksiyonların standart entalpi 

değişimini hesaplayınız.

1.  CaCO3(k)    CaO(k)+ CO2(g)

    Cevap: ∆Ho = +178,32 kJ mol-1

2.  2H2S(g) + 3O2(g)    2H2O(s)+ 2SO2(g) 

    Cevap: ∆Ho = -1124,09 kJ mol-1

2.3 Hess Kanunu
Kimyada birçok bileşik, doğrudan elementlerinden sentezlenerek 

elde edilemez. Ayrıca bazı reaksiyonlar yavaş gerçekleşir veya elde 
etmek istediğimiz bileşiğin dışında başka bileşikler de oluşur. Hatta 
birden fazla reaksiyon bile gerçekleşebilir. Bu durumda kimyasal 
reaksiyonlarda iç enerji değişimlerinin ve entalpi değişimlerinin 
bulunmasında kullanılan kalorimetrik yöntem çok kullanışlı olmayabilir. 
Örneğin aşağıdaki tepkimede; 

3C(k) + 4H2(g)    C3H8(g)

grafit ile hidrojen gazı reaksiyona girdiğinde reaksiyon çok az gerçekleşir 
ve tamamlanamaz. Ayrıca reaksiyon sonucunda oluşan ürün, 
sadece propan (C3H8) değildir. Başka ürünler de oluşur. Bu durumda 
reaksiyonun ∆Ho değeri doğrudan ölçülemez. Resim 1.5 Germain Henri Hess  

                      (1802-1850) 

 Örnek

Fe2O3(k) + 3CO(g)    2Fe(k) + 3CO2(g)        reaksiyonunun standart 
reaksiyon entalpisini Tablo 1.2’de verilen oluşum entalpilerini kullanarak 
hesaplayalım.

Çözüm

= [(2x0) + (3x(-393,52 kJ mol-1)] - [(-824,20 kJ mol-1)+ (3x(-110,52 kJ mol-1)]

= -24,80 kJ mol-1

∆Ho = (2 o
f(Fe)∆H + 3

o
f(CO2)

∆H ) - ( o
f(Fe2O3)

∆H  + 3
o
f(CO)∆H )

ürünlerin hepsinin standart oluşum entalpileri toplanır. Daha sonra 
da girenlerin standart oluşum entalpileri toplanır. Bu iki toplam değer 
arasındaki fark standart reaksiyon entalpi değişimini verir. “n” ise her 
bileşenin mol sayısını ifade eder.

∆Ho = ∑ n o
f∆H      -      ∑ n o

f∆H
         

      bağıntısına göre, reaksiyondaki
(ürünler) (girenler)

∆Ho = ∑ n o
f∆H      -     ∑ n o

f∆H
      

      = (c 
o
f(C)∆H + d o

f(D)∆H ) - (a o
f(A)∆H  + b o

f(B)∆H )
 

(ürünler) (girenler)

Kimyasal reaksiyonda ürünlerin standart oluşum entalpileri 
toplamından girenlerin standart oluşum entalpileri toplamı çıkarıldığında 
standart reaksiyon entalpi değişimi değeri aşağıdaki bağıntıyla  
hesaplanır.
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To
pl

am
 e

nt
al

pi
 d

eğ
iş

im
i

Entalpi
Reaktifler

Ürünler

1

2

3

Şekil 1.14 Ana reaksiyon üç 
ara basamak reaksiyonuna 
ayrılırsa, ana reaksiyon ental-
pisi üç ara basamak reaksiyo-
nunun entalpileri toplamına eşit
olur. ∆Ho= ∆Ho

1 + ∆Ho
2 + ∆Ho

3

Bir reaksiyonun ∆Ho değerini doğrudan ölçemediğimiz durumlarda 
deneysel olarak daha önce ölçülmüş ara basamak reaksiyonlarının 
entalpi değerlerinden faydalanılır. Bu durum dolaylı yöntem dediğimiz 
İsviçre doğumlu Rus kimyacı Germain Hess (Cörmin Hes)’in ileri 
sürdüğü entalpi değişimlerinin toplanabilirliği ilkesidir. Bu ilke Hess 
Kanunu olarak adlandırılır. Bu kanuna göre reaksiyonun entalpi 
değişimi, reaksiyonu oluşturan ara basamakların entalpi değişimlerinin 
toplamına eşittir (Şekil 1.14). Bu ifade;

∆Ho = ∆Ho
  + ∆Ho

  + ∆Ho
  + ...  şeklinde gösterilir.

Hess Kanunu’na göre entalpi değişimi hesaplanacak olan 
reaksiyonun elde ediliş denklemini verecek ara basamak reaksiyonları 
düzenlenir. Bu düzenleme yapılırken;

1.   Reaksiyonlar gerekiyorsa tersine çevrilebilir. Bu durumda ∆H’ın 
işareti değişir.

2.      Reaksiyonlar gerektiğinde uygun katsayılarla çarpılır. Reaksiyonun 
∆H değeri de aynı katsayıyla çarpılır. 

Bu işlemlerin sonucunda istenilen reaksiyon elde edilecek şekilde 
ara basamak reaksiyonları toplanır.

3C(k) + 4H2(g)    C3H8(g) reaksiyonunun aşağıda verilen ara 
basamak tepkimelerini kullanarak Hess Kanunu yardımıyla entalpi 
değişimini bulalım.

b) C(k) + O2(g)    CO2(g)          
o
b∆H  = -393,52 kJ mol-1

c) H2(g) + 1
2O2(g)    H2O(s)          

o
c∆H  = -285,83 kJ mol-1

a) C3H8(g) + 5O2(g)  3CO2(g)+ 4H2O(s)    
o
a∆H  = -2219,9 kJ mol-1

3CO2(g)+ 4H2O(s)    C3H8(g) + 5O2(g)     
o
a∆H  = +2219,9 kJ mol-1

Yukarıdaki ana reaksiyonu elde etmek için; 

1. a) reaksiyonu ters çevrilir,  
o
a∆H ’nın işareti + olur.

4. Son olarak yapılan bu değişikliklerle birlikte reaksiyon
 
basa-

makları ve 
 

o
a∆H ,

 
o
b∆H ve

 
o
c∆H değerleri toplanır.

2. b) reaksiyonu ve
 

o
b∆H 3 ile çarpılır.

C(k) + O2(g)    CO2(g)            
o
b∆H  = 3 x (-393,52 kJ mol-1)3

H2(g) + 1
2O2(g)    H2O(s)        

o
c∆H  = 4 x (-285,83 kJ mol-1)4

a)  3CO2(g)+ 4H2O(s)     C3H8(g) + 5O2(g)    
o
a∆H = +2219,90 kJ mol-1

b)  3C(k) + 3O2(g)    3CO2(g)                               
o
b∆H = -1180,56 kJ mol-1

3C(k) + 4H2(g)    C3H8(g)                ∆Ho = -103,98 kJ mol-1
+

c)  4H2(g) + 2O2(g)    4H2O(s)                             
o
c∆H = -1143,32 kJ mol-1

3. c) reaksiyonu ve o
c∆H 4 ile çarpılır.
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Hess Kanunu’nu daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verilebilir. Bir 
binanın birinci katından altıncı katına asansörle durmadan çıkılması 
ile her katında durarak çıkılması sırasında kazanılan potansiyel enerji 
toplamı aynıdır. Birden fazla ara basamak tepkimesi ile yanan kömür ve 
petrol gibi fosil yakıtların reaksiyonlarının standart entalpi değişimleri 
yanında ara basamak tepkimelerininde entalpi değişimleri Hess 
Kanunu yardımıyla bulunabilir. Örneğin, bu durumu kömürün yanma 
tepkimesinde görelim.

Kömürün yanması sonucunda karbon dioksit ve karbon monoksit 
oluşur.

İkinci reaksiyon entalpisinin ( o
2 )∆H  deneysel olarak bulunması 

oldukça zordur. Çünkü karbon atomlarından bir kısmı karbon monoksite 
dönüşürken bir kısmı da karbon dioksite dönüşür. Birinci reaksiyonda 
yanma bol oksijen içinde olduğundan pratik olarak bütün karbon atomları 
karbon dioksit hâline dönerek tam yanma gerçekleşir. İkinci basamakta 
oluşan karbon monoksitin reaksiyon ısısı

 
( o

2∆H )
 
ancak karbon monoksitin 

yanma ısısından yararlanılarak bulunabilir.
 

(1) C(k) + O2(g)    CO2(g)  
o
1∆H = -393,52 kJ mol-1

Reaksiyonda karbon monoksit bir ara basamak olarak düşünülebilir. 
Ara basamağın birisine ait ürünler başka bir basamağın reaksiyona 
girenleri olabilir. Hess Kanunu uygulandığında ara basamak 
reaksiyonlarının entalpi değişimleri toplamı ana reaksiyonun standart 
entalpi değişimini verir (Şekil 1.15).

CO(g) +
1
2O2(g)    CO2(g)  

o
3∆H = -283,00 kJ mol-1

(2) C(k) + 1
2O2(g)    CO(g)  

o
2∆H = ?

 Karbon monoksit gazı zehirli 
bir gazdır. Tam yanmanın ger-
çekleşmediği bir ortamda olu-
şan karbon monoksit gazı insan 
hayatı için tehlikelidir. Bu olayı, 
sobalardan sızan karbon mo-
noksit gazı zehirlenmelerinde 
görebiliriz.

E
nt

al
pi

o 1
∆H

 = 
-3

93
,5

 k
J 

m
ol

-1

o

2
∆H = ?

o

3
∆H

 
= -283,0 kJ mol-1

C(k) + O2(g)

CO2(g)

CO(k) + 12O2(g)

Şekil 1.15 CO2’in oluşmasına ait 
entalpi değişimi Hess Kanunu’na 
göre bulunur.

Bu şekilde kömürün yanma reaksiyonunda oluşan karbon monoksitin 
entalpi değişimi hesaplanmış olur. 

Kömürün yanma örneğinde olduğu gibi fosil yakıtların yanmasıyla 
çok büyük ısılar ortaya çıkar. Tam yanmanın gerçekleşebilmesi için 
ortamdaki oksijen miktarı önemlidir. 

C(k) + 1
2O2(g)    CO(g)   

o
2∆H = ?

C(k) + O2(g)    CO2(g)   
o
1∆H = -393,52 kJ mol-1

CO(g) +
1
2O2(g)    CO2(g)  

o
3∆H = -283,00 kJ mol-1

+

               
o
1∆H

 
= o

2∆H + o
3∆H

-393,52 kJ mol-1 = o
2∆H + (-283,00 kJ mol-1)

                
o
2∆H = -110,52 kJ mol-1

Karbon monoksitin entalpi değişimini aşağıdaki bağıntıyı kullanarak 
hesaplayabiliriz.
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 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

2) C(k) + O2(g)  CO2(g)                       o
2∆H = -393,52 kJ mol-1

3) H2(g) + 1
2O2(g)   H2O(s)                          

o
3∆H = -285,83 kJ mol-1

       Cevap: o
C2H5OH∆H = -276,53 kJ mol-1

1) C2H5OH(s) + 3O2(g)  2CO2(g)+ 3H2O(s)  
o
1∆H = +1368,0 kJ mol-1

2. İçinde oktan (C8H18) içeren benzinin yeterli miktarda oksijen 
olmayan bir ortamda yanmasıyla CO oluşur. Tam yanma olayının 
gerçekleşmediği bu reaksiyonun standart entalpi değişimini aşağıdaki 
reaksiyonları kullanarak bulunuz. 

         Cevap: o∆H = -3207,0 kJ mol-1

1) 2C8H18(s)+ 25O2(g) 16CO2(g)+ 18H2O(s) 
o
1∆H  = -10942,0 kJ mol-1

2) 2CO(g) + O2(g)  2CO2(g)                         
o
2∆H  = -566,0 kJ mol-1

1.  2C(k) + 1
2O2(g) + 3H2(g)  C2H5OH(s)   tepkimesine göre etil

alkolün standart oluşum entalpisini aşağıda verilen reaksiyonlardan 
faydalanarak hesaplayınız.

2.4 Bağ Enerjileri
Kimyasal reaksiyonlara eşlik eden enerji değişimlerini daha iyi 

anlayabilmek için “reaksiyona giren her bir maddenin taneciklerindeki 
atomların düzenlenişlerinin değiştiği” bilgisi hatırlanmalıdır. Bu değişim, 
tanecikler arasındaki mevcut olan etkileşim kuvvetlerinin (kimyasal 
bağ) kırılması veya kırılmadan bu taneciğin başka atomlarla yeniden 
etkileşime girmesi şeklindedir. Bir bağın oluşumu sırasında belli 
miktarda enerji açığa çıkar. Çıkan bu enerji, aynı zamanda bu bağın 
kırılması için de gerekli olan enerjiye eşittir. Örneğin H2 molekülünün 
bağ oluşum enerjisi ile bağ kırılma enerjileri birbirine eşittir. Ancak 
işaretleri birbirine zıttır. Zıt olmasının sebebi bağ oluşumunun 
ekzotermik, bağ kırılmasının ise endotermik oluşudur.

2H(g)    H2(g)         
o
B∆H  = -436,0 kJ mol-1

H2(g)    2H(g)         
o
B∆H  = +436,0 kJ mol-1

Moleküler bir gazın bir molünün atomlarını bir arada tutan bağın 
standart şartlarda kırılması için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi veya 
bağ kırılma entalpisi adı verilir. Bağ enerjisi o

B∆H  ile gösterilir. 

Bağ enerjilerinin hesaplanabilmesi için hem ürünlerin hem de 
reaktiflerin gaz hâlinde olması gerekir. Bağ enerjilerinin hesaplanması 
ile kimyasal bağların sağlamlığı hakkında bilgiler de elde edilebilir. Bağ 
enerjisi ne kadar büyükse kimyasal bağ da o kadar güçlüdür. Bunun 
yanında bağ enerjileri kullanılarak da reaksiyonların standart entalpi 
değişimleri hesaplanabilir. 

Belirli bir bağ türü için verilen bağ enerjisi, bu bağı içeren tüm 
moleküllerde aynı değildir. Örneğin C H bağının kırılmasındaki gereken 
enerji miktarı, CH4 ve C2H6 moleküllerinde farklı değerler almaktadır. 
Bunun için C H bağının bağ enerjileri hesaplanırken mümkün olduğu 
kadar çok sayıda bileşikten elde edilen değerlerin bir ortalaması alınır.
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Bağ enerjileri sadece tek bağ içeren moleküller için değil, ikili veya 
üçlü bağ içeren moleküller için de hesaplanır (O2, N2 vb. ). Bağ sayısı 
arttıkça bağ enerjisi de artar. Tablo 1.3’te bazı atomların arasındaki 
ortalama bağ enerjileri verilmiştir. 

Bağ Ortalama bağ 
enerjileri (kJ mol-1) Bağ Ortalama bağ 

enerjileri (kJ mol-1)

H H 436 C C 343

H F 568 C C 615

H Cl 432 C C 812

H Br 366 C H 416

H I 298 C O 351

F F 158 C O 724

Cl Cl 242 C F 490

O O 144 C Cl 326

O O 498 C N 290

O H 464 C N 891

S H 367 N N 946

N N 160 N H 391

Tablo 1.3 Ortalama bağ enerjileri ( o
B∆H ) 

Reaksiyonda oluşan bağlar ve gerekli olan ortalama bağ enerjileri 
ise; 

Aşağıdaki reaksiyonun ∆Ho değerini, Tablo 1.3’teki bağ enerjilerini 
kullanarak bulalım.

H H  +  Cl Cl   2 H Cl            ∆Ho = ?

Bu reaksiyonda kopan bağlar ve ortalama bağ enerjileri aşağıdaki 
gibidir.

Cl Cl            o
B∆H  = 242 kJ mol-1

H Cl              o
B∆H  = 432 kJ mol-1   şeklindedir.

H H              o
B∆H  = 436 kJ mol-1

Bu verileri kullanarak reaksiyonun standart entalpi değişimi kolayca 
bulunabilir. Reaksiyonda bağların kırılması için gerekli olan enerji 
toplamından, bağ oluşumu sırasında dışarı verilen enerji toplamları 
çıkarıldığında reaksiyonun standart entalpi değişimi bulunmuş olur. Bu 
ifade, aşağıdaki bağıntı şeklinde gösterilir. 

∆Ho = ∑ n o
B∆H (kırılan bağlar)

  -   ∑ n o
B∆H (oluşan bağlar)

H H + Cl Cl    2 H Cl reaksiyonun entalpi değişimini 
yukarıdaki ortalama bağ enerjilerini kullanarak hesaplayabiliriz.
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∆Ho = ∑ n o
B∆H (kırılan bağlar)

  -   ∑ n o
B∆H (oluşan bağlar)

            = [(1 x (436 kJ mol-1) + 1 x (242 kJ mol-1)] - [2 x (432 kJ mol-1)]
            = -186 kJ mol-1

Reaksiyondaki enerji değişimi (∆Ho) işareti negatiftir. Çünkü H H ve 
Cl Cl bağlarının kırılması için gerekli olan enerji, H Cl bağlarının 
oluşması sırasında ortama verilen enerjiden küçüktür. Bu tür reaksiyonlar 
ekzotermik reaksiyonlardır. Bu reaksiyon süresince gerçekleşen enerji 
değişimlerini Şekil 1.16’da enerji diyagramı üzerinde görelim.

E
ne

rji
i

H ve Cl 
atomları

H2 ve Cl2 
molekülleri
(girenler)

H_H

H H

H H

H H Cl Cl

Cl

Cl Cl

Cl
Cl_Cl

Cl_Cl

H_H

HCl 
molekülleri

(ürün)

bağları kırmak için 
gerekli olan enerji

entalpi 
değişimi

yeni bağların oluşumu 
sırasında açığa çıkan enerji

Mevcut bağların kopması için gerekli enerji, yeni bağların oluşması 
sırasında çevreye verilen enerjiden büyükse sistem enerji almış de-
mektir. Bu durumda ∆Ho’ın işareti pozitif (+) ve reaksiyon endotermiktir. 

Tablo 1.3’teki ortalama bağ enerjilerini kullanarak aşağıdaki 
tepkimelerin standart entalpi değişimlerini (∆Ho) hesaplayınız.

 Örnek

+ +4F F F4H
H

H

C HH

F

F

C FF

Çözüm

∆Ho = ∑ n o
B∆H

 
(kırılan bağlar)  -   ∑ n o

B∆H
 
(oluşan bağlar)

  = (4∆Ho
C-H

 

+ 4∆Ho
F-F) - (4∆Ho

H-F + 4∆Ho
C-F)

       = [4 x (416 kJ mol-1) + 4 x (158 kJ mol-1)] - [4 x (568 kJ mol-1) 

          + 4 x (490 kJ mol-1)]

       = -1936 kJ mol-1

a)

H + + 33O 2OO C O O
H

HH H

H H

C C O H

b)

Şekil 1.16 HCI’in enerji diyagramı
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Çözüm

∆Ho = ∑ n o
B∆H

 
(kırılan bağlar)  -   ∑ n o

B∆H
 
(oluşan bağlar)

  = (5∆HC-H+ 1∆HC-C+ 1∆HC-O+ 1∆HO-H+ 3
O O

∆H  ) - (4
C O

∆H

 + 6∆HO-H)

 = [5x(416 kJ mol-1) + 1x(343 kJ mol-1) + 1x(351 kJ mol-1) + 1x(464 
kJ mol-1) + 3x(498 kJ mol-1)] - [4x(724 kJ mol-1) + 6x(464 kJ mol-1)]

 = -948 kJ mol-1

Tablo 1.3’teki ortalama bağ enerjilerini kullanarak aşağıdaki reaksi-
yonların standart entalpi değişimini (∆Ho) hesaplayınız.

b) N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g) 

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

H

H

C H+ 2H H

H H

C HCH

H

H

CH

a)

H

H H

H

C O HCH

H

H

CO H

H

H

CH

c)

Cevaplar:  a) +312 kJ mol-1

  b) -92 kJ mol-1

  c) +40 kJ mol-1



3.
BÖLÜM

İSTEMLİLİK
Resimdeki vadi Artvin-Ardanuç karayolunun 25. km’sinde bulunan “Cehennem Deresi Kanyon Vadisi”dir. 

Kanyonlar, güçlü akarsuların kireçli ve çatlak kayaçların bulunduğu bölgeleri derinlemesine aşındırmasıyla 
oluşur. Etrafımızdaki bu jeolojik oluşumların temelinde maddelerin her zaman en az düzeyde enerji, en 
yüksek düzeyde düzensiz olma isteği vardır. 

Yere düşen cam bardak kırılır ve düzensiz bir şekilde dağılır. Bir avuç çakıl taşı da yere bırakıldığında 
benzer şekilde düzensiz olarak dağılır. Bu örneklerin aynı koşullar altında ters yönde gerçekleşmesi 
mümkün müdür?

Bir topun yokuştan aşağı yuvarlanması ya da bir saatteki zembereğin boşalması ile sistemin enerjisinin 
değişmesi, olayların kendiliğinden olması ile açıklanabilir.

İçerik
1. İstemli ve İstemsiz Değişimler

2. Entropi

• Entropi ve İstemlilik 

4. Gibss Serbest Enerjisi

5. Kimyasal Reaksiyonlarda İstemlilik 
ve Gibss Serbest Enerjisi Arasındaki 
İlişki

3. Termodinamiğin II ve III. Kanunları
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3.1 İstemli ve İstemsiz Değişimler

Resim 1.6 a, b ve c’deki görülen olayların oluş yönünü dikkate 
alarak, bu olayların istemli ya da istemsiz olduğunu tartışınız. Günlük 
yaşantımızda karşılaştığımız pek çok fiziksel ve kimyasal değişimlerde 
değişimin bir akış yönü vardır. Örneğin akarsular daima yüksek 
potansiyel enerjiye sahip oldukları konumlardan daha düşük potansiyel 
enerjiye sahip olacakları yerlere doğru akar. Bir parfüm şişesinin kapağı 
açıldığında odaya güzel bir kokunun yayılması kendiliğinden olur. 

Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İstemli 
değişmeler bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın 
kendiliğinden meydana gelen değişmelerdir. İstemsiz değişmeler 
ise bir dış etki ile meydana gelir. Resimlerdeki olayların oluş yönünü 
alışılmışın dışında görmek bazen eğlenceli olabilir. Fakat olayların 
oluş yönünün bu şekilde gerçekleşmesi olasılığı oldukça düşük, hatta 
bazen olanaksız görünür. Gerçekten de bazı olaylar kendiliğinden asla 
gerçekleşemez. Bu olayların kendiliğinden gerçekleşemeyeceğini de 
termodinamiğin yasaları ile açıklamaya çalışalım.  

İstemli değişmelere, açık havaya bırakılan demirin ve suyun 
oluşum reaksiyonunu verebiliriz. Demir, oksijenle reaksiyona girerek 
demir(III) oksit oluşturur (Resim 1.7). Bu olaya paslanma dendiğini 
hatırlayacaksınız.

istemli

istemsiz

Resim 1.7 Demirin paslanması istemli (kendiliğinden) bir olaydır. Pasın demire 
dönüşmesi ise istemsizdir.

2Fe(k) + 3
2O2(g)   Fe2O3(k) ∆Ho = -824,20 kJ mol-1  

Hidrojen ve oksijen gazı reaksiyona girdiklerinde suyu oluşturur. 

H2(g) + 1
2O2(g)   H2O(s)  ∆Ho = -285,83 kJ mol-1

Demir(III) oksitin demire ve oksijen gazına, suyun da hidrojen ile 
oksijen gazına kendiliğinden dönüşebileceğini söyleyebilir miyiz? 
Neden?

Resim 1.6 İstemli ve istemsiz değişimler
(a) (b) (c)
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CO2(g)    C(k) + O2(g)  ∆Ho = +393,52 kJ mol-1

Yanma olayının tersinin, yani karbon dioksitin karbon ve oksijen 
bileşenlerine ayrılmasının, istemli bir şekilde olma eğilimi çok çok az 
düzeydedir. 

Bunun yanında istemli bir şekilde kendiliğinden gerçekleşen 
endotermik reaksiyonlar da vardır. Örneğin oda sıcaklığına bırakılan 
buz parçasının erimesi, ağzı açık bir beherglasta bulunan eterin 
buharlaşması, amonyum nitratın suda çözünmesi gibi. 

Amonyum nitrat (NH4NO3) suda çözünürken ısı absorblayarak çö-
zünmesi zamanla çözeltinin enerjisinde azalmaya neden olur. Bu azal-
mayı yapacağınız basit bir etkinlikte sıcaklık değişiminden ve etkinlikte 
kullandığınız beherglasa dışarıdan dokunduğunuzda anlayabilirsiniz. 

Oda sıcaklığına bırakılan buz ısı alarak eridiğinde moleküllerin iç 
enerjileri artar; dolayısıyla sıvı suyun iç enerjisi aynı kütledeki buzun iç 
enerjisinden daha yüksek olur. Bu durum istemlilik için minumum enerji 
eğiliminin her zaman gerekli olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla 
değişimlerin istemli olup olmaması enerjiye bağlı olmayabilir. Çünkü 
enerjiye bağlı olmayan istemli olaylar da vardır. 

Bir gazın küçük hacimli bir kaptan daha büyük hacimli bir kaba alın-
ması durumunda, gaz tanecikleri enerjiye ihtiyaç duymaksızın genleşir. 
Moleküllerin, küçük bir hacimdeyken kabın herhangi bir yerinde bulun-
ma olasılığı yüksek, fakat hacim büyüdüğünde moleküllerin kabın her-
hangi bir yerinde bulunma olasılığı düşüktür. Bu durum, moleküllerin 
kabın herhangi bir yerinde bulunma olasılığındaki belirsizliği arttırır. Bu 
belirsizliğin artması sistemin düzensizliğini de artırır.

Sonuç olarak; sadece sistemdeki enerji değişikliklerine (∆H gibi) 
bakarak bir tepkimenin istemli olup olmayacağına karar veremeyiz. 
Dolayısıyla, bütün ekzotermik tepkimeler istemlidir; bütün endotermik 
tepkimeler istemsizdir gibi bir genelleme yapmak yanlış olur. Örneğin 
oda sıcaklığına bırakılan buz parçasının erimesi olayı bildiğiniz gibi en-
dotermik ve istemlidir. Buz parçasının eriyerek yüksek enerjili sıvı suya 
dönmesi durumunda katı hâldeki düzenli su molekülleri daha düzensiz 
bir yapıya ulaşır. Sizce sistemdeki bu durum nasıl açıklanabilir?

3.2 Entropi
İstemli değişmenin sebebini açıklayan temel düşünce maddenin 

düşük enerjili ve daha düzensiz olma eğilimidir. Yukarıda istemlilik ile 
enerji arasındaki ilişki tartışılmıştı. Acaba istemlilik ile düzensizlik eğilimi 
arasında nasıl bir ilişki vardır?  Bu ilişkiyi entropi kavramı adı altında 
açıklamaya çalışalım. 

Verilen ekzotermik reaksiyon örnekleri kendiliğinden gerçekleşen 
birer istemli değişim olarak düşünülebilir. Bu tür reaksiyonlarda sistemden 
ortama enerji verildiği için sistemin enerjisi düşer. Bu düşük enerjili 
durum, ekzotermik reaksiyonların istemli olduğunu düşündürebilir; fakat  
bütün ekzotermik reaksiyonların istemli olduğu anlamına gelmez.

Kömürün yanma reaksiyonunda;

C(k) + O2(g)   CO2(g)  ∆Ho = -393,52 kJ mol-1

büyük miktarda enerji açığa çıkar. Suyun oluşması ve karbonun yanması 
olayları istemlidir. Fakat reaksiyonu başlatacak bir etki (kıvılcım)
olmadığı sürece reaksiyonun çok uzun yıllar geçse de başlayamayacağı 
unutulmamalıdır.
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İstemli değişmelerde kullanılamayan termal enerjinin değişme 
eğilimi, enerjinin azalması ve maddenin daha düzensiz olması 
yönündedir. Termodinamikte istemli olaylarda kullanılamayan termal 
enerjinin genelde arttığı ve bu enerjinin sistemin entropisini ifade ettiği 
söylenebilir. 

Etkinlik 1.1’de kaynamakta olan su düzeneğinizde sistem ile ortam 
arasındaki sıcaklık farkından dolayı sistemden dışarı enerji akışı olup 
sistem enerjisini ısı şeklinde kaybetmiştir. Bulunduğu ortamla farklı sı-
caklığa sahip bir sistemde (Resim b) ısının yüksek sıcaklıktan düşük 
sıcaklık bölgesine akması, termal hareketin fazla olduğu bölgeden az 
olan bölgeye enerji şeklinde akışı demektir. 

Resim (b)’deki sistemde ısı etkisiyle su moleküllerinin artan termal 
enerjisinin bir kısmı rüzgâr gülünü çevirerek mekanik iş elde edilmiştir. 
Mekanik iş elde edilirken sistemin kullanılabilir termal enerjisi artmış, 
kullanılamayan termal enerjisi ise azalmıştır.

Resim (a)’da sistemle ortamın sıcaklığı aynıdır. Dolayısıyla erlenma-
yer içindeki su moleküllerinin termal enerjisi rüzgâr gülünü çevirmeye 
yeterli olmamıştır. Sistemin sahip olduğu termal enerji mekanik işe dö-
nüşmemiş ve kullanılamayan termal enerji, ortamda moleküllerin dü-
zensiz bir şekilde dağılmalarında kullanılmıştır. Moleküllerin düzensizlik 
eğiliminden kaynaklı dağılmaları istemlidir ve çok yavaş bir şekilde ger-
çekleşmiştir.

Termal Hareket

Etkinliğin Amacı

Rüzgâr gülünün dönme-
sini sağlayan termal hareketi 
gözlemleme. 

Etkinliği Uygulayalım

• Belirtilen sıcaklıklardaki iki su örneğini, iki 
farklı erlenmayere koyarak Resim a ve b’de-
ki düzenekleri oluşturunuz. 

• Her iki sistemin buhar çıkışlarına birer rüzgâr 
gülü tutturarak değişimleri gözlemleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Hangi düzenekteki rüzgâr gülü çalışmıştır? 
Neden?

2. Rüzgâr gülünün dönmesini sağlayan sistemde-
ki termal enerjinin değişimi için ne söyleyebilir-
siniz? Nedenleriyle açıklayınız.

3. Rüzgâr gülünün çalışmadığı sistemdeki termal 
enerji mekanik işe dönüşmüş müdür?

Araç ve Gereç

• Erlenmayer (2 adet)

• Kaynama sıcaklığında 

250 mL’lik su örneği

• Oda sıcaklığında 250 

mL’lik su örneği

• Rüzgâr gülü (2 adet)

• Destek çubuğu (2 adet)

• Bağlama parçaları

• Mantar tıpa (2 adet)

• Cam boru (2 adet)

• İspirto ocağı  

             Etkinlik 1.1

a) 25 oC’ta su örneği  

b) 100 oC’ta su örneği  

Etkinlik 1.1’i yaparak arkadaşlarınızla tartışınız.
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Entropi kullanılamayan termal enerjinin bir ölçüsüdür. Termal 
enerjinin moleküllerin termal hareketlerinden kaynaklanan ısı enerjisi 
olduğunu daha önce öğrenmiştiniz. Buna göre entropi, bir sistemin 
düzensizliği ve gelişigüzelliğinin bir ölçüsü olarak da tanımlanabilir. 
Entropi S sembolü ile gösterilir. Birimi J K-1 mol-1 dür. Sistemin 
entropisinin artması sistemin düzensizliğini artırırken enerji verme 
kabiliyetini yani işe yararlılığını da artırmaktadır. 

Erime, buharlaşma, çözünme ve sıcaklığın yükselmesi bir sistemin 
entropisinin artmasına sebep olur (Şekil 1.17). Erime olayında 
taneciklerin farklı konumlarda bulunma olasılığı artar. Bu olasılığın 
artması taneciklerin düzenli yapıdan düzensiz yapıya geçmesi ile 
ilişkilidir. Taneciklerin düzensizliğinin (gelişigüzelliğinin) artması 
entropide artışa sebep olur. 

Aynı maddenin farklı fiziksel hâllerinin entropilerinin de farklı 
olabileceği kolayca tahmin edilebilir. Katı hâldeki su moleküllerinin 
düzenli bir yapısı vardır. Bu katı ısıtılıp erimeye başladığı zaman 
moleküller, hareket etmek için daha fazla serbestliğe sahip olursa daha 
düzensiz bir yapıya ulaşır. Benzer şekilde brom buharı, sıvı bromdan; 
iyot buharı, katı iyottan daha yüksek entropiye sahiptir.

Buharlaşma, erime, çözünme ve ısıtma gibi olaylar da entropideki 
artışa (∆S > 0) sebep olurken; yoğuşma, donma, çökme ve sıcaklık 
düşmesi ise entropide azalmaya (∆S < 0) neden olur. Entropideki 
değişim ∆S ile gösterilir. 

Entropi değişimi (∆S) ile kendiliğinden olma eğilimi birbiriyle 
ilişkilidir. Kendiliğinden düzensiz bir durum, kendiliğinden düzenli bir 
duruma göre daha olasıdır. Bu olasılığı daha iyi anlayabilmek için 
Etkinlik 1.2’yi yapalım. 

Şekil 1.17 Sistemin entropisinde de-
ğişime yol açan olaylardan bazıları

Katı Sıvı
(a)

(c)

Erime

Donma

(b)
Sıvı Gaz

Buharlaşma

Yoğuşma

Çözünen

Çözücü

Çözelti

Entropi ve Olasılık

Etkinliğin Amacı

Entropinin bir olasılık 
fonksiyonu olup olamayaca-
ğını irdeleme.

Etkinliği Uygulayalım

• Beherglasa 200 mL su ilave ediniz. 

• Bu beherglas içerisine 1 damla siyah veya 
mavi mürekkep damlatınız.

• Mürekkebin su içinde dağılımını gözlemleyiniz. 

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Mürekkep su içinde neden dağılmıştır?

2. Dağılan mürekkep moleküllerinin istemli olarak yeniden damla hâli-
ne gelme veya bir köşede toplanma olasılığı sizce nedir? Tartışınız.

3. Mürekkep moleküllerinin su içinde rastgele dağılması ile entropi 
arasında nasıl bir ilişki vardır?

             Etkinlik 1.2

Araç ve Gereç

• Beherglas; 250 mL’lik 

(1 adet)

• Siyah veya mavi 

mürekkep

• Su

• Damlalık
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Entropi ve olasılık arasındaki ilişkiyi aşağıdaki durumlar üzerinde de 
irdeleyelim. 

Şekil 1.18 Vana açıldıktan son-
ra gaz taneciklerinin (20 tane) 
aynı balonda bulunma olasılığı 

( 1
2 )20

 dir.

Sabit sıcaklıkta 1’er mol He 1 ve 2 litrelik kapalı kaplara koyduğumuzu 
düşünelim. 

(a) (b)

1 L P = sabit 2 L

Etkinlikte mürekkep molekülleri başlangıçta kısa bir süre bir arada 
kaldıktan sonra su içinde dağılmaya başlamıştır Çünkü mürekkep 
molekülleri kendine çarpan su molekülleri tarafından yönleri 
değiştirilerek farklı konumlarda bulunacaktır. Dolayısıyla mürekkep 
molekülleri su içinde rastgele (gelişigüzel) dağılacaktır. Tanecik 
sayısının fazla olması ve mürekkebin içinde dağıldığı hacmin çok büyük 
olması mürekkep moleküllerinin beherglasın herhangi bir bölgesinde 
bulunma olasılıklarını da neredeyse imkânsız hâle getirecektir.

Şekil 1.19’daki b kabının hacmi a kabından fazla olduğu için b 
kabındaki taneciklerin kabın farklı konumlarında bulunma olasılıkları 
a kabındaki taneciklere göre daha yüksektir. Dolayısıyla b kabındaki 
taneciklerin entropisi daha yüksektir.

Nicel olarak gelişigüzelliği ifade etmenin bir yolu olasılık hesabıdır. 
Olası bir olay pek çok yolla olabilen bir olaydır. Olası olmayan olay ise 
matematiksel olarak sadece bir veya birkaç yolla olabilen bir olaydır. 
Örneğin, Şekil 1.18’de başlangıçta sadece bir molekülün mevcut oldu-
ğunu varsayalım. Her iki balon da eşit hacme sahip olduğundan vanası 
açıldıktan sonra molekülün iki balondan birinde bulunma olasılığı 1

2’dir. 
Başlangıçta iki molekül olsaydı vana açıldıktan sonra aynı balonda iki 

molekülün birden bulunma olasılığı  1
2  x 1

2   yani  1
4 ’tür. 3 tanecik 

olsaydı bu oran 
1
2  x 1

2  x 
1
2  = 

1
8  olacaktı. Avogadro sayısı kadar 

tanecik içeren gazın bir molündeki molekül sayısı 6,02 x 1023 mertebe-

sinde olduğuna göre, olasılık
 
( 1

2
)6,02 x 1023 

olur. Bu sayı pratikte sıfır 
alınabilecek kadar küçüktür. Dolayısıyla su içinde dağılan mürekkebin 
de aynı yerde bulunma olasılığı sıfırdır diyebiliriz. Yani molekül sayısı 
arttıkça bütün moleküllerin aynı balonda bulunma olasılığı da gittikçe 
azalacaktır. Buna göre entropinin olasılık fonksiyonu olduğunu söyleye-
biliriz. Bütün bu etkinlik ve anlatımlardan düzensiz bir hâlin yüksek bir 
olasılığa ve büyük bir entropiye; düzenli bir hâlin küçük bir olasılığa ve 
küçük bir entropiye sahip olduğu çıkarımını yapabiliriz.

Şekil 1.19 Farklı hacimlerdeki aynı miktar gazın entropi 
karşılaştırılması.

T,n T,n
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Çözünme olaylarında da genellikle entropi artar. Örneğin bir şeker 
kristali suda çözündüğünde oldukça düzenli olan yapısı yanında suyun 
da kısmen düzenli yapısı bozulur. Meydana gelen çözeltide şeker 
molekülleri daha fazla hareket serbestliğine sahip olur. Dolayısıyla 
çözelti içinde şeker moleküllerinin farklı konumlarda bulunma 
olasılıkları yani entropileri artar. 

Benzer bir durumu sıcaklıkları ve hacimleri eşit farklı miktardaki He 
gazı üzerinde irdeleyecek olursak; 

(a) (b)

T, V
1 mol He 2 mol He

T, V

Şekil 1.20’deki bulunan taneciklerin entropisinin b kabındaki 
taneciklere göre daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü a 
kabındaki tanecik sayısı b kabına göre azdır. Dolayısıyla taneciklerin 
kabın farklı konumlarında bulunma olasılıkları yüksektir.

NaCl gibi iyonik bir katının çözünmesinde artan tanecik sayısı, 
çözelti içinde taneciklerin değişik yerlerde bulunma olasılığını artırır. 
Ancak burada su moleküllerinin iyonlar çevresinde daha düzenli 
olmalarını sağlayan hidratlaşmayı da düşünmek gerekir. Bu durum 
çözücü moleküllerinin hareket serbestliğini kısıtladığı için entropiyi az 
da olsa düşürür. Fakat sodyum klorürün entropisi çözünmeden önceki 
entropisine göre daha büyüktür.

NaCl(k)    Na+
(suda) + Cl-(suda)

Sınıftaki bir arkadaşınız, içinde bulunduğu odadaki bütün hava 
moleküllerinin odanın herhangi bir yerinde bulunma ihtimali ile oda 
içinde düzgün bir şekilde dağılma ihtimalinin aynı olduğunu söylüyor. 
Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Tartışınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Aşağıdaki olaylar için entropi değişiminin sıfırdan büyük ya da küçük 
olduğunu tahmin ederek nedenini açıklayınız.

a) Glikozun suda çözünmesi

b) Etanolün donması

c) NH4Cl(k) + ısı    NH3(g) + HCl(g)

ç) 2H2(g) + O2(g)    2H2O(s) + ısı

 Örnek

Şekil 1.20 Aynı sıcaklık ve hacimlerdeki farklı miktardaki gazın entropi 
karşılaştırılması. 
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Çözüm

a) Çözeltideki glikoz moleküllerinin çözeltinin farklı konumlarında 
bulunma olasılıkları artar. Yani çözeltideki glikoz moleküllerinin hareket 
serbestliği artar. Bu durumda ∆S > 0’dır.

b) Etanol moleküllerinin hareket serbestliğinin azalarak daha düzenli 
bir yapıya geçmesinden dolayı ∆S < 0’dır. Kullanılamayan termal enerji 
artmıştır.

c) Katı bir madde iki gaz ürüne dönüşürken moleküllerdeki hareket 
serbestliğinin artmasından dolayı ∆S > 0’dır. 

ç) Mol sayısındaki azalma ve ürünün sıvı olması moleküllerdeki 
hareket serbestliğini azaltacağından ∆S < 0’dır.  

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Aşağıdaki reaksiyonlarda entropi değişiminin sıfırdan büyük (∆S > 0) 
ya da küçük (∆S < 0) olduğunu belirleyerek nedenini açıklayınız.

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

b) 2Zn(k) + O2(g)   2ZnO(k)

c) N2(g) + 2O2(g)   2NO2(g)

ç) CaCO3(k)    CaO(k) + CO2(g)

Entropi ve İstemlilik

Elektrik enerjisi, mekanik enerji gibi enerji türleri kendiliğinden 
ısıya dönüştüğü hâlde, ısının diğer enerji türlerinden herhangi birine 
kendiliğinden dönüştüğü hiç gözlenmemiştir. Bir direnç telinden geçen 
elektrik ısıya dönüştüğü hâlde, ısıtılan bir direnç telinin uçlarında elektrik 
enerjisi oluştuğu hiç görülmemiştir.

Sıcak bir metal blok, oda sıcaklığındaki ortama bırakıldığında 
metal blokun sıcaklığının ortamın sıcaklığına kadar soğuması istemli 
bir değişmedir. Bu şartlarda metal blok, bunun tersi bir değişime yani 
ortamın sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa sahip olamaz. Böyle 
istemsiz değişmeler ancak dışardan bir enerji kaynağı kullanılarak 
meydana getirilir.

İstemli değişmeye örnek olarak iki ideal gazın karışması verilebilir. 
Aynı basınç ve sıcaklıktaki iki farklı gaz örneğini bir musluk yardımıyla 
birleştirilen iki balona koyduğumuzda ve musluğu açtığımızda gazların 
her iki balona kendiliğinden dağıldığını görebiliriz (Şekil 1.21). Fakat 
bütün gaz moleküllerinin bir balonda toplanması istemsiz bir olaydır.

Yukarıda söz ettiğimiz olayda istemli değişmeye uğrayan bir sistemin 
daha fazla düzensizliğe ve gelişigüzelliğe doğru hareket ettiği kolayca 
anlaşılmaktadır. İstemli olaylar, daima olma ihtimali en çok olan yönde 
meydana gelir. Havadaki oksijen ve azot molekülleri ayrı ayrı bölgelerde 
kendiliğinden toplansaydı yaşam olmazdı. O hâlde doğal oluşumlarla 
entropiyi nasıl ilişkilendirirsiniz?

(a) Karışmadan önce

(b) Karıştıktan sonra

Şekil 1.21 İdeal gazların karış-
masında düzensizlik (entropi)
artar, ∆S pozitif olur. Entropide-
ki artış istemli olayların temelini 
oluşturur.
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Kendiliğinden olan ve olmayan olaylara daha çok sayıda örnek ve-
rilebilir. Kendiliğinden olma ya da olmama eğilimleri termodinamiğin II. 
Kanunu’na göre açıklanacaktır.

3.3 Termodinamiğin II ve III. Kanunları
Termodinamiğin I. Kanunu’na göre fiziksel ve kimyasal değişmelerde 

enerjinin bir türden diğer bir türe dönüşebildiğini, enerjinin asla yoktan 
var edilemediği gibi vardan da yok edilemediğini öğrendiniz. Fakat bu 
kanun, değişimlerin kendiliğinden olup olamayacağı hakkında bilgi 
vermez. 

İş, tam olarak ısı şeklinde harcanabildiği hâlde, ısının tam olarak 
kendiliğinden işe dönüşmemesi doğanın tek yönlülüğünü gösterir. 
Isının sıcak bir cisimden soğuk bir cisme akması, gazların ve sıvıların 
kendi içinde karışmaya çalışması, demirin paslanması, kayaların 
parçalanarak ufalanması, insanların yaşlanması istemli ve tek yönlü 
olaylardır. Doğanın bu yönde ilerlemesinin gerçeğinde yatan sebep 
entropinin artmasıdır.

Doğadaki olaylarda, sadece sistemin entropisinde değişiklik 
meydana gelmez. Olaylar sırasında sistem ile ortam arasındaki ısı 
alışverişinden dolayı sistemin (∆Ssis) ve ortamın entropisi (∆Sort) 
değişirken evrendeki toplam entropi (∆Stop) de değişir. Evrendeki 
entropi değişimi, bir olayın kendiliğinden oluşup oluşamayacağının 
göstergesidir. Evrendeki toplam entropi değişimi, sistemin ve ortamın 
entropi değişimlerinin toplamına eşittir.

∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort

Buzun erimesi olayında sistem ve ortamdaki entropi değişimlerini 
irdeleyelim. 

Oda sıcaklığına bırakılan bir mol buz bir süre sonra erimeye 
başlayacaktır. Sistemin ortamdan aldığı ısı ile moleküllerin termal 
hareketleri artacak, katı hâldeki molekül düzeni bozulduğundan sistem 
daha düzensiz bir yapıya ulaşarak entropisi de artacaktır. Fakat bu 
sırada ortamın entropisinde azalma görülecektir. Çünkü ortamdan ısı 
aktarılması ortamdaki atomların termal hareketinin azalmasına neden 
olacak, bu şekilde de düzensizlik ve dolayısıyla da entropi azalacaktır. 
Bu durumda ortamın entropisindeki değişimin sabit basınç ve 
sıcaklıkta aktarılan ısıyla orantılı olduğunu söyleyebiliriz (∆Sort a ∆H). 
Diğer taraftan, ortamın entropisindeki değişmede ortamın sıcaklığının 
etkili olup olmayacağının da belirlenmesi gerekir. 

Bu irdelemeyi 25 oC’ta 1 mol suyun -18 oC ve 0 oC sıcaklıktaki 
ortamlara bırakıldığı durumlarda yapalım. 

25 oC’taki 1 mol su sıcaklığı 0 oC ve -18 oC olan ortamlarda 
donacaktır. Donma olayı ekzotermik olduğundan her iki ortama ısı 
aktarılacaktır. Isı aktarımıyla her iki ortamın da düzensizliği artacaktır 
(Şekil 1.22). Fakat 0 oC sıcaklıktaki ortamın düzensizliğindeki değişim, 
-18 oC sıcaklıktaki ortamın düzensizliğinden daha küçük olacaktır. 
Çünkü sıcaklığı yüksek olan ortamdaki (0 oC) tanecikler sıcaklığı 
düşük ortamdaki (-18 oC) taneciklere göre nispeten daha düzensizdir. 
Dolayısıyla 0 oC sıcaklıktaki ortama konulan su tanecikleri daha 
düzensiz olduğundan ortamın entropisi daha yüksektir. O hâlde 
ortamın entropisindeki artış ortamın sıcaklığı ile ters orantılıdır.

Şekil 1.22 (a) Isı, sıcak ortama 
(0 oC) aktığı zaman entropide-
ki artış oldukça küçük olur. (b) 
Ortam soğuk (-18 oC) olduğun-
da ise, ortamın entropisinde 
daha büyük artışa neden olur.

(a)

(b)

si
st

em
   

(2
5 
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1 
m

ol
 s

u
1 

m
ol
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)

ortam
(0 oC)

ortam
(-18 oC)

ortamın 
entropisindeki 

değişme
ısı akış yönü
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1 mol sıvı su tamamen donduğunda sistemin entropi değişimi; 

∆Ssis = 43,20 J K-1 mol-1 - 65,20 J K-1 mol-1 = -22,00 J K-1 mol-1            

bulunur.

Entropi değişim değeri negatif bulunduğuna göre sistemin entropisi 
azalmıştır. Sistemin -20 oC’taki entropi değişimi ise -22,00 J K-1 
değerinden daha da küçük olacaktır. Çünkü sıcaklık azaldıkça su 
moleküllerinin düzensizliği azalacaktır. Donma olayı ekzotermik olduğu 
için sistemden ortama ısı aktarılır. Böylece ortamın entropisinde bir 
artışın olması beklenir. 1 mol su donarken açığa çıkan ısı 6,01 kJ’dür. 

∆Sort =  -
∆H
T

yazabiliriz.

∆Sort = ∆Sort = = -20,17 J K-1mol-1  -  -
∆H 6010 J mol-1

T 298 K
eşitliğinden

Toplam entropi değişimini (∆Stop) ise oda sıcaklığına konulan 0 
oC sıcaklıktaki 1 mol buzun erimesindeki sistem ve ortamın entropi 
değişimlerini hesaplayarak inceleyelim.

0 oC sıcaklıktaki bir mol buzun entropisinin 43,20 J K-1 mol-1,

25 oC sıcaklıktaki bir mol suyun entropisinin ise 69,95 J K-1 mol-1     
olduğu bilinmektedir. 1 mol buz tamamen eridiği zaman, 25 oC sıcaklık-
taki sistemin entropi değişimi;

∆Ssis = 69,95 J K-1 mol-1 - 43,20 J K-1 mol-1 = 26,75 J K-1 mol-1 
olacaktır.

Pozitif olan bu değer sistemin entropisinin arttığını gösterir. Erime 
olayı endotermik olduğundan ortamdan sisteme ısı aktarılır. Bu durumda 
ortamın entropisinde azalma beklenir. 1 mol buzun erimesi için gereken 
ısı 6,01 kJ dür. Sabit basınçta gerçekleşen bu olayda ortamın entropisi; 

olarak bulunur. Bulunan değer negatif olduğuna göre beklenildiği gibi 
ortamın entropisi azalmaktadır. Toplam entropi değişimi ise;

∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort 

∆Stop = 26,75 J K-1 mol-1 + (-20,17 J K-1 mol-1) = 6,58 J K-1 mol-1 olarak 
bulunur. Değerin pozitif olması, toplam entropinin arttığını gösterir (Şekil 
1.23). 

Ekzotermik bir olaydaki entropi değişiminin nasıl olduğunu ise                  
0 oC’taki 1 mol sıvı suyun -20 oC sıcaklıktaki bir odada donması 
üzerinden inceleyelim. 

Bu olayda ortama ısı aktarılacağından ortamın entropisinin artması, 
sistemin entropisinin ise kısmen düzensiz sıvı hâlden düzenli katı hâle 
geçiş olacağından azalması beklenir.

Şekil 1.23 Endotermik bir re-
aksiyon burada olduğu gibi 
sistemin entropisi çevredeki 
entropi azalmasının üstesin-
den gelmeye yetecek kadar 
artarsa istemlidir.

ısı

toplam entropideki 
artma

sistemin entropisindeki 
artma

ortamın 
entropisindeki 

azalma

0 oC sıcaklıktaki bir mol sıvı suyun entropisi 65,20 J K-1 mol-1,

0 oC sıcaklıktaki bir mol buzun entropisi 43,20 J K-1 mol-1 dür.

Buna göre sabit basınç ve sıcaklıkta; 
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Yukarıda entropi değişimlerine verdiğimiz örneklerde toplam 
entropi değişimlerinin (∆Stop) sıfırdan büyük olduğu yani pozitif olduğu 
belirlenmiştir. Toplam entropinin pozitif olması, bir olayın istemli 
olduğunun göstergesidir. İstemli bir olay için; 

∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort > 0’dır. 
Sistemin ve ortamın entropi değişimleri miktarca eşit ve işaretleri 

zıt ise sistem dengede ve toplam entropi değişimi; 
∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort = 0’dır. 

∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort < 0 olduğu bir değişimde olay, tasarlanan yön-
de istemsiz ancak tersi istemlidir.  

Tüm bu bilgiler doğrultusunda bir değişimin entropisi ve istemliliği 
arasındaki ilişkiyi Termodinamiğin II. Kanunu şu şekilde ifade eder: 
“Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artar ve evren zaman 
geçtikçe bir denge hâline yaklaşır.” 

Termodinamiğin bu kanunu, entropiyi sistemin düzensizliğine bağlı 
olarak inceler. Bir sistemin düzensizliği, sistemdeki moleküllerin sahip 
olacağı konumlarının sayısındaki artışa bağlıdır. Bu duruma neden 
olan faktörlerden bir tanesi de sıcaklıktır (Şekil 1.24). 

Sıcaklık, moleküllerdeki hareket serbestliliğini artırarak entropinin 
yükselmesini sağlar. Sıcaklığı yüksek olan maddelerin entropileri 
de yüksektir. Entropisi en düşük maddenin sıcaklığı mutlak sıfır              
(-273,15 oC) sıcaklığıdır. O hâlde mutlak sıfır sıcaklığında en düzenli 
yapı, entropi için bir başlangıç noktası olarak kabul edilebilir. 

Gazlardan sıvı ve katılara doğru gidildikçe düzenlilik artar. Birçok 
katı maddenin tanecikleri belirli bir geometrik düzen içinde bulunur ve 
entropileri sıvı ve gazlara göre en düşüktür. Kristalin düzenli yapısı hiç 
bozulmaya uğramasaydı; yani her atom düzenli, yerinde ve minumum 
enerjili olsaydı o zaman entropi sıfır olacaktı. Böyle bir durum ancak 
mükemmel bir kristalde tüm titreşim hareketlerinin bittiği mutlak sıfır 
sıcaklığında olabilir. Bunu Termodinamiğin III. Kanunu açıklar. 

Şekil 1.24 Sıcaklık mutlak sıfırdan 
başlayarak artarken, bir maddenin 
entropisi de artar.

Sıcaklık (K) 

E
nt

ro
pi

 (J
 K

-1
 m

ol
-1

)

sıvı

kaynama 
(∆Sbuharlaşma)

erime 
(∆Serime)

katı

gaz

∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort 

∆Stop = -22,00 J K-1 mol-1 + 23,75 J K-1 mol-1 = 1,75 J K-1 mol-1 olarak 
bulunur. Suyun donması olayında da toplam entropi artmıştır.

olarak bulunur. Bu durumda ortamın entropisi artmıştır. Toplam entropi 
değişimi; ∆Ssis = -22,00 J K-1 mol-1 olarak alınsa bile;

∆Sort = ∆Sort = = 23,75 J K-1 mol-1  -  -∆H -6010 J mol-1

T 253 K
eşitliğinden

Bu kanuna göre “Mutlak sıfır noktasında bütün saf maddelerin 
(element ve bileşiklerin) kristalleri sıfır entropiye sahiptir.” Ancak 
sıcaklık mutlak sıfıra yaklaşırken saf olmayan kristaller, hatalı kristaller, 
katı çözeltiler ve cam için mutlak entropi sıfır olmaz. Mutlak sıfır 
sıcaklığından itibaren ısıtılmaya başlanan saf ve hatasız kristallerdeki 
entropi artışı, entalpileri ve hâl değişim ısıları ölçülerek bulunur. 

Sabit basınçta gerçekleşen bu olayda ortamın entropisi;  
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Madde
So

J K-1 mol-1
Madde

So

J K-1 mol-1
Madde

So

J K-1 mol-1

H2(g)
130,68 HBr(g)

198,5 Hg(s)
76,02

F2(g)
202,78 HI(g)

206,58 H2O(g)
188,83

Cl2(g)
223,07 H2S(g)

205,75 H2O(s)
69,95

Br2(g)
245,39 NH3(g)

192,77 HF(g)
173,78

I2(k)
116,14 CH4(g)

186,25 HCl(g)
186,90

O2(g)
205,14 C2H6(g)

229,60 Ca(OH)2(k)
76,10

S(k, rombik)
31,80 C2H4(g)

219,33 CaCO3(k)
92,90

N2(g)
191,60 C2H2(g)

200,95 Al2O3(k)
51,00

C(grafit)
5,69 SO2(g)

248,21 Fe2O3(k)
87,40

Li(k)
28,00 CO(g)

197,65 HgO(k)
72,00

Na(k)
51,00 CO2(g)

213,79 AgCl(k)
96,20

Ca(k)
43,07 NO(g)

210,75 N2O4(g)
304,00

Al(k)
28,30 NO2(g)

240,03 ZnO(k)
43,90

Ag(k)
42,55 N2O(g)

219,95 Zn(k)
41,71

Fe(k)
27,28 NaCl(k)

72,38 CaO(k)
38,21

Tablo 1.4 Bazı bileşiklerin standart (25 oC ve 1 atm) entropileri

Bir sistemin mutlak enerjisini ya da mutlak entalpisini bulamadığımız 
hâlde mutlak entropi değerini belirlemek mümkündür. Bu değerler, 1 
mol maddenin 1 atm’de 25 oC’ta standart mutlak entropileri (So) olarak 
adlandırılır. Bu şekilde maddelerin standart mutlak entropi değerlerini 
gösteren tablolar oluşturulur (Tablo 1.4).

Bir reaksiyonun ∆So değeri;

aA + bB    cC + dD genel tepkime ifadesine göre ürünlerin 
standart entropileri toplamından reaksiyona giren maddelerin standart 
entropileri toplamı çıkarılarak bulunur.

o
ürünler

o
girenler

o
tep

S S∆S = -∑n ∑n

o
tep∆S = [cSo(C) + dSo(D)] - [aSo(A) + bSo(B)]

Kimyasal tepkimelerin standart entropi değişimi ( o
tep∆S ) hesaplanırken 

yukarıdaki gibi tablolardan faydalanılır.
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25 oC’ta ve 1 atm basınçta; C2H4(g) + H2(g)    C2H6(g)                      
reaksiyonu için;

a) Standart entropi değişimini Tablo 1.4’de verilen değerleri kulla-
narak hesaplayınız. 

 Örnek

b) Reaksiyonun ∆H değeri -1560 kJ mol-1 olduğuna göre reaksiyo-
nun istemli olup olmadığını nedenlerini açıklayarak sorgulayınız.

Çözüm

a) ∆So = (So
(C2H6)

(g)
) - (So

(C2H4)
(g) 

+ So
(H2)

(g) 
)

    ∆So = (229,60 J K-1 mol-1) - (219,33 J K-1 mol-1
 
+ 130,68 J K-1 mol-1)

    ∆So = -120,41 J K-1 mol-1

b) Bu olayda ortamın entropisi hesaplanırsa;

o
ort∆S

 
= +5,234 kJ mol-1 K-1 

o
top∆S

 
= o

sis∆S  + o
ort∆S

o
top∆S

 
= (-120,41 J K-1 mol-1) + 5234 J K-1 mol-1

o
top∆S

 
= 5113,59 J K-1 mol-1

o
top∆S

 
> 0 olduğu için sistemin toplam entropisi artmıştır. Tepkime 

istemlidir.

o
ort∆S

 
= -

∆H
T

o
ort∆S

 
= - -1560 kJ mol-1

298 K

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.  25 oC’ta gerçekleşen, 

2Fe(k) + 3
2O2(g)    Fe2O3(k) reaksiyonu için;

a) Standart entropi değişimini Tablo 1.4’de verilen değerleri kulla-
narak hesaplayınız.

b) Reaksiyonun ∆H değeri -824,2 kJ mol-1 olduğuna göre reaksiyo-
nun istemli olup olmadığını nedenlerini açıklayarak tartışınız.

              Cevap: a) ∆So = -187,47 J K-1 mol-1  

                                                            b) o
top∆S  = 2490,13 J K-1 mol-1
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3.4 Gibss Serbest Enerjisi

İstemli bir değişmenin yönünü belirlemek için sistem ve ortamın 
entropi değişimlerinin toplamını (∆Stop = ∆Ssis + ∆Sort) dikkate alınması 
gerektiğini biliyorsunuz.

Bu durumda toplam entropi değişimi, sistemin termodinamik 
özelliklerindeki değişmeler dikkate alınarak istemli bir olay için;

∆Stop = ∆Ssis > 0 bağıntısı şeklinde yazılır.-
∆Hsis

T

Ortamın entropi değişiminin, ısı aktarımı sırasındaki sıcaklıkla ters 
orantılı olduğunu ve entropi değişimi bağıntısını öğrendiniz.

∆Sort = -
∆Hsis

T

Eşitliğin her iki tarafı T ile çarpıldığında; 

T∆Stop = -∆Hsis + T∆Ssis > 0   ifadesi elde edilir.

Böylece bir olayın istemliliğini, ortamı dikkate almadan sistemin 
özelliklerine bağlı olarak yukarıdaki eşitlikten anlayabiliriz. Aynı 
bağıntının her iki tarafı -1 ile çarpıldığında; 

-T∆Stop = ∆Hsis - T∆Ssis < 0    eşitliği elde edilir. 

Bu eşitliğe göre sabit basınç ve sıcaklıkta, ∆Hsis - T∆Ssis sıfırdan 
küçükse gerçekleşen olay istemlidir. Bu durum, termodinamiğin teoriden 
çok uygulanabilirliğine katkı sağlayan Josiah Willard Gibss (Caşua 
Vilırd Gibs)’e atfen “Gibss Serbest Enerjisi (G)” olarak aşağıdaki eşitlik 
şeklinde ifade edilir.

-T∆Stop = ∆G

Buradan ∆G = ∆Hsis - T∆Ssis eşitliği ortaya çıkar.

Bu fonksiyon “Gibss Serbest Enerjisi (G)” olarak adlandırılan serbest 
enerjidir. Bu enerji aşağıda eşitlik şeklinde gösterilmiştir.

∆G = ∆Hsis - T∆Ssis

Bu eşitlikteki ∆Hsis sistemdeki alınan veya verilen ısıyı, T∆Ssis ise 
kullanılmayan termal enerjiyi ifade eder.

Her istemli olayda evrenin toplam entropisi artmaktadır. Evrenin toplam 
entropisini, sistem ve ortamın entropi değişimleri toplamı oluşturur. Ancak 
her zaman ortam ve sistem arasındaki entropiye neden olan etkileşimleri 
bilmemiz mümkün olmayabilir. Bu nedenle sadece sisteme uygulanabilen 
ve ortamı dikkate almayan başka bir termodinamik fonksiyona ihtiyaç vardır. 
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Bir olayın istemliliği, toplam entropi değişmesi yerine sistemin 
serbest enerji değişiminden (∆G) yararlanılarak anlaşılabilir.

Serbest enerji iş yapmaya hazır enerji anlamına gelir. Bir değişimde 
kullanılabilir bir enerji açığa çıkıyorsa (∆G, negatifse) bu değişim ileri 
yönde istemlidir. Bunun anlaşılması için toplam entropi değişiminin 
bilinmesine de gerek yoktur. ∆G pozitif ise değişim ileri yönde istemsiz 
ters yönde istemlidir. ∆G negatif ise değişim ileri yönde istemli ters 
yönde istemsizdir. ∆G sıfıra eşit olduğu durumda sistemin değişim yönü 
ve istemliliği nasıl olur? 

0 oC ve 1 atm basınçta aşağıda verilen değerleri kullanarak 1 mol 
suyun ∆G’sini hesaplayıp sonucu yorumlayınız. 

(∆Hdonma = -∆Herime = -6,01 kJ mol-1, 

 ∆Sdonma = -∆Serime = -22,00x10-3 kJ K-1 mol-1)

Çözüm

∆G = ∆H - T∆S

      = -6,01 kJ mol-1 - 273,15 K (-22,00 x 10-3 kJ K-1 mol-1)

      = -6,01 kJ mol-1 + 6,01 kJ mol-1 

      = 0,00 kJ mol-1 olduğundan sistem dengededir. Bu sıcaklık 
ve basınç şartlarındaki su ve buz, ortamda aynı anda bulunur.

 Örnek

≈ 6,01 kJ mol-1

Resim 1.8 Josiah Willard 
Gibss (1839-1908)

Gibss Serbest Enerjisi, değişimlerin istemliliğini etkileyen iki faktörü 
birleştirir. Bunlardan birincisi minumum enerjili olma durumu, diğeri ise 
maksimum düzensizlik (gelişigüzel olma) eğilimi dolayısıyla entropideki 
artıştır.

Enerjide bir değişiklik olmadan istemli olarak kendiliğinden oluşan 
olaylar da vardır. Örneğin, iki farklı gaz molekülünün aynı basınç ve 
sıcaklıkta birbiri içinde dağılması böyle bir olaydır. Gaz moleküllerinin 
ideal davrandığı ve moleküller arası etkileşimlerin olmadığı varsayılırsa 
sistemin iç enerji değişimi yoktur. 

Sistemle ortam arasında ısı alışverişi olmadığından ortamın 
entropisi (∆Sort =  0) değişmez. Sistemin entropisi artarken (∆Ssis > 
0), evrenin entropisi de sistemin entropisi kadar artar (∆Stop = ∆Ssis 
+ ∆Sort). Gazların kendiliğinden karışması eğilimi evrendeki entropi 
artışından kaynaklanmaktadır. 

Bu durumda Termodinamiğin II. Kanunu’nu “Enerji değişimi 
olmayan hiçbir istemli olayda entropi azalması olmaz.” şeklinde 
de ifade edebiliriz.
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 Örnek

N2O4(g)    2NO2(g)        tepkimesi için Tablo 1.2 ve Tablo 1.4’ü 
kullanarak tepkimenin ∆Ho,∆So ve ∆Go’sini hesaplayarak sonucu 
yorumlayınız.

Çözüm

Öncelikle ∆Ho ve ∆So değerlerini bulalım.

3.5 Kimyasal Reaksiyonlarda İstemlilik ve Gibss 
Serbest Enerjisi Arasındaki İlişki

Standart koşullarda, standart hâldeki giren ve ürünlerin yer aldığı 
tepkimedeki serbest enerji değişimine tepkime standart serbest 
enerjisi (∆Go) denir.

Bir reaksiyonun ∆Go değeri ∆Ho ve ∆So değerleri kullanılarak 
hesaplanabilir (∆Go = ∆Ho - T∆So). Örneğin 25 oC (298 K) ve 1 atm 
basınçta;

4Fe(k) + 3O2(g)   2Fe2O3(k)    reaksiyonunun ∆Go değerini  
standart entalpi (∆Ho) ve standart entropi (∆So) değerlerini Tablo 1.2 ve 
Tablo 1.4’den faydalanarak hesaplayalım.

Tepkimenin standart entalpi değişimi değeri;

∆Ho = (2 x ∆Ho
(Fe2O3)

(k)
) - (4 x ∆Ho

(Fe)
(k) 

+ 3 x ∆Ho
(O2)

(g)
)

∆Ho = [(2 x (-824,20 kJ mol-1)] - (0
 
+ 0

 
)

∆Ho = -1648,40 kJ mol-1 dir.

Tepkimenin standart entropi değişimi değeri;

∆So = (2 x So
(Fe2O3)

(k)
) - (4 x So

(Fe)
(k) 

+ 3 x So
(O2)

(g) 
)

∆So = (2 x 87,40 J K-1 mol-1) - [(4 x 27,28 J K-1 mol-1)
 
+ (3 x 205,14

J K-1 mol-1)]

∆So = -549,74 x 10-3 kJ K-1 mol-1 dir.

Bulduğumuz bu değerleri aşağıdaki eşitlikte yerine koyduğumuzda 
tepkimenin standart serbest enerji değişimi değerini;

∆Go = ∆Ho - T∆So 

∆Go = -1648,40 kJ mol-1 - [(298 K) x (-549,74 x 10-3 kJ K-1 mol-1)]

∆Go = -1484,58 kJ mol-1 olarak buluruz.

∆Go değerinin negatif olması ve sıfırdan oldukça farklı değerde 
çıkması reaksiyonun sağa (ürünlere) doğru istemli olduğunu, fakat 
tersinmez yani dengeden uzakta bulunduğunu gösterir. Kısaca reaksiyon 
kendiliğinden sola doğru (girenler yönüne) istemli olarak gerçekleşmez.

∆Ho = (2 x ∆Ho
(NO2)(k)

) - (∆Ho
(N2O4)(g)

)

       = (2 x 33,09 kJ mol-1) - (-19,50 kJ mol-1)

       = 66,18 kJ mol-1 + 19,50 kJ mol-1

       = 85,68 kJ mol-1 

∆Ho = ∑ n o
f∆H      -      ∑ n o

f∆H
         (ürünler) (girenler)
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∆So = (2 x 240,03 J K-1 mol-1) - 304,00 J K-1 mol-1

       = 176,06 J K-1 mol-1

Bulduğumuz değerleri ∆Go = ∆Ho - T∆So bağıntısında yerine 
koyduğumuzda;

∆Go = 85680,00 J mol-1- [298 K (176,06 J K-1 mol-1)]

       = 33214,12 J mol-1

       = 33,2 x 10-3 kJ mol-1 değeri bulunur.

o
ürünler

o
girenlerS S-∆So =∑n ∑n

Bu reaksiyonda, ∆Go değerinin pozitif oluşu reaksiyonun belirtilen 
yönde istemli olmadığı; ancak ters yönde kendiliğinden yürüyeceğinin 
göstergesidir. ∆Go değerinin düşük (sıfıra yakın) çıkması ise 
reaksiyonun denge konumuna yakın olduğunu gösterir. Yani tepkime 
tersinirdir.  

Reaksiyonlar ∆Ho ∆So ∆Go Reaksiyonun 
istemliliği

3O2(g)    2O3(g) + - + istemsiz

2H2O2(s)    2H2O(s) + O2(g)
- + - istemli

Bir reaksiyondaki ∆Go’nin işareti, reaksiyonun istemli veya 
istemsiz olduğunu belirtir. ∆Go negatif değeri, reaksiyonun istemli 
(geri tepkimenin istemsiz), pozitif değeri ise istemsiz (geri tepkimenin 
istemli) olacağını gösterir. ∆Go değerinin sıfır veya sıfıra yakın olması 
tepkimenin tersinir olduğu anlamına gelir. Aşağıdaki tabloda bulunan 
reaksiyon örneklerinde bu durum kısaca özetlenmiştir.

Tablo 1.5 Reaksiyonların istemliliği

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. 25 oC (298 K) ve 1 atm’deki; 

CH4(g) + 2O2(g)    CO2(g) + 2H2O(s)        reaksiyonunun standart 
serbest enerji değişimini (∆Go), standart entropi (∆So) ve standart 
entalpi (∆Ho) değerlerini hesaplayarak sonucu yorumlayınız. (Tablo 1.2 
ve Tablo 1.4’ten faydalanınız.)

Cevap: -817,97 kJ mol-1
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A.  Aşağıdaki metinde numaralandırılmış noktalı yerleri uygun olan kavramlar ile tamamlayınız.

TERMODİNAMİKTE SİSTEMLER VE ORTAMLAR

Fiziksel ve kimyasal değişimlere eşlik eden ısı ve mekanik iş alışverişlerini inceleyen bilim dalına 
............................... (1) denir. Bu bilim dalı, enerji bilançolarını çıkarırken, değişim olayının gerçekleştiği 
mekâna .................... (2), bu mekânı kuşatan diğer evren parçasına da ........................ (3) adını verir.

................................. (4) , içinde bulundukları ................................. (5) ile madde ve enerji alışverişi 
olup olmamasına göre açık, yarı kapalı veya kapalı olabilir. Madde ve enerji alışverişinin yasaklı olmadığı 
................................. (6) , açıktır. Örneğin göl suyu, hem buharlaşma/yoğuşma yoluyla su alışverişine, 
hem de toprak ve hava ile ısı alışverişine açıktır. İnsan vücudu da hem madde hem de enerji alışverişine 
açıktır.

Madde alışverişine kapalı, enerji alışverişine açık ................................. (7)  de olabilir.
Örneğin şişelenmiş su, madde alışverişine kapalı; enerji alışverişine açık olduğu için yarı kapalı bir 

................... (8) gibi düşünülebilir. Çok iyi yalıtılmış ve ideal şekilde kapatılmış bir termos içindeki olaylar, 
dış ................................. (9) ile hiçbir madde ve enerji alışverişi olmadan gerçekleşebilir. Örneğin böyle 
bir termosta, buzun erimesi sağlanabilir. Tamamen yalıtılmış olduğu için ................................. (10) lere 
“izole ........... (11) ” de denir.

Sıcaklık, basınç ve hacim değişkenlerinin sabit olup olmamasına göre de farklı ....................... (12) 
tanımlamak mümkündür. Örneğin, izotermal ........................ (13) de, ......... (14) ile çok hızlı ısı alış-verişi 
olabildiği ve bu sayede ................................. (15) sıcaklığının hep sabit kaldığı varsayılır. Böyle bir 
..................... (16) in kapalı olamayacağı aşikârdır. 

Hacmi sabit (izokorik) ................................. (17), ister istemez madde alışverişine kapalıdır. Burada 
gerçekleşen olaylardaki iç enerji değişimi, açığa çıkan veya absorblanan ısıya eşittir. Çünkü hacim 
değişmedikçe mekanik iş yapılmaz. 

Bir bisiklet pompası içine hapsedilmiş hava ısıtılırsa, ısınmaya bağlı basınç değişimi, serbest ve 
sürtünmesiz hareket eden pistonun yer değiştirmesi (hacim büyümesi) ile telafi edilir; ısınmaya rağmen 
gaz basıncı değişmez. Böyle bir ............. (18), izobarik şeklinde de nitelenir.

A.  Aşağıdaki metinde numaralandırılmış noktalı yerleri uygun olan kavramlar ile tamamlayınız.

MAKİNELER NASIL ÇALIŞIR?

Başta taşıtlar olmak üzere insana yardımcı bütün makineler bir enerji kaynağı kullanır. Enerji 
kaynakları arasında fosil yakıtlar hâlâ önemini korumaktadır. Fosil yakıttaki enerji ...........................(1) 
şeklinde depolanmıştır. Aracın motorunda yanma olayı gerçekleşirken bu enerjinin bir kısmı, başka 
bir enerji formu olan ................................(2) dönüşür ve yanmanın gerçekleştiği bölme (motor silindiri) 
ısınırken içindeki gazın basıncı yükselir. Yüksek basınçlı gaz pistona bir kuvvet uygulayarak onu hareket 
ettirir. Böylece ..............................(3) enerji elde edilmiş olur. Bu enerji de aracın hareketli kısımları 
birbirine sürtünürken tekrar ............................... (4) enerjisine harcanabilir.

Yanma sırasında piston, 1 atmosferlik dış basınca karşı itiliyorsa (sabit basınç altında yanma) olayda 
açığa çıkan ısı miktarı, ...............................(5) değişimi adını alır. Bu ısı miktarı, sabit hacimde yanma 
gerçekleşirken (pistonun hareketi engellenmiş durumdayken) açığa çıkan ısıdan biraz daha azdır. Çünkü 
hacim sabitken ................................(6) iş yapılmamakta, ısının tamamı sistemi ısıtmaya harcanmaktadır. 
Sabit hacimde ölçülen ısı değişimi, sistemin ............................... (7) enerji değişimine eşittir.
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B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Standart şartlarda 1 mol hidrojenin sabit hacimli kapalı bir silindirde yanması sonucu su buharı 
oluşurken 240,68 kJ mol-1 ısı açığa çıkmaktadır. Yine 1 mol hidrojen, sürtünmesiz hareket eden 
bir piston altında standart şartlarda yakılınca açığa çıkan ısı miktarı 241,82 kJ mol-1 olduğuna göre 
∆H, ∆U ve w değerlerini hesaplayınız.

2. CaCO3(k)    CaO(k) + CO2(g)     reaksiyonu için standart entalpi değişimi 178,1 kJ mol-1 ise 
CaCO3 için standart oluşum entalpisi kaç kJ mol-1 olduğunu 29. sayfada verilen Tablo 1.2’den 
yararlanarak hesaplayınız.

3. 2Al(k) + Fe2O3(k)   Al2O3(k) + 2Fe(k) reaksiyonu için entalpi değişimini 29. sayfada verilen  
Tablo 1.2’den yararlanarak hesaplayınız.

4. Aşağıda verilen bilgileri kullanarak asetilenin (etin, C2H2) standart oluşum entalpisini hesaplayınız.

C2H2(g) + 5
2O2(g)  2CO2(g) + H2O(s)               

o∆H  = -1121,8 kJ mol-1

C(k) + O2(g)  CO2(g)     o
f∆H  = -393,5 kJ mol-1

H2(g) + 1
2O2(g)  H2O(s)                 

o
f∆H
 = -285,8 kJ mol-1 

5. 34. sayfada verilen Tablo 1.3’de verilen standart bağ kırılma entalpisi değerlerini kullanarak, 
standart şartlarda 112 L metanın (CH4) yanma entalpisini hesaplayınız.

CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)

6. Aşağıdaki tabloda verilen madde çiftlerini sahip oldukları entropilerinin az veya çok oluşuna göre         
(“>” ve “<” işaretlerini kullanarak) karşılaştırınız. Nedenini tabloda ayrılan yere yazınız.

Madde Çiftleri Entropi Karşılaştırması Nedeni

0 oC ve 1 atm de 1 mol CO2

SI ............. SII

0 oC ve 1 atm de 3 mol CO2

25 oC ve 1 atm de 2 mol He
SI ............. SII

25 oC ve 3 atm de 2 mol He

Standart şartlarda 1 mol Br2(s)

SI ............. SII
Standart şartlarda 1 mol Br2(g)
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7. Aşağıda verilen reaksiyonların her biri için sistemin entropi değişiminin sıfırdan küçük veya büyük 
olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi ve nedenini yazınız.

Tepkime
Entropi değişiminin 

işareti
(∆S>0 veya ∆S<0)

Nedeni

H2O(s)  H2O(g)

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

Ag+
(aq) + Cl-(aq)    AgCl(k)

8. Aşağıdaki çizelgede su, brom, iyot ve sodyum için farklı fiziksel hâllerin standart oluşum entalpilerinin 
ve standart mutlak entropilerinin farklı olduğu görülmektedir. Katı, sıvı ve gaz hâllerin oluşum 
entalpilerinin ve mutlak entropilerinin neden farklı olduğunu açıklayınız.

Madde

Standart oluşum 
entalpisi ( o

f∆H ) 

(kJmol-1)

Standart mutlak 
entropi (So)
 (JK-1 mol-1)

H2O(k)

H2O(s)

H2O(g)

-292,05

-285,83

-241,82

63,91

69,91

188,83

Br2(s)

Br2(g)

0,00

30,91

152,23

245,39

Na(k)

Na(g)

0,00

107,32

51,00

153,71

I2(k)

I2(g)

0,00

62,44

116,14

260,69

9. 48. sayfada verilen Tablo 1.4’ü kullanarak aşağıdaki reaksiyonların istemli olup olmadığını 
nedenleriyle açıklayınız. 

Reaksiyonlar ( o∆H ) (kJmol-1)

a)   N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)
-91,88

b)   N2O4(g)  2NO2(g)
+85,68

c)   C2H4(g) + H2(g)  C2H6(g)
-137,14
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10. 298 K de; N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) reaksiyonuna göre 68 g NH3 oluşurken standart Gibss Serbest 
Enerji değişimini (∆Go) hesaplayınız. Reaksiyonun istemli olup olmadığına karar veriniz. Kararınızın 
nedenini açıklayınız (N: 14 Da, H:1 Da).

Standart oluşum 
entalpisi (

o
f∆H ) 

(kJ mol-1)  

Standart mutlak 
entropi (So) 
(JK-1 mol-1)

N2(g)
   0,00 191,60

H2(g)
   0,00 130,68

NH3(g)
-45,94 192,77

C. Aşağıda kutucuklarda verilen yargıları dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini 
işaretleyiniz, yanlış ise “Y” harfini işaretleyerek ifadenin doğrusunu yanındaki kutucuğa 
yazınız.

1. Madde alışverişinin olmadığı fakat enerji 
alışverişinin yapılabildiği sitemlere izole 
sistemler denir.

( D )

( Y )

2. Bir reaksiyonun entalpisi hesaplanırken 
reaksiyona girenlerin bağ entalpileri 
toplamından, ürünlerin bağ entalpileri 
toplamı çıkarılarak bulunur. 

( D )

( Y )

3. Sisteme giren enerji sistemden çıkan 
enerjiden daha fazla ise iç enerji değişimi 
pozitiftir. 

( D )

( Y )

4. Suyun buz oluşturması suyun daha 
düzenli olmasına karşılık gelir ve entropi 
değişimi pozitiftir.

( D )

( Y )

5. Ortamın düzensizliğindeki artış, sistemin 
düzensizliğindeki azalmadan daha büyük 
ise toplam entropi artar ve değişme istemli 
olur.

( D )

( Y )

6. Gibss Serbest Enerjisi’ndeki azalma, 
reaksiyonun istemli olduğunu gösterir.

( D )

( Y )

7. Her istemli olayda evrenin toplam 
entropisi azalır.

( D )

( Y )
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8. Saf element veya bileşiklerin mutlak sıfır 
noktasındaki hatasız kristallerinin entropisi 
sıfırdan farklıdır.

( D )

( Y )

9. Bir reaksiyonda entalpi artışı ve entropi 
azalması söz konusu ise ∆Go’ın işareti 
pozitif ve reaksiyon istemlidir.

( D )

( Y )

10. SO2’nin SO3’e dönüşmesi sırasında 
gerçekleşen  2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g) 
reaksiyonunun entropisi artar.

( D )

( Y )

D.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Açık bir sistem bulunduğu ortamla hem madde hem de enerji alışverişi yapabilir. Aşağıdaki 
sistemlerden hangisi açık sisteme örnektir?

      A) Termostaki çay  B) Termometredeki cıva  C) Kalorimetredeki metanol

   D) İnsan vücudu  E) Buz torbası

2. Endotermik tepkimelerde sistemin enerjisi ortamın enerjisinden daha azdır. Aşağıda verilen 
tepkimelerin hangisi bu ifadeyi doğrular?

 A) Cıva (II) oksitin yüksek sıcaklıkta bozunması

 B) Hidrojen ve oksijen molekülünün su molekülüne dönüşürken kabın ısınması

 C) Metalik sodyumun su ile patlama şeklindeki tepkimesi

 D) Sodyum hidroksitin hidroklorik asit ile tepkimesinde sistemin ısınması

 E) Kok kömürünün sobada yanması

3. Entropi bir sistemin düzensizliğinin veya gelişigüzelliğinin ölçüsüdür. Buna göre aşağıdaki olayların 
hangisinde sistemin entropisi artar?

 A) Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq)   BaSO4(k) 

 B) 2CO(g) + 3H2(g)   CH2OHCH2OH(s) 

 C) C(k)  + H2O(g)   CO(g) + H2(g)

 D) 2H2S(g)  + SO2(g)   3S(k) + 2H2O(s)

 E) H+
(aq) + OH-

(aq)     H2O(s)
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4. N2(g) + 3H2(g)     2NH3(g)  ∆Ho
  = -91,88 kJ

Reaksiyonu 25oC’ta sabit hacimli bir kapta tam verimle gerçekleşirken kaptaki basınç artmaktadır. 
Buna göre;

    I.  Reaksiyon ekzotermiktir.

   II.  Ortamın entropisi azalmıştır. 

III. NH3’ın standart oluşma entalpisi -45,94 kJ mol-1 dir.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III    
  D) I ve III   E) I, II ve III

5. Bir sistemin enejisini artırmanın üç yolu vardır; 

  I. Sisteme madde ilave etmek

 II. Sistemi ısıtmak

III. Sistem üzerinde iş yapmak

Bir yayı sıkıştırmakla sistemin enerjisi yukarıdakilerden hangisi ya da hangileriyle artırılmış olur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III    
  D) I ve II   E) II ve III

6. Bir bileşiğin oluşum entalpisi, 1 atm basınçta elementlerinden oluşurken meydana gelen ısı 
değişimidir. Buna göre aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde bir maddenin oluşma entalpisi 
hesaplanır?

A) H2O(s)    H+
(suda) + OH-

(suda)

B) C2H5OH(s)    C2H5OH(g) 

C) 4C(k)  + 6H2(g) + O2(g)   2C2H5OH(s)

D) HCl(suda)  + NaOH(suda)   NaCl(suda) + H2O(s)

E) H2O(k)     H2O(s)

7.   I.  Sıcak çay içinde şekerin çözünmesi

 II.  Bir gaz karışımından helyum ve neonu ayırma

III.  Kapağı açılan parfüm şişesinden güzel koku yayılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istemli olaydır?

 A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III   
   D) I ve III   E) I ve II
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8. Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisindeki değişme doğru verilmiştir?

 Olay            Entropi değişimi

A) Katının erimesi   Azalır

B) Gaz hacminin artırılması  Artar

C) Ürenin suda çözünmesi  Azalır

D) Katının süblimleşmesi  Azalır 

E) Su buharının yoğuşması  Artar

9. I. H2O(s)
 

 II. CO2(g) III. NaCl(k) 

Yukarıdaki maddelerin (her biri 1 mol) 25 oC’ta artan entropilerine göre büyükten küçüğe doğru 
sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) II > I > III   B) I > II > III   C) III > II > I 

   D) I  > III > II   E) II > III > I 

10.    I. 0 oC ve 1 atm’deki H2O(k)
 

  II. 0 oC ve 1 atm’deki H2O(s)  

III. 25 oC ve 1 atm’deki H2O(s)

IV. 50 oC ve 1 atm’deki H2O(s) 

 V. 50 oC ve 1 atm’deki H2O(g)

Yukarıdaki maddelerin 1 molü için hangisi en yüksek entropiye sahiptir?

A) I  B) II   C) III  D) IV  E) V

11. Al2Cl6(k) + 6Na(k)    2Al(k)+ 6NaCl(k)  ∆Ho
  = -1073,4 kJ 

olduğuna göre Al2Cl6(k) standart oluşum entalpisi kaç kJ mol-1 dir? (Standart oluşum entalpileri 29. 
sayfada yer alan Tablo 1.2’de verilmiştir.) 

A) -822,2 B) -1392,6 C) -2466  D) +3315 E) +3539,4

12. Aşağıdaki reaksiyonların hangisinde sistemin entropisi azalmıştır?

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

B) NH4Cl(k)     NH3(g) + HCl(g)

C) I2(k)    2I(g)

D) 2HgO(s)     2Hg(s)+ O2(g)  

E) 2NaHCO3(k)     Na2CO3(k) + H2O(s) + CO2(g)
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13. Deneysel olarak doğrudan entalpisi ölçülemeyen;

2C(k) + 2H2(g)  + O2(g)   CH3COOH(s)     reaksiyonu için aşağıda değişik ara basamak 
reaksiyonları verilmiştir.

   I.  CH3COOH(s) + 2O2(g)    2CO2(g) + 2H2O(s)

  II.  C(k) + O2(g)    CO2(g) 

III.  H2(g) + 1
2O2(g)    H2O(s)

IV.  CO(g) + H2(g)    2H2O(s) + C(k)

Hess Yasası uygulandığında yukarıdaki tepkimenin entalpi değişimini hesaplamak için bu 
basamaklardan hangileri kullanılır?

A) I ve III   B) II, III ve IV    C) I, II ve III    
  D) I, III ve IV   E) II ve IV

14. Bir ideal gaz örneği, sabit sıcaklık ve basınçta genleştirilirse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru 
olur?

A) Ortam sisteme iş yapar.

B) Mekanik işin işareti pozitiftir.

C) Toplam entropi değişmemiştir.

D) Sistemin entropisi azalmıştır. 

E) İşin işareti negatiftir.

15. Aşağıda verilen tepkimeleri dikkate alarak sabit basınçta hangi tepkimede sistem ortama iş 
yapmıştır?

A) 3O2(g)     2O3(g) 

B) 4NH3(g) + 5O2(g)    4NO(g) + 6H2O(g)

C) 4Fe(k)  + 3O2(g)    2Fe2O3(k)

D) 2CO(g)  + O2(g)    2CO2(g) 

E) 4HCl(g)  + O2(g)    2Cl2(g) + 2H2O(s)



Yukarıdaki resimde görülen sörfçünün, yunus gibi hızına ve 
dengesine dikkat ettiğini; tüpteki renk değişiminin belli hızla ger-
çekleştiğini ve taşların dengede durduğunu görmektesiniz.

Bu ünitede; reaksiyona giren maddelerin ve ürünlerin derişim-
lerinin zamanla değişimi, reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenler, 
tek ve çok basamaklı reaksiyonlarda hızın belirlenmesi işlenecek-
tir. Ayrıca kimyasal reaksiyonlarda; denge ifadesinin türetilmesi, 
denge sabitlerinin sıcaklıkla ilişkisi, kimyasal dengeyi etkileyen 
değişkenler irdelenerek bunların ürün verimine etkisi tartışılacak-
tır.
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HIZLARI VE 
KİMYASAL 
DENGE
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1.
BÖLÜM

REAKSİYON HIZI
IV. Murat zamanında, Türk bilgini Lagarî Hasan Çelebi roketle dikey uçuşu ilk gerçekleştiren kişi 

olarak kabul edilir. Lagarî Hasan Çelebi yaklaşık 300 m kadar havalanarak 20 s boyunca havada 
kalmıştır.

Roket, yüksek enerjili etkiyi oluşturabilen motorlara verilen genel addır. Sıcak gazların yüksek hızlarda 
püskürtülmesi sonucunda roketler ileri yönde hareket eder. Uzay araçlarında bu tip motorlar kullanılır. 
Uzay araçları, gerekli enerjiyi ekzotermik ve çok hızlı gerçekleşen tepkimeler ile sağlar. Oksijensiz 
ortamda çalışabildikleri için uzayda hareket eder. 

İçerik
1. Kimyasal Reaksiyon Hızları

2. Derişim ve Hız

3. Anlık ve Ortalama Reaksiyon Hızları

4. Reaksiyonların Hızlarına Göre Karşı-
laştırılması
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1.1 Kimyasal Reaksiyon Hızları 
Atmosferin üst tabakalarında bulunan ozon, yaşamın kaynağı 

olarak kabul ettiğimiz Güneş'in zararlı etkilerini azaltmaktadır. Güneş 
ışınları ozon moleküllerinin bir kısmını parçalayarak ozon derişimini 
azaltır. Ancak parçalanan moleküller yeniden oluşarak atmosferdeki 
ozon derişiminin sabit olmasına sebep olur. Hâlbuki günümüzde bu 
oluşum altüst olmuştur. Kloro florokarbonlar (CFC) gibi soğutucu 
olarak kullanılan maddeler ve uçak egzozlarındaki ısıdan dolayı 
oluşan azot oksitler, ozon tabakasında incelme ve delik oluşumuna 
neden olmaktadır. Atmosferde gerçekleşen reaksiyonların hızları ozon 
seviyelerini denetim altında tutar. 

Reaksiyona giren çeşitli maddelerde gözlenen hızlar çok farklı 
zaman aralığında değişir. Öyle ki nötrleşme reaksiyonları mikrosaniyede 
gerçekleşirken jeolojik olaylarda olduğu gibi bazı reaksiyonlar ise 
milyonlarca yılda ancak tamamlanabilir.

Kimyasal reaksiyon hızların incelenmesi doğa olaylarının da daha 
iyi anlaşılmasını sağlar. Reaksiyonların daha hızlı gerçekleşmesinin 
sağlanması zaman ve maliyet açısından önem taşımaktadır. Örneğin 
havai fişekler ve doğal gaz patlaması gibi reaksiyonlar çok hızlı 
gerçekleşirken; demirin paslanması gibi reaksiyonlar ise çok yavaş 
gerçekleşir. Vücudumuzda gerçekleşen reaksiyonların hızlı veya yavaş 
olması sağlığımızı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir. Siz de 
hızlı ve yavaş gerçekleşen reaksiyonlara örnek veriniz. 

1.2 Derişim ve Hız 

H2(g) + I2(g)    2HI(g)

Yukarıda verilen reaksiyondaki gibi kapalı kapta ve gaz fazında 
gerçekleşen bir tepkimenin, başlangıç anından itibaren tepkimeye giren 
maddelerin derişimlerinin zamanla nasıl değişeceğini irdeleyelim. 

Reaksiyonun devam ettiği süre içerisinde genellikle litrede mol 
(molarite) cinsinden ifade edilen H2 ve I2 miktarları azalacaktır. 
Reaksiyonda oluşan HI’ün derişimi ise artış gösterecektir. Reaksiyon 
hızı, derişimdeki değişimlerin hangi ölçüde olduğunun bir ifadesidir. 
Bir başka ifadeyle, reaksiyona girenlerden veya ürünlerden birinin 
derişimindeki değişmenin, bu değişmenin gerçekleşmesi için geçen 
zamana bölümüdür.

Madde derişimi, madde formülünün köşeli parantez içinde 
yazılmasıyla gösterilir. Örneğin; [H2], [I2] ve [HI] gibi simgelerle madde 
derişimi ifade edilir. ∆c(HI) simgesi ise hidrojen iyodürün derişimindeki 
değişme miktarını ifade etmektedir. Reaksiyona girenlerin derişimlerinde 
azalma olduğu için hız ifadesinde eksi, ürünlerin derişiminde ise artma 
olduğu için artı işareti kullanılır. Hız biriminde zaman; saniye, dakika, 
saat cinsinden olabileceği gibi SI birim sisteminde M s-1 cinsinden de 
alınabilir. 

Reaksiyon hızı; r, R veya n sembollerinden biriyle gösterilebilir. Biz 
reaksiyon hızı için "r" sembolünü kullanacağız.
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r
∆c(H

2) ∆c(I2
)

∆t ∆t
= =- - ∆c(HI)

∆t= 1
2

Herhangi bir anda H2’in derişiminin bir saniyede 0,02 mol L-1 

azaldığını varsayalım. H2’in derişimindeki harcanma hızı 0,02 mol L-1 

s-1 olacaktır. Reaksiyonda tüketilen her mol H2 veya I2 için iki mol HI 
oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla aynı zaman aralığında H2’in ve I2'un 
derişimi 0,02 mol L-1 azalırken HI’ün derişimindeki artış hızı 0,04 mol 
L-1 s-1 olmaktadır. Dikkat edilirse HI’ün derişimine göre bulunan oluşum 
hızı, H2 veya I2’un derişimine göre bulunan harcanma hızıyla sayısal 
olarak aynı değildir.

Reaksiyon ya da oluşan maddeye göre hız, o maddenin tepkimedeki 
katsayısı ile orantılıdır. Örneğin; reaksiyonda 1 mol H2 ve 1 mol I2’tan 
2 mol HI oluştuğunda, HI’ün oluşum reaksiyonuna ait hız ifadeleri 
aşağıdaki gibidir.

Grafik 2.1’de HI, H2 ve I2 derişimlerinin zamanla değişimini gösteren 
eğriler görülmektedir. Grafik incelendiğinde HI’ün derişiminin sıfırdan 
başlayarak başlangıç anından itibaren hızla arttığı görülür. Aynı süre 
içinde H2 ve I2’un derişimi ise hızla azalma gösterir. Reaksiyon ilerledikçe 
derişimlerin daha yavaş değiştiği görülür. Maddeler tüketildikçe 
reaksiyon hızı azalır. 

Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyonun hızı genellikle zaman 
ilerledikçe değişir. 

rH2
=

rI2
=

∆t (s)HI’ün oluşum hızı     = 
∆c(HI) (mol L-1)

rHI=

∆c(H2) (mol L-1)
H

2
’in harcanma hızı = ∆t (s)

H2(g) + I2(g)    2HI(g) reaksiyonu için hız bağıntıları ise;

∆c(I2) (mol L-1)
I2

’un harcanma hızı = -

-

∆t (s)
şeklindedir.

r =
∆c(giren) (mol L-1)

∆t (s)
- r =

∆c(ürün) (mol L-1)

∆t (s)

Bir reaksiyonda girenlerin ve ürünün genel hız bağıntısı aşağıdaki 
gibi yazılır.

Grafik 2.1 H2(g) + I2(g)    2HI(g) 

tepkimesinin derişim - zaman grafiği

D
er

iş
im

 (m
ol

 L
-1

)

Zaman (s)

[HI]

[H2] ve [I2]

0

1

2
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1.  H2(g) + I2(g)    2HI(g) reaksiyonunda 100 s’lik bir zaman 
içinde HI’ün derişimi 1,5 mol L-1’den 2 mol L-1’e çıkmaktadır. Buna göre 
HI’ün oluşma hızını bulunuz. 

Çözüm 

HI'ün derişimi 100 s'de (2-1,5) = 0,5 mol L-1 arttığına göre;

2.  Yukarıdaki reaksiyona göre HI’ün oluşum hızı 5 x 10-3 mol L-1 s-1 

olduğuna göre H2’in harcanma hızını bulunuz.

Çözüm 

H2'in harcanma hızı HI’ün oluşma hızının yarısına eşit olacağı için;

rHI

∆c
(HI) 0,5 mol L-1

5 x 10-3 mol L-1 s-1 olarak bulunur.
∆t 100 s

= = ⇒

 Örnek

1 mol H
2

2 mol HI

rHI
rH2

rH2

rH2

(5 x 10-3 mol(HI)L-1 s-1)

(2,5 x 10-3 mol(H2) L
-1 s-1) olur.

=

=

=

1
2

1. N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) reaksiyonunda NH3’ın oluşum 
hızı 2,30 mol (NH3) L-1 saat-1 olduğuna göre, H2 ve N2’un harcanma 
hızını bulunuz. 

  Cevap: H2’e göre 3,45  N2’a göre 1,15 mol L-1 saat-1

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.3 Anlık ve Ortalama Reaksiyon Hızları
Reaksiyon hızlarından bahsederken ortalama ve anlık hız 

kavramlarını birbirinden ayırabilmemiz gerekir. Bunu aşağıda verilen 
örnek bir kimyasal reaksiyonda görelim.

H2O2(suda)    H2O(s) + 1
2O2(g)

Hidrojen peroksidin %3-%5’lik çözeltisi, oksijenli su diye bildiğimiz 
antiseptik özelliğe sahip bir maddedir. Hidrojen peroksidin bozunması 
sırasında, oksijen gazı açığa çıktıktan bir süre sonra reaksiyon 
tamamlanır. 

Reaksiyonun hızını hidrojen peroksidin harcanması veya oksijenin 
oluşumunu izleyerek tespit edebiliriz. Hidrojen peroksidin harcanma 
hızını reaksiyondan açığa çıkan oksijenin hacmini ölçerek, girenlerin 
miktarları ve kalan hidrojen peroksidin derişiminden bulabiliriz. Herhangi 
bir andaki değişmenin hızını ölçmek için grafiğe o anda bir teğet çizilerek 
teğetin eğimi hesaplanır. Eğim hesaplamak için teğet doğrusu üzerinde 
iki nokta belirlenir ve bu noktalara karşılık gelen derişim ve zaman 
değerleri tespit edilir. Daha sonra derişimlerin farkı zamanların farkına 
bölünerek eğim bulunur. Bu doğrunun eğimi reaksiyonun anlık hızı 
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olarak tanımlanır. Bu yöntemle bulunan değerler Tablo 2.1’de verilmiştir. 
Tablodaki değerlerden yararlanılarak hidrojen peroksidin bozunma 
değerlerine göre çizilen derişim-zaman grafiği Grafik 2.2'deki gibidir. 

Grafiğe t anında çizilen teğetin eğimini bulmak için kesikli çizgi ile 
gösterilen küçük alanı veya teğetin X ve Y eksenlerini kestiği noktaları 
kullanabiliriz. Teğetin X ve Y eksenlerini kestiği değerler alındığında;

Tepkime hızı = -1,70 mol L-1 / 2800 s-1 = -6,1x10-4 mol L-1 s-1 dir. 
Burada bulunan değer reaksiyonun t anındaki anlık hızıdır. 

Reaksiyonun, başlangıç anındaki hızını bulabilmek için reaksiyon 
hızının derişim-zaman grafiğinde t = 0 anında çizilen teğetten 
faydalanırız veya girenler karıştırıldıktan hemen sonraki çok kısa süre 
içinde girenlerin derişimindeki değişimini (∆c), zaman farkına (∆t) 
bölerek tepkimenin başlangıç hızını buluruz. 

 Anlık hız, zamana karşı derişi-
min grafiğe geçirilmesi ile elde 
edilen eğriye çizilen teğetin eği-
midir. Reaksiyon ilerledikçe anlık 
hız değişir.

Grafik 2.2 Hidrojen peroksidin bozunma reaksiyonu ile ilgili derişim-zaman grafiği

[H
2O

2] m
ol

 L
-1

Zaman(s)

Zaman 
(s) [H2O2] M ∆t (s) ∆c(H2O2) M

∆c(H2O2) M
∆t (s)

-

0 2,34

200 2,04

400 1,75 400 - 0 1,75-2,34 = - 0,59 14,75 x 10-4

600 1,50

800 1,30 800 - 400 1,30-1,75 = - 0,45 11,25 x 10-4

1200 1,00 7,5 x 10-4

1600 0,73 1600 - 1200 0,73-1,00 = - 0,27 6,75 x 10-4

2000 0,58 2000 - 1600 0,58-0,73 = - 0,15 3,75 x 10-4

Tablo 2.1 Derişimin hıza etki değerleri

H2O2'in derişimindeki değişim ve H2O2'in harcanma hızındaki değişim 
görülmektedir. Hidrojen peroksit derişimi zamanla azaldığı için hız 
ifadesi eksi işareti ile gösterilir. Son sütundaki veriler ortalama reaksiyon 

Tablo 2.1'de H2O2(aq)    H2O(s) + 1
2O2(g)   reaksiyonuna göre,
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rort

∆c(giren)

∆t
= -

∆c(ürün)

∆t
=

r(t)

dc(giren)

dt
= -

dc(ürün)

dt
=

1.  C3H8(g) + 5O2(g)    3CO2(g) + 4H2O(g) reaksiyonundaki 
maddelerin anlık hızlarını karşılaştırınız.

Çözüm dc(giren)

dt
-

dc(ürün)

dt
==rt

 Örnek

Reaksiyonda, giren ve ürünlerin katsayıları dikkate alınarak 
eşitlik kurulur. Bunun için reaksiyon denkleminde giren ve ürünlerin 
katsayıları hız denkleminde paydaya yazılır.

-rC3H8  =  =  = -1
5  rO2

1
3  rCO2

1
4  rH2O

dc(C3H8)
dc(O2)

dt 5dt
- -

dc(CO2) dc(H2O)

3dt 4dt
= = ==rt

2. N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)  reaksiyonunda herhangi bir 
zamanda [H2] = 0,652 M iken, bu andan 15 dakika sonra [H2] derişimi 
0,628 M olmaktadır. Bu süre içinde mol L-1 s-1 cinsinden ortalama 
reaksiyon hızını hesaplayınız.

Çözüm
Örnekte verilen değerlerden hareketle H2'in hızını; H2'in hızından 

yararlanarak da reaksiyonun ortalama hızını bulabiliriz.
Tepkimenin ortalama hız ifadesi aşağıdaki gibidir.

Bu değer ortalama hız değeri olduğundan 1200-2000 saniye 
arasındaki zaman dilimleri için de geçerlidir. Zaman aralığı ne kadar 
küçük olursa hesaplanan hız da o kadar gerçeğe yakın olur. Zamandaki 
fark (∆t) değeri 0’a yaklaştıkça reaksiyon hızı Grafik 2.2’de gösterilen 
eğriye çizilen teğetin eksi eğimine eşit olacaktır. Derişim-zaman grafiğine 
çizilen teğetin eğiminden belirlenen reaksiyon hızı reaksiyonun anlık 
hızı yani teğetin eğriye temas noktasındaki zamana karşılık gelen hızdır.  

Ortalama ve anlık tepkime hızlarını formülle ifade etmek 
gerekirse;aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. Formüldeki rort, reaksiyonu-
nun ortalama hızını, r(t) ise reaksiyonun (t anındaki) anlık hızını göster-
mektedir. 

hızının sabit olmadığını yani zamanla azaldığını gösterir. Reaksiyona 
girmeyen (kalan) hidrojen peroksidin derişimi azaldıkça tepkime daha 
yavaş ilerler. 1200. saniyeden 2000. saniyeye kadar geçen sürede hızın 
ortalama değeri; 

1200. saniyede [H2O2] = 1,00 M, 

2000. saniyede [H2O2] = 0,58 M olduğundan, 

= 0,42 mol L-1 / 800 s-1 = 5,25x10-4 mol L-1 s-1 dir.
∆c
∆t

rort

∆c(NH3) ∆c(N2) ∆c(H2)

2 x ∆t ∆t 3 x ∆t
= = - -=
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1.4 Reaksiyonların Hızlarına Göre Karşılaştırılması
Kimyasal reaksiyon hızları birbirinden oldukça farklıdır. Nötürleşme, 

patlama gibi reaksiyonların hızları saniye veya mikrosaniye ile 
ölçülürken bunun yanında jeolojik ve tektonik olaylardaki reaksiyonların 
hızları oldukça yavaştır. Jeolojik değişimler milyonlarca yıl sürebilir. 

Kalitesiz kömürdeki kükürdün yanması ve doğal gaz olarak kullanılan 
metan gazının yanması hızlı reaksiyonlara örnektir. (Resim 2.1)

 S(k) + O2(g)    SO2(g)

 CH4(g) + 2O2(g)    CO2(g)+ 2H2O(g)

Laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğimiz pek çok reaksiyondan biri 
olan asit ve bazlardan tuz eldesi de hızlı bir reaksiyondur. 

 HCl(s) + NaOH(aq)    NaCl(aq)+ H2O(s)

Trafik kazalarında cankurtaran olarak görev yapan airbaglerdeki 
(hava yastığı) reaksiyon, hızlı oluşan reaksiyonlara örnektir (Resim 
2.2). Hava yastığında bulunan NaN3 (sodyum azotürün) bozunması, bol 
miktarda azot gazının oluşumunu sağlar. Hava yastığı içerisinde katı 
hâlde bulunan NaN3, KNO3 ve SiO2 üç aşamada reaksiyona girer. 

• 2NaN3    2Na + 3N2(g) 

• 10Na + 2KNO3     K2O + 5Na2O + N2(g)  

• K2O + Na2O + 2SiO2    alkali silikat (K2SiO3  +  Na2SiO3)

Suyun oluşumu sırasında hidrojen ve oksijen bir patlama ile 
kendiliğinden hızlı bir şekilde reaksiyona girer. 

 H2(g) + O2(g)    H2O(s) + enerji

Diğer taraftan bir yanma türü olan paslanma reaksiyonları oldukça 
yavaş gerçekleşir (Resim 2.3).

 2Fe(k) + 3
2O2(g)   Fe2O3(k)

Sindirimin bir aşaması olan yağ, protein veya karbonhidratların 
hidrolizi de yavaş reaksiyona örnektir.

 C3H5(OCOR)3+ 3H2O    C3H5(OH)3 + 3RCOOH

       Trigliserit (Nötr yağ)                            Gliserin               Yağ asidi

Resim 2.1 Kömürün yanması

Resim 2.2 Hava yastığı 

Resim 2.3 Paslanma 

rort
[0,628 - 0,652] mol L-1 0,024 mol L-1

⇒ 8,89 x 10-6 mol L-1 s-1 bulunur.

3 x 900 s 2700 s
= =-

rort

∆c(H2)

3 x ∆t
= - ∆t = 15 min x 60 s min-1 = 900 s
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Yanma ve Patlamalar 

Yanma ve patlama tepkimeleri arasında çok ince bir çizgi vardır.
Yani ikisi arasında fark pek fazla değildir. Patlama gittikçe artan bir 
hızla ilerleyen, durdurulamayan ve kendi kendini besleyen bir yanma 
tepkimesidir. Yanma ve patlama tepkimelerinin mekanizmalarını 
bilirsek, bu olaylardan birini gerçekleştirip diğerinden kaçınabiliriz. 
Örneğin aşağıdaki tepkime farklı iki şekilde gerçekleşebilir.

2H2(g)+O2(g)    2H2O(s) + ısı

Bu tepkime kontrollü olarak gerçekleştirilirse bir uzay gemisini 
yörüngesine yerleştirmek için gereken enerji ve itici güç sağlanabilir.
Isısal patlama adı verilen bir patlama şeklinde, ekzotermik tepkime 
ısısı ortamdan yeterince hızlı uzaklaştırılamaz. Tepkime karışımının 
sıcaklığı gittikçe artar. Sıcaklık arttıkça da reaksiyon hızı kontrolsüz bir 
biçimde artar. Patlama tepkimelerinin bir nedeni de aşağıdaki hidrojen 
ve oksijenin tepkimesinde gösterilen dallanmış zincir mekanizmasıdır.

1.  H2  +  O2     HO2
.  +  H.  (Başlama)

2.  HO2
.  +  H2    HO.  +  H2O

3.  HO.  +  H2    H.  +  H2O

4.  H.  +  O2      O.  +  HO.  (Dallanma)

5.  O.  +  H2      HO.  +  H.
6.  O.  +  O.  +  M    O2  +  M.  (Sonlanma)

Serbest radikaller, bir ya da daha çok sayıda eşleşmemiş elektron 
içeren ve son derece etkin molekül parçalarıdır. Yukarıda görüldüğü gibi 
birinci basamakta serbest radikal oluşur. İkinci ve üçüncü basamakta 
tüketilen her serbest radikal yerine bir ürün ve yine bir serbest radikal 
oluşur. Bu iki basamak, tepkimenin zincirleme bir şekilde ilerlemesini 
sağlar. Dördüncü ve beşinci basamaklarda ise bir serbest radikal ile 
bir molekül birleşerek iki yeni serbest radikal oluşturur. Yeni dallar 
oluştukça serbest radikal sayısı artar. Tepkime patlayıcı bir nitelik 
kazanır.

Bir yanma tepkimesinin patlayıcı olmasını önlemek için kullanılan 
yöntemlerden biri, girenlerden birinin derişimini çok düşük tutmaktır.
Bu durumda tepkime hızı düşer. Diğer yöntem ise radikallerden enerji 
alabilecek M gibi bir madde ilave etmektir. Uyarılmış M maddesinin 
(M*) enerjisi de başka radikallerin oluşmasını sağlayamaz ve dağılır. 
Ayrıca serbest radikallerin sayısını azaltmak için serbest radikallerle 
tepkimeye girebilen bir M maddesi de kullanılabilir. Patlamaları 
önlemenin diğer bir yolu da gaz karışımlarını düşük basınçta tutmaktır.
Düşük basınçta, oluşan serbest radikallerin bir çoğu, tepkimeye 
girmeden bulundukları kabın çeperlerine çarparak enerjilerini yitirirler. 
Son basamaktakine benzer tepkimelere girerek birleşip yok olurlar. 
Oysa yüksek basınçlarda serbest radikaller, kabın çeperlerine 
ulaşmadan giren moleküller ile çarpışıp başka radikaller oluştururlar. 
Böylece sürekli yanma yerine patlama olasılığı artar.

Petrucci, Genel Kimya II.

 Okuma Metni

Resim 2.4  H2(g)'nın 
 patlaması 



2.
BÖLÜM

REAKSİYON HIZININ BAĞLI 
OLDUĞU ETKENLER

Havai fişek; potasyum nitrat (KNO3 ), kükürt ve meşe odunu kömürünün karışımı ile yapılan, 
gök yüzünde renkli gösterilerde kullanılan kutlama aracıdır. Havai fişekler bakır, çinko, sodyum gibi 
maddelerle renklendirilir. 

Yukarıda resimde görülen havai fişeklerin patlama reaksiyonlarının nasıl gerçekleştiğini hiç 
düşündünüz mü? Havai fişeklerin hızlı bir şekilde patlatılabilmesi için neler yapılması gereklidir? 

İçerik
1. Derişimler ve Reaksiyon Hız Bağıntıları

• Tek Basamaklı Reaksiyonlarda Hız 
İfadesi

• Çok Basamaklı Reaksiyonlarda Hız 
İfadesi

2. Reaksiyon Sıcaklığının Hıza Etkisi

• Aktivasyon Enerjisi (Aktifleşme Enerjisi)

3. Reaksiyonlarda Katalizör Kullanımı

4. Homojen Katalizörler

5. Heterojen Katalizörler

• Heterojen Faz Reaksiyonunu Nasıl 
Hızlandırabiliriz?
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2.1 Derişimler ve Reaksiyon Hız Bağıntıları
Reaksiyon hızları, çoğunlukla reaksiyona giren maddelerin 

derişimlerine bağlıdır. Reaksiyonlarda başlangıçta reaksiyona girenlerin 
derişim değerleri yüksek olduğu için hız da buna bağlı olarak yüksektir. 
Reaksiyon süresince girenlerin derişimleri azalacağından reaksiyon 
hızının da azaldığını öğrenmiştiniz. O hâlde sabit sıcaklıkta reaksiyon 
hızının giren madde derişimi ile orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunu; 

Hız     giren maddelerin derişimi        şeklinde ifade edebiliriz. 
Bu ifadeden; 

Hız = k x giren maddelerin derişim          eşitliği elde edilir. 
Burada k, hız sabitini göstermektedir.

Tek Basamaklı Reaksiyonlarda Hız İfadesi

Gaz fazında gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin deneysel olarak 
bulunan hız ifadelerini inceleyelim. 

a) 2NO2(g)    N2O4(g )  Hız = k[NO2]
2

b) H2(g) + I2(g)   2HI(g)  Hız = k[H2] [I2]

Reaksiyonların hız ifadelerinden görüleceği gibi reaksiyon 
hızı, girenlerin derişimleri cinsinden belirtilmiştir. Ayrıca reaksiyon 
denklemindeki stokiyometrik katsayılar derişimlere üs olarak yansımıştır. 
Dolayısıyla hız ifadesinden de anlaşılacağı gibi bir kimyasal reaksiyonun 
hızı reaksiyona giren türlerin derişimleri ile ilişkilidir. Sizce bu hız ilişkisi 
tepkimeye giren maddeler katı veya sıvı olduğunda da geçerli midir? 
Bunu aşağıdaki tepkimeleri ve hız ifadelerini inceleyerek açıklayalım. 

(I) CaCO3(k)    CaO(k) + CO2(g)  Hız = k

(II) 2HCl(suda) + CaCO3(k)    CaCl2(suda) + CO2(g)+ H2O(s)

       Hız = k[HCl]2

I. reaksiyonda CaCO3 katı olduğu için derişimi 1 kabul edilir. 
Dolayısıyla reaksiyon hızına etkisi olmaz. Bu durumda reaksiyonun hız 
ifadesi r = k olur. Deneysel verilerden elde edilen hız denklemi de bunu 
doğrulamaktadır. 

II. reaksiyonda ise katı olan CaCO3 derişimi, aynı şekilde 1 kabul 
edileceğinden reaksiyon hızına etkisi olmayacaktır. Bu reaksiyonda 
derişimi değişen ve dolayısıyla hızı etkileyen HCl'dür. Deneysel veriler 
bu reaksiyonun hız ifadesinin r = k [HCl]2 olduğunu göstermiştir.  

Yukarıdaki hız ifadelerinden de anlayacağınız gibi, hız bağıntıları  
tepkimeye giren maddelerin molar derişimleri cinsinden ifade edilir. 
Örneğin,

H2(g) + I2(g)   2HI(g)  tepkimesinde; 

H2 ve I2'un molar derişimlerini [H2], [I2] veya C(H2), C(I2) şeklinde 
gösterebiliriz. Buna göre yukarıdaki tepkimenin deneysel olarak 
belirlenen hız bağıntısını;

r = k[H2] [I2]  olarak ifade edebildiğimiz gibi, 

r = k C(H2) C(I2)  olarak da ifade edebiliriz.

 Reaksiyon denklemlerinde bile-
şiklerin veya iyonların sulu çözel-
tide bulunduğunu belirtmek için 
(aq) veya (suda) nitelemesi alt 
indis olarak kullanılmıştır.
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Her tepkimenin hız ifadesinin deneysel olarak bulunduğunu 
biliyorsunuz. Tepkimeye girenlerin derişimleri değiştirilerek tepkime 
hızındaki değişim tespit edilip genel hız ifadesi oluşturulur. Örneğin;

F2(g) + 2ClO2(g)    2FClO2(g)   reaksiyonu için sabit sıcaklıkta 
yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Bu verilerden yararlanarak 
tepkimenin hız ifadesini bulalım.

Deney 
Numarası [F2] [ClO2] 

Başlangıç Hızı 
(mol L-1 s-1) 

1 0,10 0,01 1,2 x 10-3

2 0,10 0,04 4,8 x 10-3

3 0,20 0,01 2,4 x 10-3

1 ve 3. deney verilerine göre ClO2 derişimi sabit tutulup, F2 derişimi 
iki kat artırıldığında hız da iki kat artmıştır. Yani hız, F2 derişimi ile doğru 
orantılıdır (r  [F2]).

Diğer taraftan 1 ve 2. deney verilerine göre ise F2 derişimi sabit 
tutulup ClO2 derişimi dört kat arttığında hız da dört kat artmıştır. Yani hız 
ClO2'in derişimi ile de doğru orantılıdır (r  [ClO2]). 

Bu durumda tepkime hızı F2 ve ClO2'ın derişimleri ile doğru orantılıdır 
(r  [F2] [ClO2]). Buna göre hız ifadesi;

r = k [F2] [ClO2] veya    r = k C(F2) C(ClO2)     şeklinde olur. 

Peki, sizce hız ifadesindeki k sabitinin değeri girenlerin derişimi 
değiştikçe değişir mi? 

Yukarıdaki tabloda verilen 1.deney sonuçlarını kullanarak 
reaksiyonun hız ifadesinden k değerini hesaplayalım: 

k =                  =

= 1,2 M-1 s-1

r = k [F2] [ClO2] ⇒  
r

[F2] [ClO2]

1,2 x 10-3 M s-1

(0,10 M) (0,01 M)

=                  
1,2 x 10-3 s-1

10-3 M

2. deneyde,

k =                                   ⇒     k = 1,2  M-1 s-1 bulunur.
4,8 x 10-3 M s-1

(0,10 M) (0,04 M)

3. deneyde ise,

k =                                   ⇒     k = 1,2  M-1 s-1 bulunur.
2,4 x 10-3 M s-1

(0,20 M) (0,01 M)
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Sonuç olarak buradan da görüldüğü gibi bir kimyasal reaksiyonda 
deneysel olarak belirlenen hız ifadesinde k sabitinin değeri, derişimler 
değişse bile sıcaklık aynı kaldığı sürece değişmez. Derişimlerdeki artış 
hız sabitini değiştirmez. Bu nedenle derişimdeki artışa bağlı olarak 
gerçekleşen reaksiyon hızındaki artış sınırlı olacaktır. Bu durumda 
hız ifadesi gereğince hızın büyüklüğünde başlıca etkin değişken k hız 
sabitidir. 

k sabitinin birimini aşağıda verilen tepkimelerin hız ifadelerini 
kullanarak bulalım.

CaCO3(k)    CaO(k) + CO2(g)             r = k

reaksiyonunda k’nın birimi hız birimi ile aynı olacaktır. Hız birimi M s-1 

olduğuna göre k’nın birimi de M s-1 olacaktır. 

2HCl(suda) + CaCO3(k)    CaCl2(k) + CO2(g)+ H2O(s)

reaksiyonunun hız ifadesi r = k [HCl]2 olduğuna göre k’nın birimi;

M s-1 = k (M2)  ⇒  k = M-1 s-1   olacaktır. 

Bu örneklerden görüldüğü gibi k sabitinin birimi hız ifadesinde yer 
alan terimlerle ilişkilidir. Reaksiyonun hız ifadesi, reaksiyonun deneysel 
olarak belirlenen bir özelliğidir ve genellikle reaksiyona ait kimyasal 
eşitliğin stokiyometrisinden yazılamaz. 

 Örnek

2NO(g) + O2(g)    2NO2(g) reaksiyonuna ait 30 oC’ta elde 
edilen başlangıç anında farklı derişimlerdeki hız değerleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Reaksiyonun hız bağıntısını ve hız sabitini bularak 
birimini belirleyiniz.

Çözüm

Verilen değerler dikkatle incelendiğinde ilk üç deneyde NO’in 
derişimi sabit iken O2’in derişimi ile hız değişmektedir. Örneğin; 1 ve 2. 
deneylerin sonuçları incelendiğinde O2’in derişimi iki katına çıkarken hız 
da iki katına, 1 ve 3. deneylerin sonuçlarına göre ise O2’in derişimi üç 
katına çıkarken hız da üç katına çıkmıştır. O hâlde hız, O2 derişimi  ile 
orantılıdır (r α [O2]). 

Deney 
Numarası

Başlangıç Derişimi (mol L-1)
Başlangıç Hızı 

(mol L-1 s-1)

[NO] [O
2
] NO

2’in oluşum hızı  

1 0,1 0,1 7 x 10-6

2 0,1 0,2 14 x 10-6

3 0,1 0,3 21 x 10-6

4 0,2 0,3 84 x 10-6

5 0,3 0,3 189 x 10-6
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1. 2ICl(g) + H2(g)    I2(g) + 2HCl(g)  reaksiyonu için belli 
bir sıcaklıkta aşağıdaki deneysel veriler elde edilmiştir. Bu verileri 
kullanarak, 

a) Reaksiyonun hız ifadesini bulunuz.

b) k hız sabitinin değerini ve birimini bulunuz.

           Cevap: a) r = k [ICl] [H2]         b) k = 1,64 x 10-7 M-1 s-1

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Deney 
Numarası

Başlangıç Derişimi (mol L-1) Başlangıç Hızı 
(mol L-1 s-1)[ICl] [H2]

1 1,50 1,50 3,7 x 10-7

2 3,00 1,50 7,4 x 10-7

3 3,00 4,50 22,2 x 10-7

4 ve 5. deney sonuçları incelendiğinde NO derişimi değişirken bu 
defa O2’in derişimi sabit tutulmaktadır. NO’in derişimi (3-4’te) iki kat 
artarken hız dört kat artmaktadır. NO’in derişimi (3-5’te) üç kat artarken 
hızda dokuz katlık bir artış görülür. Bu durumda hız NO derişiminin 
karesiyle orantılıdır (r  [NO]2). Buna göre verilen reaksiyonun hız 
ifadesi, 

r = k [NO]2 [O2]  şeklindedir.

Hız sabitini bulabilmek için tabloda aynı satırdaki istenilen deney 
verileri alınarak hız denkleminde yerine konur. Örneğin, 3. deney 
verilerini ele alalım. Buna göre;

21 x 10-6 mol L-1 s-1 = k (1 x 10-1 mol L-1)2 (3 x 10-1 mol L-1)

21 x 10-6 mol L-1 s-1

21 x 10-s mol L-1 s-1

(1 x 10-2 mol2 L-2) (3 x 10-1 mol L-1)

3 x 10-3 mol3 L-3

k =

  = ⇒   k = 7 x 10-3 L2 mol-2 s-1

Çok Basamaklı Tepkimelerde Hız İfadesi

Gaz fazında gerçekleşen, 

2NO2(g) + F2(g)    2NO2F(g)        tepkimesininin deneysel olarak 
belirlenen hız ifadesi; r = k [NO2] [F2]  şeklindedir. 

Verilen reaksiyon denklemine göre hız ifadesinin ise r = k [NO2]
2 [F2]   

olacağı tahmin edilir.
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 2NO2(g) + F2(g)    2NO2F(g)
      2 mol          1 mol

Deneysel olarak belirlenen hız ifadesinin tahmin edilenden farklı 
olmasının nedenini irdeleyelim.

Hız ifadesinin  r = k [NO2] [F2] şeklinde olması 1 mol NO2 ile 1 mol 
F2'un reaksiyona girdiğini gösterir. Bu durumda, 

2NO2(g) + F2(g)    2NO2F(g) tepkimesinin tek basamakta 
gerçekleşmediğini düşünebiliriz. Yani bu tepkimeye ulaşabilmek için, bir 
veya daha fazla ara reaksiyonun oluşması gerekir.

Deneysel sonuçlar,

2NO2(g) + F2(g)    2NO2F(g)            tepkimesinin aşağıda gösterildiği 
gibi hızları farklı 2 ara reaksiyondan oluştuğunu göstermiştir.

I. NO2(g) + F2(g)   NO2F(g)+ F(g) (Yavaş)

II. NO2(g) + F(g)   NO2F(g)  (Hızlı)  

2NO2(g) + F2(g)    2NO2F(g)    tepkimesi elde edilir. Bu 
tepkimenin deneysel olarak belirlenen hız ifadesi (r = k [NO2] [F2]) 
incelendiğinde bu ifadenin yukarıdaki yavaş olan I. reaksiyon için yazıldığı 
görülecektir. 

Bir kimyasal reaksiyon, birbirini izleyen bir seri reaksiyonun 
toplamından oluşuyorsa bu seri reaksiyonların bütününe reaksiyon 
mekanizması adı verilir. Mekanizmadaki her bir adımın ayrı bir hız 
ifadesi vardır. Burada olduğu gibi bir kimyasal reaksiyonda hızı en yavaş 
basamak belirler. Bunu aşağıdaki gibi bir benzetim ile açıklayabiliriz. 

Üç kişilik bir bayrak takımında atletler farklı hızlarda koşacaktır. 
Takımın başarılı olması sanki en hızlı atlete bağlı gibi düşünülse de 
en yavaş koşan atlet gayret göstermedikçe takımın madalya alma 
ihtimali hemen hemen yoktur. Başarıyı belirleyen en yavaş atlet olduğu 
gibi birden fazla basamakta gerçekleşen tepkimelerde de en yavaş 
basamak hızı belirler. 

Örnekteki hız ifadesi r = k [NO2] [F2] incelendiğinde reaksiyona giren 
maddelerin derişimlerinin üstlerinin 1 olduğu görülür. Bu üstlerin toplamı 
ise (1 + 1) toplam reaksiyonun mertebesi olarak belirtilir.

Örnekteki toplam tepkime, 

2NO2(g) + F2(g)    2NO2F(g)         incelendiğinde 2 molekül NO2(g) 
ve F2'un reaksiyona girdiği görülecektir. Burada reaksiyona toplam 3  
molekül girmektedir. Bu özellik, molekülerite kavramı ile ifade edilir.

Reaksiyona giren molekül sayısına molekülerite adı verilir.

Bu örnekten görüldüğü gibi mekanizmasında iki ara basamak olan 
bu toplam tepkimenin moleküleritesi 3'tür. Mekanizmadaki yavaş adımın 
hız ifadesinden belirlenen reaksiyon mertebesi ise 2'dir. Burada olduğu 
gibi molekülerite reaksiyon mertebesine eşit olmayabilir.

Reaksiyonlar toplandığında;
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Aşağıda hız ifadeleri ile birlikte verilen reaksiyonların mertebesini ve 
moleküleritesini belirleyiniz. 

a) 2N2O5(g)    4NO2(g) + O2(g) r = k [N2O5] 

b) O3(g) + NO(g)    NO2(g) + O2(g) r = k [O3] [NO2]

c) 2NO(g) + 2H2(g)    N2(g) + 2H2O(g) r = k [NO2]
2 [H2]

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

2.2 Reaksiyon Sıcaklığının Hıza Etkisi
Süt ve diğer kolay bozulabilir yiyecekler yaz mevsiminde kış 

mevsimine göre daha çabuk bozulurlar. Çünkü bozulma sırasında 
meydana gelen reaksiyonlar yüksek sıcaklıkta daha hızlı gerçekleşir. 

Hız, girenlerin derişimi ile k hız sabitinin çarpımına eşit olduğunu 
görmüştük. Bu bilgi doğrultusunda reaksiyon hızının bağlı olduğu 
değişkenleri, r = k Cn ile belirtilen genel hız ifadesi üzerinde irdeleyelim. 

Reaksiyon hızının, C'ye (derişim) bağlı olarak değiştiğini; derişimde-
ki değişimin k hız sabitini etkilemediğini önceden görmüştünüz. 

Sıcaklık artışı ile tepkime hızı arttığına göre sıcaklık artışı r = k Cn  
ifadesinde hangi değişkeni etkiler?

Sıcaklık arttıkça etkin çarpışma sayısının artışı ile reaksiyon hızlanır. 
Toplam tanecik sayısında bir değişim olmaz. O hâlde sıcaklık artışı           
r = k Cn ifadesinde C'yi (derişimi) etkilemez. Sıcaklık artışı sözkonusu 
ifadede k, hız sabitini etkilemektedir. Tablo 2.2'de görüleceği gibi k, hız 
sabiti sıcaklık artışı ile artmaktadır.

H2(g) + I2(g)    2HI2(g)    gibi tek basamakta gerçekleşen 
reaksiyonun hız ifadesi;

r = k [H2] [I2] dir. 

Bu reaksiyonun mertebesi 1 + 1 = 2 ve moleküleritesi 2'dir. Yani 
moleküleritesi ile reaksiyon mertebesi eşittir. 

Sonuç olarak çok basamaklı (mekanizmalı) reaksiyonlarda 
molekülerite ile reaksiyon mertebesi farklı olabilir. Bazı basit 
reaksiyonlarda molekülerite reaksiyon derecesine eşit olabilir. 

Reaksiyona 1 molekül giriyorsa unimoleküler tepkime veya 
monomoleküler tepkime adı verilir.

O3(g)    O2(g) + O(g)

Eğer reaksiyona 2 molekül giriyorsa bimoleküler tepkime;

2HI(g)    H2(g) + I2(g)

reaksiyona 3 molekül giriyorsa trimoleküler tepkime adını alır.

2NO(g) + O2(g)    2NO2(g) 

 r = k Cn formülündeki n, de-
neysel olarak belirlenmiştir.
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Tablodaki verileri kullanarak sıcaklık değişiminin, reaksiyon hızını ve reaksiyon hız sabitini nasıl 
etkilediğini hız denkleminizi yazarak arkadaşlarınızla tartışınız.

Etkinlik 2.1'i yaparak reaksiyon hızının sıcaklıkla değişimini gözlemleyelim.

Tablo 2.2 Sıcaklıkla hız sabitinin değişim değerleri 
(* Reaksiyon basamağında koyu yazılan maddenin tükenme veya oluşum hızını gösterir.)

Reaksiyon Hız ifadesi* Sıcaklık (K) Hız sabiti

Gaz fazı

H2 + I2    2HI
k [H2] [I2]

500 4,3x10-7 L mol-1 s-1

600 4,4x10-4 L mol-1 s-1

700 6,3x10-2 L mol-1 s-1

800 2,6 L mol-1 s-1

2HI    H2 + I2

k [HI]2

500 6,4x10-9 L mol-1 s-1

600 9,7x10-6 L mol-1 s-1

700 1,8x10-3 L mol-1 s-1

800 9,7x10-2 L mol-1 s-1

2N2O5    4NO2 + O2

k [N2 O5] 

298 3,7x10-5 s-1

318 5,1x10-4 s-1

328 1,7x10-3 s-1

338 5,2x10-3 s-1

2N2O    2N2 + O2 k [N2 O] 
1000 0,76 s-1

1050 3,4 s-1

2NO2    2NO + O2 k [NO2]
2 573 0,54 L mol-1 s-1

C2H6    2CH3 k [C2H6] 973 5,5x10-4 s-1

C3H6 (siklopropan)    Propen k [C3H6] 773 6,7x10-4 s-1

Sulu Çözelti

H+
 + OH-    H2O

k [H+] [OH-] 298 1,5x10-11 L mol-1 s-1

CH3Br + OH-    CH3OH + Br- k [CH3Br] [OH-] 298 2,8x10-4 L mol-1 s-1

C12H22O11 + H2O    2C6H12O6 k [C12H22O11] [H
+] 298 1,8x10-4 L mol-1 s-1
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Uyarı: Reaksiyon sırasında gaz 
çıkışı olacağı için iyi havalan-
dırılan bir ortamda çalışmaya 
dikkat etmeliyiz.

Kimyasal Reaksiyon Hızının Sıcaklıkla Değişiminin İncelenmesi

Etkinliğin Amacı

Reaksiyon hızının sı-
caklıkla değişiminin gözlen-
mesi 

Etkinliği Uygulayalım

• İki ayrı cam balonun içine 1'er g Fe tozu 
koyarak üzerine %20’lik HCl’den 25 mL 
ekleyiniz. 

• Bunzen beki ile cam balonlardan birini 
ısıtarak reaksiyonu gözlemleyiniz. 

• Diğer cam balondaki reaksiyonu ise ısıtma 
yapmadan gözleyiniz.

• Her iki cam balonla ilgili gözlemlerinizi 
kaydediniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

Hangi durumda reaksiyon daha hızlı gerçekleşmiştir? Nedenini 
tartışınız.

             Etkinlik 2.1

Araç ve Gereç

• Bunzen beki

• Cam balon (250 mL), 

2 adet

• Demir tozu

• %20’lik HCl çözeltisi

•	Tel kafes

•	Sacayak

•	Dereceli silindir

Sıcaklık artışı hemen hemen tüm reaksiyonların hızını artırır. 
Sıcaklığın yükselmesi ile moleküller daha fazla enerji ile hareket 
eder. Böylece reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Yani reaksiyona giren 
maddelerin reaksiyon verebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. 

Gaz fazında gerçekleşen; H2(g) + Cl2(g))    2HCl(g) reaksiyonunda 
H2 ve Cl2 molekülleri arasında bir çarpışma olabilmesi için, moleküllerin 
belli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Eğer gaz molekülleri belli 
bir enerjiden daha az bir enerji ile çarpışırlarsa çarpışmadan sonra 
herhangi bir reaksiyon vermeden birbirlerinden uzaklaşır. Moleküller 
belli bir enerjiden daha yüksek bir enerji ile çarpışırsa reaksiyon 
meydana gelir. Bir reaksiyon için gerekli minimum enerji "Aktivasyon 
Enerjisi, Ea" olarak adlandırılır. 

Grafik 2.3’te T1 ve T2 sıcaklıkları için moleküller arası enerji dağılımı 
eğrisi görülmektedir (T2 > T1). Reaksiyonun gerçekleşebilmesi için 
gerekli en az enerji diyagramda işaretlenmiştir (Ea). T1 sıcaklığında, bu 
en az enerjiye eşit veya daha yüksek enerjili moleküllerin sayısı, bu 
sıcaklık için çizilen dağılım eğrisinin altında kalan (a) alanı ile orantılıdır. 
T2 sıcaklığında ise bu en az enerjiye sahip ve daha yüksek enerjili 
moleküllerin sayısı bu sıcaklık için çizilen enerji dağılım eğrisinin altındaki 
(a + b) alanı ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça etkin çarpışmaların 
artan sayısı reaksiyon hızını da arttırmaktadır. Birim zamanda toplam 
çarpışma sayısının artması reaksiyon hızının artmasında etkili olacaktır. 
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Şekil 2.2 Reaksiyon ile sonuçlanmayan ve etkin olmayan çarpışma 

Cl2

Cl2
H2

H2

Grafik 2.3 T1 ve T2 sıcaklıklarında moleküller arasındaki enerji dağılımı. 
(Minumum enerjiye sahip moleküllerin sayısı, sırasıyla (a) ve (a + b) oranı ile 
doğru orantılıdır.) Maxwell-Boltzmann enerji dağılım eğrisi
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Çarpışmaların bir reaksiyonla sonuçlanması için en az iki şartın 
sağlanması gerekir. 

1.  Moleküller, uygun geometride (doğrultuda ve yönde) çarpışma-
lıdır.

2.  Çarpışma, molekülün atomlarının yer değiştirmesini sağlayabile-
cek enerjide olmalıdır.

H2

enerjisi zenginleşmiş
aktiflenmiş kompleksCl2

2HCl

Şekil 2.1  H2 ve Cl2 molekülleri arasındaki etkin çarpışma

Bir reaksiyonla sonlanan çarpışmalar etkin çarpışmalardır. Etkin 
çarpışmayı kısaca özetleyecek olursak sadece gerekli enerjiye sahip ve 
kararlı bağlar oluşturan uygun çarpışmalar, reaksiyonu meydana getirir. 
Bu tür çarpışmaya da etkin çarpışma adı verilir (Şekil 2.1). Yeterli 
enerjiye sahip olmayan uygun doğrultudaki ve yöndeki çarpışmalar ise 
reaksiyonu gerçekleştiremez (Şekil 2.2). 

 Gazların davranışı üzerinde 
çalışan James Clerk Maxvell 
(1831-1879) ve Ludwig Eduard 
Boltzmann (1844-1906) farklı 
sıcaklıklarda gaz moleküllerinin 
kinetik enerjilerinin dağılımı ile 
ilgili çalışmalarını sıcaklık artışı 
ile yüksek kinetik enerjili tane-
cik sayısının artışı arasındaki 
ilişkiyi belirlemişlerdir.  
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H2 ve Cl2’den HCl oluşum reaksiyonu;

H2(g) + Cl2(g)     2HCl(g) şeklindedir. Bu reaksiyon için çizilen 
Grafik 2.4 incelendiğinde Eai < Eag olduğu görülür. Bunun anlamı 
reaksiyona giren maddelerin (H2 + Cl2) potansiyel enerjilerinin ürünlerin 
(HCl) potansiyel enerjisinden büyük olduğudur. Yani reaksiyon 
ekzotermiktir. ∆E = Eai - Eag'dir. ∆E'nin işareti negatiftir (-). 

HCl'den H2 ve Cl2 oluşumuna ilişkin; 

2HCl(g)    H2(g) + Cl2(g)     reaksiyonu için çizilen Grafik 2.5 
incelendiğinde;  Eag < Eai olduğu görülür. Yani reaksiyona giren 
maddelerin potansiyel enerjisi ürünlerin potansiyel enerjisinden 
küçüktür. Bu durumda reaksiyon endotermiktir.  ∆E = Eai - Eag dir. ∆E'nin 
işareti pozitiftir (+).

Aktivasyon Enerjisi (Aktifleşme Enerjisi)

Moleküllerin esnek olmayan çarpışması sonucunda ürün meydana 
gelmeden önce kısa ömürlü bir tür oluşur. Yüksek enerjili bu kısa ömürlü 
tür hâline aktiflenmiş kompleks adını alır.

H2 ve Cl2 moleküllerinin aktiflenmiş kompleks aşamasından HCl 
ürününü verdiği zaman içinde, taneciklerin toplam enerjilerindeki değişim 
Grafik 2.4’te verilmiştir. İleri yönlü tepkimenin aktivasyon enerjisi (Eai), 
geri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi ise (Eag)’dir. 

Zaman

Grafik 2.4 Ekzotermik reaksiyonun 
Ep-Zaman diyagramı

Ep

Zaman

2HCl

Ep3

Ep2

Ep1

Eai

∆E = Eai - Eag 

aktiflenmiş 
kompleks

Eag

Grafik 2.5 Endotermik reaksiyonun 
Ep-Zaman diyagramı

Ep
aktiflenmiş 
kompleksEp3

Ep2

Ep1

Eai

∆E = Eai - Eag 

Eag

2HCl

H
2 + Cl2 

 Reaksiyondaki net enerji deği-
şimi (∆E veya ∆U, iç enerji deği-
şimi) aktivasyon enerjileri farkın-
dan hesaplanır. 

∆E = Eai - Eag

Hacim değişiminin olmadığı (top-
lam mol sayısı değişmiyor) gaz 
fazı tepkimelerinde aktivasyon 
enerjilerinin farkı reaksiyon en-
talpisine eşittir (∆E = ∆U = ∆H). 

 Aktivasyon enerjisini (Ea) düşük 
enerjili moleküllerin reaksiyon 
vermesine engel oluşturacak bir 
set gibi düşünebiliriz.

 Grafikler, aktiflenmiş komp-
leksin sadece ürüne dönüş-
tüğü düşünülerek çizilmiştir.

 Örnek
1.   Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen;

N2O(g) + NO(g)     N2(g)+ NO2(g)       reaksiyonunun aktivasyon 
enerjisi 209 kJ mol-1 ve entalpi değişimi -138 kJ mol-1 olduğuna göre 
potansiyel enerji-zaman grafiğini çizerek yorumlayınız.

Çözüm

N2O(g) + NO(g)    N2(g) + NO2(g)  reaksiyonunun Ep-zaman grafiği
Zaman

N2O+NO

N2 + NO2 

209 kJ

Eai

∆H = -138 kJ 

Eag = 347kJ

Ep aktiflenmiş 
kompleks
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Bu tepkimenin entalpi değişimi (-) olduğu için reaksiyon ekzotermiktir. 
Ekzotermik reaksiyonlarda reaksiyona girenlerin Ep'si ürünlerin 
Ep'sinden büyüktür. Dolayısı ile Eai < Eag olur. 

2.  Sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen;

2NOCl
(g)

    2NO (g) + Cl2(g)  reaksiyonunun aktifleşme enerjisi 
98 kJ ve entalpisi 76 kJ olduğuna göre potansiyel enerji-zaman grafiğini 
çizerek yorumlayınız.

Çözüm

2NOCl
(g)

    2NO(g) + Cl2(g) 
reaksiyonunun Ep-zaman grafiği

Ep

Zaman
2NOCl

2NO + Cl2 

Eai = 98 kJ 

∆H = 76 kJ 

Eag = 22 kJ Eai > Eag 

aktiflenmiş 
kompleks

Bu tepkimenin entalpi değişimi pozitif (+) olduğu için reaksiyon 
endotermiktir. Endotermik reaksiyonlarda reaksiyona girenlerin Ep’si 
ürünlerin Ep’sinden küçüktür. Dolayısı ile Eai > Eag olur.  Aktivasyon 
enerjisi arttıkça reaksiyon hızı azalır.

Aktivasyon Enerjisi

Etkinliğin Amacı

İstemlilik ve aktivasyon 
enerjisi arasındaki ilişkinin 
irdelenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• Birkaç gram katı amonyum dikromatı 
kuru bir tüpe koyunuz.

• Hazırlanan tüpü bir destek çubuğu 
vasıtasıyla yatay ve 15-20 derecelik bir 
açı yapacak şekilde sabitleyiniz. 

• Bek alevini tüpteki bileşiğin üst bölgesine 
yaklaştırarak ısıtınız.

             Etkinlik 2.2

Araç ve Gereç

• 2x20 cm’lik deney tüpü      

(1 adet)

• Destek çubuğu (1 adet)

• İkili bağlama parçası          

(1 adet)

• Bunzen kıskacı (1 adet)

• Bunzen beki

•  Amonyum dikromat 

[(NH4)2Cr2O7]

Bir tepkimenin aktivasyon enerjisinin tepkimenin istemliliğindeki 
rolünü Etkinlik 2.2'yi yaparak görelim.
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H
2(g)

 + I2(g)
    2HI(g) Eai = 175,89 kJ

2HI(g) 
    H2(g)

 + I2(g) Eag = 185,17 kJ

∆E = Eai - Eag

∆E = ∆H = 175,89 - 185,17

∆E = ∆H = -9,28 kJ 

Etkinlikten görüleceği gibi bir tepkimenin başlaması için aktifleşme 
enerjisinin aşılması gerekir. Bu aktiflenme enerjisi aşılamazsa tepkime 
istemli de olsa oda sıcaklığında kendiliğinden gerçekleşmez.

Tersinir bir reaksiyonun hangi yönde daha hızlı gerçekleşeceğini 
aktivasyon enerjisi ile tepkime hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdaki örneği 
irdeleyerek açıklayalım.

Tersinir bir reaksiyonda ileri ve geri tepkimelerin aktivasyon enerjile-
rini grafik üzerinde inceleyelim.

Ekzotermik olarak gerçekleşen bu tepkimede ileri yöndeki 
tepkimenin aktivasyon enerjisi (175,89 kJ), geri yöndeki tepkimenin 
aktivasyon enerjisi (185,17 kJ) olduğuna göre aktivasyon enerjisi küçük 
olan reaksiyon diğerinden daha hızlı gerçekleşecektir. Dolayısıyla 
HI’ün oluşum hızı (ileri yöndeki tepkime), HI’ün bozunma hızından (geri 
yöndeki tepkime) daha büyüktür. 

• Bu bölgede kırmızı dikromat bileşiği yeşile dönmeye başlayınca 
bek alevini çekiniz. Gözlemleriniz kaydediniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Yukarıdaki deneyin reaksiyonu,

(NH4)2Cr2O7(k)    N2(g)+ Cr2O3(k)+ 4H2O(g)  ∆H = -315 kJ mol-1 

      kırmızı            yeşil

şeklindedir. Bu reaksiyon oda sıcaklığında kendiliğinden gerçekleş-
mez. Neden?

2. Deney sırasında reaksiyon neden hızlı gerçekleşmiştir?

3. İncelenen reaksiyona ilişkin aktivasyon enerjisini ve reaksiyon 
entalpisini aşağıdaki grafik üzerinde irdeleyiniz. 

P
ot

an
si
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l E

ne
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Zaman
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Endüstride reaksiyonların hızlı gerçekleşmesi önemlidir. 

Örneğin; SO3 ve NH3 üretimini ele alırsak her ikisi de ekzotermik 
olan bu tepkimelerin,

2SO2 (g) + O2 (g)    2SO3(g) ∆H = -98,9 kJ mol-1

N2 (g) + 3H2 (g)    2NH3(g) ∆H = -91,88 kJ mol-1

teorik olarak gerçekleşmesi için ısı verilmesine ihtiyaç yoktur. Fakat 
düşük sıcaklıklarda ileriye doğru olan reaksiyon hızı oldukça yavaştır. 
Çünkü bu tepkimelerin ileri yönde aktivasyon enerjileri yüksektir. Dolayısı 
ile bu tepkimeler yüksek sıcaklıkta gerçekleşir. Çünkü reaksiyonda 
etkin çarpışma sayısını artırmak gerekir. Sıcaklık yükseldiğinde ise 
geri yöndeki reaksiyon gerçekleşir. Geri yöndeki reaksiyon oluşmadan 
ileri yöndeki reaksiyonu hızlandırmak için ortama aktivasyon enerjisini 
düşürecek maddeler eklenir.

2.3 Reaksiyonlarda Katalizör Kullanımı
Reaksiyonları gerçekleştirirken mümkün olduğunca düşük 

sıcaklıklarda hızını artırmak isteriz. Örneğin, ekzotermik bir reaksiyonun 
enerjisini azaltmak isterken sıcaklığı artırırsak aynı zamanda ürün 
verimini azaltmış oluruz. Üstelik sıcaklığı artırmak, endüstride ürün 
maliyetini artırmak demektir. Hâlbuki endüstride öncelikli olan, ürünü 
en kısa zamanda, en bol miktarda ve minumum maliyetle elde etmektir. 
Bu amaçla sıcaklığı fazla yükseltmeden hızı artırabilmek için çeşitli 
maddeler kullanılır. Bir reaksiyonda girenlerden ürünlere alternatif 
bir yol oluşturarak reaksiyonun; aktivasyon enerjisi daha düşük bir 
mekanizma üzerinden yürümesini sağlayan, böylelikle hızı artıran, 
reaksiyon sonunda ise oluşan ürünlerin bileşimini değiştirmeyen 
maddelere katalizör denir.

Grafik 2.6 İleri ve geri yöndeki tepkimelerin aktivasyon 
enerjilerinin karşılaştırılması

Ep

Zaman

H2 ve I2

2HI
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Eag=185,17 kJ

aktiflenmiş 
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Katalizörün Reaksiyon Hızına Etkisi

Etkinliğin Amacı

Katalizör kullanarak reaksiyon 
hızındaki değişimin gözlemlenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• İki ayrı behere 200'er mL H2O2 çözeltisi koyunuz.

• Tahta çubuğun bir ucunu bek alevinde hafifçe 
yakarak kor hâline getiriniz. 

• Ucu kor hâline getirilmiş tahta çubuğu beherlerden 
birindeki H2O2 çözeltisinin biraz üstünde tutarak 
sonucu gözlemleyiniz. 

• Diğer beherdeki H2O2 çözeltisine 1 g MnO2 katısı 
ekleyerek karıştırınız. Önceden hazırlanmış olan 
bir ucu köz hâlinde olan tahta çubuğu beherglastaki çözeltinin biraz 
üstünde tutarak sonucu gözlemleyiniz.

• Beherlerdeki tepkimeler tamamen sonlandıktan sonra gözlemlerinizi 
kaydediniz. 

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Etkinlikte gerçekleşen hidrojen peroksitin bozunma reaksiyonu 
aşağıda verilmiştir. 

2H2O2(suda)    2H2O(s) + O2(g) + 108 kJ

2. Yukarıdaki tepkimeye göre beherglaslarda gerçekleşen olayları 
yorumlayınız.

Sabit sıcaklıkta bir reaksiyonun katalizörlü ve katalizörsüz hâli Grafik 
2.7 incelenerek karşılaştırıldığında; katalizör kullanılan reaksiyonun 
aktivasyon enerjisinin daha düşük olduğu, bir başka deyişle daha düşük 
enerji engelini aşarak reaksiyonun gerçekleştiği görülür. Katalizörün, 
reaksiyonun hızını artırmakla birlikte denge konumu üzerine herhangi bir 
etkisi yoktur. Hem ileri hem de geri yöndeki reaksiyonlar hızlandırıldığı 
için başlangıç ve bitiş noktaları ile reaksiyon entalpisinde herhangi bir 
değişme söz konusu değildir.

Araç ve Gereç

• %3'lük H2O2 çözelti-

si (400 mL)

• 1 g MnO2

• Beherglas (500 

mL'lik 2 adet)

• 20 cm'lik 2 adet 

kolaylıkla yanabilen 

tahta çubuk

• Bunzen beki 

(a)

(b)

Resim 2.5 Katalizör kulla-
nılmadığında H2O2'in bo-
zunması oldukça yavaştır. 
Resim 2.5.a'da görüldüğü 
gibi oksijen çıkışının az 
olması (tahta çubuğun az 
yanması) reaksiyonun belli 
bir hızla gerçekleştiğini gös-
terir. Katalizör olarak MnO2 
kullanıldığında ise H2O2 
çok hızlı bozunur. Resim 
2.5.b'de açığa çıkan oksije-
nin fazlalığı (tahta çubuğun 
alevle yanması) reaksiyo-
nun oldukça hızlı olduğunu 
gösterir. 

Grafik 2.7 Katalizörlü-katalizörsüz reaksiyonun gerçekleşme eğrileri
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             Etkinlik 2.3
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Grafik 2.7’den de görüleceği gibi katalizör kullanıldığında aktifleşme 
enerjisi düşük olan aktiflenmiş kompleks oluşur. Katalizör ileri yöndeki 
aktifleşme enerjisini (Eai) ne kadar düşürmüşse (Eı

ai), geri yöndeki 
aktifleşme enerjisini (Eag) de o kadar düşürür (Eı

ag). Bir başka deyişle, 
tepkime iki yönde de hızlanır.

Etkinlik 2.3'te katalizör görevi yapan MnO2 gibi reaksiyon hızını 
artıran katalizörlere pozitif katalizörler adı verilir. MnO2'in KClO3'ın 
ayrışması reaksiyonuna ilavesi ile reaksiyon hızı oldukça artar. 

Katalizörler reaksiyon hızını artırdıkları gibi reaksiyon hızını 
yavaşlatabilirler. Bu tür katalizörlere negatif katalizör adı verilir. 
Geleneksel olarak negatif katalizörler için inhibitör kavramı da yaygın 
olarak kullanılır. Gıda maddelerinin bozulmasını geciktirmek için 
askorbik asit, sodyum benzoat, salisilik asit, sodyum sitrat, sodyum 
klorür gibi maddeler kullanılır. 

Canlı sistemlerde de pek çok kimyasal reaksiyon gerçekleşmektedir. 
Bu tepkimelerin en önemlileri de enzim tepkimeleridir. Enzimler, biyolojik 
katalizörlerdir, yüksek molekül ağırlığına sahip proteinlerdir.

Yediğimiz besinlerin sindiriminde, enzimler rol oynar. Ağızda 
salgılanan amilaz enzimi nişasta hidrolizinde; midede oluşan pepsin 
ise protein hidrolizinde görev yapar. Aynı şekilde sütün sindiriminde ise 
laktoz adı verilen şeker, laktaz enzimi yardımıyla daha basit iki şeker 
olan glikoz ve galaktoza parçalanır. Enzimler için bir başka örnek de 
insülindir. İnsülin, pankreasta salgılanır ve glikozu glikojene dönüştürür. 

Vücudumuzdaki biyokimyasal reaksiyonlarda inhibitör (negatif 
katalizör) olarak rol oynayan enzimler de vardır. Bu enzimlerin görevi 
de oldukça önemlidir. Örneğin; kanın pıhtılaşması sırasında enzim 
faaliyetlerinin durması gerekir (Kanın pıhtılaşması için trombin enzimi 
fibrinojeni fibrin katısına çevirir). Eğer, kanın pıhtılaşması durmazsa 
organizma ölür. 

Enzimler ve enzim inhibitörleri bir kontrol mekanizması içinde birlikte 
çalışarak organizmanın varlığını sürdürmesini sağlar. 

Enzimler 

1700’lerin sonlarında mide salgıları tarafından etin sindirildiği, 
tükürük ve bazı bitki özlerinin nişastayı şekere dönüştürdüğü 
biliniyordu.19.yüzyılda Louis Pasteur (Lui Pastör), şekerin maya 
tarafından alkole dönüşmesini (fermantasyonu) araştırırken enzimin 
maya hücrelerinde bulunan canlı güç tarafından meydana getirildiği 
sonucuna vardı.1878’de Alman fizyolog Wilhelm Kühne (Vilhelm 
Kühne) ilk defa enzim terimini kullandı.Daha sonraları enzim 
sözcüğü canlı olmayan bileşikler için kullanılmış, canlılar tarafından 
üretilen kimyasal aktiviteler için de “ferment” sözcüğü kullanılmaya 
başlanmıştır.

1897’de Eduard Buchner (Eduard Buner), içinde canlı hücre 
bulunmayan maya özütünün şekeri fermente etme yeteneği olduğunu 
gösterdi. Buchner’in örneği izlenerek enzim adları katalizledikleri 

 Okuma Metni
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tepkimelere göre isimlendirilir. Tipik olarak substratın veya reaksiyon 
tipinin adının sonuna "–az" eklenir. Örneğin laktaz, laktozu parçalayan 
enzimdir. 1926’da J.B.Sumner (Samner), üreaz enziminin saf bir 
protein olduğunu gösterdi. Saf proteinlerin enzim oldukları kesin 
olarak Northrop (Nortrop) ve Stanley (Stenli)  tarafından ispatlandı.Bu 
üç bilim insanı 1946 Nobel Kimya Ödülünü kazandılar.

Canlı hücreler, her biri hayat için gerekli olan,binlerce çeşit kataliz 
bulundururlar.katalizörler,reaksiyonun oluştuğu yiv şeklinde etkin 
merkezi olan proteinlerdir. Enzimin üzerine etkilediği molekül olan 
substrat, anahtarın kilide uyduğu gibi,enzim üzerindeki yive uyar. 
Ancak normal bir kilidin aksine, substrat molekülü yaklaştıkça bir 
protein molekülü biçimini hafifçe değiştirir. Protein molekülünün doğru 
bir şekilde biçim değiştirebilmesi de “anahtarın” uyup uymayacağını 
belirler. Yiv içerisinde substrat da reaksiyon vermeye uygun olan biçim 
değişikliğine gider. Yapısı değişmiş substrat molekülü daha sonra,bir 
başka enzim tarafından kontrol edilen,sonraki basamakta kullanılmak 
üzere bırakılır. Başlangıçtaki enzim molekülü ilk hâline dönmüş 
olur. Tükrükteki amilaz, besindeki nişastanın, daha kolay bir şekilde 
hazmedilen glikoza parçalanmasına yardım eder. Eğer bir bisküviyi 
uzun süre çiğnerseniz tatlılığın arttığını fark edebilirsiniz. 

Enzimlerin etkisini iyi gösterebilmeleri için, uygun bir pH derecesine 
ve sıcaklığa ihtiyaçları vardır. Enzimler genellikle 45 oC’a kadar 
aktiflik gösterebilir. Bu sıcaklığın üzerinde enzimlerin yapısı bozulur. 
Maya mantarları ve bakterileri oksijensiz ortamda solunum yaparak, 
şekeri karbon dioksite ve alkole dönüştürür. Fermantasyon sonucu 
üretilen alkol bira ve şarap yapımında kullanılır. Ekmek yapımında 
da maya mantarlarından faydalanılır. Maya mantarlarının ürettikleri 
karbondioksit gazı ekmeğin kabarmasına neden olur. Yoğurt yapımında 
ise bakterilerden yararlanılmaktadır. Bakteriler süt şekeri olan laktozu, 
laktik asite dönüştürerek yoğurdun kendine özgü aromasını oluşturur.

Enzimlerin kullanım alanlarını özetlemek gerekirse bazı 
mikroorganizmalar proteaz (protein parçalayan enzim) ve lipaz 
(yağların parçalanmasını sağlayan enzim) üreterek protein ve yağ 
gibi büyük moleküllü besinlerin küçük moleküllü besinler hâline 
getirilmesinde etkilidir. Örneğin; bu mikroorganizmaların ürettikleri 
proteaz, bebek gıdalarının içine konulur. Böylece bebeklerin besinleri 
sindirmelerine yardımcı olunur. Karbohidraz nişastanın glikoza 
dönüştürülmesine yardımcı olur. İzomeraz enzimi ise glikozun fruktoz 
şurubuna dönüştürülmesini sağlar. Fruktoz ise meyve şekeridir.

Enzimlerden bazı hastalıkların tedavisinde yararlanıldığı gibi, 
enzimlerin kalitatif ve kantitatif tayinlerden hastalıkların tanısında 
da yararlanılır.Enzimler, spesifik katalizörlere gerek duyulan kimya 
endüstrisinde ve diğer endüstriyel uygulamalarda da kullanılır. Ancak 
enzimler genelde katalizliyebildikleri tepkime sayısı ve ayrıca organik 
çözücü ve yüksek sıcaklıklarda stabiliteleri açısından sınırlıdır. Bu 
sebepten protein mühendisliği aktif bir araştırma sahası olmuştur. 

Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.
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 Biliyor musunuz?
Lizozom, hücre içi sindirim enzimlerini taşıyan keseciklerdir. 

Hücreye alınmış her türlü büyük moleküller lizozom tarafından hidroliz 
edilir. Hücre yaşlanınca lizozomlar patlar. Hücre kendi kendini sindirir. 
Buna otoliz denir. Kurbağa larvalarında kuyruğun kaybolması, 
cesetlerin daha çabuk çürümesi söz edilen intihar kesecikleri ile 
mümkün olmaktadır. Ayrıca lizozom molekülü oldukça ilginç bir enzim 
türüdür. Gözyaşı ve burun sıvısı (sümük) gibi bir çok yerde bulunan 
bu enzim, bakterilerin hücre duvarlarına saldırarak bakterilerin yok 
edilmesinde görev alır.  

Aşağıdaki reaksiyonlarda gösterildiği gibi, birinci adımda Br2, Br-'e 
indirgenir. İkinci adımda ise Br-, Br2'a yükseltgenir.

I. Br2(suda)
 + H2O2(suda)

    2Br-
(suda)

+ 2H+
(suda)

+ O2(g)

II. 2Br-
(suda) 

 + H2O2(suda)
 + 2H+

(suda)
    2H2O(s) 

+ Br2(suda)

İki adım toplandığında, 

2.4 Homojen Katalizörler
Katalizörler, reaksiyona girenlerle aynı fazda ise homojen katalizör 

olarak sınıflandırılır. Örneğin, girenlerin gaz olduğu bir reaksiyonda 
katalizör gaz, girenler sıvı ise katalizör de sıvı veya çözünmüş katı 
olmalıdır. Örneğin, sıvı hidrojen peroksitin bozunmasında çözünmüş 
brom, bir homojen sıvı faz katalizörüdür.

I. Br2(suda)
 + H2O2(suda)

    2Br-
(suda)

+ 2H+
(suda)

+ O2(g)

II. 2Br-
(suda) 

 + H2O2(suda)
 + 2H+

(suda)
    2H2O(s) 

+ Br2(suda)

2H2O2(suda)
    2H2O(s)

+ O2(g)

Br2(suda)

Brom veya başka bir katalizör olmaksızın H2O2 çözeltisi oda 
sıcaklığında uzun süre bozunmadan tutulabilir. Ancak, bu çözeltiye bir 
damla brom eklendiğinde hemen oksijen kabarcıkları çıkmaya başlar. 
Eklenen brom miktarı arttıkça reaksiyon hızlanır.

2H2O2(suda)
    2H2O(s)

+ O2(g)

Br2(suda)

reaksiyonunda olduğu gibi Br2 ve Br- görünmez.

Buradan da anlaşılacağı gibi Br2 molekülleri reaksiyona katılmakla 
birlikte tüketilmeyip tekrar tekrar kullanılabilmektedir.
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Homojen faz katalizörünün reaksiyon hızına etkisini Etkinlik 2.4'te 
görelim.

Grafik 2.8 H2O2 reaksiyonunun katalizörlü-katalizörsüz gerçekleşme eğrileri
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H2O2'in bozunması ile ilgili katalizlenmiş ve katalizlenmemiş 
reaksiyonlarla ilgili aktivasyon enerjilerinin karşılaştırılmasını gösteren 
grafik aşağıdadır.

Homojen Faz Katalizörleri

Etkinliğin Amacı

Bir homojen faz katali-
zörünün reaksiyon hızına 
etkisinin incelenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• Su ile 4/5 oranında doldurulmuş 150 mL’lik  
iki beherin her birine, eşit hacimlerde olmak 
şartıyla, 2-3 mL KI çözeltisi koyunuz. 

• Karışımlara 1’er mL seyreltik sülfürik asit 
ekleyiniz. 

• Bu karışımlara, eşit hacimlerde 2 mL taze 
hazırlanmış nişasta çözeltisi ilave ediniz. 

• Her iki karışıma 2 mL seyreltik hidrojen 
peroksit çözeltisi koyup karıştırdıktan hemen 
sonra beherlerden birine 1-2 damla FeSO4 
çözeltisi ekleyiniz.

• Renk oluşumunun hangi beherde daha erken 
gerçekleştiği gözlemleyip kaydediniz.

             Etkinlik 2.4

Araç ve Gereç

• Deney tüpü; büyük 

boy (2 adet)

• Beherglas; 150 mL’lik 

(3 adet)

• Dereceli silindir; 100 

mL’lik (1 adet)

• Pipet; 10 mL’lik        (1 

adet)

• Damlalık

• %5’lik KI çözeltisi; 50 

mL

• %1’lik H2O2 çözeltisi; 

50 mL

• 0,01 M FeSO4 çö-

zeltisi; 25 mL (Yeni 

hazırlanmış çözelti)

• Nişasta çözeltisi; 20 

mL (Yeni hazırlanmış 

çözelti)

• 0,01 M H2SO4 çözelti-

si; 50 mL

İlke

Asidik ortamda H2O2 ile I - iyo-
nu arasındaki I2 oluşum tepkimesi, 
nişasta ile I2’un oluşturduğu renk-
lenmeden yararlanılarak görünür 
hâle getirilir.

I. H2O2(aq)+ 2I -
(aq)

+ 2H+
(aq)

  I2 

(k) 
+ 2H2O(s)

Bu reaksiyonun gerçekleştiği 
ortama Fe2+ iyonu eklenirse yu-
karıdaki reaksiyondan daha hızlı 
yürüyen 2 basamaklı bir seri re-
aksiyon hâkim olur.

II. H2O2(aq) + 2Fe2+
(aq)

+ 2H+
(aq)

 

 2Fe3+
(aq) 

+ 2H2O(s)

III. 2Fe3+
(aq) 

+  2I -
(aq)

   

2Fe2+
(aq) 

+ I2 (k) 

II ve III. reaksiyonlar ta-
raf tarafa toplanırsa I. reak-
siyon elde edilir. Başka bir 
deyişle Fe2+ iyonu, reaksi-
yon sonunda değişmeden 
kalmakta, yani bir katali-
zör rolü üstlenmektedir. 
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Not: Nişasta çözeltisi mikroor-
ganizma üremesine çok elverişli 
olduğu için birkaç gün içinde bozu-
nup kullanılamaz hâle gelir. En iyisi 
deneyden hemen önce taze olarak 
hazırlamak ve hemen kullanmak-
tır. Suda çözünmüş nişasta bu re-
aksiyonda yer almamakla birlikte, 
açığa çıkan iyot ile mavi renkli bir 
kompleks oluşturduğu için gözle-
mi kolaylaştırıcı olarak gereklidir. 
Reaksiyona girmemiş olsa bile 
oluşan renk şiddeti nişasta derişi-
mine bağlı olduğu için, her ortama 
aynı hacimde nişasta çözeltisi koy-
mak önemlidir. Kullanılan nişasta-
nın kaynağına bağlı olarak oluşan 
renk, mavi-kahverengi arasında 
değişebilir. 

• Bu gözlem bittikten sonra beherlere farklı hacimlerde FeSO4 
eklemek kaydıyla deneyi tekrarlayınız. 

Etkinliği Sonuçlandıralım

Fe2+ derişiminin reaksiyon hızını nasıl etkilediğini tartışınız.

2.5 Heterojen Katalizörler
Katalizör, reaksiyona girenlerden farklı bir fazda ise heterojen 

katalizör olarak sınıflandırılır. Sıvı faz veya gaz fazı reaksiyonlarında 
kullanılan toz hâline getirilmiş (temas yüzeyi artırılmış) katılar en fazla 
karşılaşılan katalizörlerdir. Amonyak üretimine ait Haber yönteminde 
kullanılan demir katalizörü, 

2SO2(g)
 + O2(g)

    2SO3(g)

V2O5(k)

tepkimesinde gösterildiği gibi heterojen katalizörlere iyi bir örnektir. 
Bir başka örnek olarak da kükürt dioksidin kükürt triokside dönüşerek 
sülfürik asit elde etme yönteminde kullanılan katı V2O5 (vanadyum 
pentaoksit) katalizörüdür.

Fe (k)
N2(g)

 + 3H
2(g)

    2NH3(g)

Bazı özel reaksiyonlarda ürün yeni bir reaksiyonu katalizleyebilir. 
Birbiriyle yarışan iki reaksiyonun ardışık gerçekleştiği bu tür reaksiyonlar 
osilasyonlu reaksiyonlar adını alır. Briggs-Rauscher (Brigs-Rauşer) 
reaksiyonu buna tipik bir örnektir. 

IO3
- + 2H2O2

 + CH2(CO2H)2 
+ H+    ICH(CO2H)2 + 2O2+ 3H2O 

reaksiyonu 2 aşamadan meydana gelir. 

IO3
- + 2H2O2

 + H+  HOI + 2O2+ 3H2O   (1. aşama)

HOI + CH2(CO2H)2 
   ICH(CO2H)2 + H2O (2. aşama)

2. aşamadaki reaksiyon da tekrar 2 aşamadan oluşmuştur.

I- + HOI + H+  I2 + H2O    (1. aşama)

I2CH2(CO2H)2 
   ICH2(CO2H)2 + H+ + I-  (2. aşama)

Resim 2.6 Briggs-Rauscher reaksiyonunun renk dönümleri (a, b, c, ç, d, e)
Başlangıçta renksiz olan çözelti karışımı kehribar renginden maviye, maviden 
de mavi-siyah renge dönüşerek reaksiyonun tamamlandığını gösterir.

(a) (b) (c)

(e) (ç)(d)
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Heterojen Faz Reaksiyonunu Nasıl Hızlandırabiliriz?

CaCO3(k) + ısı    CaO(k) + CO2(g)       tepkimesi bir heterojen 
faz tepkimesidir. Bu reaksiyonun oluşabilmesi ve hızının artırılabilmesi 
için neler yapılabileceğini tartışalım.

Endotermik bir tepkime olan CaCO3'ın bozunması reaksiyonunda 
r = k olduğunu biliyorsunuz. Endotermik reaksiyonlarda hız sıcaklık 
artışı ile artar. Yani sıcaklığın artırılması bu reaksiyonun hızlanması 
için bir yoldur. Hız ifadesinin r = k olması; k, hız sabiti değerinin de 
sıcaklığa bağlı olarak değişmesi bu reaksiyonun hızının sıcaklık artışı 
ile artacağını göstermektedir.

 r = k Cn olarak belirtilen reaksi-
yonun genel hız ifadesinde, de-
rişimin sabit olduğu anda reaksi-
yon hızındaki artış, hız sabitinin 
(k) değerini değiştirecektir.

Reaksiyona giren CaCO3 katı hâldedir. Bu şekilde katı hâldeki 
maddelerin reaksiyona daha çabuk girebilmeleri için tanecik boyutunun 
ne derece etkili olacağını aşağıdaki etkinliği yaparak görelim. 

Reaksiyon Hızının Tanecik Boyutu İle İlişkisi

Etkinliğin Amacı

Reaksiyon hızı ile tanecik 
boyutu ilişkisinin gözlemlenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• Erlenmayerlerden birinin içine alüminyum levha, 
diğerine alüminyum talaşı koyunuz.

• Her iki erlenmayere de 50 mL HCl çözeltisi 
ekleyiniz.

• Erlenmayerlerde gerçekleşen reaksiyonlarla ilgili 
gözlemlerinizi kaydediniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

Deneyde gerçekleşen olayın reaksiyon denklemi aşağıda verilmiştir.

Al(k) + 3HCl(aq)    AlCl3(aq) +   
3
2H2(g)

Yaptığınız deneyde erlenmayerlerde gerçekleşen reaksiyonlarda 
gaz çıkış hızının neden farklı olduğunu tartışınız.

             Etkinlik 2.5

Araç ve Gereç

• Erlenmayer (250 mL, 

3 adet)

• Dereceli silindir

• Alüminyum levha 

(5 g)

• Alüminyum talaşı 

(5 g)

• %10'luk HCl çözeltisi

Yukarıdaki etkinlikte olduğu gibi heterojen faz reaksiyonlarında 
reaksiyona giren maddelerin tane boyutu (yüzey alanı) arttıkça 
reaksiyon hızı da artar. 
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1. CH4(g) + O2(g)    CO2(g) + H2O(g)  reaksiyonunda CH4 ,  
CO2 ve H2O’un standart oluşum entalpileri sırasıyla -74,81kJ mol-1; 
-393,5kJ mol-1; -241,8 kJ mol-1’dir. Reaksiyonun aktifleşme enerjisi 
64,4 kJ olduğuna göre Eag değeri nedir?  

              Cevap: 866,7 kJ

2. Aynı koşullarda dört farklı reaksiyonun aktivasyon enerjileri 
I = 350 kJmol-1, II = 280 kJ mol-1 , III = 120 kJ mol-1 IV = 56,8 kJ 
mol-1 olarak verilmiştir. Reaksiyon hızlarını hızlıdan yavaşa göre nasıl 
sıralarsınız?

              Cevap: IV > III > II > I

3. İkinci mertebeden ilerleyen;

2HI(g)    H2(g) + I2(g)   reaksiyonunun hızı, HI derişimi 
2x10-3 mol L-1 alındığında 1,5x10-9 mol L-1 s-1 olarak bulunmuştur. 
Reaksiyonun hız sabitini ve birimini bulunuz. 

               Cevap: 3,75 x 10-5 m3 mol-1 s-1

4. 2N2O(g) + 3O2(g)   4NO2(g) reaksiyonunun mekanizması;

 I.  2N2O(g) + O2(g)   4NO(g) (yavaş)

 II.  4NO(g) + 2O2(g)   4NO2(g) (hızlı)

şeklinde ise;

a) Reaksiyonun hızı hangi basamağa bağlıdır? 

b) Reaksiyonun hız denklemini yazınız.

c) N2O ve NO gazlarının derişimleri 3 katına çıkarılırsa hızın 
nasıl değişeceğini bulunuz.

d) N2O derişimi sabit tutulup O2’nin derişimi yarıya indirilirse 
reaksiyon hızı nasıl değişir?

e) Bu mekanizmada hangi maddeler ara üründür?

5. 2HgCl2(aq) + C2O4
2-

(aq)   2Cl-(aq)+ 2CO2(aq)+ Hg2Cl2(k)

reaksiyonu için derişim değişimleri ve hızlar deneysel olarak ölçülüp 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu değerlerden faydalanarak reaksiyonun 
derecesini ve hız sabitini hesaplayınız.

Deney [HgCl2] [C2O4
2-] Hız

1 0,20 0,15 3,0 x 10-7

2 0,20 0,30 1,2 x 10-6

3 0,10 0,30 6,0 x 10-7

Cevap: Derece 3, k = 1,33 x 10-4

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
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Atatürk ve Bilim

Bilim; doğayı, insanı ve toplum yapısını inceleyen disiplinlerden 
meydana gelen, belli bir yöntemi olan sistematik bilgi bütünüdür. 
Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923, Yeni Türk Devletinin kuruluşu ise 
23 Nisan 1920 tarihidir. Mustafa Kemal ATATÜRK bu tarihten itibaren, 
ilkin yeni ülkenin siyasi yapısını şekillendirmeye çalışmış ve adım 
adım Cumhuriyet’i hazırlamıştır. Bu arada bilimle ilgili yapılanmanın da 
temellerini atmayı ihmal etmemiştir. Çünkü onun bu konu ile ilgili ilkesi; 
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözüyle anlaşılmaktadır. Nitekim 
22 Eylül 1924 tarihinde Samsun’daki İstiklal Ticaret Mektebi’ndeki 
konuşmasında şöyle söylemiştir:

“Dünya'da her şey için maddiyat için, maneviyat için muvaffakiyet 
için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz 
aramak gaflettir, bilgisizliktir; doğru yoldan sapmadır.” 

Atatürk, bu konuşmasından çok önce, henüz Cumhuriyet kurulma-
dan, 22 Ekim 1922’de Bursa’da yapmış olduğu bir toplantıda da dü-
şüncelerini şöyle dile getirmektedir:

“Yurdumuzun en bayındır, en göz alıcı, en güzel yerlerini üç buçuk 
yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nedir, 
bilir misiniz? Orduların sevk ve idaresinde bilim ve fen ilkelerinin 
kılavuz edinilmesidir...

Milletimizin siyasi ve içtimai hayatı ile ulusumuzun düşünümsel 
eğitiminde yol göstericimiz bilim ve fen olacaktır. Türk milleti, Türk 
sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiiri ile edebiyatı, okul sayesinde ve 
okulun vereceği bilim ve fen sayesinde bütün olağanüstü incelikleri ve 
güzellikleriyle oluşup gelişecektir.”

 Okuma Metni
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Daha sonraki toplantılarda yapmış olduğu konuşmalarda da Atatürk, 
bilimin önemini vurgulamaya devam etmiştir. Bu bağlamda 26 Şubat 
1923’te Salihli istasyonunda halka hitaben yaptığı konuşmasında, 
yukarıdaki görüşlerinden çok farklı olmayan, onları pekiştirir nitelikteki 
düşüncelerini dile getirmiş ve şunları söylemiştir:

“Memleketimizi kesinlikle koruyabilmek için alınacak önlemlerin en 
önemlisi ve ilki bilim ve irfan olacaktır. İşte şurada gördüğüm küçük 
okullular bilim ve irfan ordusunu oluşturacaklardır.”

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra bu konudaki görüş ve 
düşüncelerini daha hızlı bir şekilde uygulama alanına geçirmek isteyen 
Atatürk, 30 Ağustos 1924’te meşhur meydan savaşının yapıldığı yer 
olan Dumlupınar’da yapmış olduğu konuşmasında ise; bir ülkenin 
özgür ve bağımsız olabilmesi için ortaya koyduğu uygarlık ürünleri 
olması gerektiğini belirterek şöyle demektedir:

“Uygarlığın yeni buluşlarının ve fennin harikalarının cihanı 
değişmeden değişmeye sürükleyip durduğu bir devirde yüzyılların 
eskittiği köhne zihniyetlerle, geçmişe kölece bağlılıkla varlığımızı 
devam ettirmemiz mümkün değildir.”

Nitekim, İstanbul Darülfünun’u,1924’te "İstanbul Üniversitesi" ola-
rak yeniden şekillenmiştir. Ancak büyük bir ihtimalle yüksek öğretimin 
o günkü durumu kendisini pek tatmin etmemiş olmalı ki, bu konuda 
yeni adımların atılmasını desteklemiş; bu konuda önemli adımlar 
atılmasında önderlik etmiştir. Onun görüşleri 1933 yılında Cumhuriyet 
Bayramında yapmış olduğu konuşmasında özetlenerek aşağıda 
verilmektedir:

“Türk milletinin yürütmekte olduğu gelişme ve uygarlık yolunda 
elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet bilimlerdir.”

Buraya kadar verilen örneklerden de anlaşılabileceği gibi, Atatürk 
için bilimin ve tekniğin bu ülkenin gelişmesinde ne derece önemli 
rolü olduğu konusundaki görüşlerini belirlemek mümkün olmaktadır. 
Sadece sözleri ile değil, yaptığı atılımlarla da, bu fikirlerini ne kadar 
gerçekleştirmek istediğini ispatlamaktadır.

Atatürk’ün bilime verdiği önemin yanı sıra, tarihin önemi üzerinde 
durduğu da bilinen bir gerçektir. Nitekim Türk Tarih Kurumu ve 
Türk Dil Kurumu’nu kurmak suretiyle bunu açık ve seçik olarak 
göstermiştir. Onun için bir ülkenin kültürü ve kültürün temel taşı olan 
dil ve tarihi çok büyük önem taşır. Bu konudaki düşüncelerini Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni kurarak Türk dilinin köklerini ve gelişimini 
karşılaştırmalı olarak incelenmesini sağlayarak somutlaştırmış Tarih 
ve Macarca kürsüsünü kurarak da, karşılaştırmalı olarak Türk tarihinin 
incelenmesine öncülük yapmıştır. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil 
Kurumu ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin akademik olarak birlikte 
çalışmalarını ve Türk dili ve tarihinin köklerini ortaya çıkarmalarını 
istemiştir.

Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.



3.
BÖLÜM

KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE
Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi her bir birey dengeyi sağlamak için çaba sarf etmektedir. 

Aynı şekilde kimyasal reaksiyonlarda denge nasıl kurulur? Kurulan dengenin bozulmaması için 
nelerin olması gerekir? 

İçerik
1. Kimyasal Reaksiyonlarda Denge

2. Denge ifadeleri

3. Homojen Faz Reaksiyonlarında 
Denge 

4. Kp ve Kc İlişkisi

• Kimyasal Reaksiyon ile Denge 
Sabiti (Kc ) Arasındaki İlişki

5. Heterojen Faz Reaksiyonlarında 
Denge
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Yukarıdaki reaksiyondan ileri doğru olan tepkime hızının geriye 
doğru olan tepkime hızına eşit olduğu anda tepkimenin gerçekleştiği 
kapta ürünler ve girenler ölçülebilir miktarlarda bulunur. Bu, reaksiyonun 
denge anıdır. 

Her reaksiyon için ileri ve geri reaksiyonların var olduğunu aklımızdan 
çıkarmamalıyız. Reaksiyonlarda yüzde yüz tamamlanma, teorik olarak 
mümkün değildir. Ancak pratik açıdan giren maddelerin derişimlerinin 
ölçülemeyecek kadar az olması hâlinde reaksiyon tamamlanmış kabul 
edilir. Bu nedenle bu tür reaksiyonlar tek yönlü ok ( ) ile de 
gösterilebilir. Ancak reaksiyonların gösteriminde çift yönlü ok ( ) 
kullanımı olası yanlışlıkları önleyeceği için daha doğrudur. 

Heterojen fazda meydana gelen bir reaksiyona örnek olarak kalsiyum 
karbonatın ısı ile bozunmasını ele alalım. 

Reaksiyonda oluşan karbondioksitin uçup gideceği şekilde açık 
kapta gerçekleşmesi durumunda kalsiyum karbonatın tamamının 
kalsiyum okside dönüşmesi gerekirdi. 2 yönündeki reaksiyonda ise 
üründeki kalsiyum oksit, karbon dioksitle reaksiyona girerek kalsiyum 
oksidin tümü kalsiyum karbonata dönüşebilir (CO2’in basıncı yeterli 
büyüklükte ise).

Resim 2.7 Dengedeki terazi

CaCO3(k) + Isı    CaO(k)+ CO2(g)

1

2

Kapalı bir kapta bir sıvı nasıl buharıyla denge durumuna geçebiliyorsa 
CaCO3 kapalı bir kapta ısıtılırsa önce 1 yönüne göre bozunma gösterir. 
Kapta karbon dioksit miktarı arttıkça 2 yönündeki reaksiyon fark edilir  
ölçüde meydana gelmeye başlar. Reaksiyonun hızı, karbon dioksit gaz 
miktarıyla doğru orantılı olarak artar. 

3.1 Kimyasal Reaksiyonlarda Denge 

Kapalı kaptaki bir sıvı seviyesinin nasıl değiştiğini hiç gözlemlediniz 
mi? Sizce değişim sebebi nasıl açıklanır? Bir bakkal terazisinde 
kefelerinin dengeye gelmesi için neler yapılabilir? Bukalemunun 
yaşadığı ortamın rengine göre kendi rengini nasıl değiştirdiğini hiç 
düşündünüz mü?

Kimyasal reaksiyon veren maddeler bir araya geldiğinde ne kadar 
beklenilirse beklenilsin, reaksiyona giren maddelerin tamamı ürüne 
dönüşmez. Başlangıçta belirli derişimde reaksiyona giren maddelerin 
zaman geçtikçe derişimlerinde azalma, ürünlerin ise artma görülür. 
Başlangıçta, girenlerin derişimleri fazla olduğundan ürünler yönünde 
gerekleşen tepkime hızı da büyüktür. Girenlerin derişimlerindeki 
azalma oranında; ileri tepkime hızında azalma, ürünler derişiminde 
artma oranına göre geri tepkime hızında artma görülecektir. Bu iki hızın 
eşitlenmesinde ise sistem dengeye ulaşacaktır. 

Bazı kimyasal reaksiyonlarda reaksiyonlara giren maddeler 
(reaktanlar) tamamen ürünlere dönüşmez. Örneğin, kapalı bir sistemde 
gerçekleşen asetik asitle etanol reaksiyonundan etil asetat ve su oluşur.

CH3COOH(s) + C2H5OH(s)    CH3COOC2H5(s)+ H2O(s)
etil asetat
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reaksiyonunun gerçekleşmesini rengin koyu kahverengiye dönüşme-
siyle anlayabiliriz. Kapalı bir sisteme bir miktar diazot tetraoksit (N2O4) 
koyduğumuzda renk değişimi görülmeye başlar. Bir süre sonra renkteki 
değişme durur. Bu anda dengeye ulaşılmıştır. 

Dengeye ulaşıldığında derişim değerlerinde veya renkte değişme 
olmaması, reaksiyonun durduğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla 
denge anı statik değil dinamiktir. Değişimin olmaması yürüyen merdiven 
örneğinde olduğu gibi değişikliğin durduğunu değil tam tersine devam 
ettiğini gösterir. Yandaki grafik bu durumu özetlemektedir (Grafik 2.9)

Sonuçta bozunma reaksiyonunun 1 yönündeki hızı ile 2 yönündeki 
reaksiyonların hızı eşitlenir. Bundan sonra karbon dioksit gazının basın-
cı sabit kalır. 

Bir başka deyişle dengeye ulaşılmış olur. Bu tür dengeye (1 ve 2 
yönlerindeki hızlar eşit) dinamik denge adı verilir. Dinamik dengeyi, 
alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerden çıkan ve inen insan 
sayısının eşit olması durumunda ikinci ve üçüncü katlardaki müşteri sa-
yısında herhangi bir değişme olmamasına benzetebiliriz. 

Dinamik dengeyi aşağıdaki gibi de örnekleyebiliriz. 

Kapalı bir kapta suyun farklı iki fazı arasındaki denge aşağıdaki gibi 
gösterilir.

H2O(s)    H2O(g)

Bu değişim fiziksel bir değişimdir. Bu sistemin fiziksel dengede 
olması sıvı fazı terk eden su molekülleri ile gaz fazdan sıvı faza geçen 
su moleküllerinin sayısının eşit olduğu anlamına gelir. 

Diazot tetraoksit ile azot dioksit arasındaki tersinir tepkime incelene-
cek olursa;

N2O4(g)    2NO2(g)

renksiz koyu 
kahverengi

Derişim

Zaman

NO2

N2O4

Grafik 2.9 Derişimin zamanla 
değişimi

3.2 Denge İfadeleri
Bir denge reaksiyonunda ileri ve geri tepkime hızlarını irdeleyelim. 

A(g) + B(g)    C(g) + D(g)  kapalı bir sistemde gerçekleştirilen 
genel reaksiyonda başlangıçta A ve B derişimleri en büyüktür. A ve B 
gazları çarpışarak C ve D gazlarını oluştururken, C ve D gazları da aynı 
şekilde çarpışarak A ve B gazlarına dönüşür. Zamanla girenler azalırken 
ürünler artar. Bu artma ve azalma denge kuruluncaya kadar devam 
eder. Başlangıçta girenlerin derişimleri büyük olduğundan ileri tepkime 
hızı da büyüktür. Zamanla girenler azaldıkça ileri tepkime hızı azalır ve 
geri tepkime hızı artar. İleri ve geri yöndeki tepkime hızları eşitlendiğinde 
denge kurulmuş olur. Aşağıda verilen genel reaksiyon üzerinde denge 
bağıntısına nasıl ulaşıldığını inceleyelim.

aA(g) + bB(g)    cC(g) + dD(g)

ri

rg
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k1

k2

Denge sabiti, ürünler ve girenlerin derişimi cinsinden yazılıyorsa Kc 
sembolü ile gösterilir. 

Eğer denge sabiti 1’den büyükse (K>>1) denge ürünlere doğru 
yönlenir. 1’den küçükse (K<<1) denge girenlere doğru yönlenir. Bunun 
sonucunda girenlerin derişimi artar. Hız sabitleri (k1 , k2) sıcaklığa bağlı 
olduğundan denge sabiti de sıcaklığa bağlıdır. 

Kc, değerinin sabit olduğunu kükürt dioksidin yanma reaksiyonu için 
elde edilen verileri inceleyerek görebiliriz. Çizelge 2.1’de, farklı başlan-
gıç derişimlerinde gerçekleştirilen tepkimelerin dengeye ulaştıklarında 
belirlenen derişim değerleri verilmiştir. Tepkimelerin Kc değerleri ise; 

Çizelge 2.1  2SO2(g) + O2(g)    2SO3(g)      reaksiyonu için 
1000 K’de denge derişimleri ve denge sabiti

Deney

1

2

3

4

5

0,660

0,038

0,110

0,950

1,440

[SO2]
 

0,390

0,220

0,110

0,880

1,98

[O2]
 

0,084

0,003

0,007

0,180

0,410

[SO3]
 

4,15 x 10-2

4,09 x 10-2

4,23 x 10-2

4,08 x 10-2

4,09 x 10-2

Kc

Çizelge 2.1 incelendiğinde 5 farklı deney verilerinden elde edilen Kc 
değeri deneysel hata payları da göz önüne alındığında Kc değerinin 
sabit kaldığı görülür. 

Kc

[SO3]
2

=
[SO2]

2 [O2]
bağıntısından hesaplanmıştır. 

                  k1[A]a [B]b  =  k2[C]c [D]d  ve

ifadesi elde edilir.
k1

[C]c [D]d
=

k2
[A]a [B]b

Sabit sıcaklıkta, k1 ve k2 değerleri sabit olacağından   oranı 
da sabit bir değer olur. Bu değere denge sabiti denir. 

Kc

[C]c [D]d
=

[A]a [B]b
Kdenge olarak gösterilir ve

Genel reaksiyon için dengeye ulaşma anında;

ileri reaksiyonun hızı = geri reaksiyonun hızı

                               ri  =  rg 

                  k1[A]a [B]b = k2[C]c [D]d

şeklinde de yazılır.
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Tablo 2.3 Farklı reaksiyonlar için hesaplanan Kc değerlerinin sıcak-
lıkla değişimi görülmektedir.

Reaksiyon Sıcaklık 
(K) Kc

H2(g) + Cl2(g)   2HCl(g)

300 4,0 x 1031

500 4,0 x 1018

1000 5,1 x 108

H2(g) + Br2(g)   2HBr(g)

300 1,9 x 1017

500 1,3 x 1010

1000 3,8 x 104

H2(g) + I2(g)   2HI(g)

298 794

500 160

700 54

2BrCl(g)    Br2(g) + Cl2(g)

300 377

500 32

1000 5

2HD(g)    H2(g) + D2(g)

100 0,52

500 0,28

1000 0,26

F2(g)    2F(g)

500 7,3 x 10-13

1000 1,2 x 10-4

1200 2,7 x 10-3

Cl2(g)    2Cl(g)

1000 1,2 x 10-7

1200 1,7 x 10-5

Br2(g)    2Br(g)

1000 4,1 x 10-7

1200 1,7 x 10-5

I2(g)   2I(g)

800 3,1 x 10-5

1000 3,1 x 10-3

1200 6,8 x 10-2

K, denge sabitinin biriminin olup olmayacağını da aşağıdaki örnek 
üzerinde irdeleyelim. 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) Kc

[NH3]
2

=
[N2] [H2]

3

reaksiyonunda ileri ve geri yönlerdeki reaksiyonlarda girenlerin 
moleküleriteleri farklıdır. Bu durumda Kc, denge sabitinin birimi olacaktır. 
Ancak, derişimler 1 mol L-1 şeklinde standart olarak diğer derişimler ise 
onun katları olarak alındığında Kc denge sabitinin birimsiz verilmesi 
zorunludur.



11. Sınıf Kimya

100 101

(2)H2(g) + I2(g)    2HI(g)
Kc

[HI]2
=

[H2] [I2]

(1)Kc

[NH3]
2

=
[N2] [H2]

3N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)

Kc

[SO3]
2

=
[SO2]

2 [O2]
2SO2(g) + O2(g)    2SO3(g) (3)

3.3 Homojen Faz Reaksiyonlarında Denge
Reaksiyona giren ve ürünlerin aynı fazda olduğu kimyasal 

reaksiyonların dengelerine homojen dengeler denir. Homojen 
dengelerde faz, aşağıdaki kimyasal tepkimelerde olduğu gibi gaz olabilir.

Kp değerinin de Kc değeri gibi sabit sıcaklıkta değişmeyeceğini 
aşağıdaki örnek üzerinde görelim. Çizelge 2.2'de 698,8 K'de kapalı bir 
kapta farklı başlangıç derişimlerinde gerçekleştirilen H2(g) + I2(g)    
2HI(g)reaksiyonu dengeye ulaştığında belirlenen kısmi basınç değerleri 
verilmiştir. Ayrıca denge ifadesindeki derişimler yerine kısmi basınçlar 
kullanılarak denge sabitleri hesaplanmış ve bu denge sabitlerinin 
değişmediği görülmüştür. 

Çizelge 2.2  H2(g) + I2(g)    2HI(g)       reaksiyonu için 698,8 K’de 
dengedeki kısmi basınçlar ve denge sabiti aşağıdaki gibidir.

Deney

1

2

3

4

5

6

0,1645

0,2583

0,1274

0,1034

0,0270

0,0644

PH2
 (atm)

0,0978

0,0423

0,1339

0,1794

0,2745

0,0654

PI2
 (atm)

0,9447

0,7763

0,9658

1,0129

0,2024

0,4821

PHI
 (atm)

55,41

55,19

54,67

55,31

55,19

55,16

Kp

Derişim, maddenin birim hacimdeki mol sayısını ifade eder. 
Tepkimemizde ise derişimler gazların molekül sayısını göstermektedir.  
Gazların molekül sayısı ise kısmi basınçları ile orantılıdır. O hâlde 
gazların sabit sıcaklıkta gerçekleşen reaksiyonlarını denge ifadelerine 
kısmi basınçları cinsinden yazabiliriz. Bu durumda denge sabiti Kp ile 
gösterilir. 

Gaz fazında gerçekleşen homojen, reaksiyon olarak verdiğimiz üç 
örnek için kısmi basınçlar cinsinden denge ifadesi;  

(1 numaralı reaksiyon için)Kp

PNH3
2

PN2 PH2
3

=

(2 numaralı reaksiyon için)Kp

PHI
2

PH2 PI2

=

(3 numaralı reaksiyon için)      olarak yazılır.Kp

PSO3
2

PSO2
2 PO2

=
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 Örnek

1.  4NH3(g) + 5O2(g)    4NO(g) + 6H2O(g) reaksiyonunda kısmi 
basınçlar cinsinden denge sabitini yazınız.

Çözüm

2.  3ClO2
-
(suda)    2ClO3

-
(suda) + Cl-(suda) reaksiyonu için denge 

sabitini yazınız. 

Çözüm

3.  2O3(g)    3O2(g) reaksiyonu için denge sabitini yazınız. 

Çözüm

[ClO3
-]2 [Cl-]

=
[ClO2

-]3
Kc

[O2]
3 

=
[O3]

2Kc

Kp

(PNO)4   (PH2O)6

(PNH3
)4 (PO2 )

5 
=

Tablo 2.4 Farklı reaksiyonlar için hesaplanan Kp değerlerinin sıcaklıkla 
değişimi görülmektedir.

Reaksiyon Sıcaklık 
(K) Kp

N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g)

298 6,8 x 105

400 41

500 3,6 x 10-2

H2(g) + I2(g)   2HI(g)

298 794

500 160

700 54

2SO2(g) + O2(g)   2SO3(g)

298 4,0 x 1024

500 2,5 x 1010

700 3,0 x 104

N2O4(g)    2NO2(g)

298 0,98

400 47,9

500 1700
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Aşağıdaki reaksiyonlar için Kc ve Kp ifadelerini yazınız.

a) CO2(g) + H2(g)    CO(g) + H2O(g)

b) 2NO2(g)    2NO(g) + O2(g)

c) 2CHCl3(g) + 3H2(g)    2CH4(g) + 3Cl2(g)

ç) H2(g) + Br2(g)    2HBr(g)

d) 2NOCl(g)    2NO(g) + Cl2(g)

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

3.4 Kp ve Kc İlişkisi
Reaksiyonlarda basınçlar cinsinden denge sabitleri (Kp) ile derişimler 

cinsinden denge sabitleri (Kc) arasındaki bağıntıyı çıkaralım.

Kapalı bir kapta, sabit sıcaklıkta gerçekleşen; 

aA(g) + bB(g)    cC(g) + dD(g)

genel reaksiyonunda kısmi basınçları PA, PB, PC, PD ile gösterip A, B, 
C, D gazlarının ideal davrandığını kabul edersek;

A gazı için PA V = nA R T’dir. 

[A] =
nA

V
=

nA R T

V
PA

=
(PC)c (PD)d

(PA)a (PB)b
Kp

= [A] R T diğer gazlar için de aynı şekilde

= [B] R T

= [C] R T

= [D] R T eşitlikleri yazılabilir.

Bulunan değerler Kp bağıntısında yerine yazılırsa; 

PA

PB

Pc

PD

=
([C] R T)c ([D] R T)d

([A] R T)a ([B] R T)b
Kp

=
[C]c [D]d (R T)c+d

[A]a [B]b (R T)a+b
Kp

= Kc (R T)[(c+d) - (a+b)]  

= Kc (R T)∆n  

R = 0,0821 L atm mol-1 K-1

bağıntısı elde edilir.

Kp

Kp
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∆n = 0 olduğu durumlarda Kp =  Kc olacaktır (Bir sayının sıfırıncı 
kuvveti 1’e eşittir). ∆n > 0 olduğunda ise Kp ve Kc değerleri RT büyüklüğü  
ile ilişkilidir.

 Örnek

1.  N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) reaksiyonu 500 K’de dengeye 
ulaşmaktadır. Bu anda denge derişimleri [NH3] = 0,796 M, [N2] = 0,294M, 
[H2] = 0,324 M olduğuna göre denge sabiti nedir?

Çözüm 

2.  H2(g) + I2(g)    2HI(g)   reaksiyonunda Kp değeri 55,16 
olduğuna göre Kc değerini hesaplayınız.

Çözüm

∆n = ∑ng(ürünler)  -  ∑ng(girenler)  Kp = Kc (R T)∆n  
∆n = 2 - 2    55,16 = Kc (R T)0

∆n = 0    Kc = 55,16

[NH3]
2 

=
[N2]

 [H2]
3Kc

(0,796)2 
=

(0,294) (0,324)3Kc

= 63,36Kc

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.  2BrCl(g)    Br2(g) + Cl2(g) reaksiyonu 527 oC'ta dengeye 
ulaşmaktadır. Bu anda denge derişimleri [BrCl] = 0,262 M, [Br2] = 7,02  
M ve [Cl2] = 0,312 M olduğuna göre Kp ve Kc değerlerini hesaplayınız.

                Cevap: 31,92

2.  N2O4(g)    2NO2(g) reaksiyonunun oda sıcaklığında 
denge sabiti Kc = 4,63 x 10-3’tür. Kp değerini hesaplayınız.

                Cevap: 0,113

3.5 Heterojen Faz Reaksiyonlarında Denge 

Birden fazla faz bulunan reaksiyon dengelerine heterojen denge 
denir. Örnek vermek gerekirse;

a) CaCO3(k)    CaO(k) + CO2(g)            dengesinde katı ve gaz,

b) H2O(s)    H2O(g)                dengesinde sıvı ve gaz,

c) Ca(OH)2(k)    Ca2+
(aq) + 2OH-

(aq)  dengesinde katı ve sıvı,

d) Ag2O(k) + 2HNO3(aq)    2AgNO3(aq) + H2O(s) dengesinde 
katı ve sıvı fazlar vardır.
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Bir maddenin molar derişimi, mol sayısının hacmine oranıdır. 
Aynı zamanda bu oran, yoğunluk ile orantılıdır. Yoğunluk maddenin 
miktarına bağlı olmadığı için molar derişim de madde miktarına bağlı 
olmamalıdır. Bu nedenle sabit sıcaklıkta saf bir katı veya sıvı maddenin 
molar derişimleri madde miktarına bağlı değildir ve daima aynı değere 
sahiptir.

Örnek olarak heterojen tepkimesini inceleyelim.

2C(k) + O2(g)    2CO(g)   heterojen faz reaksiyonunun denge 
ifadesini, 

[CO]2 

=
[C]2 [O2]

ı
cK olarak verirsek

[CO]2 

=  [O2]
Kc

(PCO)2 

=  PO2

Kp dir.

olur. Görüldüğü gibi Kc denge sabiti ifadesinde de reaksiyon süresince 
derişimi değişen gaz hâlindeki maddeler yer almaktadır. O hâlde denge 
ifadesini basınçlar cinsinden de yazabiliriz. Buna göre;

Kapalı bir kapta ve sabit sıcaklıkta gerçekleşen bu tepkime dengeye 
ulaştığında karbonun derişimi sabittir. Karbon derişimini,

[C]2 = Kc
ı
cK   yazabiliriz. Bu durumda;

Daha basit bir ifade ile belirtecek olursak; kapalı bir kapta sabit 
sıcaklıkta gerçekleşen heterojen dengelerde, reaksiyon süresince 
derişimleri sabit kalan saf katı ve saf sıvı maddeler denge bağıntısında 
ihmal edilirler. Buna göre yukarıda verilen reaksiyonların denge 
bağıntıları aşağıdaki gibi yazılır.

a) Kc = [CO2] ; Kp = PCO2

b) Kc = [H2O] ; Kp = PH2O

c) Kc = [Ca2+] [OH-]2

ç)
[AgNO3]

2

=Kc
[HNO3]

2

Kimyasal Reaksiyon ile Denge Sabiti (Kc) Arasındaki İlişki 

1. Reaksiyon denklemi ters çevriliyorsa Kc değerinin tersi göz 
önüne alınır. 

A(g) + 2B(g)    C(g) + 3D(g)  K1

C(g) + 3D(g)    A(g) + 2B(g)  K2 = K1

1
 
= K1

-1 

şeklinde ifade edilir.
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2. Reaksiyon denklemi herhangi bir katsayıyla çarpılıyorsa sayı 
Kc değerine üs olarak yazılır. 

A(g) + 2B(g)    C(g) + 3D(g)  K1

2A(g) + 4B(g)    2C(g) + 6D(g)  K2 = (K1)
2 

şeklinde ifade edilir.

3. Reaksiyon denklemi herhangi bir katsayıyla bölünüyorsa Kc 
değerine sayının tersi üs olarak yazılır. 

A(g) + 2B(g)    C(g) + 3D(g)  K1

1
2A(g) + B(g)    1

2C(g) + 3
2D(g)  K2 = (K1)

1
2

      K2 = K1şeklinde ifade edilir.

4. Reaksiyon denklemi, iki veya daha fazla kimyasal eşitliğin 
toplamı şeklinde yazılıyorsa toplam reaksiyonun denge sabiti, toplanan 
reaksiyonların denge sabitlerinin çarpımı olarak yazılır. 

2A(g) + 3B(g)    2C(g)   K1

C(g) + B(g)    D(g)   K2 

2A(g) + B(g)    2D(g)   K3

4A(g) + 5B(g)    C(g) + 3D(g)  K4

     K4 = K1 K2 K3 

Kimyasal reaksiyonların ve katsayıların değişmesi durumunda Kc 
ifadesinin değişimini örneklerle açıklayalım. 

1. Reaksiyon denklemi ters çevrilince Kc değerinin de ters 
çevrilmesi gerekir.

S(k) + O2(g)    SO2(g)  
[SO2]

 

=
[O2]

Kc1

SO2(g)     S(k) + O2(g)  
[O2]

 

=
[SO2]

Kc2

         

1 

=
Kc1

Kc2

2. Reaksiyon denklemi, herhangi bir katsayı ile çarpıldığında bu 
katsayı Kc değerine üs olarak yazılır.

S(k) + O2(g)    SO2(g)   
[SO2]

 

=
[O2]

Kc1

2S(k) + 2O2(g)    2SO2(g) 

[SO2]
2 

=
[O2]

2Kc2

  
Kc2 

= (Kc1
)2

 Katı ve sıvıların molar 
derişimleri sabittir ve denge 
sabiti eşitliğinde yazılmazlar.
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3. Reaksiyon, birden fazla reaksiyonun toplanması şeklinde elde 
ediliyorsa denge sabiti, toplanan reaksiyonların denge sabitlerinin 
çarpımına eşit olur.

C(k) + 1
2O2(g)    CO(g)   

[CO] 
=Kc1 [O2]

1
2

CO(g) + 1
2O2(g)    CO2(g) 

 

[CO2]
 

=Kc2 [CO] [O2]
1

2  +

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

[CO2]
 

=Kc3 [O2]
Kc3 

= Kc1  
Kc2

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1.  Sabit sıcaklıkta;

H2(g) + Cl2(g    2HCl(g) reaksiyonu için Kc = 3,6’dır. 

HCl(g)    1
2H2(g) + 1

2Cl2(g)      reaksiyonu için Kc ve Kp değerlerini 
bulunuz?

      Cevap: 0,52

2.  F2(g)    2F(g)  reaksiyonu için belli sıcaklıkta denge 

sabiti Kc = 7,3 x 10-13’tür. 
1
2F2(g)    F(g)  reaksiyonu için Kc değeri nedir?

      Cevap: 8,54 x 10-7

 Örnek

1. Aşağıdaki reaksiyonlar için Kp ve Kc ifadelerini yazınız.

a) 2SO2(g) + O2(g)    2SO3(g)

b) CuSO4
. 5H2O(k)    CuSO4

. 3H2O(k) + 2H2O(g)

c) Ni(k) + 4CO(g)    Ni(CO)4(g)

 Örnek

1. CO(g) + Cl2(g)    COCl2(g) reaksiyonunun denge sabiti 
0,4 olduğu sıcaklıkta,

2COCl2(g)     2CO(g) + 2Cl2(g) reaksiyonunun denge sabiti 
ne olur?

Çözüm

CO(g) + Cl2(g)    COCl2(g) Kc1
= 4 x 10-1

2COCl2(g)     2CO(g) + 2Cl2(g) 

1 

=
(Kc1

)2Kc2

1 

=
(4 x 10-1)2Kc2

= 6,25⇒ Kc2
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Çözüm

a)

b)

c) 

2. H2(g) + CO2(g)    CO(g) + H2O(g) 

reaksiyonunun 750 oC’taki Kc değeri 0,771 olarak biliniyor. 1 L’lik 
reaksiyon kabında 0,01 mol H2 ile 0,01 mol CO2 bir araya getiriliyor. 
Reaksiyonda yer alan maddelerin denge derişimleri nedir?

Çözüm

                  H2(g)     +     CO2(g)    CO(g)    +     H2O(g)

[Ni(CO)4]
 

=
[CO]4

Kc
Kp

(PNi(CO)4
)

(PCO)4
=

[SO3]
2 

=
[SO2]

2 [O2]
Kc

Kp

(PSO3
)2

(PSO2
)2 PO2

=,

=  [H2O]2Kc
Kp =  (PH2O)2,

,

Başlangıç    :     0,01 mol     0,01 mol             0 mol           0 mol
Değişim       :    -x                 -x                       +x               +x
Denge         :     0,01 -x        0,01 -x                 x               x

Reaksiyon kabının hacmi 1 L olduğundan mol sayısını gösteren x 
ve 0,01 -x ifadeleri, derişim değerlerini de ifade eder. 

her iki tarafın karekökü alınırsa;

[CO] [H2O]
=

[H2]
 [CO2]

Kc

[H2]  =  [CO2]  =  1 x 10-2 - 4,7 x 10-3    ⇒    5,3 x 10-3 mol L-1

x2

(0,01-x)2
0,772 =

x

0,01-x
0,878 =

x = 4,7 x 10-3 

[CO] = [H2O] =  4,7 x 10-3 mol L-1

3. N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) reaksiyonu için 773 K’de Kp 
değeri 1,50 x 10-5 / atm2 ise aynı sıcaklıkta Kc değerini hesaplayınız.

Çözüm

∆n = (ürün) - (giren)    ⇒    ∆n = (2) - (4) = -2

Kp = Kc (R T)∆n

1,50 x 10-5 / atm2 = Kc [(0,0821 L atm mol-1 K-1) (773 K)]-2

Kc = (1,50 x 10-5 / atm2) (63,5 L atm mol-1)2

Kc = 6,04 x 10-2 L2 mol-2

Kc

(63,5 L atm mol-1)2
1,50 x 10-5 / atm2 =
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1. CaCO3(k)    CaO(k) + CO2(g)     heterojen dengede 400 oC’ta 
CO2’in denge kısmi basıncı 0,118 atm’dir. Aynı sıcaklıkta reaksiyonun 
Kp ve Kc değerleri nedir? 

                                 Cevap: Kp = 0,118     

                                                                             Kc = 2,14 x 10-3

2. 2SO2(g) + O2(g)   2SO3(g)      reaksiyonu 1 litrelik tepkime 
kabında başlangıçta 1 mol SO2 ve 1 mol O2 içermektedir. Reaksiyon 
dengeye ulaştığında SO3’in derişimi 0,925 M olduğuna göre denge 
sabitini hesaplayınız.   

         Cevap: Kc = 283,26

3. H2(g) + I2(g)   2HI(g)      oda şartlarında 1 litrelik kapta 1 mol 
H2 ve 1 mol I2 bulunmaktadır. Denge sabitinin 55,30 olduğu bilindiğine 
göre dengedeki mol sayılarını hesaplayınız.     
         Cevap: H2 =  I2 = 0,21 mol 

                                                                            HI = 0,42 mol

4. CO(g) + H2O(g)   CO2(g) + H2(g)     reaksiyonunda 1 mol CO 
ve 1 mol H2O içeren bir karışım 10 litrelik bir kaba konulmuştur. Dengeye 
ulaşıldığında 0,665 mol CO2 ve 0,665 mol H2 gazı bulunmaktadır. Buna 
göre 800 K’deki Kc değerini hesaplayınız.    
         Cevap: Kc = 3,94

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım



4.
BÖLÜM

KİMYASAL DENGEYE 
ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Serbest düşüş yapan paraşütçüler dengelerini kaybetmiş bir şekilde  düşerlerken kollar ve 
bacaklarını kullanarak dengelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesi sırasında sistem dengesini nasıl sağlar?

İçerik
1. Dengeye Etki Eden Faktörler

• Le Chatelier İlkesi

2. Derişim Değişimlerinin Dengeye 
Etkisi

3. Sıcaklık Değişimlerinin Dengeye 
Etkisi

4. Sistemde Basınç Değişiminin 
Dengeye Etkisi

5. Katalizörün Dengeye Etkisi
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4.1 Dengeye Etki Eden Faktörler
Kimyasal dengenin ileri tepkime hızının, geri tepkime hızına eşit 

olduğu anda kurulduğunu ve dengenin dinamik bir denge olduğunu 
söylemiştik. 

Dengeye etki eden faktörlere geçmeden önce günlük yaşantıdan bir 
örnekle dengeyi irdelemeye çalışalım. İpin üzerindeki bir ip cambazını 
düşününüz. İp cambazının ipin üzerinde düşmeden durabilmesi için 
dengesini sağlaması gerekir. Bunun için de elinde uzun bir sopasının 
olması, telin üzerinde durabilmesi için dikkat ve konsantrasyona sahip 
olması, orta kulağında herhangi bir rahatsızlık olmaması gibi etkenlere 
sahip olması gerekir. Bu faktörlere; o andaki iklim koşullarının değişmesi 
ve rüzgâr şiddetinin artması gibi etmenleri de ekleyebiliriz.

Kimyasal bir reaksiyonu inceleyerek dengeye etki eden faktörleri 
yakından irdeleyip denge mekanizmasını anlamaya çalışalım.

Bu reaksiyonun denge bağıntısı,

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)  ∆H= -91,88 kJ

Denge hâlindeki bu sistemi etkileyebilir (dengeyi bozabilir) dış 
etmenlerin neler olabileceğini tartışalım.

Amonyak oluşumunu gösteren yukarıdaki denge sisteminde 
reaksiyona girenler veya ürünlerin miktarındaki değişim dengeyi nasıl 
etkiler?

Amonyak oluşum denge sisteminde girenlerin miktarı artırıldığında 
çarpışan tanecik sayısı da fazlalaşacaktır. Bu durumda oluşan ürün 
miktarı da artacaktır. Giren madde miktarı azaltıldığında ise sistem 
dengeye gelmek için giren madde miktarını artırmak isteyecektir.

dir. 
[NH3]

2 

=
[N2] [H2]

3Kc

Grafik 2.10 Amonyak sentezinde derişimin zamanla değişimi

N2
H2

NH3

Zaman (s)

Derişim (mol L-1)

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) + 91,88 kJ
1

2

500-550 oC’ta Haber yöntemi ile gerçekleşen amonyağın sentez 
reaksiyonunda [N2] ve [H2]'leri başlangıç derişimlerinden daha düşük 
olurken NH3 derişimi ise 0’dan belli bir değere kadar artış gösterecektir. 
Bir süre sonra derişimdeki azalma ve artmalar sabit hâle gelecektir. Bu 
durum, reaksiyonun durağan (statik) hâle geldiğini göstermez. 

Orta kulakta herhangi bir 
rahatsızlık olması dengeyi nasıl 
etkiler? Araştırıp arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

 Araştırma

Resim 2.8 Denge ustası olan ip 
cambazı
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Aynı şekilde amonyak oluşumu denge sisteminde ürünlerin miktarı 
artırıldığında çarpışan tanecik sayısının artması girenlerin oluşumunu 
da artıracaktır. Ürünlerin miktarı azaltıldığında ise sistem dengeye 
ulaşmak için ürün miktarını artırmak isteyecektir. 

Amonyak oluşumuna ait denge sisteminde basınç - hacim değişiminin 
dengeyi nasıl etkilediğini irdeleyelim. Dengedeki bu sistemde basınç 
artırıldığında yani hacim azaltıldığında çarpışan tanecik sayısı da 
artacaktır. Sistem dengeye ulaşmak için çarpışan tanecik sayısını 
azaltmak isteyecektir. Hacim artırılarak basınç azaltıldığında ise bunun 
tersi olacaktır. 

Amonyak oluşumu denge sistemi için;
[NH3]

2 

=
[N2] [H2]

3Kc

ifadesinde yer alan büyüklüklerden herhangi birini veya daha fazlasını 
değiştiren faktörler dengeyi etkiler. Bu durum dengedeki bütün sistemler 
için geçerlidir.

Le Chatelier (Lö Şatölye) İlkesi

Denge hâline ulaşmış sistemin herhangi bir sebeple deneysel 
koşullarının (sıcaklık, basınç, derişim) değişmesi sonucunda 
reaksiyonda ne gibi değişmeler olacağı 1884 yılında Fransız kimyacı 
Henry Le Chatelier (Henri Lö Şatölye) tarafından kendi adıyla anılan ilke 
ile açıklamıştır. Le Chatelier ilkesine göre; dengede bulunan sisteme 
dışarıdan bir etki yapıldığında, sistemin dengesi bu etkiyi azaltacak 
yönde eğilim gösterir. 

H2O(k)    H2O(s)

P (basınç)

Le Chatelier ilkesinin suyun erimesi, buharın yoğuşması gibi fiziksel 
dengelere de uygulanabileceğini aşağıdaki örnek üzerinde irdeleyelim. 

Yukarıda 0 oC'ta buzun erimesi ile ilgili bir denge reaksiyonu 
verilmiştir. 

Dengedeki bu sistemin basıncı artırıldığında hacmi azalacaktır. 
Sistem bu etkiyi en aza indirebilmek için hacmini artırmak isteyecektir. 
Bu sistemin sıcaklığı artırıldığında ise buz, erime yönünde tepki gösterir. 
Sistem dengeye ulaşmak için sıcaklıktaki bu artışı azaltmak isteyecektir. 

Resim 2.9 Henry Le Chatelier 
(1850-1936)

4.2 Derişim Değişimlerinin Dengeye Etkisi
Amonyak üretiminde giren maddelerin derişimlerinin değişmesinin 

dengeyi nasıl etkilediğini irdeleyelim.

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)  Kc = 6,04 (25 oC)
1

2

Denge hâlindeki gaz karışımına biraz daha azot gazı ilave edelim. 
Gaz ilavesi dengedeki sisteme dışarıdan yapılan bir etkidir. Le Chatelier 
ilkesi gereği sistem bu etkiyi azaltacak yönde tepki gösterir. Azot, 
hidrojen ile reaksiyona girecek ve bunun sonucunda NH3 miktarında 
artma görülecektir. Sistemden sürekli ve bol miktarda ürün almak için 
girenlerin miktarı artırılmalı, oluşan ürün ise ortamdan sürekli olarak 
çekilmelidir. Aynı sonuca matematiksel irdeleme yoluyla da ulaşabiliriz.  
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Kc = Qc = 6,04

Sistem dengededir.

[NH3]
2 

=  [N2] [H2]
3Kc

Bir kesirde paydanın değerinin büyümesi burada azot derişiminin  
artması kesrin değerinin küçülmesi anlamına gelir. Bunun sonucunda 
Kc > Qc olacaktır. Sistemin tekrar dengeye ulaşabilmesi için küçük olan 
Qc değerinin büyümesi yani payın değerinin artıp paydanın değerinin 
azalması gerekir. Bundan dolayı paydaki ürün (burada NH3 derişimi) 
miktarı artmalı paydadaki (burada N2 ve H2 derişimleri) giren miktarı ise 
azalmalıdır.

Sistem, bunları gerçekleştirebilmek için ürünlere yönlenmek 
zorundadır. NH3’ın ortamdan alınması durumunda ise denge 
bozulacağından, dengeyi tekrar kurabilmek için ürünlere yönlenir. 
Dengedeki sisteme NH3 ilave edilirse sistem, dengeyi sağlamak için 
girenlere yönlenecektir.  

Reaksiyona girenler ve ürünlerin derişimlerinin dengeye etkisini 
Etkinlik 2.6'da görelim.

Kc = Qc eşitliğinde denge durumu söz konusudur.

Tepkimenin herhangi bir anında,                    kesrini Qc ile 
adlandırırsak,

[NH3]
2 

 [N2] [H2]
3

Kc > Qc olması durumunda ürünlerin derişiminin girenlerin derişimine 
oranı oldukça düşüktür. Sistemin dengeye ulaşabilmesi için ürün 
miktarını artırması giren miktarını ise azaltması gerekmektedir. Bunun 
sonucunda sistem ürünlere yönelir (1 yönü).

Kc < Qc olması durumunda ise ürünlerin derişiminin girenlerin 
derişimlerine oranı çok büyüktür. Bunun sonunda sistemin dengeye 
ulaşması için ürünlerin derişiminin azalması gerekmektedir. Yani sistem 
girenlere yönelir (2 yönü).

 Ürünlerden birinin sürekli or-
tamdan uzaklaştırılması ile bazı 
tersinir tepkimeler tam ya da 
tama yakın şekilde oluşturulabilir. 
Örneğin;

CaCO3(k)  CaO(k) + CO2(g) 
reaksiyonunda oluşan CO2 gazı 
sistemden sürekli olarak çekilirse 
CaCO3’ın tamamı veya tamamı-
na yakını CaO’e çevrilebilir.

Kimyasal Denge

Etkinliğin Amacı

Denge reaksiyonların-
da girenlerin ve ürünlerin 
derişimlerinin denge üzeri-
ne etkisini tartışmak. 

Etkinliği Uygulayalım

• 5 mL FeCl3 (demir (III) klorür) çözeltisi 
ile 5 mL NH4SCN (amonyum tiyo siyanat) 
çözeltisini deney tüpüne koyarak üzerine 
1-2 mL seyreltik HCl (hidroklorik asit) ilave 
ediniz. Renk değişimini gözlemleyiniz.

• Deney tüpündeki reaksiyon karışımını, 400 
mL’lik bir beher içine dökünüz. Renk değişi-
mini gözlemleyerek su ile seyreltiniz.

             Etkinlik 2.6

Araç ve Gereç

• Deney tüpü; büyük 

boy (3adet)

• Beher;  400 mL’lik   (1 

adet)

• Dereceli silindir; 100 

mL’lik (1 adet)

• NH4SCN çözeltisi; 50 

mL (yaklaşık 0,3M)

• FeCl3 çözeltisi; 50 mL 

(yaklaşık 0,1M)

• HCl çözeltisi; 1-2 mL 

(yaklaşık 0,05M) 

• Damlalık
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UYARI: Soğan kabuğu rengi gördüğünüzde seyreltme işlemini son-
landırınız.

• Daha sonra iki deney tüpünün her birine bu seyreltik çözeltiden 5’er 
mL alınız. 

• Tüplerden birine NH4SCN, diğerine FeCl3 çözeltisini damla damla  
ilave ediniz.

• Her iki tüpteki renk değişimini gözlemleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Beher içindeki karışım su ile seyreltildiğinde renk değişiminin sebe-
bini tartışınız.

2. İki ayrı tüpe konan seyreltik çözeltiye NH4SCN ve FeCl3 çözeltileri 
eklendiğinde oluşan renk değişiminin sebebini yorumlayınız.

 Etkinlik 2.6'da asidik ortamdaki denge 
reaksiyonu gerçekleşmektedir. 

Fe3+
(aq) + SCN-

(aq)  FeSCN2+
(aq) 

                   koyu kırmızı

Kc

[FeSCN2+]
=

[Fe3+] [SCN-]

Etkinlik 2.6'da görüldüğü gibi dengedeki bir sistemde giren ve ürün 
derişimindeki değişme dengeyi etkiler.

H2(g) + I2(g)   2HI(g) reaksiyonunda, 

a) H2 veya I2 eklenmesi durumunda,

b) Ortamdan HI gazının çekilmesi durumunda dengenin ne tarafa 
yönleneceğini yorumlayınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

4.3 Sıcaklık Değişimlerinin Dengeye Etkisi
Sıcaklığın dengeye etkisini amonyak sentezi tepkimesinde 

irdeleyelim.

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) + 91,88 kJ 

Amonyak sentezi reaksiyonunu dikkate alırsak 25 oC’ta; 

(ileri yönde)  N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) + 91,88 kJ  ekzotermik,

(geri yönde) 2NH3(g) + 91,88 kJ    N2(g) + 3H2(g) endotermik 
olduğu bilinmektedir.

NH3 sentezi sisteminin sıcaklığı ısı verilerek yükseltildiğinde denge 
girenler tarafına yönlenir. Çünkü Le Chatelier ilkesine göre sistem 
sıcaklık etkisini azaltacak yönde tepki gösterir. Denge, girenler yönünde 
olur. Kc değeri küçülür. 

Karışım soğutulduğunda ise sistem sıcaklığı artıracak yönde tepki 
göstererek ürünler tarafına yönlenir. Kc değeri büyür. Maksimum NH3 
verimi için sıcaklığın mümkün olduğunca düşük olması gerekir. Sıcaklık 
çok düşürüldüğünde reaksiyon son derece yavaş gerçekleşir. Bu da 
zaman ve maliyet artışı demektir. Sanayide 500-550 oC gibi yüksek 
sıcaklıklar ve yüksek basınçlar kullanılarak verim artırılır.

Bir başka örnek olarak; 

N2O4(g)    2NO2(g)  reaksiyonunu inceleyelim.

renksiz      kahverengi
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N2O4(g) + 58,0 kJ    2NO2(g)  (endotermik)

sıcaklıktaki artış endotermik tepkimenin gerçekleştiği tarafa, sıcaklıktaki 
azalma ise ekzotermik tepkimenin gerçekleştiği tarafa yönlenecektir. 

2NO2(g)     N2O4(g) + 58,0 kJ (Ekzotermik)

Diazot tetraoksidin bozunma reaksiyonunda Kc ifadesini yazacak 
olursak;

ortamın sıcaklığı artırıldığında Kc değeri büyür. Sıcaklık azaltıldığında 
ise Kc değeri azalır. 

 NO2 ve N2O4 gaz karışımını 
içeren iki deney tüpünden birini 
buzlu suya daldırdığımızda ren-
gi açılır (N2O4 oluşur). 

 İkinci deney tüpünü sıcak suya 
daldırdığımızda ise renk koyula-
şır (NO2 oluşur). 

Şekil 2.3 Sıcaklığın N2O4 
bozunma dengesine etkisi

2SO2(g) + O2(g)    2SO3(g) + 200,8 kJ denge sisteminde; 

a) SO3 uzaklaştırıldığında,

b) SO2 eklendiğinde,

c) O2 çekildiğinde,

ç) Kabın hacmi artırıldığında,

d) Basıncı artırıldığında,

e) Sisteme ısı verildiğinde,

f) Sıcaklık düşürüldüğünde, dengenin ne şekilde yönleneceğini 
açıklayınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

CO2(g) + H2(g)    CO(g) + H2O(g)       ∆H = 41,10 kJ denge 
sisteminde sıcaklık artırıldığında Kc değerinin büyüklüğünü irdeleyiniz.

Çözüm

CO2(g) + H2(g)    CO(g) + H2O(g)

reaksiyonu ileri yönde endotermiktir (∆H = 41,10 kJ). Sıcaklık artırılması 
dengeyi ürünlere yönlendirir. Denge ifadesini yazacak olursak; 

denge kesrinde payın artması Kc değerinin artmasına yol açar.

[CO] [H2O]
=

[CO2]
 [H2]

Kc

 Örnek

4.4 Sistemde Basınç Değişiminin Dengeye Etkisi
Dengeye basıncın etkisini aşağıdaki reaksiyon üzerinde irdeleyelim. 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)  reaksiyonuna girenler ve 
ürünler gaz fazında  olduğu için bu maddelerin kısmi basınçlarından söz 
etmek gerekir. 

[NO2]
2 

=
[N2O4]

Kc
N2O4(g)    2NO2(g)
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[NH3]
2 

=
[N2] [H2]

3Kc

(PNH3
)2 

PN2 
(PH2

)3 
=Kp

Amonyak sentezi reaksiyonunda gazların kısmi basınçlarının nasıl 
değişeceğini irdeleyelim. 

Bu tepkimede ortama N2 gazı eklendiğinde azot gazının derişimi ve 
kısmi basıncı artar. Bu durumda;

ifadelerinde paydanın değeri artacağından Kp değeri azalacaktır. Sis-
tem dengeye gelmek için ürünler yönüne kayacaktır. 

Eğer ortamdan H2 gazı uzaklaştırılırsa hidrojen gazının derişimi ve 
kısmi basıncı azalır. Bu durumda denge ifadesinde paydanın değeri 
azalacağından Kp ve Kc değeri artacaktır. Sistem dengeye ulaşmak için 
girenler yönüne yönlenecektir. 

Aynı şekilde ortama NH3 gazı eklendiğinde amonyak gazının deri-
şimi ve kısmi basıncı artar. Bu durum denge ifadesinde pay değerinin 
artması anlamına gelir. Sistem dengeye gelmek için girenler yönüne 
yönlenecektir. 

Şimdi de sistemin toplam basıncı değiştiğinde dengenin nasıl  
etkileneceğini irdeleyelim.

Amonyak sentezi  tepkimesinde toplam basınç artırıldığında 
gazların kısmi basınçları da o oranda artacaktır. Denge sabiti değeri ise 
azalacaktır. Bu durumu aşağıdaki örnek üzerinde görelim. 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)   
 

(PNH3
)2 

PN2  
(PH2

)3 
=Kp  ifadesinde; 

PN2
= a atm    PH2

= b atm   PNH3
= c atm ile gösterildiğinde,

c2 

a
 

 b3
=Kp

   
olur.

Toplam basıncı iki katına çıktığında gazların kısmi basınçları da iki 
kat artacaktır. Bu durumda kısmi basınçlar aşağıdaki gibi olacaktır.

PN2
= 2a atm  PH2

= 2b atm   PNH3
= 2c atm bu durumda,                                                                                                                                         

                    
  (2c)2 

2a
 
(2b)3

=Kp
' ise  

         
                       

 
olur.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere toplam basınç 
artırılırken Kp ve Kp

' karşılaştırıldığında denge sabiti değeri azalmıştır. 
Bu reaksiyonda toplam basınç artırıldığında denge sabiti değeri 

azalması dengenin değiştiğini gösterir. Sistemde dengenin yeniden 
kurulabilmesi için sistem ürünler yönüne kayar. Bu reaksiyonda 2 mol 
ürün, 4 mol giren olduğundan denge mol sayısı az olan yöne (NH3 
oluşumu yönüne) doğru yönlenir.

H2(g) + I2(g)    2HI(g) gibi girenlerin ve ürünlerin toplam mol 
sayılarının eşit olduğu bazı reaksiyonlarda toplam basıncın değişmesi 
gazların kısmi basınçlarını değiştirse bile denge sabitinin değerini 
etkilemez. Bu durumu aşağıda irdeleyelim.

c2 

a  b3

1

4
=Kp

'
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Hidrojen ve iyot gazlarından hidrojen iyodür oluşumuna ait denge 
sisteminde;

PH2
= x         PI2

= y        PHI= z   olduğunda,

 (PHI)
2 

PH2 
PI2

=Kp  
z 

2 

x y 
=Kp olur.

Bu sistemde toplam basınç iki katına çıkarıldığında gazların kısmi 
basınçları da iki katına çıkacaktır. Bu durumda; 

PH2
= 2x        PI2

= 2y      PHI= 2z    

(2z)2 

2x 2y
=Kp

'
z2 

x y
=Kp

'
olur.

Görüldüğü gibi Kp ve Kp' değerleri aynıdır. Aynı şekilde,

H2(g) + Br2(g)   2HBr(g)

N2(g) + O2(g)   2NO(g)

H2(g) + CO2(g)   H2O(g) + CO(g)

reaksiyonlarında ∆n = 0 olduğundan basınç değişimleri dengeye etki 
etmeyecektir. 

Heterojen dengeler için basınç etkisi eşitliğin her iki tarafında yer 
alan gazların mol sayılarına göre tahmin edilir. Örneğin;

3Fe(k) + 4H2O(g)   Fe3O4(k) + 4H2(g) reaksiyonunda giren-
lerde ve ürünlerde, dörder mol gaz olduğuna göre ∆n = 0 kuralı geçerli-
dir. Bunun sonucunda basınç değişimi dengeye etki etmeyecektir. 

Kimyasal reaksiyonlarda; derişim, basınç ve sıcaklığın dengeye 
etkisi Tablo 2.5'te özetlenmiştir.

Tablo 2.5 Derişim, basınç ve sıcaklığın dengedeki reaksiyon üzerine 
etkisi

aA + bB + ...   cC + dD + ...        ∆H

Değişen faktörler Dengeye etkimesi
a) Derişim:
[A] veya [B]’deki artma
[C] veya [D]’deki azalma

Denge, ürünlere doğru 
yönlenir.

[A] veya [B]’deki azalma
[C] veya [D]’deki artma

Denge, girenlere doğru 
yönlenir.

b) Basınç: (∆n ≠ 0) gaz fazındaki 
reaksiyon için 

Artma Moleküleritenin az olduğu 
tarafa doğru yönlenme

Azalma Moleküleritenin fazla olduğu 
tarafa yönlenme
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4.5 Katalizörün Dengeye Etkisi
Katalizör, bir sistemde yer alan bileşenlerin miktarlarını değiştirmez; 

denge sabiti veya reaksiyondaki türlerin denge derişimleri üzerine etkisi 
yoktur. Ancak katalizörün bulunmadığı duruma göre sistemin daha kısa 
sürede dengeye ulaşmasını sağlar. Dengenin kurulmasını sağlamak 
için yıllarca süren reaksiyonlar vardır. Katalizör kullanıldığında 
reaksiyon dengesi birkaç saniyede veya dakikada kurularak sanayide 
bu olanaklardan faydalanılır.

Örneğin, oksijen elde etmek için KClO3’ın ısıtılarak ayrışması reak-
siyonunda kullanılan MnO2, reaksiyon hızını artırarak daha kısa sürede 
ve reaksiyonun daha düşük sıcaklıkta gerçekleşmesini sağlar. MnO2 
burada katalizör görevi yapar.

2KClO3(k)    2KCl(s) + 3O2(g)

MnO2 (k)

MnO2, katalizör olarak kullanılmasaydı; reaksiyon hızı düşük olacak 
ve daha fazla ısıya ihtiyaç duyacaktı. 

Sanayide yapılan üretimlerdeki reaksiyonların veriminin artırılması 
için, reaksiyonlarda katalizörler kullanılır. Örneğin, Haber yöntemi 
olarak bilinen NH3’ın sentezinde reaksiyon hızı oda sıcaklığında oldukça 
düşüktür. Sıcaklığın yükseltilmesi durumunda ise NH3 moleküllerinin   N2 
ve H2’ye dönüşme hızı artacağından ürün verimi düşmektedir. NH3’ın 
üretimi sırasında en uygun koşullar yüksek basınç ve düşük sıcaklıktır. 
Ancak denge bu koşullarda çok yavaş kurulur. Reaksiyonu hızlandırmak 
ve sıcaklığı yükseltmek için en uygun yöntem katalizör kullanmaktır.
Sentezlenen reaksiyonu hızlandırmak ve sıcaklığı yükseltmek için bir 
katalizör kullanılabilir. NH3’ın sentezinde; 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)

sıcaklığı 500oC ve basıncı 150 - 200 atm aralığında tutmak için Al2O3, 
MgO, K2O gibi katalizörler kullanılarak endüstriyel çalışma koşulları 
sağlanır.

Canlı organizması tarafından üretilen enzimler biyokimyasal 
reaksiyonlarda katalizör görevi yaparak reaksiyonların hızını arttırır. 
Örneğin, hücrelerde solunum sonucu oluşan CO2, alyuvarlarda su 
ile birleşerek H2CO3 (karbonik asit)’e dönüşür. Bu reaksiyon karbonik 
anhidraz  enziminin etkisi ile gerçekleşir. Reaksiyon sonucu oluşan 
H2CO3 bu enzimin etkisiyle tekrar H2O ve CO2’ye ayrışır. 

CO2(g) + H2O(s)    H2CO3(s)

 Sabit sıcaklıkta kapalı bir reak-
siyon kabında dengeye ulaşmış 
bir sisteme dışarıdan asal gaz 
(He,Ne...) ilave edildiğinde sis-
tem denge konumunu korur. 
Çünkü kabın toplam basıncı ar-
tar, ancak reaksiyon kabında bu-
lunan maddelerin kısmi basınç-
larında veya derişimlerinde 
herhangi bir değişiklik meydana 
gelmez. 

c) Sıcaklık:
Ekzotermik reaksiyon
Artma Girenlere yönlenir, K azalır. 
Azalma Ürünlere yönlenir, K artar.
Endotermik reaksiyon
Artma Ürünlere yönlenir, K artar.
Azalma Girenlere yönlenir, K azalır.

 Katalizör her iki yöndeki tep-
kime hızını aynı oranda artırır. 
Bu nedenle hız sabitleri oranı 
değişmez. Dolayısıyla denge 
sabiti sıcaklık sabit kaldığı 
sürece değişmez.
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 Okuma Metni
Reaksiyonlarda Denge

Bütün reaksiyonlar denge yönünde ilerlemesine rağmen, bazıları 
dengeye düzgün ve üniform olarak ulaşmaz. Kelebek kanatlarının 
güzel desenleri, zebraların derisindeki şeritler, tropik balıkların sayısız 
renkleri, gül yaprağının düzenli spiralleri ve hatta tek bir hücreden bir 
organizmanın (bir bitki, hayvan ve insan) oluşumunun hepsi, karmaşık 
yollarda dengeye doğru hareket eden kendiliğinden kimyasal 
reaksiyonların sonucudur. Sonuçta karmaşık desenler oluşur.

Bir reaksiyon karışımı denge hâlinden uzaksa, sistemin bazı 
bölgelerinde derişim artması, bazı bölgelerde de derişim azalması söz 
konusu olabilir. Bir reaksiyonu dengeden uzak tutmanın yollarından 
biri, onu girenlerle beslemek ve ürünleri dengeleyici bir hızla ortamdan 
uzaklaştırmaktır. Organizmalar beslenerek ve boşaltım yolu ile bu tür 
kararlı hâl şartını sağlarlar. Gerçekte, bir organizma, tüketildiği hızda 
girenlerin ilave edildiği bir açık kap reaksiyonu gibi düşünülebilir. 
Vücudumuz ancak ölümden sonra metabolik işlemler durduğunda 
dengeye ulaşır. 

Hayvan kürklerindeki desenleri oluşturanlara benzer kimyasal 
reaksiyonlar, laboratuvarda daha basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. 
1951’de Rus bilim adamı R.P.Belousov, giren ve ürünlerin 
derişimlerinin zamanla salınım yaptığı karmaşık bir reaksiyon karışımı 
buldu. Reaksiyonun gerçekleştiği ortam karıştırılmazsa, ortamın çeşitli 
bölgelerinde derişim farkları doğar ve bunun sonucu çok güzel renkli 
spiraller ve çemberler oluşur. Bu olay, bir bakıma düzensizlikten doğan 
bir düzen gibidir. Hayvan kürklerinden hayvanların embriyo derisinde 
periyodik olarak hızlanıp yavaşlayan bir renk reaksiyonu, karakteristik 
desenlerin oluşumunu sağlar. 

Periyodik reaksiyonlar, hâlen yoğun çalışmaların yapıldığı bir alandır, 
çünkü bu reaksiyonlar yaşamı destekleyen birçok prosesi açıklar. 
Örneğin kalp atışlarımız, çeşitli kimyasal maddelerin derişimlerinin 
karışık bir dengesi sonucu oluşan periyodik bir proses ile sağlanır. 
Normal olarak, vücudumuz bu dengeyi otomatik olarak ayarlar ve 
vücudun oksijen ihtiyacına bağlı olarak kalp atışını hızlandırır veya 
yavaşlatır. Temel reaksiyonun periyodik salınım düzeni aşırı bozulursa, 
kalp hızlı ve düzensiz çarpar. Buna fibrilasyon denir. Böylece kan 
uygun olarak pompalanmaz ve bir kalp krizi gerçekleşebilir.

Periyodik bir reaksiyonda, bir reaksiyonun ürünü bir diğer 
reaksiyonun girenleri gibi davranarak birçok zincir reaksiyonu aynı 
anda olur. Bir reaksiyon bir maddenin derişimini artırabilir ve sonra 
başka bir reaksiyon o maddeyi kullanabilir, böylece derişimler 
zaman ve yere göre değişebilir. Reaksiyona girenler beslendiği 
sürece salınımlar devam eder. Örneğin solunum, yeme, içme ve 
boşaltım sayesinde vücut reaksiyonlarının periyodik devamı sağlanır. 
Vücut hareketleri sürer gider. Periyodik reaksiyonların devamı, kürk 
desenlerinin oluşumunu, kısaca hayatın sürüp gitmesini sağlayan 
canlı organizmalardaki reaksiyonların dengeye ulaşma eğiliminde 
olması, ancak bir türlü dengeye ulaşamamasıdır.

P.Atkins-L.Jones Temel Kimya II 

 Kelebek

Zebra



KİMYASAL REAKSİYONLARDA 
ÜRÜN VERİMİ

İçerik
1. Reaksiyon Verimi
2. Yüzde Verim (% Verim)

5.
BÖLÜM

Kimyasal maddeler, besin üretiminden ilaçlara kadar her yerde kullanılmak üzere kimyasal üretim 
yapan fabrikalarda üretilir ve satılır. Her gün tonlarca kimyasal madde, ya olduğu gibi ya da başka 
maddelerin üretiminde kullanılır. Endüstride çalışan kimyacıların veya mühendislerin öncelikli amacı 
üretim esnasında ürünlerdeki saflık ve verim yüzdesini yükseltmektir. Bunun için hangi koşulların 
gerektiğini araştırırarak üretim yöntemlerini  belirler. 
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5.1 Reaksiyon Verimi
Kimyasal reaksiyonlarda, hiçbir atom yoktan var olamayacağı 

gibi hiçbir atom da vardan yok olamaz. Bu durum kütlenin korunumu 
kanununu ifade eder. Kütlenin korunumu kanununa göre; kimyasal 
bir reaksiyona katılan maddelerin toplamı, reaksiyon sonucu oluşan 
ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmalıdır. Ancak teorik olarak böyle 
olduğu hâlde, yapılan deneysel çalışmaların sonucunda durumun farklı 
olduğu görülür. Örneğin kömürün yanma reaksiyonunda ürün olarak ne 
kadar karbondioksit oluştuğunu teorik olarak hesaplayalım.

Başlangıç

Değişim

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

 12 g

-12 g

0 0 44 g

 32 g
+44 g-32 g

_

Bu hesaplamamıza göre elde edilebilecek maksimum ürün miktarı 
44 g olmalıdır. Fakat deneysel çalışmalar sonunda ürün miktarının  
daha az olduğu bulunmuştur. 

Reaksiyona girenlerin ürüne dönüşümlerinin tam olmayışının 
nedenlerini irdeleyelim. Nedenlerden bir tanesi başlangıç maddelerinden 
bazılarının, aynı zamanda meydana gelen ve aynı reaktifleri kullanan 
ikinci bir reaksiyon tarafından harcanmasıdır. Kömürün yanma 
reaksiyonu da buna bir örnektir. Kömürün yanmasında iki çeşit ürün 
oluşur. Aşağıdaki reaksiyonlarda görüldüğü gibi bu ürünler karbon 
dioksit ve karbon monoksittir.

Reaksiyon yeterli miktarda oksijen ile gerçekleşirse oluşan ürün çok 
büyük bir oranda karbon dioksittir. Oksijen miktarı sınırlı ise bazı karbon 
atomları karbon monoksite dönüşür ve bu durum karbon dioksit verimini 
düşürür. 

Reaksiyon verimini düşüren nedenlerden diğeri de reaksiyonun bir 
denge reaksiyonu olmasıdır. Dengedeki reaksiyonlarda ortamda hem 
reaksiyona girenler hem de ürünler bulunur. Bu durum ürün veriminin 
%100 olmasını engeller.

N2(g) + O2(g)    2NO(g)         2SO2(g) + O2(g)    2SO3(g)

Reaksiyonlarda ürün veriminin %100 olmayışının diğer nedenlerinin 
başlıcaları ise reaksiyon esnasında meydana gelebilecek madde 
kayıpları, kullanılan maddenin yeterince saf olmamasıdır.

5.2 Yüzde Verim (% Verim)
Kimyasal bir reaksiyonda ne kadar ürün oluşabileceğini veya belirli 

bir miktar ürün elde etmek için ne kadar başlangıç maddeleri gerektiğini 
hesaplayabilir miyiz? Bu sorulara cevap verebilmek için reaksiyonun 
tepkime denklemi esas alınmalıdır. Tepkime denkleminde mol oranları 
kullanılarak reaksiyona girenlerin ve ürünlerin miktarları hesaplanabilir. 
Örneğin aşağıdaki reaksiyonda; 

N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)

C(k) + O2(g)    CO2(g)  C(k) +     1
2O2(g)    CO(g)
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1 mol N2 gazı 3 mol H2 gazı ile birleşerek 2 mol NH3  gazı oluşturur. Bu 
ifadeyi 1 mol N2 gazının reaksiyonundan 2 mol NH3  gazı oluşur şeklinde 
de tanımlayabiliriz. Buradan tepkimede ne kadar ürün oluşacağını 
hesaplarız.

Bu hesaplamalarda yapılacak olan ilk adım, reaksiyonda hangi 
maddenin sınırlayıcı madde olduğuna karar vermektir. Sınırlayıcı madde 
reaksiyonda ilk tüketilen maddedir. Reaksiyonda en fazla ürün oluşması 
bu maddenin miktarına bağlıdır. Reaksiyonun kimyasal eşitliği temel 
alınarak elde edilecek maksimum ürün miktarına da teorik verim denir. 
Gerçekte meydana gelen ürün miktarına ise deneysel verim denir. 

Bir reaksiyonun ne ölçüde gerçekleştiğini belirtmek yüzde verimden 
(%verim) söz ederiz. Deneysel verimin teorik verime oranının 100 ile 
çarpılmasıyla %verim hesaplanır. 

2 x (114,00 g mol-1)  16 x (44,00 g mol-1)

702,00 g     x

702,00 g x 16 (44,00 g mol-1)
= =

2 (114,00 g mol-1)
X 2,16 g CO2

Reaksiyonda oluşan 2,16 g karbon dioksit reaksiyonun teorik verimidir. 
Fakat test edilen bir otomobil yakıtından 1 L oktanın yanmasıyla 1,14 g 
karbondioksitin meydana geldiği ölçülmüştür. Bunun sebebi reaksiyon 
esnasında oluşan yan reaksiyondur. Bu reaksiyonun %verimi;

Deneysel verim

 Teorik verim
% Verim =                               x 100

Örnek olarak aynı şartlarda iki reaksiyonun birbiriyle yarıştığı bir 
tepkimenin % verimini hesaplayalım. 

Benzinin ana maddesi olan oktanın (C8H18) oksijenle olan reaksiyonu; 

2C8H18(s) + 25O2(g)    16CO2(g) + 18H2O(s)  şeklindedir. 

Reaksiyonda, kütlesi yaklaşık 702,00 g olan 1,00 L oktan yandığında 
reaksiyonda ne kadar karbondioksit oluşacağını hesaplayalım (C: 12 
Da, H: 1 Da).

2C8H18(s) + 25O2(g)    16CO2(g) + 18H2O(s)  

% Verim =                   x 100 = %52,8’dir.
1,14 g

2,16 g

Bu reaksiyonda verimin %100 olmamasının nedeni reaksiyon 
sırasında ikinci bir reaksiyonun meydana gelmesidir.

2C8H18(s) + 17O2(g)    16CO(g) + 18H2O(s)

Kimyasal bir reaksiyonun başarılı şekilde gerçekleşmesi reaksiyon 
sonucunda oluşan ürün verimine bağlıdır. Kimyasal reaksiyon sonucu 
oluşan ürün verimi ne kadar yüksekse o reaksiyon o kadar verimli 
gerçekleşmiştir. Yani reaksiyonda ne kadar az yan ürün oluşursa, o 
reaksiyonun verimi o kadar yüksektir. 
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Fakat bir reaksiyonda oluşan yan ürünün kullanılabileceği bir 
alan varsa ve kimya piyasasında satılabilecek bir ürün ise, o zaman 
oluşan yan ürününü ticari değeri olur ve tüm işlemin ekonomik olması 
sağlanır. Ürün verimininin %100’den düşük olması durumunda, ürün 
maliyetleri artar. Endüstride çalışan kimyacılar ve mühendislerin görevi, 
kimyasallardan yüksek saflık ve yüksek verim elde edilmesi için çağdaş 
bilimsel yöntemleri araştırmak ve kullanmaktır. 

Metil alkol, (CH3OH) aşağıdaki reaksiyona göre elde ediliyor.

CO
(g)

 + 2H2(g)
    CH3OH

(s)

Reaksiyon 1,20 g H2(g) 
ve 7,45 g CO

(g)
 ile başlıyor. Reaksiyon sonu-

cunda; 

a) Metil alkolün (gram cinsinden) teorik verimini hesaplayınız.

b) Deneysel verilere göre 7,52 g metanol elde edildiğine göre 
reaksiyonun % verimini hesaplayınız (H:1 Da, C:12 Da, O:16 Da).

Çözüm

 Örnek

nH2
 = = 0,60 mol

1,20 g

2 g mol-1
nCO =a) = 0,27 mol

7,45 g

28 g mol-1

CO
(g)

 + 2H2(g)
    CH3OH

(s)

Başlangıç

Değişim

 0,27 mol
-0,27 mol -0,54 mol

0 0,06 mol 0,27 mol

 0,60 mol
+0,27 mol

_

mCH
3
OH = 0,27 mol x 32 g mol-1 = 8,64 g

b)
Deneysel Verim

Teorik Verim
% Verim = x 100 = x 100 = 87,03

7,52 g
8,64 g

1,80 mol CCl4'ün aşırı miktarda HF ile tepkimesinden 1,55 mol 
CCl2F2 elde edilmektedir. Bu tepkimenin % verimi nedir?

CCl4 + 2HF    CCl2F2 + 2HCl

Cevap: % 86,10

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
A.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g)        reaksiyonunda H2’nin harcanma hızı 2,4 mol L-1 s-1’dir. Buna göre 
NH3’ün oluşma hızı nedir? 

2. Basınç altında 1,5 mol CO2 gazı çözünmesi ile 600 mL gazoz çözeltisi elde ediliyor. Gazoz kapağı 
açıldıktan 35 s sonra çözeltide 0,25 mol CO2 gazı kalıyor. Buna göre gazoz çözeltisinden CO2 
gazının çıkış hızı kaç mol L-1 s-1 dir? (Gaz çıkışında hacim değişmiyor.)

3. 2NO2(g) + F2(g)   2NO2F(g) reaksiyonu, iki aşamada gerçekleşmektedir. Mekanizmadaki 
hızlı adımın reaksiyonu; NO2F2 (g) + NO2(g)   2NO2F(g)        olduğuna göre reaksiyon hız 
denklemini yazınız.

4. N2O(g) + NO(g)   NO2(g) + N2(g)    reaksiyonunun aktifleşme enerjisi, 209,2 kJ’dur. N2O(g), 
NO(g), ve NO2(g)’in standart oluşum ısıları sırasıyla 82 kJ mol-1, 90,4 kJ mol-1 ve 33,9 kJ mol-1’dir. 
Verilen değerlerden faydalanarak Ep-zaman diyagramını çiziniz.

5. S2O8
2-

(suda) + 3I-
(suda)   2SO4

2-
(suda) + I3

-
(suda)  reaksiyonu için sabit sıcaklıkta deney verilerinden 

yararlanarak hız sabitini ve reaksiyon mertebesini bulunuz. 

6. Katalitik konvertörlü bir arabada çevreyi en çok kirletme ilk 8 veya 10 dakikada oluşmaktadır. Neden?

7. PCl3(g) + Cl2(g)    PCl5(g)  reaksiyonunda sabit sıcaklıkta 3 L’lik reaksiyon kabına 1 mol 
PCl3(g) ve 2 mol Cl2(g) konuluyor. Dengeye ulaşıldığında PCl3’den 0,7 mol kaldığı görülüyor. Buna 
göre Kc değeri nedir? 

8. 1 litrelik kapta gerçekleşen H2(g) + I2(g)    2HI(g)  reaksiyonunda 54 g I2, 1 g H2 470 oC’ta 
dengeye ulaştığında 3,05 g I2 kaldığı görülüyor. Buna göre Kp ve Kc değerlerini bulunuz. (I :127 Da, 
H :1 Da)

9. Fe2O3(k) + 3CO(g)    2Fe(k) + 3CO2(g) reaksiyonunda;

a) Fe2O3 eklenmesi         b) CO2 eklenmesi        c) CO çekilmesi    durumunda reaksiyonun denge 
yönü nasıl değişir?

10. Ni(k) + 4CO(g)    Ni(CO)4(g)  reaksiyonunda ortamın basıncının artırılması dengeyi nasıl 
etkiler?

Deney

1
2
3
4

0,008
0,008
0,016
0,008

[ S2O8
2- ] 

0,0034
0,0017
0,0017
0,0068

[ I- ] 

2,2 x 10-6

1,1 x 10-6

2,2 x 10-6

4,4 x 10-6

Reaksiyon Hızı
mol L-1 s-1
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B. Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış ise 
“Y” harfini işaretleyerek ifadenin doğrusunu yandaki kutucuğa yazınız.

1. Reaksiyon hızı, ürünün oluşum hızı veya 
girenin tüketilme hızı cinsinden ifade 
edilebilir.

( D )

( Y )

2. Hız sabitinin sayısal değeri, ortama 
uygulanan basınca bağlıdır.

( D )

( Y )

3. Reaksiyona giren molekül, atom veya 
iyon sayısına molekülerite denir. 

( D )

( Y )

4. Reaksiyonun hızını artıran reaksiyon 
sonunda da tükenen maddeye katalizör 
denir. 

( D )

( Y )

5. Denge bağıntısı bir reaksiyonun yavaş 
veya hızlı olduğu hakkında bize herhangi 
bir fikir vermez.

( D )

( Y )

6. Metabolizma reaksiyonlarını hızlandıran 
biyolojik katalizörlere hormon denir. 

( D )

( Y )

7. Her enzim bir tür reaksiyonu katalizler. ( D )

( Y )
  

8. Reaksiyonda girenlerin derişimini 
artırdığımızda denge ürünlere yönlenir.

( D )

( Y )

9. Reaksiyonun gerçekleştiği ortamın 
basıncı azaltılırsa moleküleritenin az 
olduğu tarafa denge yönlenir. 

( D )

( Y )

10. Ekzotermik reaksiyonda ortamın 
sıcaklığını artırdığımızda denge sabitinin 
değeri azalır.

( D )

( Y )
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C.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. A(g) + 2B(g)    C(g) + 2D(g) (Y)

2D(g) + C(g)    2E(g)   (H)

2E(g)     D(g)    (H)

Yukarıda mekanizması verilen reaksiyonda aşağıdaki işlemlerden hangisi reaksiyon hızını 
değiştirir?

A) D’nin derişimini 2 katına çıkarmak.

B) C’nin derişimini yarıya indirmek.

C) D’nin derişimini yarıya indirmek, C’nin derişimini 3 katına çıkarmak.

D) E’nin derişimini 2 katına çıkarmak.

E) Katalizör kullanmak.

2.   I. Girenlerin mol sayılarının eşit olması,

       II. Çarpışan taneciklerin enerjisinin aktivasyon enerjisine eşit veya üstünde olması,

      III. Çarpışma pozisyonunun (geometrisinin) uygun olması.

Reaksiyonun gerçekleşebilmesi için yukarıdaki koşullardan hangisi ya da hangilerinin bulunması 
zorunludur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve III    
  D) II ve III   E) I, II ve III

3. Diğer tüm parametreler sabit tutulmak şartıyla reaksiyonda sadece girenlerin derişimi değiştirildiğinde 
aşağıdakilerden hangisi etkilenir?

A) Birim hacimde belli sürede oluşan aktifleşmiş kompleks miktarı

B) Aktifleşme enerjisi

C) Hız bağıntısı

D) Reaksiyon mekanizması

E) Reaksiyon entalpisi 

4. Enzim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Biomoleküller kataliz görevi yapamaz.

B) Hemen hemen tüm enzimler karbonhidrattır.

C) İnhibitörler, enzim aktivitesini azaltan moleküllerdir.

D) Diğer katalizörler gibi enzimler de katalizledikleri reaksiyon sonunda tükenirler. 

E) Hücredeki reaksiyonların tamamına yakını, gereğince hızlı olabilmek için enzimlere ihtiyaç 
duymaz.

5. N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g)          reaksiyonu için 10. saniyede hidrojenin harcanma hızı 144x10-4 
mol L-1 s-1 ise amonyağın oluşma hızı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 48 x 10-5   B) 96 x 10-4   C) -96 x 10-4

   D) 24 x 10-3   E) 76 x 10-2



11. Sınıf Kimya

126 127

6. Gaz fazında oluşan   2N2O5(g)    4NO2(g) + O2(g)          reaksiyonunun 55 oC’taki hızı 7,5x10-5 
mol L-1 s-1 olarak biliniyor. Buna göre O2’nin anlık hızı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 7,5 x 10-5   B) 15 x 10-5   C) 3 x 10-4

   D) 8 x 10-3   E) 16 x 10-2

7. NO2 (g) + Cl2O(g)    NO2Cl(g) + OCl(g)   (H)

OCl(g) + NO3(g)   NO3Cl(g) + O(g)   (H)

O(g) + O(g)   O2    (H)

..........   ..........    (Y)

2Cl2O(g) + 2N2O5(g)   2NO3Cl(g) + 2NO2Cl(g)+ O2  

Dört basamaktan oluşmuş bir mekanizmalı reaksiyonda hız ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) r = k [NO2] [Cl2O]   B) r = k [N2O5]  C) r = k [N2O5]
2

   D) r = k [N2O5]
2 [Cl2O]2  E) r = k [NO2Cl] [OCl]

8. 2N2O(g) + 3O2(g)   2N2O4(g)  Tek basamakta gerçekleştiği bilinen reaksiyonun hız denklemi 
r = k [N2O]2 [O2]

3  olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) N2O derişimi 3 kat artarsa hız 8 kat artar.

B) O2 derişimi 2 kat artarsa hız 4 kat artar.

C) N2O ve O2 derişimi 2'şer kat artarsa hız 32 kat artar.

D) Reaksiyon kabında basınç 3 kat artarsa hız 32 kat artar.

E) Ortamın sıcaklığının değişmesi hızı etkilemez. 

9. Geri aktifleşme enerjisi, ileri aktifleşme enerjisinden büyük olan 2CO(g) + O2(g)    2CO2(g) 
denge tepkimesinde, sabit hacimde sıcaklık artırılıyor. Buna göre;

  I. Denge sabiti (Kc) büyür.

 II. CO2'in kısmi basıncı artar.

III. Reaksiyonun yönlendiği taraftaki toplam molekül sayısı artar.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III    
  D) I ve II   E) I, II ve III

10. 2SO2(g) + O2(g)    2SO3(g) ∆H < 0   reaksiyonu dengede iken ortamın sıcaklığı 
artırılırsa denge sabiti, geri reaksiyon hızı ve kaptaki toplam basınç nasıl değişir?

Denge sabiti Geri reaksiyon hızı Toplam basınç

A)

B)

C)

D)

E)

Artar

Azalır

Artar

Azalır

Artar

Azalır

Azalır

Artar

Artar

Değişmez

Azalır

Artar

Değişmez

Artar

Artar
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2. Ünite            Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge

11. H2(g) + I2(g)    2HI(g)  25 oC’ta birer mol H2 ve I2 gazları reaksiyona girmektedir. 
Denge sabiti 64 olarak verildiğine göre dengeye ulaşıldığında HI’ün derişimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) 0,75 M         B) 0,85 M         C) 1,20 M          D) 1,40 M               E) 1,60 M

12. Aşağıdaki reaksiyonların hangisinde sabit sıcaklıkta hacmin azaltılması dengeyi bozar?

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

B)  N2(g) + O2(g)     2NO(g)

C)  CO2(g) +  H2(g)     CO(g) + H2O(g)

D)  2SO2(g) + O2(g)     2SO3(g)   

E)  CH4(g) + 2O2(g)     CO2(g) + 2H2O(g)

13. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinde Kp = Kc bağıntısı vardır? 

A)  2CO2(g)     2CO(g) + O2(g)

B)  3O2(g)     2O3(g)

C) H2O(g) + C(k)     CO(g) + H2(g)

D) N2(g) + O2(g)     2NO(g)  

E) 2ZnS(k) + 3O2(g)     2ZnO(k) + 2SO2(g)

14. N2(g) + O2(g)     2NO(g)   Kc1
 = 1

N2(g) + 3
2O2(g)     N2O3(g)  Kc2

 = 0,25  olduğuna göre;

4NO(g) + O2(g)     2N2O3(g)              reaksiyonunun Kc3
 değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7,50 x 10-5   B) 6,50 x 10-4   C) 6,25 x 10-2

   D) 8,25 x 10-1   E) 82,5

15. C(k) + O2(g)     CO2(g)     Kc1
 

H2(g) + 1
2O2(g)     H2O(g)   Kc2

 

C2H6(g) + 7
2O2(g)     2CO2(g) + 3H2O(g)  Kc3

   

reaksiyonlarının denge değerleri bilindiğine göre;

2C(k) + 3H2(g)     C2H6(g) reaksiyonunun denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?

Kc4
Kc4

A) Kc1
Kc2

Kc3

= =
B)

Kc3

Kc4

C) Kc1

Kc3

=

D) Kc3
Kc4

Kc1
= E) Kc3

Kc4
Kc1

Kc2
=

2
c2

K

2
c2

K

3
c2

K2
c1

K



ÇÖZELTİLERDE 
DENGE

3.
 Ü

ni
te

Yüzme, Dünya genelinde yaygın olarak yapılan bir spor dalıdır. 
Bu spor yapılırken ortamın temiz ve sağlıklı olmasına dikkat edil-
melidir. Sağlıklı bir yüzme havuzu için Cl- iyonları derişimi, 0,3-0,6 
ppm; pH ise 7,2-7,6 arasında olmalıdır. Havuz suyundaki Cl-, H+ 
iyonlarının derişiminin bu aralıkta olmasını sağlamak için ortam 
sıcaklığı  havuz suyunun sıcaklığından 3 oC fazla olmalıdır.

Bu ünitede; suyun iyonlaşma dengesi üzerinden, pH ve pOH 
kavramları açıklanarak, asit ve bazların kuvvetleri, ayrışma denge 
sabitleri ile ilişkilendirilecektir. Kuvvetli asit/baz ve zayıf asit/
baz çözeltilerinin pH değerleri ve tampon çözeltilerin işlevleri 
tanıtılacak; çözünme, çökelme olayları, çözünürlüğe etki eden 
bazı etkenler işlenecektir. 

Ayrıca kompleks oluşum dengeleri ve titrasyon konuları ele 
alınacaktır. 
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BÖLÜM

İçerik
1. Saf Su Mutlak Bir Yalıtkan mıdır?

2. Saf Suyun İletkenliği ve 
Otoiyonizasyon

3. Suyun İyonlaşma Dengesi ve pH, 
pOH

Su, yaşayan tüm canlılar için vazgeçilmez bir maddedir. Suyun özelliklerini, canlılığın devam 
etmesi için gerekli tüm evrelerde görebiliriz. Suyun fiziksel özelliklerinin yanında kimyasal özellikleri 
de yaşam için gereklidir. Suyun çok iyi bir çözücü olması ise kimyasal açıdan çok önemlidir. 
Örneğin; suyun çok güçlü bir elektrik iletkeni olduğunun düşünülmesi, suyun içinde çözünmüş olan 
karbon dioksit ve mineral tuzların iyonlarının suya elektrik iletkenliğini sağlamasının sonucudur. Bu 
durumda saf su, içinde çözünmüş iyonlar olmadan elektriği iletebilir mi?

SUYUN OTOİYONİZASYONU 
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1.1 Saf Su Mutlak Bir Yalıtkan mıdır?

Su molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimleri ve hidrojen bağları 
mevcuttur. H2O molekülünde serbest elektronlar var mıdır? 

Sulu ortamda meydana gelen kimyasal değişiklikler genellikle 
iyonların birbiriyle etkileşmesi sonucunda meydana gelir. Acaba su 
iyonlarına ayrılır mı?

Bu sorunun cevabını bulmak için Etkinlik 3.1’i yapınız.

Şekil 3.1 H2O molekülleri arasındaki etkileşimler 

Saf Su Mutlak Bir Yalıtkan mıdır?

Etkinliğin Amacı

Saf suyun� elektriği iletip ilete-f suyun� elektriği iletip ilete-
meyeceğini belirleme.

Etkinliği Uygulayalım

• Resimde görülen düzeneği kurunuz.

• Saf suyun elektrik akımını iletip iletmeyeceğini gözlemleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

Saf suyun elektrik akımını iletip iletmediğini tartışınız. 

             Etkinlik 3.1

Araç ve Gereç

• Saf su

• Beherglas (250 mL� 

5 adet)

• 12-24 Volt’luk güç 

kaynağı

• Cu levha (2 adet)

• Bağlantı kabloları

H2O molekülünün Şekil 3.1'deki molekül modelinden de anlaşılacağı 
gibi su� polar bir yapıya sahiptir. 
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H2O molekülündeki elektronlar; Cu� Fe� Mg gibi metallerin elektronları 
gibi serbest hareket edebilirler mi? Yoksa� H2O molekülünün elektrik 
akımını iletmesi; HCl� H2SO4 gibi moleküllerin iyonlaşarak elektrik 
akımını iletmesine benzetilebilir mi?

1.2 Saf Suyun İletkenliği ve Otoiyonizasyon 
H2O zayıf bir elektrolit olduğu için elektrik iletkenliği de zayıftır. Saf 

suyun iletkenliği hassas ölçüm araçları ile tespit edilebilir. Bu olay� saf 
suyun az da olsa iyonlaşması ile açıklanır.

H2O(s)    H+
(suda) + OH-

(suda)

Bu olaya suyun otoiyonizasyonu (otoprotolizi) denir. H+ iyonu çok 
küçük iyon yarıçapına sahip olması ve pozitif yüklü olması nedeniyle 
proton gibi davranarak diğer su molekülleriyle de kolaylıkla bir araya 
gelir.

H2O(s) + H
+

(suda)    H3O
+

(suda)

Bu tepkime basamak basamak ifade edilebileceği gibi bir tek toplam 
tepkime olarak da ifade edilebilir. 

H2O(s) + H2O(s)    H3O
+

(suda)+ OH-
(suda)

 Birçok kimyasal tepkime su 
ortamında gerçekleştiği için 
bu tip tepkimelerde iyon sem-
bollerinin sağ altına "suda" 
(aq) işareti konur. İyon sem-
bollerinde bu işaret olmasa 
bile aksi belirtilmedikçe iyonun 
bulunduğu ortamın su olduğu 
anlaşılmalıdır.

M  =        =         = 55,6 mol/L 

veya 55,6 molardır. Saf su-
yun derişimi, diğer türlerin de-
rişimine göre çok büyüktür 
ve iyonlaşma süresince kay-
da değer miktarda değişmez.
Saf suda 25 oC'ta [H2O] = 55,6 
M'dır.

n
V     

 55,6
  1

 1 L (1000 g) suyun mol 
sayısı;

 1 L suyun konsantrasyonu,

nH2O =         =               55,6 
moldür. 

m
mA

     
1000
 18   ≅

Kc =                          
[H3O

+] [OH-]
     [H2O]2

H3O
+ iyonu yazım kolaylığı nedeniyle  H

+
 sembolü ile gösterilir. Su 

moleküllerinin iyonlaşma miktarı oldukça az olduğu için suyun derişimi 
sabit kabul edilir. 

Kc [H2O]2 = [H+] [OH-]

Suyun derişimi sabit alınır ve Kc de bir sabit olduğundan� 

Kc [H2O] = Ksu adı verilir.

Ksu denge sabitine suyun iyonlaşma sabiti denir. Ksu değeri 
sıcaklıkla değişir (Tablo 3.1). Ksu belirli bir sıcaklıkta H+ ve OH- iyonlarının 
derişimleri çarpımıdır. 

Ksu = [H+] [OH-] 

25 oC'ta saf suyun deneysel olarak ölçülen iyonlaşma sabiti�

Ksu = 1�0x10-14'tür. Saf sudaki H+ ve OH- iyonlarının derişimi eşittir. 
Çünkü� iyonlaşma tepkimesine göre 1 mol H+� 1 mol OH- iyonu oluşur.

Suyun otoiyonizasyonunu gösteren bu denge tepkimesi için denge 
sabiti şu şekilde yazılır:

Şekil 3.2 Suyun otoiyonizasyonunda iki su molekülü reaksiyona girerek bir 
hidronyum ve bir hidroksit iyonu oluşturur.

Sıcaklık 
(oC) Ksu x10-14

0 0�113

10 0�292

25 1�008

30 1�468

40 2�917

50 5�473

Tablo 3.1 Saf suyun 
farklı sıcaklıklardaki iyonlaş-
ma sabiti

Suyun farklı sıcaklıklarda-
ki iyonlaşma sabiti değeri de 
farklıdır. Ksu; bir denge ifadesi 
olduğundan denge tepkimesi-
ni ileri veya geri yönde etkile-
yen etmenler, Ksu değerini de 
değiştirir.

Su Su Hidronyum 
iyonu

Hidroksit 
iyonu

+ +

+ -
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Oda şartlarında sudaki H+ ve OH- iyonlarının derişimini 25 oC'taki 
suyun iyonlaşma sabitinden yararlanarak bulabiliriz.

Ksu = [H+] [OH-] ifadesinde [H+] = [OH-] = X dersek 

1�0.10-14 = X 2

X = 1�0.10-7 olur.

O hâlde saf sudaki H+ ve OH- iyonlarının derişimi;

[H+] = [OH-] = 1�0.10-7 M'dır

 pH simgesindeki p 
Almanca'da üs anlamına 
gelen "potenz" sözcüğü-
nün ilk harfidir. Potenz 
sözcüğü İngilizcede "po-
wer" ile eş anlamlıdır. 
pH; H+ iyonları derişimi-
nin eksi logaritmasıdır. 

 Suyun iyonlaşma sabi-
tine (Ksu); otoiyonizas-
yon sabiti denir.

Şekil 3.3 Günlük hayatta kar-lük hayatta kar-
şılaştığımız bazı maddelerin 
asitliği

Nötr

Asitlik 
kuvveti 
artar

1 M HCl

Maden suyu

Limon

Portakal

Domates

1 M NaOH

Kan

Kabartma 
tozu

Deniz 
suyu

Magnezya 
sütü
Evlerde 
kullanılan 
amonyak

Saf su

İdrar

Bazlık 
kuvveti
 artar

1.3 Suyun İyonlaşma Dengesi ve pH, pOH
H+ iyonu derişiminin OH- iyonu derişimine eşit olduğu çözeltilere 

nötral çözelti denir. 

[H+] = [OH-] ise nötral�

[H+] > [OH-] ise asidik�

[H+] < [OH-] ise baziktir.

Herhangi bir çözeltinin asidik� bazik veya nötral olup olmadığını 
anlamak için derişimlerin sayıca değerlerinin logaritmik ifadelerini 
kullanmak daha pratiktir. Bu nedenle logaritmik bir ölçek geliştirilmiştir. 
Kolay işlem yapabilmek için Søren Sørensen’in çalışmalarından 
sonra H+ ve OH- iyonlarının derişiminin eksi logaritması kullanılmaya 
başlanmıştır. [H+]'nin eksi logaritması pH� [OH-]'nin eksi logaritması da 
pOH olarak belirtilir.

Suyun asidik veya bazik olmasının suyun iyonlaşma dengesi dikkate 
alınarak H+ ve OH- iyonları için; 

pH = -log [H+] 

pOH = -log [OH-] yazılabilir.

25 oC'ta saf suda [H+] = [OH-] = 1�0x10-7 M olduğuna göre; saf suyun� 
pH ve pOH değerlerini bulalım. 

pH =  -log [H+] 

pH = -log 1�0x10-7

pH = 7 olarak bulunur. Aynı şekilde�

pOH =  -log [OH-]  pOH = -log 1�0x10-7 pOH = 7'dir.

Saf suyun iyonlaşma dengesi ifadesinin eksi logaritması alınırsa; 

-log Ksu = -log ([H+] [OH-])

-log Ksu = (-log [H+]) + (-log [OH-]) olur. Bu durumda

pKsu = pH + pOH elde edilir. Sonuç olarak� 

pH + pOH = 14'tür. 

Bu eşitlik her türlü sulu çözelti için geçerli olabilir mi? Örneğin; saf 
suyun içine suda çözündüğü zaman H+ iyonu veren bir madde katılırsa 
çözeltideki H+ ve OH- iyonu derişimi bundan nasıl etkilenir?

Sulu çözeltilerde pH değerinin 0-14 aralığı dışına çıkamayacağı 
yanılgısına düşülmemesi gerekir. pH'ın logaritmik tanımı gereği� [H+] 
değerinin 1'den büyük olması hâlinde pH da 0'dan küçük olacaktır. 

pH
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Örneğin;

[H+] = 2 ise 

pH = -log 2

pH    -0�3 olur.

[OH-] değeri 1'den büyük olunca da pH 14'ten büyük olur. Örneğin�

[OH-] = 2 ise 

pOH = -log 2

≅

pOH    -0�3'tür.

pH + pOH = 14 olduğuna göre 

pH - 0�3 = 14

pH = 14�3 olacaktır.

≅

 Örnek
1.  Deniz suyundan alınan bir numunede OH- iyon derişimi 1�0x10-8 

olduğuna göre; deniz suyunun pH ve pOH'nı hesaplayınız.

Çözüm

pOH = -log [OH-]

pOH = -log (1�0x10-8)

pOH = 8

pH + pOH = 14 olduğuna göre

pH + 8 = 14

pH = 6 olur.

2.  pH'ı 5 olan bir sabundaki H+ iyonu derişimini bulunuz.
Çözüm:

pH = -log [H+] olduğuna göre

5 =  -log [H+] 

[H+] = 10-5       [H+] = 1�0x10-5 M

3.  50 oC'ta saf suyun deneysel olarak ölçülen iyonlaşma sabiti 
Ksu = 5�473.10-14 olduğuna göre bu sıcaklıktaki suyun H+ ve OH- 
iyonları derişimini bularak 25 oC'daki saf suyun H+ ve OH- iyonları 
derişimi ile karşılaştırınız.

Çözüm

H2O(s)    H+
(suda) + OH-

(suda) olduğuna göre 

Ksu = [H+] [OH-]'dir.   [H+] = [OH-] 

5�473.10-14 = X.X

X = 2�34.10-7 M olarak bulunur.

X 2 5�473.10-14 =
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 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Suni gübre� patlayıcı imalatında kullanılan HNO3'in 4 M 
çözeltisinin pH'ını bulunuz. (log 4 = 0�6)

         Cevap: -0�6

2. Sabun imalatında kullanılan 0�05 M NaOH çözeltisinin pOH'ını 
bulunuz. (log 5 = 0�7)

        Cevap: 1�3

[H+] = [OH-] = 2�34.10-7 M'dır.

25 oC'ta saf sudaki H+ ve OH- iyonları derişimi 1�0.10-7 M olduğuna 
göre sıcaklık arttıkça saf suyun iyonlaşma miktarının arttığını 
söyleyebiliriz.
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BÖLÜM

ASİTLERİN VE BAZLARIN 
AYRIŞMA DENGELERİ

İçerik

Sanayileşmiş ülkelerde ormanlar asit yağmuru nedeni ile yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Asit yağmuru, ekolojinin bozulmasına neden olur. Göl sularının asidik hâle gelmesi nedeniyle 
balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar yok olmaktadır. Ormanlardaki birçok bitki örtüsü de asit 
yağmurlarından etkilenmektedir. 

Yağmur suyunun pH değeri 5,6 olmalıdır. Ancak son yıllarda yağmur suyunun pH değeri 1,7 
olarak ölçülmüştür. 

1. Asitlerin ve Bazların Brønsted-Lowry 
Tanımı

2. Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma 
Dengeleri

3. Asit ve Bazların Ayrışma Oranları

• Eşlenik Asit-Baz Çiftlerinde Ka ve 
Kb İlişkisi

• Hidroksit Tipi Bazların Kuvveti

4. Asit ve Bazların Kuvveti

• Halojen Asitlerinde Asitlik Kuvveti

• Oksoasitlerin Asitlik Kuvveti

5. Katyonların ve Anyonların Asitliği-
Bazlığı

6. Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde 
pH

7. Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH
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2.1 Asitlerin ve Bazların Brønsted-Lowry Tanımı 

Geri yöndeki reaksiyonda ise NH4
+ proton verdiği için asit� OH- 

proton aldığı için bazdır.

H2O proton verdiğinde OH- oluşur. Brønsted-Lowry tanımına göre 
H2O-OH- ve NH3-NH4

+ gibi çiftlere eşlenik (konjuge) asit-baz çifti 
denir. 

Resim 3.1'de gördüğünüz maddeleri asit-baz olarak sınıflandırabilir 
misiniz? 

Aşağıdaki tepkimelerde hangi molekül veya iyonların proton (H+) 
aldığını� hangilerinin ise verdiğini belirleyelim.

  I. H2O(s) + NH3(g)    OH-
(suda) + NH4

+
(suda)

 

 II. HF(g) + CN-
(suda)    F-

(suda) + HCN(suda)
 

III. H3PO4(suda) + CO3
2-

(suda)    H2PO4
-
(suda) + HCO3

-
(suda)

 

I. reaksiyonda; ileri yönde H2O proton vermiş� NH3 ise proton almıştır. 
Geri yönde OH- iyonu proton almış� NH4

+ iyonu proton vermiştir. 

II. reaksiyonda ileri yönde; HF proton vermiş� CN- iyonu ise proton 
almıştır. Geri yönde ise F- iyonu proton almış� HCN ise proton vermiştir. 

III. reaksiyonda ileri yönde; H3PO4 proton vermiş� CO3
2- iyonu ise 

proton almıştır. Geri yönde H2PO4
- iyonu proton almış� HCO3

- iyonu ise 
proton vermiştir. 

Görüldüğü gibi yukarıdaki her üç reaksiyonda da proton alan ve 
proton veren türler yer almaktadır. 

1923 yılında İngiliz T. M. Lowry ile Danimarkalı J. N. Brønsted 
birbirinden bağımsız olarak asitleri ve bazları "Proton veren (H+) madde 
asit� proton alan madde bazdır. şeklinde tanımlamışlardır.

NH3 + H2O   NH4
+ + OH-  tepkimesinde 

H2O� NH3'a proton verdiği için asit� NH3 ise proton aldığı için bazdır.

NH3 + H2O   NH4
+ + OH- 

Baz      Asit

Resim 3.1 Günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler

Şekil 3.4 Amonyak ve suyun tepkimesinden amonyum ve hidroksit iyonu 
oluşumu

+ -

Amonyak Su Amonyum Hidroksit

+ +

Azot

Oksijen

Hidrojen
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Bu reaksiyonda H2O'yun eşlenik bazı OH- ve OH- in eşlenik asidi 
H2O'dur.

NH3'ın eşlenik asidi NH4
+� NH4

+ un eşlenik bazı ise NH3'tır. Brøns-
ted-Lowry asit-baz tepkimesi genel olarak;

Asit 1 + Baz 2    Baz 1 + Asit 2 şeklinde gösterilir.

Asit 1 ile Baz 1 ve Asit 2 ile Baz 2 eşlenik asit baz çiftidir. Örneğin; 

HCl + H2O    Cl- + H3O
+   tepkimesinde�

Asit 1   Baz 2            Baz 1    Asit 2

HCl-Cl- ve H2O-H3O
+ eşlenik asit-baz çiftidir.

Suyun kendi kendine iyonlaşması (otoiyonizasyonu) da Brønsted-
Lowry asit-baz tanımı ile açıklanabilir. 

H2O + H2O    H3O
+ + OH-

Asit 1    Baz 2                  Baz 1      Asit 2

Brønsted-Lowry asit-baz reaksiyonları için aşağıdaki örnekler de 
verilebilir.

HF  +  CN-
    F-  +  HCN  tepkimesinde

Asit 1     Baz 2             Baz 1      Asit 2

HF-F- ve CN--HCN konjuge asit-baz çiftidir.

H3PO4 + CO3
2-

    H2PO4
- + HCO3

-   tepkimesinde
Asit 1         Baz 2                     Baz 1          Asit 2

H3PO4-H2PO4
- ve CO3

2--HCO3
- konjuge asit-baz çiftidir.

Her asit� proton verince bir baza; her baz da proton alınca bir 
aside dönüşür. OH- iyonu verebilen bileşiklerin proton bağlama yetileri 
olduğundan NaOH� KOH� Mg(OH)2� Ca(OH)2 ve Fe(OH)3 gibi bileşikler 
baz karakteri taşır.

 Eşlenik çiftlerden hangisinin 1 
hangisinin 2 diye işaretleneceği 
önemli değildir.

Şekil 3.6 Suyun kendi kendine 
iyonlaşması

Aşağıdaki asitlerin konjuge bazlarını yazınız.

a) HClO4  b) HNO2

Çözüm:

Asidin konjuge bazını bulabilmek için proton (H+) verdiğinde oluşan 
iyonu belirlememiz gerekir. 

HClO4 (suda) + H2O(s)    ClO4
-
(suda)

 + H3O
+

(suda)
 

    asit                                                konjuge baz

HNO2 (suda) + H2O(s)    NO2
- + H3O

+
(suda)

 

    asit                                            konjuge baz

 Örnek

Şekil 3.5 HCl ile H2O'nun tepkimesi

Asitlerin ve bazların Arrhenius tanımına göre� sudaki çözeltisine 
H+ iyonu veren maddeler asit� OH- iyonu veren maddeler ise bazdır. 
Arrhenius tanımına göre asit olan her madde Brønsted-Lowry tanımına 
göre de asittir. 

O

O

O

O

H

H

H

H

H

H

H
H
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Ancak iyon olduğu hâlde asit özelliği gösteren maddelerin davranışları-
nı Arrhenius tanımı açıklayamazken� Brønsted-Lowry tanımı açıklaya-
bilmektedir. Arrhenius tanımına göre baz olarak bilinen bütün maddeler 
Brønsted-Lowry tanımına göre de bazdır. 

NH3 gibi proton alıcısı olan aminlerin de bazlık özelliğini bu tanım 
açıklar. 

NH3 + H2O    NH4
+  + OH-

Baz 1   Asit 2                  Asit 1      Baz 2

HCl + H2O    Cl-  + H3O
+

Asit 1    Baz 2                Baz 1     Asit 2

H2O; NH3 ile olan tepkimesinde asit olarak� HCl ile olan tepkimesinde 
ise baz olarak davranmıştır. Bazı tepkimelerde asit� bazı tepkimelerde 
baz olarak davranan bu tür bileşiklere amfoter bileşikler denir.

Al2O3’in amfoter özelliğini asit ve bazlarla verdiği tepkimelerle 
gösteriniz.

Çözüm

Al2O3(k) + 6HCl(suda)    2AlCl3(suda) + 3H2O(s)

  baz                asit                  

Al2O3(k) + 6NaOH(suda)    2Na3AlO3(suda) + 3H2O(s)

  asit              baz                  

Tepkime denklemlerinde görüldüğü gibi Al2O3� asite karşı baz gibi; 
baza karşı asit gibi davranmıştır. Bu nedenle Al2O3 amfoter özellik 
gösterir.

 Örnek

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1.  Aşağıdaki tepkimelerdeki eşlenik asit baz çiftlerini gösteriniz. 

a) CH3COOH(suda) + H2O(s)    CH3COO-
(suda) + H3O

+
(suda) 

b) NH3(suda) + HF(suda)    NH4
+

(suda) + F-
(suda)

2. Aşağıda verilen reaksiyonlardaki Brønsted-Lowry asit-baz 
çiftlerini belirleyip hangi maddelerin amfoter özellik gösterdiğini nedeni 
ile birlikte ifade ediniz.

a) NH3(suda) + CH3OH(suda)    NH4
+

(suda) + CH3O
-
(suda)

b) HNO2(suda) + CH3OH(suda)     CH3OH2
+

(suda) + NO2
-
(suda)

c) H2O(s) + HNO2(suda)    H3O
+

(suda) + NO2
-
(suda)

3.  CsOH� Mg(OH)2 ve Fe(OH)3 bileşiklerin bazlık karakterlerini 
tepkime denklemlerini de göstererek açıklayınız.
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2.2 Zayıf Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri

Şekil 3.7 HCl ve CH3COOH çözeltilerinin elektrik iletkenliğinin tespiti

Ka =                          
[H3O

+] [CH3COO--]

     [CH3COOH]

[H2O]'nun değeri sabit olarak kabul edildiğinden Kc'ye katılabilir. Elde 
edilen değere asitlik sabiti denir ve Ka (KA) ile gösterilir.

25 oC'ta eşit derişime sahip HCl ve CH3COOH çözeltileri ile yapılan bir 
deneyde HCl çözeltisinin elektrik iletkenliğinin CH3COOH  çözeltisinden 
daha yüksek olduğu tespit ediliyor. Bu olayın nedenini tartışınız.

HCl suda çözündüğünde Şekil 3.8'deki gibi tamamen iyonlarına 
ayrışırken CH3COOH  suda kısmen iyonlaşıyor. Suda çözünen CH3COO- 
ve H+ iyonları ile çözünmeyen CH3COOH  molekülleri arasında bir 
denge kurulur. Bu denge tepkimesini şu şekilde ifade edebiliriz.

CH3COOH(suda) + H2O(s)    H3O
+

(suda) + CH3COO-
(suda)

CH3COOH için 25 oC'ta deneysel olarak belirlenen Ka değeri               
1�8x10-5 tir. Bu değer� CH3COOH moleküllerinin oldukça küçük bir kısmının 
suda iyonlarına ayrıştığını gösterir.

Bazların sudaki ayrışma dengelerini de asitlerinki gibi yazabiliriz. 
Asitler için asitlik sabiti Ka ile gösterilirken� bazlar için bazlık sabiti Kb 
(KB) ile gösterilir. Bazlar için bazlık sabitini aşağıdaki örnek tepkime 
üzerinde inceleyelim.

NH3(suda) + H2O    NH4
+

(suda) + OH-
(suda)

Kb =                          
[NH4

+] [OH-]

    [NH3]

NH3 için 25 oC'ta deneysel olarak belirlenen Kb değeri 1�8x10-5'tir. Bu 
değer� NH3 molekülünün normal şartlarda oldukça küçük bir kısmının 
iyonlaştığını gösterir. 

Asitlik veya bazlık sabitinin büyüklüğü ile asitin ayrışma oranı 
arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için aşağıdaki örneği inceleyelim.

25 oC'taki 0�1 M CH3COOH ve H2CO3'in pH'larını ve ayrışma yüzdelerini 
karşılaştıralım (25 oC'ta CH3COOH Ka= 1�8.10-5� H2CO3'in

 Ka= 4�3.10-7). 

Şekil 3.8 Farklı asitlerin 
sudaki çözünürlükleri de 
farklıdır.

 Asitlik sabiti yaygın bir 
şekilde iyonlaşma sabiti 
veya bazen ayrışma (dis-
sossiyasyon) sabiti olarak 
adlandırılmaktadır. 

 Asitlik sabiti Ka veya KA, 
bazlık sabiti Kb veya KB ile 
gösterilir.

= İyonlaşmamış asit

= Serbest H+ iyonu
= Serbest anyonlar

HCl çözeltisi

H+

H+

CH3COO-

Cl-

CH3COOH

CH3COOH çözeltisi

- -+ +

+ +

HCl çözeltisi CH3COOH çözeltisiDoğru akım kaynağı Doğru akım kaynağı

- -

Kc =                          
[H3O

+] [CH3COO-]

[CH3COOH][H2O]
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Asit Ka

İyodik asit
HIO3

1�6x10-1

Kloröz asit
HClO2

1�1x10-2

Klor asetik asit
CH2ClCOOH 1�4x10-3

Nitröz asit
HNO2

7�2x10-4

Hidroflorik asit
HF 6�6x10-4

Formik asit
HCOOH 1�8x10-4

Benzoik asit
C6H5COOH 6�3x10-5

Hidrazoik asit
HN3

1�9x10-5

Asetik asit
CH3COOH 1�8x10-5

Hipokloröz asit
HClO 2�9x10-8

Hidrosiyanik 
asit
HCN

6�2x10-10

Fenol
HOC6H5

1�0x10-10

Hidrojen 
peroksit
H2O2

1�8x10-12

Tablo 3.2 Bazı asitlerin 
iyonlaşma sabitleri Başlangıç (M):       0�1                     0           0

Değişme (M):       -X               +X         +X

Dengede(M):       0�1 - X                X           X

Ka =                             olduğuna göre;
[H3O

+] [CH3COO-]          

    [CH3COOH]            

Denge tepkimesindeki derişimleri denge ifadesinde yerine yazalım.

1�8.10-5 =                         0�1 - X     0�1 alınır.
  X . X

(0�1 - X)
≅

1�8.10-5 =                  
  X 

2

 0�1 

X 
2 (0�1) (1�8.10-5)=

 X = 1�3.10-3 olarak bulunur.

 X = [H3O
+] = 1�3.10-3 olduğuna göre

 pH = - log (1�3.10-3) 

 log 1�3 = 0�11 olup pH ≅  2�89 olur.

Ayrışma yüzdesini hesaplayalım.

0�1 M CH3COOH'den  1�3.10-3 M iyonlaştı ise

100     X

X =                              = % 1�3'tür.
1�3.10-3 . 100
         0�1 

25 oC'ta Ka'sı 4�3.10-7 olan 0�1 M karbonik asit (H2CO3)'in pH'ını ve 
iyonlaşma yüzdesini bularak CH3COOH'in pH ve iyonlaşma yüzdesi ile 
karşılaştıralım.

H2CO3'in sudaki iyonlaşma denge tepkimesini yazalım.

Başlangıç (M):     0�1               0     0

Değişme (M):       -X                         +X   +X

Dengede(M):        0�1 - X              X     X

        H2CO3(aq) +  H2O(s)    H3O
+

(aq) + HCO-
3(aq)

CH3COOH'in sudaki iyonlaşma denge tepkimesi aşağıdaki şekildedir.

             CH3COOH(aq) + H2O
+

(s)    H3O
+

(aq) + CH3COO-
(aq)

Denge tepkimesindeki derişimleri denge ifadesinde yerine yazalım.

Ka =                             
[H3O

+] [HCO3
-]          

    [H2CO3]            

4�3.10-7 =                         0�1 - X     1 alınır.
  X . X

(0�1 - X)
≅
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Baz Kb

Dietil amin
(C2H5)2NH 6�9x10-4

Etil amin
C2H5NH2

4�3x10-4

Amonyak
NH3

1�8x10-5

Hidroksil amin
HONH2

9�1x10-9

Piridin
C5H5N

1�5x10-9

Anilin
C6H5NH2

7�4x10-10

Tablo 3.3 Bazı bazların 
iyonlaşma sabitleri 

 Ka ve Kb asitlik ve bazlık sa-asitlik ve bazlık sa-
bitleri her madde için 25 oC’ta 
deneysel yolla hesaplanmıştır.

Bir zayıf asidin derişimi değiştikçe ayrışma oranının nasıl değiştiğini  
inceleyelim. Şuruplarda ve yapay tatlandırıcılarda kullanılan butirik 
asitin (C3H7COOH) 0�25 M� 0�50 M ve 1�00 M çözeltilerinin ayrışma 
oranını ve yüzdelerini hesaplayalım (Butirik asit için Ka = 1�5.10-5).

0�25 M için ayrışma oranı şöyledir;

 C3H7COOH(suda) + H2O(s)    C3H7COO-
(suda) +

 H3O
+

(suda)

Denge:     (0�25 - X)                                         X                      X

Ka =                             =                  = 1�5.10-5
[C3H7COO-] [H3O

+]           X . X

    [C3H7COOH]             (0�25 - X)

(0�25 - X) ifadesindeki X 0�25 M'dan küçük olduğu için ihmal edilir.
Bu durumda;

 X 
2
 = 0�25 . 1�5.10-5 olur. Buradan X = 1�94.10-3 M bulunur.

Butirik asitin derişimi 0�25 M olduğunda hesapladığımız ayrışma 
oranı 1�94.10-3 M olduğuna göre� bu orandan yararlanarak� 0�25 M 
C3H7COOH'in ayrışma yüzdesini hesaplayalım.

X =                             = 0�78 ayrışır. 
 1�94.10-3 . 100

          0�25

O hâlde 0�25 M C3H7COOH'in ayrışma yüzdesi % 0�78'dir.

4�3.10-7 =                  
  X 

2

 0�1 

X 
2 4�3.10-8=

İyonlaşma yüzdesini hesaplayalım.

     X     2�1.10-4

       X = [H3O
+] = 2�1.10-4

≅

   pH = - log (2�1.10-4)  

   log 2�1 = 0�32 olup  pH ≅   3� 68 olur.

0�1 M H2CO3'ten   2�1.10-4 M iyonlaştı ise

100     X

X =                              = % 0�21 iyonlaşır.
2�1.10-4 . 100
        0�1 

0�1 M CH3COOH'in 25 oC'taki iyonlaşma yüzdesi 1�3 iken� 0�1 M 
H2CO3'in 25 oC'taki iyonlaşma yüzdesi 0�21'dir. Bu durumda asitlik sabiti 
Ka ne kadar büyük ise; asidin iyonlaşma yüzdesi de o kadar büyüktür 
sonucuna varabiliriz. Siz de Tablo 3.2 ve Tablo 3.3'ü kullanarak farklı 
asit ve bazların Ka veya Kb değerleri ile iyonlaşma yüzdeleri arasındaki 
oranları hesaplayabilirsiniz.

Herhangi bir asidin derişimi artarsa ayrışma oranı bundan nasıl 
etkilenir?

0�25 M C3H7COOH'ten  1�94.10-3 M ayrıştığına göre

100     X      
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Benzer işlemleri 0�50 M ve 1�00 M C3H7COOH çözeltileri için 
yaptığımızda sırasıyla ayrışma oranlarını 2�74.10-3 M ve 3�88.10-3 M 
olarak buluruz. Ayrışma yüzdeleri de %0�55 ve %0�39 olarak bulunur.

Sonuç olarak asitin derişimi arttıkça ayrışma oranı dolayısıyla 
ayrışma yüzdesi azalır. Benzer durum bazlar için de geçerlidir.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Benzenin (C6H6) bir karbonu yerine bir azot geçmesi ile piridin 
(C5H5N) elde edilir. Bu bileşik için ise Kb = 1�5x10-9 verildiğine göre 
0�25 M� 0�50 M ve 1�00 M çözeltilerinin ayrışma yüzdelerini bularak 
sonuçlarını tartışınız.

C5H5N + H2O    C5H5NH+ + OH-

 Kuvvetli asitlerin suda ta-asitlerin suda ta-
mamen iyonlaştığı, zayıf asit-
lerin ise kısmen iyonlaştığı 
kabul edilir. 

Ka değeri ne kadar küçükse 
asit o kadar zayıftır.

Kuvvetli bazların suda tama-
men iyonlaştığı, zayıf baz-
ların ise kısmen iyonlaştığı 
kabul edilir. 

Kb değeri ne kadar küçükse 
baz o kadar kuvvetlidir.

NH3'ın bazlık sabiti Kb = 1�8.10-5 olduğuna göre bu bazın 0�02 M ve 
18 M'lık çözeltilerinin ayrışma oranı ve yüzdelerini hesaplayınız.

Çözüm

0�02 M'lık NH3'ın ayrışma oranı şöyledir�

Benzer işlemleri 18 M NH3 çözeltisi için yaptığımızda ayrışma 
oranını 1�8.10-3 M� ayrışma yüzdesini ise %0�01 olarak buluruz.

 Örnek

Başlangıç (M):    0�02                0                  0

Değişme (M):      -X              +X               +X

Dengede(M):    0�02 - X              X           X

0�02 M NH3'ın           0�6.10-3 M'ı ayrıştığına göre

100    X

          NH3(suda) +  H2O(s)    NH4
+

(suda) + OH-
(suda)

Kb =                     = 
[NH4

+] [OH-]          

    [NH3]            

   X X          
(0�02 )- X            

0�02 - X     0�02 alınır.≅

X = 0�6.10-3'dır. 0�02 M NH3'ın ayrışma yüzdesini bulalım.

1�8.10-5 =              
  X 

2 

0�02

X 
2 0�36.10-6 =

X =                       = %3
100 . 0�6.10-3       
      0�02            
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25 oC'ta 0�1 M hidrosiyonikasit (HCN) ve HNO2 çözeltilerinin 
ayrışma oranlarını hesaplayarak hangi asidin daha kuvvetli olduğunu 
belirleyelim (25 oC'ta HCN için Ka = 4�9.10-10� HNO2 için Ka = 5�6.10-4)

Çözüm

HCN'in iyonlaşma dengesini yazarak Ka değerini yerine koyalım.

HCN(suda) + H2O(s)    H3O
+

(suda) + CN-
(suda)

 Örnek

Ka =                       = 4�9.10-10
[H3O

+] [CN-]

   [HCN]

Ka =                = 4�9.10-10
(X) (X)

0�1 -X

Başlangıç (M):    0�1        0         0

Değişme (M):    -X     +X       +X

Dengede(M):    0�1 - X       X         X

≅0�1 - X    0�1 alınır.

Ka =            = 4�9.10-10 X 
2 

0�1
X 

2 4�9.10-11= X = 7.10-6 M

Ka =                          
[H3O

+] [NO2
-]

[HNO2]
 = 5�6.10-4                     

Başlangıç (M):  0�1     0         0

Değişme (M):  -X              +X       +X

Dengede(M):  0�1 - X                X         X

5�6.10-4 =                         0�1 - X     0�1 alınır.
  X . X

(0�1 - X)
≅

5�6.10-4 =                  
  X 

2

 0�1 

X 
2 (0�1) 5�6.10-4=

Dengede iyonlaşan HCN derişimine X M dersek� oluşan H3O
+ ve 

CN- iyonlarının derişimleri de X M olur. Geriye iyonlaşmadan (0�1 - X) 
M HCN kalır.

   HCN(suda)    H+
(suda) + CN-

(suda)

HCN çok az iyonlaştığına göre X� 0�1'den çok küçük bir değer olmalı 
ve 0�1'in yanında ihmal edilebilir olmalıdır. Bu nedenle�

Şimdi de 0�1 M HNO2 çözeltisinin ayrışma oranını bulalım (Ka= 5�6.10-4).

HNO2 iyonlaşma dengesini yazalım.

          HNO2(suda) + H2O(s)    H3O
+

(suda) + NO2
-
(suda)

2.3 Asit ve Bazların Ayrışma Oranları
Asitlerin ayrışma oranları ile asitlik sabiti arasındaki ilişki asitlik sabiti 

ile asitlik kuvveti arasında da var mıdır?
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 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1.  Aşağıda verilen bileşiklerin ayrışma oranlarını hesaplayarak 

hangi asidin daha kuvvetli olduğunu belirleyiniz.

a) Nitröz asit (HNO2)                        Ka = 7�1x10-4        

b) Formik asit (HCOOH)                  Ka = 1�8x10-4       

c) Benzoik asit (C6H5COOH)           Ka = 6�3x10-5 

2.  0�02 M CH3COOH çözeltisinin 25 oC'ta pH'ını hesaplayınız. 
(Ka = 1�8x10-5 log 6 = 0�8)

              Cevap: 3�2

X = 7�4.10-3 M olarak bulunur.

X = [H3O
+] = 7�4.10-3 olduğuna göre buradan HNO2'nin ayrışma 

yüzdesinin HCN'ün ayrışma yüzdesinden büyük olduğu görülür. Yani 
HNO2� HCN'ten daha kuvvetli bir asittir.

Bazlık sabiti değerleri Kb = 4�5x10-4 olan etil amin (C2H5NH2) ile 
Kb = 1�7x10-9 olan piridin (C5H5N) bazlarının kuvvetini karşılaştıracak 
olursak etil aminin Kb değerinin� piridinin Kb değerinden çok büyük 
olduğunu görürüz  (4�5x10-4 >> 1�7x10-9). Bu nedenle etil amin� piridine 
göre daha kuvvetli bazdır. 

Eşlenik Asit-Baz Çiftlerinde Ka ve Kb İlişkisi

Eşlenik asit-baz çiftlerini Ka ve Kb değerleri arasında bir ilişki olup 
olmadığını aşağıdaki örnek üzerinde irdeleyelim.

CH3NH2(suda) + H2O(s)    CH3NH3
+

(suda) + OH-
(suda)

Yukarıda verilen iyonlaşma tepkimesini inceleyerek eşlenik asit - baz 
çiftlerini bulunuz. 

Metilaminin (CH3NH2) sudaki ayrışma denge tepkimesini ve denge 
ifadesini yazalım. 

CH3NH2(suda) + H2O(s)    CH3NH3
+

(suda) + OH-
(suda)

Baz 1 Asit 2 Asit 1 Baz 2

Kb =                                   
[CH3NH3

+] [OH-]

    [CH3NH2]

CH3NH2'in eşlenik asidi olan CH3NH3
+ için de sudaki ayrışma denge 

tepkimesini ve denge ifadesini yazalım.

CH3NH3
+

(suda) + H2O(s)    CH3NH2(suda) + H3O
+

(suda)

Ka =                                   
[CH3NH2] [H3O

+]

    [CH3NH3
+]

Her iki denge ifadesini çarparsak�

Ka x Kb =                                x 
[CH3NH3

+] [OH-]
    [CH3NH2]

[CH3NH2] [H3O
+]

    [CH3NH3
+]
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Ka x Kb =  [H3O
+] [OH-] ifadesi elde edilir. [H3O

+] [OH-] = Ksu  
olduğuna göre; 

Ka x Kb = Ksu

Ka x Kb = 1�0x10-14
    sonucuna ulaşabiliriz. 

Bu bağıntı bütün eşlenik asit-baz çiftleri için geçerlidir. Bu önemli 
sonuçtan yararlanarak bir bazın kuvveti arttıkça� eşlenik asidinin 
kuvveti azalır diyebiliriz. Benzer şekilde bir asidin kuvveti arttıkça� 
eşlenik bazın kuvveti azalır. 

Baz 1

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Aşağıda 25 oC'ta Ka değerleri verilen HF ve HCOOH için denge 
tepkimelerini yazarak;

a) Eşlenik bazları belirleyiniz.

b) Her iki asidin eşlenik bazları için Kb değerlerini bulunuz. 

(25 oC'ta HF için Ka = 7�1x10-4� HCOOH için Ka = 1�7x10-4)

Cevap: b) HF için 1�4x10-11� HCOOH için 5�9x10-11

Hidroksit Tipi Bazların Kuvveti

NaOH� Ca(OH)2� Fe(OH)3 vb. gibi hidroksit içeren bazların bazlık 
kuvvetini nasıl belirleriz? 

Metal hidroksitleri� suda tamamen metal ve hidroksit iyonlarına 
ayrılır. Alkali metallerin (Li� Na� K� Rb� Cs) hidroksitleri ve toprak alkali 
metallerin (Be� Mg� Ca� Sr� Ba� Ra) hidroksitleri bu grupta yer alır.

Örneğin NaOH� KOH� Mg(OH)2� Ba(OH)2 suda tamamen iyonlarına 
ayrılan bazlardır. Bu bazların kuvvetini belirleyen OH- iyonlarının 
değişimidir.

0�01 mol KOH'in suda çözünmesi ile hazırlanmış 1 L çözeltideki OH- 
iyonlarının derişimlerini bularak pOH'ı hesaplayalım.

KOH    K+
(suda) + OH-

(suda) 

0�01 mol KOH çözündüğünde 0�01 mol OH- iyonu oluşur.

 Örnek

25 oC'ta CH3COOH için Ka = 1�8x10-5 olduğuna göre; 

a) CH3COOH'in ayrışma denge tepkimesini yazınız.

b) CH3COOH'in eşlenik bazının Kb değerini hesaplayınız.

Çözüm

a) Asetik asidin ayrışma dengesini yazalım.

CH3COOH(suda) + H2O(s)    H3O
+

(suda) + CH3COO-
(suda)

b) Ka x Kb = 1�0x10-14 

Asit 1 Baz 2 Asit 2

1�0x10-14

1�8x10-5
Kb =                        = 0�55x10-9 Kb = 5�5x10-10
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M =         
n
V

M =           = 0�01 M olduğuna göre
0�01
  1

[OH-] = 0�01 M

pOH = -log 10-2  = 2 olur.

0�01 mol NH3'ın suda çözünmesi ile hazırlanmış 1 L çözeltideki OH- 
iyonlarının derişimlerini bulalım (Kb = 1�8.10-5).

M =         
n
V

M =           = 0�01 M olduğuna göre�
0�01
  1

Başlangıç (M):  0�01            0           0

Değişme (M):  -X       +X         +X

Dengede(M):  0�01 - X                    X                X

               NH3(suda) +  H2O(s)    NH4
+

(suda) + OH-
(suda)

Kb =                                   
[NH4

+] [OH-]

    [NH3]

1�8.10-5 =                         0�01 - X     0�01 alınır.
  X . X
(0�01 - X)

≅

1�8.10-5 =                  
  X 

2

 0�01 

X 
2

1�8.10-5=

 X ≅  4�24.10-4

 X = [OH-] = 4�24.10-4 olduğundan 

 pOH = - log 4�24.10-4

 log 4�24 = 0�63 olup pH ≅  3�37'dir.

1 L suda tamamen iyonlaşan KOH'in 0�01 molünün pOH = 2 suda 
kısmen iyonlaşan NH3'ın ise pOH = 3�37'dir. O hâlde suda tamamen 
iyonlaşan ve kısmen iyonlaşan bileşiklerin bazlık kuvvetleri birbirinden 
farklıdır.

KOH'in iyonlaşma tepkimesi ileri yönde gerçekleşirken NH3'ın 
iyonlaşma tepkimesi bir denge tepkimesidir. Bir bazın bazlık kuvveti 
suda iyonlaşma dengesinin sağa veya sola kayması ile ilişkilidir. 

2.4 Asit ve Bazların Kuvveti
HF� HCl� HBr� HI serisi� HClO� HClO2� HClO3� HClO4 serisi ve 

HFO� HClO� HBrO� HIO gibi farklı halojenlerin aynı yükseltgenme 
basamağına sahip olduğu oksoasit serilerinde� asitlerin kuvvetliliklerinin 
nasıl değiştiğini irdeleyelim.

Halojen Asitlerinde Asitlik Kuvveti

H F� H Cl� H Br� H I bağlarının polarlığını Tablo 3.4'teki 
elektronegatiflik değerlerine bakarak karşılaştıralım.

Kimyasal bağların polarlığını karşılaştırmak için kimyasal bağı 
oluşturan atomlar arasındaki elektronegativite farklarını bulalım. 
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Atom Elektronegatiflik

H 2,1
F 4�0
Cl 3�0
Br 2�8
I 2�5

Tablo 3.4 Bazı element-
lerin elektronegatiflikleri 
(Pauling'e göre)

HF'ün zayıf asit olmasının nedeni H   F bağının çok güçlü olması 
değildir. HF aynı zamanda H2O molekülleri ile hidrojen bağı yapabilir. 
HF çözeltisi� hidrojen bağları sonucu meydana gelen iyon çiftleri içerir 
ve serbest H3O

+ iyonu derişimi olması gerekenden az olur.

HF(suda)
 + H2O(s)

    (F-...H3O
+)

F-...H3O
+    H3O

+
(suda) + F-

(suda)

F-� Cl-� Br-, I- konjuge bazlarının bazlık kuvveti de; Ksu = Ka x Kb 
olduğundan F-> Cl- > Br- > I- şeklinde olur.

Oksoasitlerin Asitlik Kuvveti

HClO� HClO2� HClO3 ve HClO4 oksoasit serisinde klor merkez 
atomudur. Verilen bu dört bileşikte merkez atom olan klorun 
yükseltgenme basamağını bulalım.

Tablo 3.5’te görüldüğü gibi moleküldeki merkez atom olan klorun� 
kendisine bağlanan oksijen atomunun sayısının artışıyla yükseltgenme 
basamağı artar. Oksijen atomlarının klordan elektronları uzaklaştırması 
bu durumun sebebidir. Cl� yükseltgenme basamağındaki artışıyla; H 
atomuna bağlı O atomundan elektron yoğunluğunu daha etkin bir şekilde 

Tablo 3.5 Bazı asitlerin yükseltgenme basamağı

Asitlik kuvvetinin artışı

Asidin adı ve formülü
Hipokloröz asit 

(HClO)
Kloröz asit

(HClO2)
Klorik asit

(HClO3)
Perklorik asit

(HClO4)

Asidin molekül yapısı H ClO H Cl OO
H Cl O

O
O

H Cl O
O

O
O

Klorun yükseltgenme 
basamağı +1 +3 +5 +7

Kimyasal Bağ  Elektronegativite Farkı

 H F                     4�0 - 2�1 =1�9
 H Cl                     3�0 - 2�1 =0�9
 H Br                      2�8 - 2�1 =0�7
 H I                     2�5 - 2�1 = 0�4

Bulduğumuz elektronegativite farklarından yararlanarak bağları çok 
polardan az polara doğru şu şekilde sıralayabiliriz.

H F� H Cl� H Br� H I

Bu bileşiklerin asitlik kuvvetini büyükten küçüğe doğru sıralayabilmek 
için bağ kuvvetlerine de bakmamız gerekir. Halojenin elektronegatifliği 
azaldıkça hidrojen atomuna uygulayacağı çekim kuvveti azalacağından 
yani� bağın sağlamlığı azalacağından HF� HCl� HBr ve HI asit serisinde 
HI asidi� protonunu diğerlerine oranla kolay verir. HF asidi ise bu asit 
serisinin protonunu en son veren halojenür asididir. Dolayısıyla bu 
seride HI en kuvvetli� HF ise en zayıf asittir. 

HI       >    HBr   >    HCl    >     HF
               Ka = 1�0x109 > 1�0x108 > 1�3x106 > 6�6x10-4
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 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Aşağıdaki grupların her birinde oksiasitlerin asitlik kuvvetlerini ve 
eşlenik bazlarının bazlık kuvvetlerini karşılaştırınız.

a) HBrO� HBrO2� HBrO3� HBrO4

b) HBrO� HIO

(Merkez atomunun elektronegatifliği  Br:2�8� I:2�5)

çeker ve elektron yoğunluğunu H atomundan uzaklaştırır. Böylece H’in 
molekülden ayrılması� Cl’un yükseltgenme basamağının artışıyla doğru 
orantılı bir şekilde kolaylaşır ve bileşiğin asitlik kuvveti artar. Yani asitlik 
kuvveti� HClO4>HClO3>HClO2>HClO şeklinde olur.

Asitlik kuvvetinin artışı� merkez atomu farklı olan HOCl� HOBr ile 
HOI asitlerinde halojenlerin elektronegatiflikleri karşılaştırılarak bulunur. 
Merkez atomun elektronegatifliği arttıkça H O bağındaki elektron 
yoğunluğunu kendine doğru daha fazla çeker. Böylece protonun serbest 
kalması kolaylaşır. Cl atomunun elektronegatifliği 3�0; Br atomunun 
elektronegatifliği 2�8 ve I atomunun elektronegatifliği 2�5 (Tablo 3.4)  
olduğu için  asitlik kuvveti de HOCl>HOBr>HOI şeklinde olacaktır. 
Asitlik sabitleri de bu durumu doğrular (HOCl için Ka = 2�9x10-8� HOBr 
için Ka = 2�0x10-9 ve HOI için ise Ka = 2�3x10-11 dir.).

HClO4� HClO3, HClO2 ve HClO oksoasitlerinin eşlenik bazlarını 
yazarak bazlık kuvvetlerini karşılaştırabiliriz. Asitlik kuvveti 
HClO4>HClO3>HClO2>HClO şeklinde olan oksoasitlerin eşlenik 
bazları� sırasıyla ClO4

-,  ClO3
-,  ClO2

- ,  ClO- dir. Bir asit ne kadar kuvvetli 
ise eşlenik bazı o kadar zayıf olacağından eşlenik bazlarının kuvvet 
sıralaması; ClO4

- < ClO3
- < ClO2

- < ClO-  şeklindedir.

2.5 Katyonların ve Anyonların Asitliği/Bazlığı
Sodyum asetat� asetik asidin bir tuzudur. CH3COONa; suda 

çözündüğünde çözeltinin asitliğinin ve bazlığının nasıl olacağını  
irdeleyelim. 

CH3COONa(suda)
     Na+

(suda) + CH3COO-
(suda)

CH3COO-  iyonu� zayıf asit olan CH3COOH'in eşlenik bazıdır. Asetat 
anyonu bu nedenle sulu çözeltide H+ iyonlarını çeker. Asetat iyonunun 
hidroliz tepkimesi;

CH3COO-
(aq) + H2O(s)

     CH3COOH(aq) 
 + OH-

(aq)   şeklindedir.

Tepkimede OH- iyonları oluştuğu için sodyum asetat çözeltisi baziktir.

Aynı şekilde amonyağın bir tuzu olan amonyum klorürün suda 
çözündüğünde oluşan çözeltisinin asitliğini/bazlığını irdeleyelim.

NH4Cl(suda)
     NH4

+
(suda) + Cl-(suda)  

Amonyum iyonu zayıf bir baz olan amonyağın eşlenik asididir. 
Amonyum iyonu bu asidik özelliğinden dolayı su ile tepkimeye girdiğinde 
sulu çözeltiye H+ verir. Amonyum iyonunun hidroliz tepkimesi;

NH4
+ + H2O

     NH3 
 + H3O

+     tepkimesi şeklindedir.
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Tepkimede H3O
+ oluştuğu için amonyum klorür çözeltisi asidiktir. 

Tablo 3.6 suda asitlik/bazlık özellik gösteren bazı katyonların/anyon-3.6 suda asitlik/bazlık özellik gösteren bazı katyonların/anyon-
ların listesini vermektedir. 

 Zayıf bazların konjuge asit-
lerini içeren tuzların çözeltileri 
asidik özellik gösterir.

  Zayıf asitlerin konjuge baz-erin konjuge baz-
larını içeren tuzların çözeltileri 
bazik özellik gösterir.

Tablo 3.6 Yaygın anyon ve katyonların asidik ve bazik karakteri

Karakter
(Asidik) Katyon Karakter

(Bazik) Anyon

Asidik
Zayıf bazların konjuge 
asidi 

Çapı küçük� yükü 
büyük metal katyonları

NH4
+

(aq)

Fe3+
(aq), Cr3+

(aq)
Al3+

(aq), Cu2+
(aq)

Bazik
Zayıf asitlerin konjuge 
bazları

CN-
(aq), F

-
(aq), NO2

-
(aq) 

CH3COO-
(aq), CO3

2-
(aq)

PO4
3-

(aq)

2.6 Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH
Kuvvetli bir asit� suda çözündüğünde sudan gelen H+ derişimi asit 

çözeltisinin pH'ını nasıl etkiler? 

25 oC'ta suyun iyonlaşma denge sabitinin Ksu = 1�0x10-14 ve [H+] 
= [OH-] = 1x10-7 M olduğunu biliyorsunuz. Bu derişim değerleri çok 
küçüktür. Bu değerlerin etkisini 0�1 M HCl çözeltisinde inceleyelim. HCl 
kuvvetli asit olduğundan sudaki çözeltisinde tamamen iyonlaşır.

HCl(aq)
    H+

(aq) + Cl-(aq)

Ortamdaki H+ iyonları iki kaynaktan gelir. Biri 0�1 M HCl asit 
çözeltisinden� diğeri ise sudan gelir. Sudan gelen H+ iyonlarının 
derişimi oldukça küçüktür. Bu nedenle kuvvetli asitlerin pH değerinin 
hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

Aynı şekilde kuvvetli bazların sulu çözeltilerinde de pOH 
hesaplamasında sudan gelen OH- iyonlarının derişimi dikkate alınmaz.

Asit konsantrasyonlarının yeterince büyük olduğu ve sudan gelen H+ 
ve OH- derişimlerinin ihmal edilebileceği varsayılıp ayrışma dengelerinin 
pratikte tamamen sağa kaydığı kabul edilir. 

Bu noktadan hareketle� kuvvetli monoprotik asitler için [H+] = CA, 
kuvvetli monoprotik bazlar için de bağıntı [OH-] = CB eşitliği yazılır. Bu 
eşitliklerde CA asidin derişimini� CB ise bazın derişimini gösterir. 

Çapları küçük� yükü büyük olan Al3+� Fe3+ gibi metal katyonları sulu 
çözeltilerine H+ iyonu vermeseler de çözeltileri asidiktir. Bu katyonlar 
suda çözündüklerinde su ile metal katyonu arasındaki etkileşimden 
çözeltide H3O

+ iyonu oluşur. Yani çözelti asidiktir. 

Fe3+
(suda) + 2H2O(s)

     Fe(OH)2+
(suda) 

 + H3O
+

(suda)

Yukarıda görüldüğü gibi katyonlar kolayca proton almazlar. Fakat 
zayıf asitlerin eşlenik bazları olan bütün anyonlar ise proton alıcı olarak 
davranırlar ve bu nedenle bazik çözelti verirler. 

H2O(s) + F-
(aq)  

 
   HF(aq) 

 + OH-
(aq)

H2O(s) + PO4
3-

(aq)     HPO4
2-

(aq) 
 + OH-

(aq)
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1.  0�1 M HClO4 çözeltisinin pH'ını hesaplayınız.

Çözüm

HClO4� kuvvetli bir asit olduğundan sulu çözeltisinde tamamen 
iyonlaşır. Bu durumda [H+] = CHClO4

 tür. 

HClO4(aq)
    H+

(aq) + ClO4
-
(aq)

0�1 M                             0�1 M       0�1 M

O hâlde [H+] = 0�1 M  

pH = -log [H+] = -log 10-1 

pH = 1

2.  0�01 M KOH çözeltsinin pOH'ını bulunuz.

Çözüm

KOH� kuvvetli bir baz olduğundan sulu çözeltisinde tamamen 
iyonlaşır. Bu durumda [OH-] = CKOH tır. 

KOH(aq)
    K+

(aq) + OH-
(aq)

0�01 M          0�01 M     0�01 M

O hâlde [OH-] = 0�01 M  

pOH = -log [OH-] = -log 10-2 

pOH = 2

 Örnek

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.  0�01 M HNO3 çözeltisinin pH'ını bulunuz.

          Cevap: 2

2.  1 M NaOH çözeltisinin pH'ını bulunuz.

          Cevap: 14

[H3O
+] [A-] 

[HA]

[H+] [A-] 

[HA]
Ka = veya şeklinde yazılabilir.Ka =

2.7 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH
0�10 M CH3COOH çözeltisinin pH'ının� 0�10 M HCl çözeltisinin 

pH'ından daha yüksek olduğu deneysel olarak ölçülmüştür. Benzer 
şekilde 0�10 M NH3 çözeltisinin pH'ı� 0�10 M NaOH çözeltisinin pH'ından 
küçüktür. Bunun nedenini aşağıda irdeleyelim.

Tek protonlu zayıf bir asidin (HA) suda iyonlaşması;

HA(aq) + H2O(s)     H3O
+

 (aq) 
 + A-

(aq)    veya kısaca�

HA(aq)      H+
(aq) 

 + A-
(aq)  şeklindedir. Bir zayıf asit için iyonlaşma 

dengesi; 
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Zayıf asitler suda az miktarda iyonlaştığından dengede bulunan 
başlıca türler iyonlaşmamış HA� bir miktar H+� A- iyonları ve sudur. Ksu 
= 1�0.10-14 olduğundan su ortamdaki [H+] ne önemli bir katkı sağlamaz. 
Dolayısıyla suyun iyonlaşmasından açığa çıkan [H+] ihmal edilir. 

 Zayıf asit ve bazların ayrış-
ma dengelerinde ayrışmamış 
olan zayıf asit veya bazın türü-
nün derişimi, iyonlaşmanın 
düşük oranda olması hesaba 
katılarak, analitik derişime (CA 
veya CB) yaklaşık eşit kabul 
edilir. 

[H+] [A-] X X

ihmal edilir

[HA]
=  ⇒  Ka = Ka . CA = X 

2

CA-X}

Başlangıç (M):    CA       0        0

Değişme (M):    -X     +X      +X

Dengede(M):    CA - X       X             X

                 HA(aq)      H+
(aq) 

 + A-
(aq)  

1.  25 oC'ta 0�50 M HF çözeltisi için iyonlaşma dengesi aşağıda 
verilmiştir. HF çözeltisinin pH'ını bulunuz (Ka = 1�72.10-4� log19 = 1�28).   

HF(suda)      H+
(suda) 

 + F-
(suda) 

Çözüm 

[H+]= X
[F-]= X
[HF]= 0�50 - X

[H+]= 0�019 M  ⇒  pH = -log [H+]  ⇒  pH = -log 19.10-3  ⇒  pH = 1�72  
Veya;
[H+]  = (Ka . CA)1

2  ⇒   [H+]  = [(1�72.10-4) (0�5 M)]
1
2 

                                  [H+]  = 0�019 M  ⇒   pH =1�72 

2.  25 oC'ta 0�40 M NH3 çözeltisinin pH'ını bulunuz (Kb = 1�8.10-5, 
log2�7 = 0�43). 

[H+]  = X    olduğundan   [H+]2  = Ka . CA
       [H+]  = (Ka . CA)1

2  olur.

Aynı şekilde zayıf bir baz da suda tam olarak iyonlaşmaz. Zayıf bir 
asit için yazılan iyonlaşma dengesine benzer şekilde zayıf bir baz için 
de iyonlaşma dengesi yazılır ve aynı varsayımlar üzerinden gidilerek  
[OH-]  = (Kb . CB)1

2 bağıntısına ulaşılır.

 Örnek

Başlangıç (M):     0�50     0�00       0�00

Değişme (M):      -X      +X        +X

Dengede(M):   0�50 - X       X             X

                HF(suda)      H+
(suda) 

 + F-
(suda)  

Buradan X = 0�019 M bulunur.

[H+] [F-] 

[HF]
 ⇒   1�72.10-4 =  ⇒  X 

2
 = 3�55.10-4 yazılır.Ka =

X 
2

(0�5 - X) M

ihmal edilir

}
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[OH-] = X

[NH4
+] = X

[NH3] = 0�40 - X

X 2 = (1�8.10-5) (0�40 M)

X 2 = 7�2.10-6   ⇒    X = [OH-] = 2�7.10-3 M

pOH = -log [OH-] 

pOH = -log 2�7.10-3 

pOH = 2�57 olur. 

pH + pOH = 14 olduğundan�

            pH = 14 - 2�57

            pH = 11�43 bulunur.

Çözüm

Amonyak zayıf bir baz olduğundan iyonlaşma dengesi;

Bu durumda�
[NH4

+] [OH-] 

[NH3]
yazılır.Kb =

1�8.10-5
 =

X 
2

(0�40 - X) M

ihmal edilir

}

1.  25 oC'ta 0�1 M HCOOH (formik asit) çözeltisinin pH'ını bulunuz 
(Ka = 1�8x10-4� log 4�2 = 0�62).

       Cevap: 2�38

2.  Zayıf bir baz olan NH2OH (hidroksil amin)'in 0�10 M çözeltisinin 
pH'ını hesaplayınız (25 oC'ta Kb = 1�1x10-8� log 3�3 = 0�52).

       Cevap: 9�52  

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Başlangıç (M):     0�40              0�00           0�00

Değişme (M):       -X                         +X     +X

Dengede(M):        0�40 - X                X                X

          NH3(aq)  + H2O(s)    NH4
+

(aq) 
 + OH-

(aq)



3.
BÖLÜM

NÖTRALLEŞME REAKSİYONLARI  
Bazı bitkiler toprağın pH’ına göre farklı renkte çiçek verir. Örneğin, asitli topraklarda sadece 

“mavi çiçekli ortanca” yetişirken nötr veya bazik toprakta “pembe çiçekli ortanca” yetişir.

Ortancayı koparıp pH'ını bilmediğimiz bir çözeltiye koyarak, çözeltinin pH'ı hakkında fikir sahibi 
olabilir miyiz? Asitli toprakta yetişen mavi çiçekli ortancanın; pembe çiçekli olmasını istersek asitli 
toprağı nötr hâle getirebilir miyiz?

pH nasıl ölçülür, nasıl değiştirilir?

İçerik
1. Nötrallik ve pH

2. Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Baz 
Karışımlarında Eşdeğerlik 
Noktası

3. Kuvvetli Asit-Zayıf Baz ve 
Kuvvetli Baz-Zayıf Asit 
Karışımlarında pH

4. Tampon Çözeltiler
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3.1 Nötrallik ve pH
Tarım ve endüstride kullanılan iyonik yapılı kimyasallar toprağın� 

akarsuların ve göllerin pH'ını etkiler. 

Suyun pH'ı suda yaşayan canlılar için oldukça önemlidir. 

Yandaki resimde bir göl üzerinde çalışmalar yapan bilim insanları� 
göl suyunun pH'ını ölçmektedir. pH'ı bilinmeyen herhangi bir çözelti 
örneğinin pH'ı nasıl bulunur? Bunu aşağıdaki etkinliği yaparak anlamaya 
çalışalım.

Çözeltilerin pH'ının pH Kâğıdı İle Belirlenmesi

Etkinliğin Amacı

Farklı derişimdeki çözeltilerin 
pH'larının belirlenmesi.

Etkinliği Uygulayalım

• 100 mL 0�1 M HCl çözeltisi hazırlayınız (1.örnek). 

• 100 mL 0�001 M HCl çözeltisi hazırlayınız (2. 
örnek). 

• 50 mL saf su alıp etiketleyiniz (3.örnek). 

• 100 mL 0�1 M NaOH çözeltisi hazırlayınız 
(4.örnek). 

• 100 mL 0�001 M NaOH çözeltisi hazırlayınız 
(5.örnek).

• Hazırlanan örneklerin her birinden 50'şer mL 
alınarak ayrı ayrı beherglaslara koyarak etiketleyiniz. 

• Bu örneklerin her birine pH kâğıdını batırarak pH 
kağıdının rengini inceleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

Numarası 1 2 3 4 5
Örneğin adı HCl HCl Saf su NaOH NaOH
Derişimi (M)
pH kâğıdındaki renk
pH değeri

Deney sonuçlarını aşağıdaki tabloya kaydederek renkleri 
karşılaştırınız.

             Etkinlik 3.2

Araç ve Gereç

• %37'lik� d=1�19 g 

mL-1 HCl çözeltisi

• 100 mL’lik 

beherglas (5 adet)

• Saf su (50 mL)

• 150 mL 0�1 M 

NaOH çözeltisi

• pH kâğıdı 

• Etiket (5 adet)

• Puar

• Pipet

• Mezür

• 100 mL'lik balon joje

Resim 3.3 pH kâğıdı ile pH 
belirleme

Resim 3.2 Göl suyunun pH'ını 
ölçen bilim insanları

Sulu bir çözeltinin pH'ı Etkinlik 3.2'de yaptığınız gibi pH kâğıdı ile 
kabaca bulunabilir. pH kâğıdı dışında asit ve bazların pH'ını belirlemede 
indikatör dediğimiz boyar maddeler de kullanılır. En çok kullanılan 
indikatörlerden bir tanesi likenden elde edilen turnusoldur. Turnusolun 
dışında fenolftalein� metil kırmızısı� bromtimol mavisi gibi indikatörler 
de kullanılır. Bu indikatörlerin asit ve bazlardaki renk değişimini Etkinlik 
3.3'ü yaparak anlamaya çalışalım.
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İndikatörlerin Belli pH’larda Renk Değiştirmesi

Etkinliğin Amacı

Bazı indikatörlerin asidik-
bazik ortamlardaki renk dönü-
şümlerinin gözlenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• Etkinlik 3.1'de hazırladığınız 0�1 M HCl 
çözeltisinden 5 ayrı erlenmayere 10’ar mL 
koyunuz.

• Erlenmayerdeki çözeltilerden birinin pH'ını pH 
kâğıdıyla belirleyiniz.

• Erlenmayerlerin her birine 10’ar mL su ilave 
edip sırayla 1� 2� 3� 4 ve 5 şeklinde etiketleyiniz.

• Hazırladığınız bürete 0�25 M’lık NaOH (önceki 
etkinlikte hazırladığınız) çözeltisi koyup hacim 
ayarını yapınız.

• 1. erlenmayere  fenolftalein� 2.’ye metil kırmızısı� 
3.’ye bromtimol mavisi� 4.’ye bromfenol mavisi 
indikatörlerinden ikişer damla ilave edip 
çalkalayınız. 5.’ye herhangi bir indikatör ilavesi 
yapmayınız. Erlenmayerlerdeki çözeltilere sırayla 
renk değişimini gözleyinceye kadar çalkalayarak 
damla damla NaOH çözeltisi ilave ediniz. 

• Her bir erlenmayerdeki çözeltilerin pH'ını pH 
kâğıdıyla ölçüp aşağıdaki tabloya kaydediniz.  

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Titrasyon sırasında oluşan renk değişiminin nedenini tartışınız. 

2. Titrasyon sonundaki pH değişiminin nedenini irdeleyiniz.

             Etkinlik 3.3

Araç ve Gereç

• Erlenmayer (100 mL’lik� 

5 adet)

• Fenolftalein� metil 

kırmızısı� bromtimol 

mavisi� bromfenol mavisi 

indikatörleri

• Büret (1 adet)

• Bunzen mesnedi ve 

kıskacı

• Bağlama parçaları

• Su

• pH kâğıdı

• Etiket

• Huni (1 adet)

• Mezür (20 mL’lik� 2 adet)

• Beherglas (100 mL’lik� 1 

adet)

• 0�1 M HCl çözeltisi

• 0�1 M NaOH çözeltisi

Kozmetiklerin üretimin-klerin üretimin-
de pH'ın önemi ile ilgili bir 
poster hazırlayıp arkadaş-
larınızla paylaşınız. 

             Araştırma

Erlenmayerdeki 
çözeltiler

1. çözelti
(fenolftalein)

2. çözelti
(metil 

kırmızısı)

3. çözelti
(bromtimol 

mavisi)

4. çözelti
(bromfenol 

mavisi)

5. çözelti

Titrasyon
öncesi

Renk

pH

Titrasyon
sonrası

Renk

pH

Uyarı: İndikatör ilavesi ya-
pıldıktan hemen sonra tit-
rasyon yapılmalı.
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Etkinlik 3.3'te kuvvetli bir asit olan HCl ile kuvvetli bir baz olan NaOH 
arasında yaptığınız titrasyonda aşağıdaki reaksiyon gerçekleşmiştir.

NaOH(suda) + HCl(suda)    NaCl(suda) + H2O(s)

Bu tepkimenin net iyon denklemi;

H+
(aq) + OH-

(aq)     H2O(s)    şeklinde ifade edilir.

Saf suyun ideal nötral ortam olması H+ ve OH- derişimlerinin eşitliği 
temelinden kaynaklanır. Çünkü;

H2O(s)    H+
(suda) + OH-

(suda)  

denge reaksiyonunda 25 oC’ta [H+] ve [OH-] derişimi 1�0x10-7 M’dır. 
Dolayısıyla bu sıcaklıkta pH = pOH = 7’dir. Hatırlayacağınız gibi pH =7 
olan çözeltiler nötraldir. Bundan dolayı pH değeri 7’ye yakın olan sulu 
çözeltilerin nötrale yakın çözeltiler olduğunu söyleyebiliriz.

3.2 Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Baz Karışımlarında  
Eşdeğerlik Noktası

NaOH(suda) + HCl(suda)    NaCl(suda) + H2O(s)    

reaksiyonunda olduğu gibi kuvvetli bir baz olan NaOH ile kuvvetli 
bir asit olan HCl eşdeğer miktarlarda karıştırıldığında ortamda hangi 
iyonların bulunacağını ve bu iyonların ortamın pH değerini etkileyip 
etkilemeyeceğini Etkinlik 3.4'te irdeleyelim.

Kuvvetli Asit ve Kuvvetli Bazdan Oluşan Eşdeğer 
Karışımın ve Saf Suyun pH'ının Karşılaştırılması

Etkinliğin Amacı

Kuvvetli asit ve baz 
karışımının pH’ı ile kaynatılıp 
soğutulmuş saf suyun pH’ının 
karşılaştırılması

Etkinliği Uygulayalım

• Beherglasa 50-60 mL saf su koyup kaynatınız. 

• Kaynattığınız saf suyu soğumaya bırakıp  
pH’ını ölçünüz.

• 50 mL 0�1 M HCl çözeltisi ile 50 mL 0�1 M 
NaOH çözeltisini karıştırınız.

• Karışımın pH'ını pH kâğıdı ile ölçünüz.

• Karışımın ve kaynatılıp soğutulmuş saf suyun pH değerlerini 
karşılaştırınız.

Etkinliği Sonuçlandıralım

Kuvvetli asit ve baz karışımının pH değeri ile kaynatılıp soğutulmuş 
saf suyun pH değerini tartışınız. 

             Etkinlik 3.4

Araç ve Gereç

• 50 mL 0�1 M HCl

• 50 mL 0�1 M NaOH

• Isı kaynağı

• Beherglas (250 mL� 

4 adet)

• 3 ayak ve baget

• Tel kafes

• Saf su

• pH kâğıdı
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Saf suyun pH'ının 7 olduğunu biliyorsunuz. Çünkü saf sudaki H+ iyonu 
ve OH- iyonu derişimleri eşittir. Yaptığınız etkinlikte kuvvetli bir asit olan 
HCl çözeltisi ile kuvvetli bir baz olan NaOH çözeltilerini karıştırdığınızda 
karışımın pH değerinin 7'ye yakın olduğunu gözlemlediniz. O hâlde 
pH 7'ye yakın olan sulu çözeltilerin nötrale yakın çözeltiler olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu durumda kuvvetli asit kuvvetli baz karışımlarının 
nötürleşebilmesi için ortamdaki H+ ve OH- derişimlerinin eşit olup 
olmadığını aşağıda irdeleyelim.

HCl ile NaOH bileşiklerinin her ikisi de kuvvetli olup suda tamamen 
iyonlaşırlar. 

HCl(suda)    H+
(suda) + Cl-(suda)  Kuvvetli asit

NaOH(suda)    Na+
(suda) + OH-

(suda) Kuvvetli baz

Her iki çözeltinin eşit derişimlerindeki H+ ve OH- iyonları birbirlerini 
nötürleştirecektir. 

H+
(suda) + OH-

(suda)    H2O(s) tepkimesi gerçekleşir ve ortam nötr 
olur. Asit ve bazın nötürleşmesi için genel kural “eşdeğer miktarlarının” 
eşit olmasıdır.

Kuvvetli asitler ve bazlar arasındaki nötürleşme tepkimelerinin 
eşdeğerlik noktasındaki pH değeri için bir genelleme yapacak olursak; 
nH+ = nOH- olduğunda pH = pOH = 7 olur.

Nötürleşme tepkimelerinin eşdeğerlik noktası uygun indikatör (pH = 
7’de renk değiştiren) kullanılarak belirlenir. Eğer asitin eşdeğer miktarı 
bazdan daha fazla olursa ortamdaki H+ iyon konsantrasyonu fazla 
olacağı için ortam asidik; pH değeri de 7’den küçük olur. Bu durum 
pH kağıtlarıyla test edilebilir. Bazın eşdeğer miktarı aside göre daha 
fazla olduğunda ise ortamda bulunan OH- iyonu konsantrasyonu daha 
fazladır. Bu nedenle ortam bazik; pH değeri de 7’den büyük olur.

3.3 Kuvvetli Asit-Zayıf Baz ve Kuvvetli Baz-Zayıf Asit 
Karışımlarındaki pH

Zayıf asitlerin kuvvetli bazlarla veya kuvvetli asitlerin zayıf bazlarla 
olan eşdeğer karışımlarında ortam pH'ı 7 olabilir mi? Bir zayıf asit 
çözeltisine eşdeğer miktarda kuvvetli baz eklendiğinde veya bir zayıf 
baz çözeltisine eşdeğer miktarda kuvvetli asit eklendiğinde ortamın pH'ı 
ne olur?

 Eşdeğerlik noktası geçildiğinde 
H3O

+ (veya OH-) molar derişimi 
değişeceğinden pH aniden 7’nin 
çevresine gider. Bu noktada kul-
lanılan indikatör renk değiştirir. 
pH’daki bu ani değişim “eşdeğer-
lik noktası”nı verir.

 Yüzme havuzundaki suyun sağ-
lıklı olabilmesi için su klorlanır. 
Havuz suyunun klorlanmasında 
Cl2(g) kullanılırsa, Cl2'un H2O ile

Cl2+2H2O H3O++Cl-+HOCl 
tepkimesinden dolayı ortam asi-
dik olur. Bu durumda havuza, 
pH'ı yükseltmek için Na2CO3 gibi 
bazik bir bileşik eklenir. Çünkü 
havuz suyunun pH'ı 7,2-7,6 ara-
lığında olmalıdır. Benzer işlemler 
toprağın pH'ını değiştirmek için 
de yapılabilir. Örneğin toprağın 
fazla asidik olması durumunda 
bir miktar sönmüş kireç toprağa 
eklenerek pH'ı yükseltilebilir, top-
rağın pH'ını düşürmek için de alçı 
taşı eklenir. 

 Bir nötürleşme tepkimesinin eş-
değerlik noktası hem asit hem de 
bazın tükendiği noktadır.

Resim 3.5 Eşdeğer miktarda HCl-NH3 
karışımında pH = 5

Resim 3.4 Eşdeğer miktarda CH3COOH-
NaOH karışımında pH = 9
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Eşdeğer miktarlarda CH3COOH ve NaOH çözeltileri karıştırıldığında  
CH3COONa ve H2O oluşur. Bu reaksiyon bir nötürleşme reaksiyonudur.

CH3COOH(aq) + NaOH(aq)    CH3COONa(aq) + H2O(s)

CH3COO-� CH3COOH'in eşlenik bazıdır. Na+ iyonunun ise pH 
üzerinde önemli bir etkisi olmaz. Bu nedenle asidin tamamı nötralleşmiş 
olsa bile çözelti baziktir. Ortamda oluşan CH3COONa bazik anyonlu 
bir tuz olduğu için eşdeğerlik noktasında pH>7 olur. Çözelti baziktir. 
Kuvvetli bir baz zayıf bir aside baskındır.

Eşdeğer miktarlarda HCl ile NH3 çözeltileri karıştırıldığında NH4Cl 
ve H2O oluşur. 

HCl(aq) + NH3(aq)    NH4Cl(aq) + H2O(s)

Bu nötralleşme reaksiyonunda oluşan  NH4
+� NH3'ın eşlenik asididir.  

Bu nedenle çözeltide pH < 7 olur. Yani çözelti asidiktir. Kuvvetli asit zayıf 
baza baskındır.

 Zayıf asitlerin/bazların, kuv-
vetli bazlar/asitler ile eşdeğer 
karışımlarında pH = 7 değildir. 
Eşdeğerlik noktası, nötral nok-
ta anlamına gelmez.

İndikatörler� ortamın asitli veya bazlı oluşuna göre ve genellikle belli 
bir pH’da renk değiştiren zayıf organik asitler ve bazlardır. Asit-baz 
titrasyonlarında� dönüm noktasını bulmak için titre edilecek çözeltiye 
çok az miktarda katılırlar. Bir titrasyon için indikatör seçimi� dönüm 
noktası için beklenen pH gözönüne alınarak yapılabilir. Bu yönteme 
kolorimetrik yöntem denir. 

İndikatörlerin� önemli bir kullanılma alanı çözeltilerin pH’ını 
bulmaktır; genellikle indikatör çözeltisi emdirilmiş kağıtlar� bu 
indikatörlerin renk değiştirdiği pH sınırları için pH kâğıdı olarak satılırlar. 
Özel olarak� pH 0-14 veya daha dar pH aralıklarında çeşitli renkler 
gösteren pH kâğıtları vardır. pH’ı ölçülecek çözeltiden bu kağıda bir 
damla damlatma ile elde edilen renge karşılık gelen pH� pH kâğıdı 
kutusu üzerinde belirtilmiştir. Bu yolla pH ölçümlerinin duyarlılığı 0�5 
pH birimini geçmez� çözeltilerin pH’ının daha duyarlı ölçülmesi pH 
metre ile yapılır. İbreli ya da elektronik göstergeli olmak üzere çeşitli 
büyüklükte pH metreler kullanılmaktadır. pH metre ile yapılan ölçümler 
-+ 0�01 pH duyarlılığındadır.

Günümüz pH metreleri� H3O
+ iyonu derişimini esas alan elektrot 

yanında bir de referans olarak görev yapan iki elektrottan oluşur. -+ 
0�01 duyarlılığında veya daha iyi bir duyarlılıkla çalışır. Bunların verdiği 
sonuçlar elektronik ortamda uygun donanım yardımıyla yazıya veya 
grafiğe çevrilebilir.

En çok kullanılan indikatörlerin bir listesi� renk değişimleri� bu 
değişimlerin gözlendiği pH sınırları ile beraber aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

 Okuma Metni

Resim 3.6 pH kağıdı 

İndikatörler Renk değişimi Renk değişiminin 
gözlendiği pH aralığı

Timol mavisi kırmızı-sarı 1�2-2�8

Bromofenol mavisi sarı-mavi 3�0-4�6

Kongo kırmızısı mavi-kırmızı 3�0-5�0

Metil oranj kırmızı-sarı 3�2-4�4
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Bromokrezol yeşili sarı-mavi 3�8-5�4

Metil kırmızısı kırmızı-sarı 4�8-6�0

Bromtimol mavisi sarı-mavi 6�0-7�6

Turnusol kırmızı-mavi 7�0

Krezol kırmızısı sarı-kırmızı 7�0-8�8

Timol yeşili sarı-mavi 8�0-9�6

Fenolftalein renksiz-kırmızı 8�2-10�0

Alizarin sarısı renksiz-kırmızı 10�1-12�0

Resim 3.7 pH metre 
3.4 Tampon Çözeltiler
Konjuge bir asit-baz çiftinin asidini ve bazını birlikte ve birbirine yakın 

miktarda içeren bir ortama kuvvetli asit veya baz ilave edilince ortamın 
pH'ının nasıl değişeceğini Etkinlik 3.5'i yaparak görelim.

Konjuge Asit/Baz Çifti Çözeltisinde pH'ın Değişimi

Etkinliğin Amacı

Konjuge asit/baz çifti çözelti-
sine kuvvetli asit/baz çözeltisi 
eklendiğinde ortamın pH'ındaki 
değişiminin gözlemlenmesi 

Etkinliği Uygulayalım

• İki ayrı beherglastan birine 0�1 M HCl� diğerine 
ise 0�1 M NaOH çözeltisi koyarak her iki be-
herglastaki çözeltinin pH'larını belirleyiniz. 
Tabloya kaydediniz.

• 3. bir beherglasa ise 20 mL 0�1 M CH3COOH 
ve 20 mL 0�1 M CH3COONa çözeltilerini ekleyip 
hafifçe çalkalayınız. pH’ını tabloya kaydediniz. 

• Hazırladığınız CH3COONa/CH3COOH çözeltisin-
den 2 ayrı deney tüpüne 10'ar mL alınız. 

• Deney tüplerinden 1.sine 0�1 M NaOH’den 5 damla� 2. deney 
tüpüne 0�1 M HCl’den 5 damla ekleyip pH’larını tabloya kaydediniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım 

CH3COONa/CH3COOH karışımına kuvvetli asit ve baz eklendiğinde 
pH değişimlerini tartışınız.

             Etkinlik 3.5

Araç ve Gereç

• Beherglas 100 mL  

(3 adet)

• 2 adet deney tüpü

• pH kâğıdı 

• 0�1 M CH3COOH

• 0�1 M CH3COONa

• 0�1 M HCl 

• 0�1 M NaOH

1. 
Beherglas

2. 
Beherglas

3. 
Beherglas

1. 
Deney 
tüpü

2. 
Deney 
tüpü

pH
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Etkinlik 3.5’te görüldüğü gibi çözeltilerin pH değerlerini dikkate 
aldığınızda konjuge asit/baz çiftinin asidini ve bazını birlikte ve birbirine 
yakın miktarlarda içeren bir ortama kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilave 
edilince ortamın pH’ı fazla değişmez. Küçük miktarlarda asit/bazın 
eklenmesi ile pH değişimine direnç gösteren ve zayıf konjuge asit / baz 
çiftlerini içeren çözeltiler tampon çözeltiler adını alır.

İnsan vücudunda bulunan farklı akışkanların pH'ı birinden diğerine 
büyük ölçüde değişiklik gösterir. Örneğin; insan midesinin özsuyunun 
pH’ı yaklaşık 1�5 iken kanımızdaki pH yaklaşık 7�4 düzeyindedir.

Canlı yapısında önemli işlevler gören enzimlerin tam işleyebilmesi ve 
osmotik basıncın dengelenmesi gibi olaylar için pH değeri hayati öneme 
sahiptir ve bu tamponlarla sağlanır. Kan plazması da bileşimindeki 
HCO3

- iyonları ile H2CO3 moleküllerinin birlikte olması nedeniyle bir 
tampon çözeltiye örnektir. 

Tablo 3.7'de verilen çözeltiler teşhis� tedavi ve araştırma amaçlı 
kullanılmaktadır. 

Resim 3.8 Damardan verilen 
serum çözeltisi kanın pH'ını 
ayarlar. Böylece kanın tam-
pon kapasitesinin korunma-
sını sağlar.

Tampon çözelti pH

HClO2/ClO2
- 2�00

HNO2/NO2
- 3�37

C6H5CO2H/C6H5COO- 4�19

CH3COOH/CH3COO- 4�74

H2PO4
-/HPO4

2- 7�21

NH4
+/NH3

9�25

HCO3
-/CO3

2- 9�50

(CH3)3NH+/(CH3)3N 9�81

Tablo 3.7 Bazı tamponlar 
ve pH’lar

Kanda Tampon

İnsan sağlığı ve yaşamı için çok önemli olan hücre sıvıları ve kan 
içinde pH’ın uygun değerde tutulabilmesi� kanın ilginç bir özelliğidir. 
Enzimlerin fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri pH'a şiddetle bağlı 
olduğu için olay hayati önemdedir. Kanın normal pH’ı 7�4’tür. pH 
değerinde onda birlere varabilecek değişmeler şiddetli hastalık veya 
ölüm nedenidir. Asidosis adı verilen� pH’ın normalin altına düşmesine 
neden olan etkenler arasında kalp yetmezliği� böbrek yetmezliği� 
şeker hastalığı� ishal� uzun süreli yüksek protein perhizi sayılabilir. 
Uzun süreli aşırı spor egzersizleri de geçici asidosise neden olabilir. 
pH’ın yükselmesi anlamına gelen alkadosis ise şiddetli kusma� 
hiperventilasyon ya da aşırı yüksekliğe maruz kalmadan (yükseklik 
hastalığından) ileri gelir. 

İnsan kanının tamponlama kapasitesi yüksektir. 0�01 mol HCl'in bir 
litre kana konulması pH’ı yalnızca 7�4’ten 7�2’ye indirir. Aynı miktar 
asit� kan ile izotonik NaCl çözeltisine konursa pH 7�0 dan 2�0’a düşer. 
Çünkü tuz çözeltisinin tamponlama kapasitesi yoktur. 

  Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.

 Okuma Metni



4.
BÖLÜM

ÇÖZELTİLERDE ÇÖZÜNME VE 
ÇÖKELME OLAYLARI

Gümüşhane ili Torul ilçesinin Cebeli köyünde şehir merkezine 17 km mesafede ve denizden 
1550 m yükseklikteki Karaca mağarası damlataşı oluşumları bakımından oldukça zengindir. 

Birçok doğal süreç az çözünen tuzların çözünmesine ve çökelmesine dayanır. Binlerce yıl 
boyunca yeraltı sularının kayalardaki çatlaklar boyunca sızarak kayaları çözmesi ve taşıdığı 
iyonların çökmesi sonucunda kireçtaşı mağaraları ile sarkıt ve dikitler oluşmuştur. 

İçerik
1. Çözünme-Çökelme Dengesi

2. Doymuş ve Aşırı Doymuş 
Çözeltiler

3. Tuzların Çözünme ve Çökelme 
Şartları

4. Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi ve 
Çözünme Entalpisi

5. Gazların Çözünürlüğü ve Basınç

6. Ortak İyon Etkisi

• Ortak İyon Varlığında 
Çözünürlüğün Hesaplanması

7. pH Etkisiyle Çözünürlüğün 
Değişimi
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4.1 Çözünme-Çökelme Dengesi

4.2 Doymuş ve Aşırı Doymuş Çözeltiler
Şeker pancarından şeker elde edilirken şerbetteki suyun fazlası 

uygun bir yöntemle şerbetten ayrılır. Doymuş hatta aşırı doymuş 
hâle getirilir. Az miktarda kristal şeker konularak şeker eldesi işlemi 
sonlandırılır. Bu işlemin bir benzerini Etkinlik 3.7'de görelim.

Vücudumuzda böbrek taşı oluşabileceğini biliyorsunuz. Böbrek 
taşının nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü?

Böbrek taşları kalsiyum fosfat veya kalsiyum oksalatın kristallenerek 
çökmesi ile oluşur. Yiyeceklerimizle aldığımız oksalik asitin fazlası 
kandaki oksalat iyonu derişimini artıracağından kalsiyum oksalatın 
çökmesine neden olur. Yani böbrek taşları� kandaki kalsiyum ve oksalat 
iyonu konsantrasyonu yeterince büyük olduğunda oluşur. Bu olayı 
açıklamak için bir tuzun çözünürlüğü ile iyonlarının derişimi arasındaki 
ilişkiyi Etkinlik 3.6'da irdeleyelim.

Uyarı: Ortam sıcaklığına bağlı 
olarak deneyin sonuçlanması 
süre alabilir.

Çözünme-Çökelme Dengesi

Etkinliğin Amacı

Çözünme ve çökelme olayla-
rının dinamik bir süreç olduğunu 
gözlemleme.

Etkinliği Uygulayalım

• Beherglasa 100 mL su alıp doygun hâle 
gelinceye kadar azar azar yemek tuzu ilave 
ederek doygun bir çözelti hazırlayınız.

• 50 g NaCl kristali (kaya tuzu) alıp rengini� şeklini� 
görünümünü inceleyiniz.

• Kaya tuzunu doymuş çözeltiye aktarıp tartınız.

• İçinde kaya tuzu bulunan doymuş çözeltiyi bagetle 
karıştırınız. Değişim olup olmadığını gözlemleyiniz. 

• Çözeltiyi 1 saat kadar bekletip tekrar tartınız. Tartım sonuçlarınızı ilk 
tartım sonuçları ile karşılaştırınız.

• Kaya tuzu kristallerinin çözünüp çözünmediğini gözlemleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım 

1. Çözeltinin kütlesinde değişim oldu mu?

2. Kaya tuzu kristallerinin şekli değişti mi? Yorumlayınız.

3. Çözünme ve çökelme sürecini tartışınız.

             Etkinlik 3.6

Araç ve Gereç

• Yemek tuzu

• Beherglas (250 

mL’lik� 3 adet)

• Baget

• Su

• Terazi

• NaCl kristali (Kaya 

tuzu)

Etkinlik 3.6'da NaCl çözünme dengesinde her iki yönde olayların 
durmadığı� ancak birbirini dengelediği görülmektedir. Bu durumda 
dinamik denge kurulur. 
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Kristallenme

Etkinliğin Amacı

Aşırı doymuş çözeltide hızlı 
kristallenmenin gözlemlenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• Beherglasa 50 mL sıcak su alıp üzerine azar 
azar doyana kadar sodyum asetat (CH3COONa) 
ilave edip karıştırınız. Çözünme olmayıncaya 
kadar CH3COONa ilavesine devam ediniz.

• Bu çözeltiyi kristalizuvara aktarınız (Çözünmemiş 
tuz kristallerinin beherglasta kalmasına dikkat 
ediniz.).

• Kristalizuvara koyduğunuz çözeltiyi biraz soğutup 
içerisine küçük bir CH3COONa kristali atınız.

Etkinliği Sonuçlandıralım 
CH3COONa çözeltisine aynı tuzun küçük bir kristalinin atılmasının 

nedeni ne olabilir? Tartışınız. 

             Etkinlik 3.7

Araç ve Gereç

• CH3COONa

• Sıcak su

• Kristalizuvar

• Beherglas (250 

mL’lik) 

• Baget

• Spatül

Etkinlik 3.7'de soğutulmakta olan çözeltiye atılan küçük bir kristalin 
etrafında kristallerin çoğalmasını gözlemlediniz. Aşırı doymuş çözeltinin 
kristallenmesini sağlamak için maddenin kristalinin çözeltiye atılmasına 
aşılama denir. Eğer çözeltiyi buz banyosunda soğumaya bırakılsaydı 
ve aşı kristali konulmasaydı kristallenme olayı yine de olabilir miydi? 

Çözünen ile çözücü etkileşerek birbiri içinde dağılır. Bu dağılım 
belli bir  orana kadar devam eder. Çözeltide bu oran yakalandığında 
çözünme ve çökelme aynı anda olur. Yani dinamik denge kurulur ve 
bu denge devam eder. Belli bir sıcaklıkta bir çözücü� çözünenin en çok 
miktarını içeriyorsa böyle çözeltilere doymuş çözelti denir. 

Doymuş bir çözelti Etkinlik 3.7'de olduğu gibi soğutulursa daha 
düşük olan sıcaklıkta doymuş bir çözeltide var olması gerekenden daha 
fazla çözünen barındırmış olur. 

Belli bir sıcaklıkta çözebileceğinden daha fazla miktarda çözünen 
içeren böyle çözeltilere aşırı doymuş çözelti denir. 

 Araştırma
Şeker fabrikalarında; şe-

ker pancarından şeker elde 
edilmesini çözünürlük açı-
sından araştırıp, araştırma 
sonuçlarını poster hâline ge-
tirerek arkadaşlarınızla pay-
laşınız.
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Çözünmüş katının çözeltiden ayrılması ve kristaller oluşturması 
işlemi kristallenme olarak adlandırılır. Aşırı doymuş çözeltilerin 
kararlı olmayıp küçük bir kristallenme hareketiyle yapısında fazla olan 
miktarı çözelitiden ayrılır. Etkinlik 3.7'deki kristallenme� aşı kristali 
olarak eklediğimiz tanecik tarafından başlatılmıştır. Aşı kristali atılması 
olayını� tutuşma sıcaklığına gelmiş; fakat kıvılcıma ihtiyacı olan yangın 
başlangıcı gibi düşünebiliriz.  

Çökelme ve kristallenme aşırı doymuş bir çözeltiden katı maddenin 
ayrılması olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu iki ayrılma işlemi sonucu 
oluşan maddeler farklılık gösterir. Çoğunlukla çökelekler küçük 
taneciklerden oluşurken kristaller düzgün ve büyük taneciklerden oluşur. 

4.3 Tuzların Çözünme ve Çökelme Şartları
Çözünmenin� bir maddenin (çözünen) başka bir madde (çözen) 

içinde homojen dağılması olayı olduğunu biliyorsunuz. Çözünmeyi 
(çözünme oranını) nicel olarak ifade edebilmek için “çözünürlük” 
kavramı kullanılır. Bu kavram� maddenin söz konusu çözücü içerisindeki 
doymuşluk oranını verir.

Etkinlik 3.7'de yaptığımız CH3COONa'ın çözünmesi tepkimesinin 
denklemi aşağıdaki gibidir.  

CH3COONa(k)    Na+
(suda) + CH3COO-

(suda)

Bu denge tepkimesinin denge ifadesi; 

Heterojen olan böyle bir denge tepkimesinde saf katının dengedeki 
konsantrasyonu değişmediği için denge ifadesinde yer almadığını 
biliyorsunuz. Bu denge ifadesinden Kc[CH3COONa] = [Na+] [CH3COO-]  
bulunur. Buradaki “Kc[CH3COONa]” ifadesine çözünürlük çarpımı 
sabiti denir ve Kçç sembolü ile gösterilir. 

CH3COONa katısının çözünmesine ilişkin çözünürlük çarpımı sabiti;

Kçç = [Na+][CH3COO-] ile bulunur. 

Genel olarak bir bileşiğin çözünürlük çarpımı� çözünürlük dengesinde 
yer alan iyonların molar derişimlerinin katsayıları üstel olarak yazıldıktan 
sonraki çarpımıdır. Çözünürlük çarpımları sadece az çözünür tuzlar için 
kullanılır.

Az çözünür tuzlar için kullanılan çözünürlük çarpımları� diğer denge 
sabitlerinden farklı değildir. Hesaplamalarda aynı şekilde kullanılır. 
Çok çözünen tuzların doygun çözeltileri derişik olduğu için� iyon-iyon 
etkileşimlerini de hesaba katmak gerekir ve bu işlemler karmaşıktır. 

Kçç değerlerini tayin etmek için basit yollardan biri� tuzun molar 
çözünürlüğünü (mol/L) ölçmektir. Kçç değeri çözünen maddeye 
ve sıcaklığa bağlıdır. Bazı maddelerin Kçç değerleri Tablo 3.8'de 
gösterilmektedir.  

[Na+] [CH3COO-]

[CH3COONa]
şeklindedir.Kc =

 Çözünme hızı ile çözünürlük 
kavramlarının birbiri ile karıştı-
rılmaması gerekir. Hız, denge-
ye daha çabuk ulaşma sonucu-
nu getirir. Çözünürlük ise den-
ge anı ile değil, denge sabiti ile 
ilgili bir büyüklüktür. 

Örneğin, Li2SO4 sıcaklık arttık-
ça daha hızlı, fakat daha az çö-
zünür.
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Tablo 3.8 Bazı Bileşiklerin Çözünürlük Çarpımı Sabitleri (25 oC'ta)

Bileşiğin adı Formülü Kçç

Bakır (I) bromür CuBr 4�2x10-8

Bakır (I) iyodür CuI 5�1x10-12

Bakır (II) sülfür CuS 6�0x10-37

Baryum karbonat BaCO3 8�1x10-9

Baryum sülfat BaSO4 1�1x10-10

Bizmut sülfür Bi2S3 1�6x10-72

Cıva (I) klorür Hg2Cl2 3�5x10-18

Cıva (II) sülfür HgS 4�0x10-54

Çinko hidroksit Zn(OH)2 1�8x10-14

Çinko sülfür ZnS 3�0x10-23

Demir (II) hidroksit Fe(OH)2 1�6x10-14

Demir (III) hidroksit Fe(OH)3 1�1x10-36

Demir (II) sülfür FeS 6�0x10-19

Gümüş iyodür AgI 8�3x10-17

Gümüş karbonat Ag2CO3 8�1x10-12

Gümüş klorür AgCl 1�6x10-10

Gümüş sülfat Ag2SO4 1�4x10-5

Kadmiyum sülfür CdS 8�0x10-28

Kalsiyum florür CaF2 4�0x10-11

Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 8�0x10-6

Kalsiyum karbonat CaCO3 8�7x10-9

Kobalt (II) sülfür CoS 4�0x10-21

Krom (III) hidroksit Cr(OH)3 3�0x10-29

Kurşun (II) florür PbF2 4�1x10-8

Kurşun (II) iyodür PbI2 1�4x10-8

Kurşun (II) karbonat PbCO3 3�3x10-14

Kurşun (II) klorür PbCl2 2�4x10-4

Kurşun (II) kromat PbCrO4 2�0x10-14

Kurşun (II) sülfür PbS 3�4x10-28

Magnezyum hidroksit Mg(OH)2 1�2x10-11

Mangan (II) sülfür MnS 3�0x10-14

Stronsiyum karbonat SrCO3 1�6x10-9
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Kçç değeri hesaplanırken iyonların molarite cinsinden derişimleri 
kullanılarak hesaplama yapılır. Bileşiğin verdiği iyon sayısına göre birimi 
değişir. Bazı çözünme dengeleri ve Kçç ifadelerinin nasıl yazıldığını 
aşağıdaki çözünürlük denge reaksiyonlarını yazarak görelim: 

AgCl(k)    Ag+
(suda) + Cl-(suda)  Kçç = [Ag+] [Cl-]

BaCO3(k)    Ba2+
(suda) + CO3

2-
(suda) Kçç = [Ba2+] [CO3

2-]

Her iki bileşik de ikişer iyon verdiğinden Kçç’nin birimi M2 olur.

Üç iyon veren bileşiklerin Kçç birimleri M3 olur. Aşağıdaki çözünürlük 
dengesi denklemine dikkat ederseniz Kçç biriminin M3 olduğunu görür-
sünüz. 

Mg(OH)2(k)    Mg2+
(suda) + 2OH-

(suda) Kçç = [Mg2+] [OH-]2

 25 oC'ta AgI'ün Kçç değeri 
8,3x10-17'dir. Bu sebeple AgI 
parçacıkları bulutların üzerine 
püskürtüldüğünde suyun etra-
fında durabileceği buz kristali 
işlevini görür. Dolayısıyla bulut-
tan yağmur oluşturmak ama-
cıyla kullanılır.  

 "X" ile ifade edilen molar 
çözünürlük "S" ile de gösterilir. 

1.  25 oC'ta Kçç değeri 1.10-26 olan SnS’ün çözünürlüğünü bulunuz.

Çözüm

İlk önce verilen bileşiğin çözünme denkleminin yazılması gerekir. 

SnS(k)    Sn2+
(suda) + S2-

(suda) Kçç = [Sn2+] [S2-]

[Sn2+] ve [S2-] "X" ile ifade edilir. Buna göre; 

Kçç = [Sn2+] [S2-] 

1.10-26 = X 
2   Buradan;

X = [Sn2+] = [S2-] = 1.10-13 mol L-1 bulunur.

2.  Badana yaparken Ca(OH)2 bileşiğinin çözeltisi kullanılır. Bu 
bileşiği kullanmanın bir sebebi de suda çok az çözünmesidir. 25 oC'ta 
Ca(OH)2 için Kçç = 8�0.10-6 olduğuna göre 1 L suda kaç gram Ca(OH)2 

çözündüğünü bulunuz (Ca(OH)2 = 74 g mol-1).

Çözüm 

Ca(OH)2(k)    Ca2+
(suda) + 2OH-

(suda) Kçç = 8�0.10-6

                                    X                  2X

Kçç = [Ca2+] [OH-]2   8�0.10-6 =  (X) (2X)2 olur.

[Ca2+] = 2[OH-] olup; X≅ 1�25.10-2 sonucuna varırız. Bu sonuca göre 
1 L suda 1�25.10-2 mol Ca(OH)2 çözünür. Burada 1 L suda çözünen 
Ca(OH)2 miktarı hesaplandığında; 

1�25.10-2 mol L-1 . 74 g mol-1 = 0�925 g L-1 olarak bulunur.

3.  Belirli bir sıcaklıkta 10 L suda 1�104 g SrSO4 (stronsiyum 
sülfat) çözündüğü tespit ediliyor. SrSO4'ın Kçç değerini hesaplayınız.             
(SrSO4: 184 g mol-1).

Çözüm

Kçç ifadesi için SrSO4'ın önce molaritesi (mol L-1) bulunmalıdır.

 Örnek
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Bileşiğin çözünme tepkimesi yazılmalıdır.

SrSO4(k)    Sr2+
(suda) + SO4

2-
(suda)

   6�0x10-4 mol L-1   6�0x10-4 mol L-1 

Kçç = [Sr2+] [SO4
2-] 

Kçç = (6�0x10-4 mol L-1) (6�0x10-4 mol L-1)

Kçç = 3�6x10-7 bulunur.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.  Fe(OH)3� Hg2Cl2 ve Bi2S3 tuzları az çözünmektedir. Bunların 
çözünürlük dengelerini yazıp Kçç birimlerini bulunuz. 

         Cevap: M4� M4� M5

2.  25 oC'ta 100 L suda AgBr’den kaç gram çözünebilir? (AgBr için 
Kçç = 7�7x10-13� MAgBr = 196g mol-1)

         Cevap: 0�017 g

3.  Belli bir sıcaklıkta 100 L suda 53�76 g MgCO3 çözünebiliyorsa 
magnezyum karbonatın Kçç değerini bulunuz. (MgCO3:84)

         Cevap: 4�1x10-5

Herhangi bir sulu çözelti oluşturmak için kullanılan tuzun çalışma 
sıcaklığındaki çözünürlüğü mol L-1 cinsinden ifade edilir. Tuzun verdiği 
iyon sayısına bağımlı olarak iyon derişimleri değişebilir. Doymuş 
çözeltideki her bir iyonun çözünürlüklerinin çarpımının o tuzun 
“çözünürlük çarpımı” olarak bilindiğini ve Kçç şeklinde ifade edildiğini 
gördünüz.

2. ünite 4. bölümde; derişim cinsinden yazılmış denge ifadesindeki 
reaksiyon oranı “Q” kullanılıp bir denge reaksiyonunun hangi yöne 
yürüyeceğini gördünüz.  Aynı metod� iki elektrolit çözeltisi karıştırıldığında� 
ortamdaki iyonlardan bir çökelek oluşup oluşmayacağını yorumlamak 
için de kullanılabilir. Bu durumda reaksiyon oranı Q (iyon çarpımı) ile 
denge sabiti Kçç (çözünürlük çarpımı) arasında olabilecek üç durum 
vardır. Bunlar; 

1. Durum (Q < Kçç): İyonların derişimleri yeterli olmadığından her-
hangi bir çökelme olmaz.

2. Durum (Q = Kçç ): İyonlar doymuş olup çökelme sınırındadır.

3. Durum (Q > Kçç): Q = Kçç olana dek çökelme gösterir.

Bu üç durumu aşağıdaki verilen örnekler üzerinde anlamaya 
çalışalım:

M = 1�104 g x              x             = 6�0x10-4 mol L-11 mol

184 g

   1 

10 L

n
V

M = formülünden;
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 Örnek

1.  (1. Durum) Q < Kçç

200 mL 0�1 M Pb(NO3)2 ile 300 mL 0�01 M LiCl çözeltileri 
karıştırıldığında herhangi bir çökelme olur mu? (PbCl2 bileşiği için 
çalışılan sıcaklıkta Kçç = 2�4x10-4) 

Çözüm

Önce herbir çözeltideki iyon derişimlerini inceleyelim. 

Pb(NO3)2(k)    Pb2+
(suda) + 2NO3(suda)

                   0�1 M             0�2 M

LiCl(k)    Li+(suda) + Cl-(suda)  çözünme denkleminden;

        0�01 M         0�01 M

Vson = 500 mL = 0�5 L olduğundan� karışımdaki Pb2+ ve Cl- 
derişimlerini;

n
V

M = formülünden bulalım.

[Pb2+]son =
 (0�1x0�2) mol 

0�5 L 
= 0�04 M

 (0�01x0�3) mol
0�5 L 

= 0�006 M[Cl-]son=

PbCl2(k)   Pb2+
(suda) + 2Cl-(suda)  çözünme dengesinden�

Q = [Pb2+] [Cl-]2

Q = (0�04) (0�06)2 = 1�44x10-6

Q = 1�44x10-6 ve Kçç = 2�4x10-4 değerlerine bakıldığında Q<Kçç 
olduğu görülür. Bu çözeltide herhangi bir çökelme gözlenmez.

2.  (2. Durum)  Q = Kçç 

600 mL 3�6x10-8 M Ca(ClO3)2 ile 400 mL 0�1 M K2CO3 çözeltileri 
karıştırıldığında CaCO3 çöker mi? (CaCO3 için Kçç = 8�8x10-9)

Çözüm
Ca(ClO3)2(aq)    Ca2+

(aq) + 2ClO3(aq)
3�6x10-8 M                              3�6x10-8 M       7�2x10-8 M

K2CO3(aq)    2K+
(aq) + CO3(aq)

0�1 M                                  0�2 M            0�1 M

Vson = 1 L olduğundan karışımdaki Ca2+ ve CO3
 
  derişimlerini;

n
V

M = formülünden bulalım.

(0�6 + 0�4) L

 (3�6x10-8 x 0�6) mol
[Ca2+] = = 21�6x10-9 M

-

2

-

2- 

-
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CaCO3(k)    Ca2+
(suda) + CO3 (suda)

Q = [Ca2+] 

Q = (21�6x10-9) x (0�04) = 8�64x10-9

Q ≅  Kçç olduğu için çözelti doymuş olup çökelme sınırındadır.

3.  (3. Durum) Q > Kçç

2 L� 1�0x10-3 M (CH3COO)2 Ca çözeltisi ile 8 L 1�2x10-2 M Na3PO4 
çözeltileri karıştırıldığında çökelme olup olmadığını irdeleyiniz. 
(Ca3(PO4)2 için Kçç = 1�2x10-26)

Çözüm 
(CH3COO)2Ca     2CH3COO- + Ca2+

    1�0x10-3 M           2x10-3 M  1�0x10-3 M

Na3PO4    3Na+       +    PO4
3-

1�2x10-2 M       3�6x10-2 M        1�2x10-2 M

Vson = 10 L olduğundan karışımdaki iyonların derişimlerini;

[Ca2+]son =                               = 2�0x10-4 M 

[PO4
3-]son =                                  = 9�6x10-3 M 

(1x10-3 x 2) mol

         10 L
(1�2x10-2 x 8) mol

          10 L

n
V

M = formülünden bulalım.

(CH3COO)2Ca ve Na3PO4 çözeltileri karıştırıldığında Ca3(PO4)2 
çöker.

Ca3(PO4)2(k)     3Ca2+
(suda) + 2PO3-

Q = [Ca2+]3 [PO4
3-]2 

Q = (2x10-4)3(9�6x10-3)2

Q = 7�37x10-16 olup Kçç = 1�2x10-26  ile karşılaştırdığımızda Kçç < Q 
olduğu görülür. Bu da Kçç = Q olana kadar çökelmenin devam edeceği 
anlamına gelir. 

1.  200 mL 1x10-4 M Cu(NO3)2 çözeltisi ile 300 mL 2x10-8 M NaOH 
çözeltileri karıştırıldığında herhangi bir çökelme gözlenir mi? (Cu(OH)2 
için 25 oC'ta Kçç = 4�8x10-20) 

2.  80 L’lik havuzda 1x10-10 M Na2S olduğu saptanmıştır. Bu havuza 
20L  1x10-10 M Ni(ClO4)2 ilave edilince bir çökelme olur mu? (NiS için 
25 oC'ta Kçç = 4x10-20)

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

[CO2-] = = 0�04 M
(0�1x0�4) mol

1 L
3

[CO2-] 3

4

2 -

(suda) (suda) (suda)

(suda) (suda) (suda)

(suda)
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4.4 Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi ve Çözünme En-
talpisi

Katıların sudaki çözünürlüklerinin genellikle sıcaklıkla arttığını 
biliyorsunuz. Fakat bazı katıların çözünürlükleri bu genellemeye 
uymayıp sıcaklık arttıkça azalır. Sıvıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça 
artarken gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır.

Le Chatelier ilkesine göre; dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki 
uygulandığında sistem bunu azaltacak yönde tepki verir. Le Chatelier 
ilkesi çözünürlük dengesi için de geçerlidir. Buna göre çözünmenin 
endotermik veya ekzotermik olması çözünürlüğün sıcaklıkla değişimini 
nasıl belirler?

Aşağıda bazı tuzların çözünürlük dengeleri ve çözünme ısıları 
verilmiştir. Bu denklemler üzerinde sıcaklığın çözünürlüğe etkisini 
irdeleyelim. 

NaCl(k)    Na+
(suda) +  Cl-(suda) ∆Hçözelti = 3�88 kJ mol-1

NaCl'ün çözünmesi endotermiktir. Bu tür çözünme dengesinde 
sıcaklık arttırılınca çözünürlük ve Kçç değeri artar. Çünkü denge 
ürünler yönüne kayar. Sıcaklık azaltıldığında ise NaCl'ün çözünürlüğü 
azalacağından denge� girenler yönüne kayar ve Kçç değeri düşer. 

Ekzotermik olan LiCl'ün çözünme dengesi;

LiCl(k)    Li+(suda) +  Cl-(suda) ∆Hçözelti = -37�03 kJ mol-1 

şeklindedir. Ekzotermik tepkimelerde ise ortamdan ısı alındığında 
denge ürünler yönüne kayar. Bunun etkisi ile iyonların derişimi ve Kçç 
değeri artar. Sıcaklık artırılınca denge girenler yönüne kayar� iyonların 
derişimi azalır ve Kçç değeri küçülür.

Şeker fabrikalarındaki şeker eldesinde kullanılan basamaklardan 
birisi de buharlaştırmadır. Şerbeti koyulaştırmak için buharlaştırma 
işlemi yapılır. Buharlaştırma işlemi� şeker kristallerinin oluşma koşulu 
sağlanana kadar devam eder. 

Tuz elde etme yönteminin basamaklarından birisi de tuzlu suyun 
buharlaştırılmasıdır. Kristallenme bu işlemi takip eder.

Çözeltileri kristallendirmenin diğer bir yöntemi çözücüyü buharlaş-ndirmenin diğer bir yöntemi çözücüyü buharlaş-
tırmaktır. Bu yöntem çözünenin sıcaklıktan bozunmadığı durumlarda 
olur. Eğer bozunur ise (örneğin� şerbetteki şeker) vakumlu ortamda bu-
harlaştırma yapılır. Bu tür ortamda oluşan buhar ortamdan alınıp buhar 
tribünlerine gönderilerek elektrik elde edilir. Böylece enerji tasarrufu da 
yapılmış olur. Şeker fabrikalarında bu yol kullanılır.

3.  2L 0�1 M Ba(NO3)2 ile 8L 0�1 M NaF çözeltileri karıştırıldığı 
zaman çökelme sonrası her bir iyonun derişimini hesaplayınız (BaF2 
için 25 oC'ta Kçç = 1�7x10-6)  

Cevap:  [Ba2+] = 1�1x10-3 M   [F-] = 0�04 M   [Na+] = 0�08 M             
[NO3

-] = 0�04 M
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 Örnek

Aşağıdaki grafikte çeşitli tuzların çözünürlük eğrileri yer almaktadır. 
Bu grafiği kullanarak aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

90 oC’ta 300 g suda NaCl çözeltisi 0 oC’a soğutunca kaç gram 
madde kristallenir?

Çözüm I

Grafikten NaCl'ün 100 g sudaki çözünürlüğü 35�7 g ve 90 oC'ta 100 
g sudaki çözünürlüğü 39 g olduğu görülür. Buna göre; 0 oC'ta 300 g 
suda çözünen NaCl miktarı hesaplanır. 

Aynı şekilde 90 oC'ta 300 g suda çözünen NaCl miktarı hesaplanır.

0 oC'ta 100 g suda   35�7 g NaCl çözündüğüne göre

             300 g suda  X                      

300 . 35�7

   100
X =                     = 107�1 g NaCl bulunur. 

90 oC'ta 100 g suda   39 g NaCl çözündüğüne göre

               300 g suda  X                      

300 . 39

   100
X =                    = 117 g NaCl bulunur. 
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90 oC'taki NaCl çözeltisi 0 oC'a soğutulduğunda 117 g - 107�1 g = 9�9 g 
NaCl kristallenir.

Çözüm II

Grafikten NaCl’ün; 90 oC’ta 100 g suda çözünürlüğü 39 g� 0 oC’ta 
100 g suda çözünürlüğü 35�7 g olarak bulunur.

Çözelti 90 oC’tan 0 oC’a soğurken 100 g su için 39 - 35�7 = 3�3 g 
NaCl kristallenir.

100 g suda   3�3 g NaCl 

300 g suda  X                      X =                    = 9�9 g NaCl  
        kristallenir. 

300 . 3�3

   100

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıdaki soruları sayfa 169'da yer alan örnekte verilen grafiği 

kullanarak çözünüz.

1.  80 oC’ta 400 g su ile hazırlanan doymuş NaNO3 çözeltisini 
10 oC’a kadar soğutunca ne kadar NaNO3 kristallendiğini grafiği 
kullanarak cevaplayınız? 

                Cevap: 272 g

2.  30 oC’ta 300 g suda hazırlanan doymuş Na2SO4 çözeltisini 90 
oC’a ısıtınca ne kadar kristalleneceğini hesaplayınız.   
                Cevap: 21�9 g

3.  30 oC’ta 600 g suda hazırlanan doymuş seryum(3)sülfat çözel-
tisinden 400 g su buharlaştırıp sıcaklık tekrar 30 oC’a düşürüldüğünde 
kaç gram Ce2(SO4)3 kristallenir? (30 oC’ta çözünürlüğü 20g/100g su)

                Cevap: 80 g

4.  Ce2(SO4)3’ın 0 oC’ta 100 g sudaki  çözünürlüğü 32 g� 100 oC’ta 
100 g sudaki  çözünürlüğü 10 gramdır. 0 oC’ta 500 g suda hazırlanmış 
olan doymuş Ce2(SO4)3 çözeltisini 100 oC’a kadar ısıtınca ne kadar 
madde kristallenir?

                Cevap: 110 g

5.  70 oC’ta 500 g suda hazırlanan doymuş nişadır (NH4Cl) 
çözeltisinin aynı sıcaklıkta 300 g suyunu buharlaştırınca kaç gram 
NH4Cl kristallenir? (70 oC’ta 100 g suda yaklaşık 60 g NH4Cl çözünür.)

                Cevap: 180 gResim 3.9 Maden suyu 
içeren şişelerin kapakla-
rı açıldığında gaz çıkışı 
gözlenir. Bu durumun 
sebebi yüksek basınç 
altında sıkıştırılmış olan 
gazların kapağının açıl-
masıyla daha düşük ba-
sınçlı ortama geçmesidir.

4.5 Gazların Çözünürlüğü ve Basınç
Maden suyu ve gazoz gibi gazlı içeceklerin kapaklarının açıldığında 

çok hafif bir patlama sesi ve ardından gaz çıkışı olduğunu biliyorsunuz. 
Bunun sebebi yüksek basınç altında kapağın kapatılmasıyla sıkıştırılmış 
olan maden suyu ve gazoz kapağının açılmasıyla daha düşük basınca 
geçmesidir. 
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Yolculuk esnasında dağlardan ve tepelerden geçerken kulaklarınızın 
uğuldadığını hatta nabzınızın değiştiğini farketmişsinizdir. Bunun nedeni 
yükseklere çıkıldıkça hava basıncının düşmesi nedeniyle kafamızın iç 
kısmında daha yüksek basınç altında bulunan havanın daha düşük 
basınçlı dış ortama doğru diffüzlenmesidir. 

Dağcıların yükseklere çıkarken ve inerken belli bölgelerde kamp 
yaparak çıkmaları ve inmeleri vücutlarının aklimatizasyonu içindir. 
Aynı şekilde dalgıçların da derinlere dalışlarında ve yüzeye çok hızlı 
çıktıklarında basınç farkından dolayı vurgun tehlikeleri vardır. Bunun 
önüne geçmek için yüzeye çıkışlarda belli metrelerde vücutlarının 
bulundukları mesafenin basıncına uyum sağlaması için kanlarında 
fazla miktarda çözünmüş olan N2 gazının atılması gerekir. Aksi takdirde 
vurgun tehlikesi meydana gelir. Bu durumda kalanların mutlaka basınç 
odalarında� kanlarında baloncuk şeklinde biriken N2 gazını atıncaya 
kadar bekletilmeleri gerekir.   

Bütün bu anlattıklarımız gazların yüksek basınç altında çözünürlük-
lerinin artmasının sonucudur. Gazların çözünürlüğü� sıcaklık arttıkça 
azalırken basınç arttıkça artar.

Sabit sıcaklıkta gazların sıvılardaki çözünürlüklerinin basınçla nasıl 
değiştiğini denel yoldan inceleyen İngiliz kimyacı William Henry (Vilyım 
Henri) (1775 - 1836)dir. 1803 yılında ortaya koyduğu bağıntıya Henry 
Kanunu, sabite de Henry Sabiti adı verilmiştir. Bu kanun bir gazın 
sıvıdaki çözünürlüğünün� çözelti üzerindeki gaz basıncıyla orantılı 
olduğunu ifade eder. Çözünen gazın molar derişimi S (mol L-1)� basıncı 
P (atm) ile gösterildiğinde� Henry kanunu ifadesi�

S = kH x P şeklindedir.

kH: Henry Sabiti   (kH belirli bir gaz için sadece sıcaklığa bağlı bir 
sabittir.)

Bu ifade sabit sıcaklıkta bir gazın kısmi basıncını üç katına çıkarmanın 
çözünürlüğü de üç katına artıracağını gösterir. Çünkü basınçtaki artış 
gaz moleküllerinin çözücünün yüzeyinde� çarpma hızında ve sayısında 
artmaya neden olur.

Bazı gazların sudaki Henry sabitleri Tablo 3.9’da verilmiştir.

Bu sabitler kullanılarak verilen sıcaklık ve basınçta gazların sudaki 
çözünürlükleri mol L-1 olarak bulunabilir. 

Henry Kanunu’ndaki kH her gaz için farklı olmasına rağmen yükseklere 
çıkıldıkça veya derinlere inildikçe gazın basıncının değişmesi nedeniyle 
çözünen gazın molar derişimi de değişmiş olur.

Gaz He Ne N2 Hava H2 O2 Ar CO2

kHx10-3

(mol L-1 atm-1 0�37 0�5 0�7 0�79 0�85 1�3 1�5 23

Tablo 3.9 Bazı gazların 20 oC’taki Henry sabitleri

 Aklimatizasyon: Dağcıların 
yüksek irtifalara çıkarken ve 
inerken belli yüksekliklerde 
kamp yaparak vücutlarını dış 
basınca alıştırma çabalarına 
denir.
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PbI2(k)    Pb2+
(suda) + 2I-

(suda)     şeklindedir.

Bu çözeltiye KI eklediğimizde KI’deki I- iyonlar çözeltide zaten var 
olan I- iyonlarının miktarını artırarak dengeyi bozacaktır. Le Chatelier 
ilkesine göre ortamda fazlalaşan I- iyonları Pb2+ iyonları ile birleşip 
dengenin reaktifler lehine bozulmasına neden olacaktır. Oluşan PbI2 
katısını çözeltideki sarı renkli çökelti oluşumundan anlarız (Resim 3.10 
ve Resim 3.11). Bu ise PbI2’ün çözünürlüğünün çözeltiye ortak iyon 
içeren bir miktar KI eklendiğinde azaldığını gösterir. 

4.6 Ortak İyon Etkisi
Doygun çözeltilerin iyon kaynağının genellikle saf katı bileşiklerin 

olduğunu gördük. Şimdi sudaki çözünürlüğü az olan herhangi bir 
çözeltinin içerisine çözeltinin yapısında bulunan iyonlardan bir tanesini 
(ortak iyon) içeren başka bir tuz veya o tuzun çözeltisi eklendiğinde 
çözünürlüğün nasıl etkileneceğini görelim. 

Örneğin PbI2’ün sudaki çözeltisine çözünürlüğü fazla olan KI 
çözeltisi ekleyelim. PbI2’ün çözünürlük dengesi; 

 Le Chatelier İlkesi: Denge-
de olan bir sisteme dışarıdan 
dengeyi bozacak bir etki ya-
pıldığında sistem bu etkiyi 
azaltacak (tekrar dengeyi sağ-
layacak) şekilde hareket eder.

Resim 3.10 Pb(NO3)2 
çözeltisi

Resim 3.11 KI çözeltisi 
eklenmiş PbI2 çözeltisi

 Sabit bir sıcaklıkta, ortak 
iyon etkisi sadece bir bileşiğin 
çözünürlüğünü azaltır. Çözü-
nürlük çarpımını değiştirmez.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

AgCl katısı� AgNO3 içeren çözeltiye karıştırıldığında AgCl'ün çözü-ıldığında AgCl'ün çözü-
nürlüğü saf sudakine göre daha az olacaktır. AgCl'ün çözünürlüğünün 
AgNO3 içinde azalmasının nedenini ortak iyon etkisine göre açıklayı-
nız. 

Ortak İyon Varlığında Çözünürlüğün Hesaplanması

Az çözünen iyonik bir bileşiğin çözeltisine bu bileşik ile ortak iyona 
(anyon veya katyon) sahip başka bir tuz katılırsa� ortak iyon çözünürlüğü 
azaltıcı yönde etki eder. Başka bir deyişle az miktarda çözünen iyonik 
bir bileşiğin çözünürlüğü� ortak iyon etkisi gösteren ikinci bir bileşiğin 
çözeltisinde azalır. Suda az çözünen bir tuzun çözünürlüğünün ortak 
iyon içeren başka bir tuz yanında azalmasına ortak iyon etkisi denir.

Ba(IO3)2’ın çözünürlük çarpımı 25 oC’ta 1�57.10-9’dur. Ba(IO3)2’ın 
1�0.10-2 M Ba(NO3)2 çözeltisindeki çözünürlüğünü mol L-1 cinsinden 
hesaplayınız. Saf sudaki çözünürlüğü ile karşılaştırınız.

Çözüm

Ba(NO3)2 suda tamamen iyonlaşır. 

Ba(NO3)2(suda)          Ba2+
(suda)

          +        2NO3
-
(suda)

1�0.10-2 M           1�0.10-2 M                      2�0.10-2 M

Bu durumda Ba(NO3)2’tan gelen Ba2+ iyonu derişimi 1�0.10-2 M’dır. 
Ba(IO3)2’ın çözünürlük dengesini yazarsak

 Örnek

Başlangıç (M):                          1�0.10-2 M                -

Değişme (M):                  +X                +2X

Dengede(M):              X + 1�0.10-2 M        2X

           Ba(IO3)2(k)    Ba2+
(suda)     +     2IO3

-
(suda)
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Denge ifadesinde yukarıdaki değerleri yerine koyarsak;

Kçç = [Ba2+][IO3
-]2   1�57.10-9 = (1�0.10-2 M + X) (2X)2

Ba2+ iyonu için aldığımız (1�0.10-2 M + X) derişim değerinde 1�0.10-2 

M değeri yanında X’in değeri çok küçük olacaktır. Çünkü Ba(IO3)2’ın 
Kçç değeri 10-9 mertebesindedir. Dolayısıyla Ba(IO3)2’ın çözünmesiyle 
ortaya çıkan Ba2+ iyonu derişimi çok küçük olacaktır. Bu nedenle 
denklemin çözümünü kolaylaştırmak için ihmal edilir. Bu durumda Ba2+ 
iyonu derişimi (1�0.10-2 M + X) değil� 1�0.10-2 M olarak alınır. Yukarıdaki 
eşitliği açıkladığımız duruma göre yeniden düzenlersek;

1�57.10-9 = 1�0.10-2 (2X)2  şeklinde olur.

X = Ba(IO3)2’ın 1�0.10-2 M Ba(NO3)2 çözeltisindeki molar çözünürlüğü 
6�26.10-5 M’dır. 

Ba(IO3)2’ın saf sudaki çözünürlüğü ise;

Ba(IO3)2(k)                  Ba2+
(suda)

       +       2IO3
-
(suda) dengesinden

    X                2X

Kçç = [Ba2+][IO3
-]2 

1�57.10-9 = X (2X)2

X = 7�32.10-4 M olarak bulunur. Bu durumda Ba(IO3)2’ın saf sudaki 
çözünürlüğü 7�32.10-4 M’dır. 0�01 M Ba(NO3)2’taki çözünürlüğü ise 
6�26.10-5 M’dır.

O hâlde ortak iyon etkisi çözünürlüğü azaltır.

 1�57.10-9

4 . 1�0.10-2
=  6�26.10-5 MX =

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.  CaSO4 bileşiğinin çözünürlük çarpımı 2�4x10-5 dir. CaSO4’ın 
0�6 M Na2SO4 çözeltisi içindeki çözünürlüğünü mol L-1 cinsinden 
hesaplayınız.

             Cevap: 4.0x10-5 mol L-1

2.  6�5x10-3 M AgNO3 çözeltisinde gümüş klorürün çözünürlüğünü g 
L-1 cinsinden hesaplayınız. AgCl'ün Kçç değeri 1�6x10-10'dur         (MAgCl= 
143�4 g mol-1).    

             Cevap: 3�6x10-6 g L-1
Resim 3.12 Karaca mağara-
sındaki (Gümüşhane) sarkıt 
ve dikitler
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4.7 pH Etkisiyle Çözünürlüğün Değişimi
Birçok maddenin çözünürlüğü� çözeltinin hidrojen iyonu derişimine� 

diğer bir deyişle pH'ına göre değişir. Örneğin magnezyum hidroksitin 
çözünürlük dengesi�

Mg(OH)2(k)    Mg2+
(suda) + 2OH-

(suda)   şeklindedir. 

Ortama OH- iyonları eklendiğinde (pH artar) denge� Le Chatelier 
İlkesine göre ürünlerden girenlere doğru kayar ve Mg(OH)2'in 
çözünürlüğü azalır. Diğer taraftan ortama H+ iyonları eklendiğinde (pH 
azalır)�

OH-
(suda) + H+

(suda)    H2O(s)

OH- iyonları ile H3O
+ iyonları reaksiyona girmeleri nedeniyle OH- 

iyonları azalır. Bu durumda denge� girenlerden ürünlere doğru kayar ve 
Mg(OH)2'in çözünürlüğü artar. 

Kireç taşı (CaCO3)'nın çözünmesi ve çökmesi� kireç taşı mağaraları 
gibi çeşitli doğal oluşumlara neden olur. Yağmur suyu� çözünmüş CO2(g) 
içerdiğinden biraz asidiktir ve temelde karbonik asit� 

(H2O + CO2    H2CO3) çözeltisidir. 

Kireç taşının çözünürlüğü çok azdır (Kçç = 2�8x10-9) ve zayıf baz 
özelliği gösterir. 

Asidik çözeltilerde kolayca çözünür. Kireç taşı yataklarına sızan yağmur 
suyu� CaCO3'ı çözerek Ca(HCO3)2'a dönüştürür. 

CaCO3(k) + H2O + CO2    Ca(HCO3)2(aq) 

Zamanla bu çözünme etkisi ile kireç taşı yatağında büyük oyuklar 
(kireç taşı mağaraları) oluşur. Yukarıda verilen tepkime tersinir olduğu 
için çözeltinin buharlaşması� suyun ve CO2'in kaybına ve  Ca(HCO3)2(aq) 
'ın CaCO3(k)'a dönüşmesine neden olur. Bu işlem çok yavaş meydana 
gelir. Fakat uzun bir dönemde mağaranın tavanında Ca(HCO3)2(aq)  
damladığında� CaCO3(k) sarkıt olarak adlandırılan tortu şeklinde kalır. 
Damlayan çözeltinin bir kısmı bozunma meydana gelmeden mağaranın 
tabanına ulaşabilir ve dikit olarak adlandırılan kireç taşı oluşumları 
meydana gelir.

Denizli'deki Pamukkale� yeraltından çıkan sıcak Ca(HCO3)2'lı sular-
dan oluşmuştur.  

Pamukkale'yi oluşturan travertenler özellikle suda çözünmeyip 
birikim yapan CaCO3 sayesinde meydana gelmiştir. Benzer tarzda 
bir oluşum Ca2+ iyonları ile değil de Cu2+ ve Fe3+ iyonları tarafından 
meydana getirilirse kahverengi-kırmızı arasında bir renkte traverten 
oluşur. Böyle bir oluşumun Pamukkale'de küçük bir örneği bulunurken 
daha büyük örneğini Avustralya'da görmek mümkündür. 

Dişlerimizde meydana gelen çürümeler ise asit oranı güçlü olan 
yiyeceklerin dişi oluşturan sert mine ve seman tabaklarını aşındırması 
sonucu meydana gelir.

Resim 3.13 CaCO3’ın çökelme-
siyle oluşan Pamukkale traver-
tenleri 



5.
BÖLÜM

KOMPLEKS OLUŞMA-AYRIŞMA 
DENGELERİ

Vücudumuzdaki dokulara oksijen taşıyan, dokularda oluşan CO2’in dışarıya atılmasını sağlayan  
ve kompleks bir yapı olan hemoglobini resimde görmektesiniz.

Hemoglobin; bir karışım olarak akciğerlere alınan havanın içinden O2’i yapısına bağlarken 
dokulara ulaştığında O2’i serbest bırakır ve CO2’i yapısına bağlar. Hemoglobin, akciğerlerde 
CO2’i yapısına neden bağlamaz veya yapısına bağladığı O2’i dokularda neden serbest bırakır? 
Yaşamımızı borçlu olduğumuz bu mükemmel sistem, bir kompleks denge tepkimesi olduğu için mi 
kusursuz işler?

İçerik
1. Koordinasyon Bağlarının 

Oluşma Mekanizması

2. Lewis Asitleri ve Bazları

3. Komplekslerin Kararlılıkları ve 
Oluşum Sabitleri

4. Kompleks Oluşumunun 
Çözünürlüğe Etkisi

5. İnsan Vücudu ve Kompleksler
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5.1 Koordinasyon Bağlarının Oluşma Mekanizması

Resimlerde gördüğünüz yakut� safir ve zümrüt; değişik renklere 
sahip koordinasyon bileşikleridir. Yakut Al2O3 ile Cr3+� safir Al2O3 ile Fe2+ 
ve Ti4+� zümrüt ise AlSiO3 ile Be2+ ve Cr3+ arasında oluşan koordinasyon 
bağları sonucunda böyle bir yapıya sahip olmuşlardır. 

Koordinasyon bileşikleri nasıl oluşur? Koordinasyon bileşiklerinin 
oluşma mekanizmasına geçmeden önce kovalent bağların nasıl 
oluştuğunu hatırlayalım. 

Örneğin borun elektron dizilişi 1s2 2s2 2p1 şeklindedir. Bor� halojenlerle 
BX3 bileşiklerini oluşturur. Örneğin� BF3’ün Lewis yapısı yandaki 
şekildedir. Florun elektron dizilişi 1s2 2s2 2p5 şeklindedir ve borun 2p 
orbitali ile florun 2p orbitalinin örtüşmesi sonucunda BF3 molekülünde 
borla flor arasında kovalent bağ oluşur. NH3 molekülünü oluşturan azot 
atomunun elektron dizilişi� 1s2 2s2 2p3� hidrojen atomunun elektron 
dizilişi ise 1s1 şeklindedir. Bu nedenle azotun 2p orbitali ile hidrojenin 
1p orbitali örtüşür ve azot ve hidrojen arasında da kovalent bağ oluşur. 

Şimdi de BF3 ile NH3’ın oluşturduğu koordinasyon bileşiğinin oluşum 
mekanizmasını inceleyelim.

BF3’de bor atomunun etrafında yalnızca altı elektron mevcuttur ve 
oktedini tamamlamamıştır. Kararlı olmasına rağmen� NH3’la kolaylıkla 
tepkime verir. 

B F ve N H  kovalent  bağları ile B N  kovalent   bağı karşılaştırıldığında 
aradaki tek fark B N bağının oluşum mekanizmasıdır. 

B N kovalent bağında ortaklaşa kullanılan elektronların her ikisi de 
N atomundan gelmektedir. Ortaklaşılan elektron çiftinin� her ikisinin de 
bir atomdan geldiği kovalent bağa koordine kovalent bağ; bu şekilde 
oluşan bileşiğe de koordinasyon bileşiği yada kompleks denir.

Yakut               Safir                 Zümrüt

BF3 ile NH3 arasında oluşan B N koordinasyon bağı dışında başka 
kimyasal türler arasında da koordinasyon bağları oluşur mu? Koordi-
nasyon bağını oluşturan kimyasal türler asit veya baz özelliği gösterirler 
mi? 

F

B
F F

+

F

B
F F

F B
F

F

N H

H

H

N
H H H
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5.2 Lewis Asitleri ve Bazları
Asitlerin ve bazların Brønsted-Lowry tanımına göre belirlenebimesi 

için mutlaka proton alması veya vermesi gerekir. Ancak proton 
aktarımına dayanmayan asit-baz tepkimeleri de vardır. Örneğin� bir 
önceki konuda incelediğimiz;

tepkimesi bir asit - baz tepkimesidir.1923 yılında G.N. Lewis tarafından 
önerilen asit-baz tanımı bu tip tepkimeleri de açıklayabilmektedir.

Lewis asit-baz tanımında elektron çifti alan kimyasal türler asit� 
elektron çifti veren kimyasal türler ise bazdır.

Brønsted-Lowry tanımı ile Lewis tanımı arasında bir uyum vardır. 
Brønsted bazları Lewis tanımına göre de bazdır. Lewis tanımı asit 
olarak tanımlanan maddelerin sayısını arttırır. Çünkü Brønsted’e göre 
asitler� proton veren maddeler olduğu hâlde; Lewis’e göre elektron çifti 
alan maddelerdir.

Yukarıdaki örnekteki 

BF 3(suda) + NH3 (suda)    BF3NH3
 
(suda) 

 tepkimesi de

Resim 3.14 G. N. Lewis

+

F

B
F F

F B
F

F

N
H

H

HN
H H H

 Örnek

Aşağıda verilen tepkimedeki Cu2+ ile NH3 arasında oluşan bağların 
türünü belirleyiniz. Kararınızın nedenini açıklayınız.

Çözüm

Cu2+
 ile NH3 molekülü arasında oluşan kovalent bağda ortaklaşılan 

elektron çiftinin her ikisi de NH3'tan geldiği için bu bağ koordine kova-
lent bağdır. 

Cu2+
 + 4NH3    [Cu(NH3)4]

2+

Cu2+
 + 4            N

H H H
Cu

H3N

H3N

NH3

NH3

2+

Aşağıda verilen tepkimedeki Fe2+ ile CN- arasında oluşan bağların 
türünü belirleyiniz. Kararınızın nedenini açıklayınız.

Fe2+
 + 6( Fe2+

CN

CN CN CN

CN CN
4-

C N     

Fe2+ + 6CN-     [Fe(CN)6]
4-

)-

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
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bir asit-baz tepkimesidir. Çünkü yapısında oktet boşluğu bulunan 
elementlerin bileşikleri (BF3� AlCl3�...) Lewis asidi olarak tanımlanır. 
Bu bileşiklerde elektron çifti eksikliği vardır. NH3 gibi ortaklanmamış 
elektron çifti içeren bileşikler ise Lewis bazı olarak davranırlar. Bu 
tepkimede BF3� asit; NH3� baz olarak davranmıştır. Bütün Lewis asit-
baz reaksiyonlarında koordinasyon bağı oluşmaktadır. Benzer biçimde;

“Lewis Asidi +  Lewis Bazı    Kompleks”

Cu2+
(suda) + 4NH3(suda)    [Cu(NH3)4]

2+
(suda)

tepkimelerinde Cu2+, Fe3+ gibi elektron çifti alabilen bütün katyonlar 
Lewis asitidir.

Merkez Atomu veya Merkez İyonu: Koordinasyon bileşiğinin 
merkezinde yer alan ve diğer yan gruplara bağlı olan atom veya iyona 
merkez atomu veya merkez iyonu denir. 

Merkez atomu veya iyonu Lewis asitidir. Çünkü merkezde negatif yük 
bulunmaz. Bunlar genellikle metal atomu veya katyonudur. [Cu(NH3)4]

2+ 

ve [Fe(CN)6]
3- örneklerinde Cu2+ ve Fe3+ katyonları merkez atomudur. 

Ligand: Koordinasyon bileşiğinde merkez atomuna bağlı nötür 
molekül veya anyonlara ligand denir. Komplekslerdeki Lewis bazları 
liganddır. [Cu(NH3)4]

2+ ve [Fe(CN)6]
3- örneklerinde NH3 ve CN- liganddır. 

Bunun dışında H2O� CO� Cl-� OH- gibi nötral moleküller ve anyonlar 
ligandlara örnek olarak verilebilir.

Özetle koordinasyon bileşiği veya kompleks bir merkez atomunun 
(M) farklı sayıdaki ligand (L) lar tarafından koordine edilmesiyle oluşur 
ve bu oluşum bir Lewis asit-baz tepkimesidir.  

5.3 Komplekslerin Kararlılıkları ve Oluşum Sabitleri
[Cu(NH3)4]

2+� [Fe(CN)6]
3-� [PbI4]

2- ve [Cr(NH3)4]
2+ gibi bir çok 

kompleks oluşur. Acaba bu komplekslerden hangisi daha kararlı bir 
yapıya sahiptir?

Zayıf bir asidin ne kadar iyonlaştığını belirtmek için iyonlaşma 
sabiti Ka’yı� az çözünen bir bileşiğin çözünürlük dengesini belirtmek 
için çözünürlük çarpımı sabitini (Kçç) kullandınız. Kompleks iyonun 
kararlılığını belirtmek için de bir denge sabiti olan oluşum sabiti (Kol) 
kullanılır. Aşağıda [PbI4]

2- ve [Cu(NH3)4]
2+ komplekslerinin oluşum 

denge tepkimeleri ve oluşum sabitleri verilmiştir. 

     [PbI4]
2-

  [Pb2+] [I-]4
Pb2+

(aq) + 4I-
(aq)    [PbI4]

2-
(aq)    Kol =                      = 3�0x104

[Cu(NH3)4]
2+

[Cu2+] [NH3]
4Cu2+

(aq) + 4NH3(aq)  [Cu(NH3)4]
2+

(aq) Kol =                         = 1�1x1013

Oluşum sabiti bir metal iyonunun belirli bir kompleksi oluşturma 
eğiliminin ölçüsüdür. Oluşum sabiti ne kadar büyükse kompleks o kadar 
kararlıdır. Bir kompleksin oluşum sabiti ne kadar büyükse kararlılığı da 
o kadar fazla olacağına göre [PbI4]

2- ve [Cu(NH3)4]
2+ komplekslerinden 

oluşum sabiti büyük olan [Cu(NH3)4]
2+ daha kararlıdır. Aşağıdaki tabloda 

bazı kompleks iyonların 25 oC’ta sulu çözeltideki oluşum sabitleri 
verilmiştir.



3. Ünite        Çözeltilerde Denge

180 181

Kompleks Denge Tepkimesi Kol

[Co(NH3)6]
3+ Co3+ + 6NH3    [Co(NH3)6]

3+ 4�5x1033

[Cu(NH3)4]
2+ Cu2+ + 4NH3    [Cu(NH3)4]

2+ 1�1x1013

[Cr(OH)4]
- Cr3+ + 4OH-

    [Cr(OH)4]
- 8x1029

[Fe(CN)6]
4- Fe2+ + 6CN-

    [Fe(CN)6]
4- 1x1037

[Fe(CN)6]
3- Fe3+ + 6CN-

    [Fe(CN)6]
3- 1x1042

[Fe(SCN)]2+ Fe3+ + SCN-
    [Fe(SCN)]2+ 8�9x102

[PbCl3]
- Pb2+ + 3Cl-    [PbCl3]

- 2�4x101

[PbI4]
2- Pb2+ + 4I-

    [PbI4]
2- 3�0x104

[Pb(OH)3]
- Pb2+ + 3OH-

    [Pb(OH)3]
- 3�8x1014

[Ag(NH3)2]
+ Ag+ + 2NH3    [Ag(NH3)2]

+ 1�6x107

[Ag(CN)2]
- Ag+ + 2CN-

    [Ag(CN)2]
- 5�6x1018

[Ag(S2O3)2]
3- Ag+ + 2S2O3

2-
    [Ag(S2O3)2]

3- 1�7x1013

[Ag(SCN)4]
3- Ag+ + 4SCN-

    [Ag(SCN)4]
3- 1�2x1010

[Zn(NH3)4]
2+ Zn2+ + 4NH3    [Zn(NH3)4]

2+ 4�1x108

[Zn(CN)4]
2- Zn2+ + 4CN-

    [Zn(CN)4]
2- 1x1018

[Zn(OH)4]
2- Zn2+ + 4OH-

    [Zn(OH)4]
2- 4�6x1017

[Al(OH)4]
- Al3+ + 4OH-

    [Al(OH)4]
- 1�1x1033

[Hg(Cl)4]
2- Hg2+ + 4Cl-    [Hg(Cl)4]

2- 1�2x1015

[Hg(I)4]
2- Hg2+ + 4I-

    [Hg(I)4]
2- 6�8x1029

Tablo 3.10 Bazı kompleks iyonların 25 oC'ta oluşum sabitleri

Tabloyu incelediğimizde tablodaki komplekslerden en kararlı olanının [Fe(CN)6]
3- 

olduğunu� en kararsız olanının ise [PbCl3]
- olduğunu görürüz.
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PbI2(k) + 2I-
(suda)    [PbI4]

2-
(suda)  

   [PbI4]
2-

    [I-]2
Kol =     

olduğuna göre ortama aşırı I-  eklendiğinde tepkime ileri yönde gerçek-
leşir. Bu nedenle PbI2’ün çözünürlüğü artmıştır. 

Kompleks oluşumunun çözünürlüğe etkisini CuSO4 çözeltisine NH3 
çözeltisinden damla damla ilave edildiğinde de gözlemleyebiliriz. Resim 
3.16'da gördüğünüz olayı Etkinlik 3.8'i yaparak daha iyi anlayabilirsiniz.

5.4 Kompleks Oluşumunun Çözünürlüğe Etkisi
Sulu ortamda oluşan kompleksler çözünürlüğü nasıl etkiler? 

Pb(NO3)2 çözeltisine KI çözeltisinden bir miktar eklendiğinde oluşan 
tepkime aşağıdaki gibidir (Resim 3.15.a�b)

Pb(NO3)2(suda) + KI(suda)    PbI2(k)
 + KNO3(suda) 

Oluşan PbI2 çökeltisine KI’ün aşırısı eklenirse çözündüğü gözlenir 
(Resim 3.15.c�d). Ortak iyonun çözünürlüğü azaltması beklenirken� 
çözünürlüğü arttırmasının nedeni ne olabilir? PbI2’e aşırı KI eklendiğinde 
nasıl bir tepkime gerçekleşmiş olabilir?

PbI2 tuzunun çözünürlüğü oldukça azdır. Sudaki çözünürlük 
dengesini şu şekilde yazabiliriz.

PbI2(k)    Pb2+
(suda)

 + 2I-
(suda) (Kçç = 1�4x10-8)

Pb2+
(suda)+ 4KI(suda)    [PbI4]

2-
(suda)

 + 4K+
(suda)

Yukarıdaki tepkimelerden yararlanarak kompleks oluşturan net 
denge tepkimesini yazalım:

Resim 3.15 Pb(NO3)2 çözeltisine damla damla KI çözeltisi eklendiğinde çözeltide meydana gelen 
değişmeler

(a) (b) (c) (d)

Resim 3.16 CuSO4 çözeltisine NH3 çözeltisinden damla damla ilave edilip gözlenmesi.
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Kompleks Oluşum Dengesi

Etkinliğin Amacı

Kompleks oluşumunun çö-oluşumunun çö-
zünürlüğe olan etkisininin göz-
lemlenmesi

Etkinliği Uygulayalım

Hazırlık: 0�1 M 25 mL CuSO4 çözeltisi ve 1 M 
50 mL NH3 çözeltisi hazırlayınız. 

• 5 mL bakır(II) sülfat çözeltisi üzerine damla 
damla amonyak çözeltisi katınız (Başlangıçta 
amonyak çözeltisinin 1 mL’yi (20 damla) geçme-
yecek şekilde kontrollü katılması gerekir). 

• Bakır(II) sülfat çözeltisi üzerine damla damla amonyak katmaya de-
vam ediniz (Bunun için yaklaşık 3 mL amonyak çözeltisi yeterlidir). 

Etkinliği Sonuçlandıralım

NH3(suda) + H2O    NH4
+

(suda)+ OH-
(suda) dengesi gereği oluşan 

OH- iyonları ile CuSO4 çözeltisinden gelen Cu2+ iyonları arasında 

Cu2+
(suda) + 2OH-

(suda)    Cu(OH)2(k)

                                                                           açık mavi çökelti

tepkimesi gerçekleşmiştir. Cu(OH)2 bileşiğine NH3 çözeltisinin aşırısı 
eklendiğinde [Cu(NH3)4]

2+ kompleksi oluşur. Bu kimyasal olayın 
tepkimesi aşağıdaki şekildedir.

Cu(OH)2(k) + 4NH3(suda)    [Cu(NH3)4]
2+

(suda)
 + 2OH-

(suda) 

                   koyu mavi çözelti

Oluşan kompleksin oluşum denge ifadesini yazarak dengenin hangi 
durumlarda hangi yöne doğru kayacağını tartışınız.

             Etkinlik 3.8

Araç ve Gereç

• 2x20 cm’lik deney 

tüpü (2 adet)

• Damlalık (1 adet)

• 100 mL’lik beher (2 

adet)

• CuSO4 çözeltisi   

(0�1 M� 25 mL)

•  NH3 çözeltisi          

(1 M� 50 mL)

5.5 İnsan Vücudu ve Kompleksler
İnsan vücudunda kompleks oluşumlarının rol oynadığı birçok  süreç 

vardır. Solunum sürecinde oksijen molekülünün hemoglobindeki "hem" 
birimine bağlanması vücuttaki kompleks oluşumuna örnek verilebilir. 
Hemoglobin� hem ve globinden oluşan bir yapıdır. Fe2+ iyonu� dört azot 
atomuna koordinasyon bağı ile bağlanmıştır. Beşinci koordinasyon 
bağını globin proteini ile altıncı koordinasyon bağını da solunum gazları 
ile yapar.

Hemoglobin + Oksijen     Oksihemoglobin
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Solunan havada CO varsa hemoglobin� CO ile oksihemoglobinden 
200 kat daha kararlı bir kompleks oluşturur. Hemoglobinden kolaylıkla 
ayrılmaz. Vücut için gerekli oksijen sağlanmadığı için dokular oksijensiz 
kalır. Buna karbon monoksit zehirlenmesi denir. 

Hemoglobin + Karbon dioksit     Karboksihemoglobin

Vücuda giren az miktarda CO baş ağrısı ve uykuya neden olur. 
Hemoglobin moleküllerinin yarısı CO ile birleştiği zaman ölüme neden 
olur. CO zehirlenmesine uğrayan bir canlı� oksijen bakımından zengin 
bir ortama götürülmelidir.

Şekil 3.9 Hem B'nin yapısı

Şekil 3.9'da oksijen taşıyan en yaygın "hem" türü olan "hem B"nin 
yapısı verilmiştir. 
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6.
BÖLÜM

TİTRASYON
Kimyasal tepkimelerin sonlanıp sonlanmadığını nasıl anlayabiliriz?

Nötürleşme tepkimelerinden yararlanarak derişimi bilinmeyen asit veya baz çözeltisinin derişimi 
bulunabilir mi?

İçerik
1. Tesir Değeri, Eşdeğer Kütle 

ve Eşdeğer Sayısı

2. Tepkimelerin Sonlanma 
Noktalarını Gözlemleme 
Yöntemleri
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KMnO4 + 5FeCl2 + 8HCl    KCl + MnCl2 + 5FeCl3 + 4H2O
1+ 2+ 1+7+ 2- 1- 1+ 1- 1- 2+ 1- 3+ 1- 1+ 2-

Bu redoks tepkimesinde KMnO4’ın tesir değerliği 5’tir. FeCl2’ün tesir 
değerliği ise 1’dir. 

1+ 4+ 1+1- 2- 6+2-
H2O2 + SO2    H2SO4

6.1 Tesir Değeri Eşdeğer Kütle ve Eşdeğer Sayısı
İçtiğimiz suyun� yüzdüğümüz havuzun� balık tuttuğumuz gölün asitlik 

veya bazlık oranı bize zarar vermeyecek boyutlarda olmalıdır. Bazen 
değişen ortam şartları bu çözeltilerin derişimlerini değiştirebilir. Bu 
değişimleri nasıl kontrol edebiliriz.

Titrasyon deneylerine ve hesaplamalarına geçmeden önce bilinmesi 
gereken bazı temel kavramları öğrenelim. 

Tesir Değeri

Aşağıda çeşitli tepkime tipleri verilmiştir. Bu tepkimeleri inceleyerek 
her tepkime türü için tesir değerliğini inceleyelim.

H3PO4 + 3NaOH    Na3PO4 + 3H2O 

2HCl + Ca(OH)2    CaCl2 + 2H2O

KMnO4 + 5FeCl2 + 8HCl    KCl + MnCl2 + 5FeCl3 + 4H2O

H2O2 + SO2    H2SO4

Ag+ + Cl-    AgCl

Bu tepkimelerden ilk ikisi asit-baz tepkimesi� 3. ve 4. tepkimeler 
redoks tepkimesi� son tepkime ise çökelme tepkimesidir.

Asit baz tepkimelerinde proton alışverişi söz konusu olduğu için; bu 
tepkimelerde alınan veya verilen proton sayısı tesir değerliğine eşittir.

H3PO4 + 3NaOH    Na3PO4 + 3H2O tepkimesinde alınan ve 
verilen proton sayısı 3 olduğu için H3PO4'in tesir değerliği 3'tür. NaOH'in 
ise 1'dir.

2HCl + Ca(OH)2    CaCl2 + 2H2O tepkimesinde ise alınan ve 
verilen proton sayısı 2 olduğu için Ca(OH)2'in tesir değerliği 2'dir. HCl'in 
ise 1'dir.

Redoks tepkimelerinde ise alınan ya da verilen elektron sayısı tesir 
değerliğini verir. 

KMnO4 + 5FeCl2 + 8HCl    KCl + MnCl2 + 5FeCl3 + 4H2O 
tepkimesinde tesir değerliğini bulabilmek için alınan ya da verilen 
elektron sayısını bulmamız gerekir.

 Belirli hacimdeki derişimi bilin-
meyen çözeltiye, derişimi bilinen 
bir çözelti (standart çözelti) yavaş 
yavaş ilave edilir. İki çözelti ara-
sındaki kimyasal reaksiyon ta-
mamlanınca işlem durdurulur. 
Kullanılan standart çözeltinin de-
rişimi ve hacminden yararlanıla-
rak, derişimi bilinmeyen çözeltinin 
derişimi bulunabilir. Bu işleme tit-
rasyon adı verilir.

 Bir maddenin tesir değeri her 
durumda aynı değildir. Örneğin: 
HNO3 için; HNO3+NaOH  
NaNO3+3H2O reaksiyonunda te-
sir değeri z=1 iken; 3Cu+8HNO3  

 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O re-
aksiyonunda tesir değeri z=3'tür. 
Bir maddenin tesir değeri işleme 
esas reaksiyona göre değişir. 

SO2’in tesir değerliği 2’dir. H2O2’in tesir değerliği 1’dir.

Çözünme - çökelme tepkimelerinde iyonlar birbiri ile etkileştiği için 
iyon yükü önemlidir. Bu nedenle tepkimeye giren kimyasal türün yükü 
tesir değerliğini verir. 

Ag+ + Cl-    AgCl tepkimesinde iyonların yükü 1 olduğu için 
tesir değerliği 1’dir.

 Tesir değeri "z" sembolü ile 
gösterilir.
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Eşdeğer Kütle

Bir maddenin atom veya molekül kütlesinin tesir değerliğine bölümü 
o maddenin eşdeğer kütlesidir. 

Eşdeğer kütle = 
MA

 z

 Maddelerin eşdeğer kütleleri 
bulunurken maddenin girdiği 
tepkime esas alınır. 

Eşdeğer sayısı = 
       Kütle

Eşdeğer kütle

Eşdeğer Sayısı

Bir maddenin kütlesinin o maddenin eşdeğer kütlesine bölümüne eş- kütlesinin o maddenin eşdeğer kütlesine bölümüne eş-
değer sayısı denir. 

Titrasyonla ilgili problemlerde� "reaksiyona girenlerin eşdeğer 
sayılarının eşitliği" ilkesinden yararlanılır. Bu nedenle eşdeğer sayısının 
nasıl bulunacağı önemlidir. 

6.2 Tepkimelerin Sonlanma Noktalarını Gözlemleme 
Yöntemleri

Bir titrasyonun ne zaman sonlanacağını Etkinlik 3.9'u yaparak gö-
relim. 

Tepkime Sonlanma Noktasının Bulunması

Etkinliğin Amacı

Renk değişimi ve çökelek 
oluşumu ile tepkime sonlan-
ma noktasının belirlenip belir-
lenemeyeceğinin gözlenmesi.

Etkinliği Uygulayalım

• Erlenmayere 10 mL HCl çözeltisi alarak 
bürete AgNO3 çözeltisi doldurunuz.

• Erlenmayere 8-10 damla K2CrO4 çözeltisi ila-
ve ediniz.

• Erlenmayere büretteki AgNO3 çözeltisinden 
damla damla eklenerek gözlemleyiniz.

             Etkinlik 3.9

Araç ve Gereç

• Erlenmayer (1 adet)

• Büret (1 adet)

• HCl çözeltisi 

• AgNO3 çözeltisi   

• K2CrO4 çözeltisi  (0�1 

M)

• Damlalık

Etkinliği Sonuçlandıralım

Bu titrasyonda AgNO3 ile HCl arasında gerçekleşen reaksiyon;

Ag+
(suda) + Cl-(suda)    AgCl(k)  şeklindedir. 

AgCl çökmeye başladıktan sonra ortama ilave edilen K2CrO4 ile

2Ag+
(suda) + CrO4

2-
(suda)    Ag2CrO4(k) 

            kiremit kırmızısı

tepkimesi gereğince Ag2CrO4 çöker. 

Buna göre� bu titrasyonda çökelek oluşumu sonlanma noktasını 
gösterir mi?

 HCl çözeltisinin hazırlanışı: 
3 mL %37'lik HCl 100 mL saf 
suda çözülür.

 AgNO3 çözeltisinin hazırlanı-
şı: 1,7 g AgNO3 100 mL saf 
suda çözülür.

 K2CrO4 çözeltisinin hazırla-
nışı: 0,95 g K2CrO4 50 mL saf 
suda çözülür.
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Aynı şekilde H2C2O4 miktarının KMnO4 çözeltisi ile titrasyonunda 
titrasyonun sonlanma noktası permanganatın mor renginin oksalik asit 
çözeltisinde kalıcı olarak gözlenmesidir. 

Asit baz titrasyonlarında farklı pH indikatörleri ile tepkimelerin 
sonlanma noktasının nasıl belirleneceğini Etkinlik 3.10'da görelim. 

İndikatörlerin Asit ve Bazlardaki Renkleri

Etkinliğin Amacı

Asit ve baz çözeltileri-
ne damlatılan indikatörlerin 
renklerinin belirlenmesi.

Etkinliği Uygulayalım

• Büretlerden birine HCl diğerine NaOH 
çözeltileri koyunuz. 

• Erlenmayerlere 10 mL NaOH çözeltisi 
koyarak üzerine 20 mL saf su ekleyiniz.

• Erlenmayerdeki NaOH çözeltisine 1-3 damla 
fenol ftalein indikatörü damlatınız.

• Büretteki HCl çözeltisi ile renk değişimi göz-
lemleninceye kadar damla damla titre ediniz. 

• Aynı işlemi erlenmayerdeki NaOH çözeltisine 
indikatör olarak metil oranj damlatarak tekrar 
ediniz. 

Etkinliği Sonuçlandıralım

Deney sonuçları ile aşağıdaki tabloyu tamam-
layınız.

İndikatör Asitteki Rengi Bazdaki Rengi
Fenol ftalein
Metil oranj

Bu titrasyonda gerçekleşen reaksiyon� 

NaOH(aq) + HCl(aq)    NaCl(aq) + H2O(s) şeklinde olduğuna 
göre; asit-baz titrasyonunda renk değişimi sonlanma noktasını gösterir 
mi? Tartışınız.

             Etkinlik 3.10

Araç ve Gereç

• Destek çubuğu       

(1 adet)

• Bunzen kıskacı       

(1 adet)

• NaOH (0�10 M� 50 

mL)

• HCl (0�10 M� 50 mL)

• Büret (50 mL� 2 adet)

• Erlenmayer (250 mL� 

2 adet)

• Piset (500 mL� 1 

adet)

• Saf su

• Fenol ftalein

• Metil oranj

Etkinlik 3.10'da gerçekleşen

NaOH(aq) + HCl(aq)    NaCl(aq) + H2O(s) 

reaksiyonunda 1�0 M 50 mL NaOH ile 1�0 M 50 mL HCl'ün tepkimeye 
girdiğini varsayarak reaksiyona girenlerin mol sayıları ve eşdeğer 
sayılarını irdeleyelim (NaOH = 40 g mol-1� HCl = 36�5 g mol-1). 

Yukarıdaki asit-baz reaksiyonunda 1 mol NaOH� 1 mol HCl ile 
reaksiyona girmiştir. Bu reaksiyonda alınan-verilen proton sayısı 1'dir. 
Buna göre; 
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NaOH için z = 1

HCl için z = 1 'dir.

olarak bulunur. 

Buradan 20 g NaOH içeren çözeltideki NaOH'in eşdeğer sayısı� 

NaOH'in eşdeğer kütlesi =                   =            = 40 g
   MNaOH

     z

  40

  1

HCl'ün eşdeğer kütlesi =                      =            = 36�5 g
   MHCl

     z

36�5

  1

1 eşdeğer NaOH 40 g olduğuna göre

X                 2�0 g NaOH    

2�0 . 1

  40
X =               = 0�05 eşdeğer olarak bulunur.

Aynı şekilde 18�25 g HCl içeren çözeltideki HCl'ün eşdeğer sayısı�

1 eşdeğer HCl 36�5 g olduğuna göre

X                 1�825 g HCl    

1�825 . 1

  36�5
X =                   = 0�05 eşdeğer olarak bulunur.

n

V
 M =         ⇒  n = M V

Bu reaksiyonda 1 mol NaOH ile 1 mol HCl tepkimeye girmiştir. 
Başka bir ifade ile 0�05 eşdeğer NaOH ile 0�05 eşdeğer HCl reaksiyona 
girmiştir. 

 1,0 M 50 mL NaOH çözeltisindeki 
nNaOH = 0,05 mol, mNaOH = 2,0 g

 1,0 M 50 mL HCl çözeltisindeki 
nHCl = 0,05 mol, mHCl  = 1,825 g

1.  H3PO4 ile NaOH arasında gerçekleşen tepkimenin denklemi 
aşağıda verilmiştir.

H3PO4(aq) + 3NaOH    Na3PO4(aq) + 3H2O(s)

Buna göre 25 mL 0�1 M H3PO4 çözeltisi 0�1 M NaOH çözeltisi 
ile metil oranj indikatörlüğünde titre ediliyor. Reaksiyonun sonlanma 
noktasında kaç mL NaOH çözeltisi harcandığını hesaplayınız                      
(H3PO4 = 98 g mol-1� NaOH = 40 g mol-1)

Çözüm I

Soru H3PO4 ve NaOH'in eşdeğer sayıları hesaplanarak çözülebilir.

nH3PO4 = M V = 0�1 x 0�025 = 0�0025 mol
nNaOH = 0�1 V

MH3PO4= n MA = 0�0025 x 98

 Örnek

H3PO4 için eşdeğer kütle =

H3PO4'ün eşdeğer sayısı =

98
 3
        kütle
eşdeğer kütle

                                        =                       = 0�0075 eşdeğer 0�0025 x 98
     98
      3
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Titrasyonda girenlerin yani H3PO4 ile  NaOH'in eşdeğer sayılarının 
eşit olması gereğinden�

MNaOH = n MA = (0�1 V) 40

H3PO4 ve NaOH'in eşdeğer sayılarını birbirine eşitlersek�

0�0075 = 0�1 V   ⇒   V = 0�075 L

             VNaOH = 75 mL bulunur.

Çözüm II

Reaksiyona göre H3PO4� 3 proton vermiştir. Dolayısıyla tesir değeri 
3 olur. NaOH ise 1 proton aldığından tesir değeri 1'dir. Buna göre� 
titrasyonlarda girenlerin (H3PO4 ve NaOH) eşdeğer sayılarının eşit 
olması ilkesinden�

z1(M1)V1 = (z2M2)V2 eşitliğinden

3 (0�1 mol L-1) 0�025 L = 0�1 mol L-1 V2 yazılır.

Buradan V2 ile gösterilen NaOH çözeltisinin hacmi 0�075 L olarak 
bulunur.

VNaOH = 75 mL'dir.

2.  0�1 M H2SO4 çözeltisi ile BaCl2 miktarının tayini için yapılan 
titrasyonda gerçekleşen reaksiyon aşağıda verilmiştir. 

H2SO4(aq) + BaCl2(aq)    BaSO4(aq) + 2HCl(aq) 

Titrasyonun sonlanma noktasında 100 mL H2SO4 çözeltisi 
harcanmıştır. Buna göre BaCl2 çözeltisindeki BaCl2 miktarını 
hesaplayınız (H2SO4 = 98 g mol-1� BaCl2 = 208�2 g mol-1)

Çözüm I

Bu reaksiyonda H2SO4 2 proton vermiştir. Tesir değerliği 2'dir. 
BaCl2 ise 2 proton almıştır. Tesir değerliği 2'dir. 

Reaksiyon denkleminde görüleceği gibi 1 mol H2SO4 ile 1 mol 
BaCl2 tepkimeye girmiştir. Tesir değerliği aynı olduğundan eşdeğer 
sayıları da eşit olmalıdır. 

NaOH için eşdeğer kütle =         = 40

NaOH için eşdeğer sayısı =

40
 1
        kütle
eşdeğer kütle

                                        =                       = 0�1 V(0�1 V) x 40
       40

 H2SO4'ün eşdeğer kütlesi =          = 49 g
 98
  2

 H2SO4'ün eşdeğer sayısı =          
      kütle
eşdeğer kütle

                                          =                        
(M.V).mA(H2SO4)

           49



3. Ünite        Çözeltilerde Denge

190 191

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

0�1 M HCl çözeltisi ile Ca(OH)2 çözeltisindeki madde miktarını tayin 
etmek için yapılan titrasyonda gerçekleşen reaksiyonun denklemi 
aşağıda verilmiştir.

Ca(OH)2(aq) + 2HCl(aq)    CaCl2(aq) + 2H2O(s) 

Titrasyonun sonlanma noktasında 80 mL HCl çözeltisi harcandığına 
göre Ca(OH)2 çözeltisindeki çözünen madde miktarını hesaplayınız 
(HCl = 36 �5 g mol-1� Ca(OH)2 = 74 g mol-1)

              Cevap: 0�296 g

0�02 eşdeğer H2SO4 ile 0�02 eşdeğer BaCl2 reaksiyona girer. Buna 
göre BaCl2 çözeltisindeki BaCl2 kütlesi hesaplanmalıdır.

Çözüm II

BaCl2 çözeltisindeki BaCl2 miktarı aşağıdaki gibi de hesaplanabilir.

m = M1z1V1(MA)2/Z2

m = 0�1 mol L-1. 2 . 0�1 L .

m = 2�082 g BaCl2

BaCl2'ün eşdeğer sayısı =          
      kütle
eşdeğer kütle

                    0�02 mol L-1=           
         m
208�2 g mol-1

  2

          m =                                            = 2�082 g şeklinde bulunur.0�02 mol L-1 208�2 g mol-1

                  2

208�2 g mol-1

       2

                                       =                       = 0�02 eşdeğer(0�1.0�1).98
       49
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B.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki tabloda bakır (II) sülfatın (CuSO4 . 5H2O) çeşitli sıcaklıklarda sudaki çözünürlüğünü 
gösteren veriler yer almaktadır. Bu değerlerden hareket ederek CuSO4’ın çözünmesinin endotermik 
mi yoksa ekzotermik mi olduğunu irdeleyiniz.

Sıcaklık 
(oC)

Çözünürlük 
(g / (100 g H2O))

Yorum

15 19�3
25 22�3
30 25�5
50 33�6
60 39�0
80 53�5

2. Na2SO4 ve Pb(NO3)2 tuzlarının sudaki çözeltileri oda şartlarında karıştırıldığında PbSO4 çöker. Buna 
göre; 0�0050 M� 1�25 L Pb(NO3)2 ve 0�0250 M� 2�00 L Na2SO4 karıştırıldığında oluşan PbSO4 kütlesini 
hesaplayınız  (PbSO4 için Kçç = 1�6x10-8; Atom kütleleri : Pb : 207 Da; S: 32 Da; N: 14 Da; O : 16 Da; Na : 23 Da)

3. PbF2 için çözünürlük çarpımı� Kçç = 4�0x10-8 olarak veriliyor. Bu tuzun� doymuş çözeltisinin 1 litresinde 
çözünmüş olarak bulunan her bir iyonun gram cinsinden miktarını hesaplayınız (Atom kütleleri: Pb: 207 Da; 
F: 19 Da).

4. 0�1 M HCl çözeltisi 0�1 M NaOH çözeltisi ile titre ediliyor. Titrasyonun sonlanma noktasında 10 mL 
NaOH çözeltisi harcandığına göre reaksiyonun denklemini yazarak HCl miktarını hesaplayınız                                        
(HCl = 36�5 g mol-1).

5.  Gümüş klorürün (AgCl) sudaki çözünürlüğünü� mol L-1 cinsinden hesaplayınız (AgCl için Kçç = 1�6x10-10 

ve 1,6  = 1�27'dir.). 

6. 50 cm3 1�5x10-3 M Pb (NO3)2  çözeltisini 250 mL 2x10-2 M K2SO4 çözeltisine katarsak PbSO4               
çöker mi? Neden? (Kçç = 2x10-8)

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
A.  Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız. 

Tabloda yay ayraç içinde verilen sayıların bulunduğu kutucuklara uygun değerleri yerleştiriniz.

[H+] (M) [OH-] (M) pH pOH Asidik/bazik/
nötral

Ca(OH)2                                         (1)                        (2) 4�22x10-3                (3)                (4)                   (5)

NaOH                                (6)                   (7)                (8)                (9) 4                      (10)

HCl                                   (11)              (12)              (13) 3              (14)                      (15)

KCl                                    (16) 1,0x10-7              (17)              (18)              (19)                      (20)

HNO3                                              (21)              (22) 1,4x10-12              (23)              (24)                      (25)

CH3COOH     
(Ka = 1�8x10-5)            0,18 M

         
             (26)

    
            (27)             (28)              (29)                    (30)

(log 4�22 = 0�62;   log 1�4 = 0�15;  log 1�8 = 0�25)

Madde
Değişken

Derişim
(M)
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7. BaCO3’ın 25 oC’daki çözünürlüğü 1�7x10-3 g/L’dir. Bileşiğin mol kütlesi 197 olduğuna göre çözünürlük 
çarpımını bulunuz.

8. Aşağıdaki tepkimede eşlenik asit-baz çiftlerini gösteriniz.

  HF(suda) + H2O    H3O
+

(suda) + F-
(suda)

9. Gümüş bromürün (AgBr) 0�001 M NaBr çözeltisindeki çözünürlüğünü� mol L-1 cinsinden hesaplayınız 
(AgBr için Kçç = 7�7x10-13).

10. Kobalt (II) sülfürün (CoS) 0�002 M Na2S çözeltisindeki çözünürlüğünü mol L-1 cinsinden hesaplayınız 
(CoS için Kçç = 4�0x10-21).

5. Çözünme-çökelme dengesi statik süreçtir. ( D )

( Y )

6. Sirke asidi (CH3COOH) zayıf asittir. ( D )

( Y )

7. Saf su hiç iyonlaşmaz. ( D )

( Y )
  

8. pH ve pOH toplamları her sıcaklıkta 
14’tür.

( D )

( Y )

9. Poliprotik asitler tek basamakta ayrışır. ( D )

( Y )

10. Her sıcaklıkta her eşlenik asit/baz çifti için 
KA x KB = 1�0x10-14’tür.

( D )

( Y )

1. Denge tepkimesini ileri veya geri yönde 
etkileyen etmenlerden sıcaklık Ksu değerini 
de değiştirir.

( D )

( Y )

2. Asit ile bazın reaksiyonuna nötralleşme 
denir.

( D )

( Y )

3. Proton veren madde baz� proton alan 
madde asittir.

( D )

( Y )

4. Çözeltilerde Kçç < Q olduğundan çökelme 
olur.

( D )

( Y )

C. Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış ise 
“Y” harfini işaretleyerek ifadenin doğrusunu yandaki kutucuğa yazınız.
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D.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. AgCl’ün 0�1 M NaCl çözeltisindeki çözünürlüğü aşağıdakilerden hangisidir? (AgCl için belli bir 
sıcaklıkta Kçç = 1�7x10-10)  

A) 8�5x10-9  B) 1�7x10-9 C) 3�4x10-9 D) 1�3x10-10 E) 1�7x10-8

2. 25 oC’ta pH’ı 2 olan çözeltinin OH- iyonu derişimi kaç molardır?

A) 1�0x10-16  B) 1�0x10-14 C) 1�0x10-12 D) 1�0x10-10 E) 1�0x10-8

3. Saf suyun derişimi yaklaşık kaç molardır? (dsu = 1 g mL-1� H2O : 18 g mol-1)

A) 56�50  B) 55�56 C) 5�55  D) 1�00  E) 1�0x10-14

4. Verilen dengede proton veren tanecik veya tanecikler hangileridir?

H3PO4 + CO3
2-

    H2PO4
- + HCO3

-

    1               2           3              4

A) Yalnız 1  B) Yalnız 4 C) 1 ve 4 D) 2 ve 3  E) 1 ve 2

5. 0�2 M 100 mL H2SO4 çözeltisini tamamen nötürleştirmek için 400 mL KOH çözeltisi kullanılıyor. 
Buna göre� kullanılan KOH çözeltisinin pH'ı kaçtır?

A) 1  B) 3  C) 11  D) 12  E) 13

6. 200 mL 0�1 M HI çözeltisi ile 200 mL 0�3 M KOH çözeltilerinin karıştırılması ile oluşan çözelti için 
aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

A) [OH-] < [H+]'dır.

B) Oluşan çözelti elektrik akımını iletmez.

C) Çözeltiye 200 mL daha KOH çözeltisi ilave edilirse pH = 7 olur.

D) Çözelti asidiktir.

E) Çözeltinin pH'ı 13'tür.

7. AgCl’ün 0.01 M AgNO3’taki çözünürlüğü kaçtır? (AgCl için Kçç= 1x10-10) 

A) 1x10-8 B) 1x10-9 C) 1x10-10 D) 1x10-11 E) 1x10-12

8. Bir çözeltide pH = 5 ise hidroksil iyonları derişimi kaç molardır? 

A) 1x10-3 B) 3x10-5 C) 3x10-7 D) 1x10-9 E) 1x10-14

9. Cu2+ + 6H2O    [Cu(H2O)6]
2+ tepkimesine göre Lewis asiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cu2+  B) H2O
  C) Cu  D) H  E) O
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10. Kalsiyum hidroksit (sönmüş kireç) bilinen en ucuz kuvvetli bazdır. Bu bileşik 20 oC’ta 100 mL suda 
0�16 g çözünür. Doymuş Ca(OH)2 çözeltisinin verilen sıcaklıktaki pOH’ını bulunuz. (Ca(OH)2 : 74 g 
mol-1 log 0�043 = -1�36)

A) 12�64  B) 1�36  C) 12�00 D) 13�37 E) 1�00

11. HCN(suda)    H+
(suda) + CN-

(suda) 0�1 M HCN çözeltisinin belli sıcaklıkta pH değeri 4'tür. Aynı 
sıcaklıkta çözelti hacmi 2 katına çıkıncaya kadar su ekleniyor. Bu olayla ilgili�

  I. Zayıf asitlere su eklenmesi iyonlaşma yüzdesini artırır.

 II. Çözeltideki H+ iyonları derişimi yarıya iner.

III. Asitlik sabiti artar.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III  

    D) I ve III   E) I, II ve III

12. 181. sayfada yer alan Tablo 3.10'u kullanarak aşağıdaki komplekslerden hangisinin daha kararlı 
olduğunu belirleyiniz.

A) [Co(NH3)6]
3+   B) [Fe(CN)6]

4-   C) [PbCl3]
-

   D) [Ag(NH3)2]
+   E) [Ag(CN)2]

-

13. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen siyanürün (HCN) eşlenik bazıdır?

A) H2O
  B) CN-

 
 C) H3O

+ D) OH-
 

 E) H+

14.    I. HBrO

 II. HBrO2

       III.  HBrO3 

eşit derişimli çözeltilerinin pH'ları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I = II = III 

B) I > II > III 

C) III > II > I 

D) III > I > II 

E) II > III > I

15. 0�1 M NaOH çözeltisi ile 0�1 M H3PO4 çözeltisindeki madde miktarını tayin etmek için yapılan 
titrasyonda gerçekleşen reaksiyonun denklemi aşağıda verilmiştir. 

3NaOH(suda) + H3PO4(suda)    Na3PO4(suda) + 3H2O(s) titrasyonun sonunda 60 mL NaOH çözeltisi 
harcandığına göre H3PO4 çözeltisindeki çözünen maddenin hacmi kaç mL'dir? 

A) 200 mL  B) 180 mL C) 20 mL D) 1�8 mL E) 0�18 mL



Yukarıdaki fotoğrafta görülen gemi, Dünya’nın en büyük yolcu 
gemisi ünvanına sahiptir ve adı “Freedom of the Seas (Denizlerin 
Özgürlüğü)”dır.

Freedom of the Seas’ın güvertesinde, üç büyük yüzme havuzu, 
sörf yapmak için suni dalgalar üretebilen bir havuz, golf sahası, 
135 metre uzunluğunda alışveriş merkezi, dev sinema salonları, 
anfitiyatrolar, kaya tırmanma duvarları ve buz pisti bulunmaktadır.

4750 yolcu kapasitesine, 158.000 gros ton ağırlığa, 340 metre 
uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 72 metre yüksekliğe sahip olan; 
1817 odası bulunan ve saatte 40 km hız yapabilen bu gemi 870 
milyon dolara mal olmuştur. Bu kadar çok özelliği bulunan bu 
geminin enerji ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Su ile sürekli temas hâlinde olan bu geminin metal aksamının 
paslanması nasıl önlenmektedir?

Bu ünitede madde-elektrik ilişkisi irdelenerek elektrot potansi-
yellerinin derişim ve sıcaklıkla değişimi incelenecektir. Ayrıca pil-
lerin ve yaygın örneklerinin çalışma ilkeleri açıklanacaktır.

ELEKTROKİMYA
4.

 Ü
ni

te



1.
BÖLÜM

MADDE-ELEKTRİK İLİŞKİSİ 
Resimde gördüğünüz araba, Dubaili bir müşterinin isteği üzerine altınla kaplanmıştır. Bu işlem 

için kullanılacak altın miktarı önceden hesaplanabilir mi? Acaba bu arabayı altınla kaplayan firma, 
önceden müşterisine bu işin ne kadara mal olabileceğini söyleyebilmiş midir? Herhangi bir yüzeyi 
istediğimiz her madde ile kaplayabilir miyiz? Kaplama işlemi istemli mi yoksa istemsiz bir tepkime 
midir? 

İçerik
1. Yükseltgenme-İndirgenme, 

Elektrik Akımı, Maddesel 
Değişim 

2. Faraday’ın Elektroliz Kanunu

3. Redoks (Yükseltgenme-
İndirgenme) Tepkimeleri

4. Redoks Tepkimelerinin 
Denkleştirilmesi

• Yarı Reaksiyon Yöntemi

5. Redoks Tepkimeleri ile İlgili 
Hesaplamalar
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1.1 Yükseltgenme-İndirgenme, Elektrik Akımı ve 
Maddesel Değişim

Elektrik enerjisi ile maddenin kimyasal yapısında bir değişiklik 
meydana getirilebilir mi? Elektriksel kuvvet, molekülleri uzaktan 
etkileyerek mi ayrıştırır? Kimyasal değişimler sonucunda açığa çıkan 
enerji, elektrik enerjisine dönüştürülebilir mi? 

Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kimyasal 
enerjiye dönüşümünü inceleyen bilim dalına elektrokimya denir. 
Elektrokimyasal işlemler, istemli bir tepkime ile ortaya çıkan enerjinin 
elektriğe dönüştürüldüğü veya istemsiz bir tepkimenin gerçekleşmesi 
için elektrik enerjisi kullanıldığı redoks tepkimeleridir. 

Elektrokimyanın günlük yaşamda çeşitli uygulama alanları vardır. 
Örneğin motorlu araçlarda kullanılan aküler, bazı yüzeylerin altın veya 
gümüş gibi değerli metallerle kaplanması ve piller elektrokimyasal 
uygulamalardan bir kaçıdır.

Metallerde elektrik iletkenliğini, elektronların hareketi sağladığı için 
metalden elektrik akımı geçtiği zaman yapısında herhangi bir değişiklik 
olmaz. Örneğin barajlarda üretilen elektriğin evlere ulaştırılması için 
kullanılan metal kablolarda elektrik akımından dolayı hiçbir değişiklik 
olduğu gözlenmemiştir. 

Elektriği ileten çözeltilerde yani elektrolitlerde ise iletkenlik, zıt yüklü 
iyonların hareketiyle gerçekleşir. Elektrolit bir maddenin çözeltisinden 
veya erimiş hâlinden elektrik akımı geçirilirse iyonlar zıt yüklü kutuplara 
giderek orada kimyasal tepkimeler gerçekleştirirler. Bu nedenle elektrolit 
maddeler, elektrotlar üzerinde bazı değişiklikler meydana getirir.

Bu olaydan yararlanılarak çeşitli maddeler ayrıştırılabilir. 9.sınıf 3. 
ünitede yaptığınız etkinlikte suyun ayrıştırılması işleminde elektrik 
enerjisinden yararlanmıştınız. Bildiğiniz gibi elektrik enerjisi kullanılarak 
indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinin gerçekleştirilmesine elektroliz 
denir. Elektroliz olayını aşağıdaki düzenek (Şekil 4.1) üzerinde 
inceleyerek hatırlayalım.

Şekil 4.1. Erimiş NaCl elektrolizi

(Katot) - +(Anot)

Elektrot-çözelti

ara yüzeyinde

indirgenme

Elektrot-çözelti

 ara yüzeyinde

yükseltgenme

Cl2(g)
Cl2(g)
Cl2(g)

Na(s)
Na(s)
Na(s)

e-

e-e- e- e-
e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-
Na+

Cl-

 Erimiş tuzlardan metal eldesi 
12. sınıf konusu olduğundan, 
burada erimiş NaCl elektrolizi-
nin ayrıntılarına girilmeyecektir.
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elektrolizToplam:  2NaCl(s)                    2Na(s) + Cl2(g) şeklinde olur.

Erimiş NaCl’de bulunan pozitif yüklü Na+ iyonları katotta indirgenirler. 
İndirgenmenin gerçekleştiği elektrot katot adını alır. 

Katot Reaksiyonu: Na+
(s)

 + e-    Na(s)     (İndirgenme)

Negatif yüklü Cl- iyonları ise anotta yükseltgenirler. Yükseltgenmenin 
gerçekleştiği elektrot ise anot adını alır.

Anot Reaksiyonu: 2Cl-    Cl2 + 2e-  
       (Yükseltgenme)

Yukarıdaki elektroliz düzeneğinde yükseltgenmenin olduğu elektrotta  
Cl- iyonları Cl2 gazına yükseltgenir. Açığa çıkan elektronlar dış devre 
aracılığıyla güç kaynağı tarafından çekilir. Katotta Na+ iyonlarının 
indirgenmesi için gerekli elektronlar ise güç kaynağı tarafından sağlanır. 
Yani elektroliz hücresinde güç kaynağı anottan elektron çekerken 
katoda elektron temin eder. İç devrede (çözeltide) kesinlikle elektron 
hareketi yoktur.

Erimiş NaCl’ün elektrolizinde indirgenme ve yükseltgenme yarı 
tepkimeleri elektron sayıları eşit olacak şekilde taraf tarafa toplandığında 
tepkime denklemi,

Katot: 2Na+
(s)

 + 2e-    2Na(s) (İndirgenme)

Anot: 2Cl-(s)
    Cl2(g)+ 2e- (Yükseltgenme) 

1.2 Faraday’ın Elektroliz Kanunu

Resim 4.1 Elektrikli yılan balığı

Resim 4.2 Michael Faraday 
İngiliz kimyacı ve fizikçi (1791-
1867)

Genellikle Amozon bölgesinde yaşayan ve uzunlukları 2 metreye 
kadar ulaşabilen elektrikli yılan balıklarının en büyük özelliği; gövdesinin 
2/3’ni kaplayan organik elektrik plakaları sayesinde oluşturduğu 
elektriktir. Balıkların oluşturduğu elektriksel potansiyel, 500 volta kadar 
çıkabilmektedir ki bu değer bir televizyonu çalıştırmak için kullanılan 
elektriksel potansiyelden daha fazladır. Fizyolojik yoldan ürettiği elektrik 
yükünü hem avlanma hem de savunma amacıyla kullanan bu balıklar 
bir insanın elektrik şoku nedeniyle bayılmasına neden olabilir.

Elektrikli yılan balığının saldığı elektrik ile, bir güç kaynağından elde 
edilen elektrik birbiriyle aynı mıdır? Aynı elektrik yasalarına mı yoksa 
farklı yasalara mı uyarlar? 

Michael Faraday’ın, 1833 yılında ortaya koyduğu “elektroliz 
kanunlarıyla” yukarıdaki  soruların  cevabını  verebiliriz.  Faraday’ın 
Elektroliz Kanunları’nın nicel ifadeleri aşağıdaki şekildedir. 

Faraday’ın I. Elektroliz Kanunu: Bir elektrolitten elektrik akımı 
geçirildiğinde, serbest hâle geçen veya çözünen madde miktarı (m) ile 
elektrolitten geçen elektrik yükü miktarı (Q) doğru orantılıdır.

m  Q
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Faraday’ın II. Elektroliz Kanunu: Aynı miktarda elektrik yükü geçen 
farklı elektrolitlerin elektrolizi sırasında her bir hücre elektrotlarında, 
indirgenerek veya yükseltgenerek ayrılan madde miktarları bu 
maddelerin Eş değer kütleleriyle doğru orantılıdır.

Na+ ve Cl- iyonlarının yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinden de 
anlaşılacağı gibi devreden geçen elektrik akımı ile NaCl’de meydana 
gelen kimyasal değişiklik arasında bir ilişki bulunmaktadır. 

Erimiş NaCl ün elektrolizinde, katot reaksiyonu;

Na+
(s)

 + e-    Na(s)     şeklindedir.

Katotta Na+ iyonu bir elektron alarak bir Na atomu meydana getirir. 
Eğer Avogadro sayısı kadar elektron transfer edilirse bir mol Na+ 
indirgenerek bir mol (bir atom gram) veya 23 g Na meydana gelir. 
Avogadro sayısı kadar elektron, elektroliz ile ilgili hesaplamalarda 
işlem kolaylığı sağladığı için uygun bir elektrik yükü miktarı ölçüsüdür. 
Bu nedenle Avogadro sayısı kadar (1 mol) elektron “Faraday” adıyla 
belirtilir. 

Avogadro sayısı (1 mol) elektron = 1 Faraday = 96485 Coulomb

Elektrik birimlerinde 1 Faraday, 96485 coulomb (kulon, C) yüke 
karşılık gelir. Bu değer, hesaplamalarda işlem kolaylığı olması için 
96500 C olarak kullanılır.

Bir coulomb yük, üzerinden 1 Amperlik akım geçen bir iletkenden 
birim zamanda geçen elektrik yükü miktarıdır.

Q = I.t

I =Akım şiddeti (Amper, A)

t = Süre (saniye, s)

96500 C’luk elektrik yükü 1 F olduğuna göre, NaCl’ün elektrolizinde  

Na+
(s)

 + e-    Na(s)      şeklindeki katot reaksiyonu

“Bir mol sodyum iyonu, bir Faraday elektrik yüküyle bir mol sodyum 
atomu oluşturur.” şeklinde yorumlanabilir. Aynı yorumu anot reaksiyonu 
için de yapabiliriz.

 Elektrik akımı; bir devredeki 
veya çözeltideki yük akış hızı 
anlamına gelir.  Akım 1 am-
perse, saniyede 1 coulomb 
yük akıyor demektir. Elektrik 
yükü miktarı (Q), devreden 
geçen elektrik akımının şidde-
ti (I) ile bu akımın devreden 
geçme süresi (t)’nin çarpımı-
na eşittir.

1.  Bakır sülfatın (CuSO4) elektrolizi ile katotta 1,27 g bakır 
toplanabilmesi için devreden geçirilmesi gereken elektrik yükü kaç 
coulombdur? (Cu: 63,5 Da)

Çözüm

Katotta meydana gelecek tepkime; 

Cu2+ + 2e-    Cu(k) olduğundan; Faraday Kanunu’na göre 1 
mol bakır elde edebilmek için 2 F’lık elektrik yükü geçirilmesi gerekiyor. 

 Örnek

63,5 g Cu için  2x96500 C elektrik yükü gerekiyorsa

1,27 g Cu için         X

X =                                       = 3860 C elektrik yükü geçirilmelidir.
1,27 g x 2x96500 C   
          63,5 g
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2.  AgNO3 çözeltisinin elektrolizinden 0,5 mol gümüş elde 
edebilmek için devreden geçirilmesi gereken elektrik yükü miktarı kaç 
coulombdur?

Çözüm

Katotta gerçekleşen reaksiyon; Ag+
(suda) + e-    Ag(k)olduğuna 

göre;

3.  KAuCl4 çözeltisi içine daldırılan bir süs eşyası 0,2 A’lik akım 
kullanılarak altınla kaplanmak isteniyor. 394 mg altın kaplama 
yapabilmek için elektroliz işlemi kaç dakika sürmelidir? 

(Au: 197 Da )

Çözüm 

394 mg altının mol sayısını bulalım.

Katotta; Au3+
(suda) + 3e-    Au(k) tepkimesi geçekleşir. 1 mol 

Au açığa çıkabilmesi için devreden 3 F’lık elektrik yükü geçmelidir.

1 mol Ag(k) elde edebilmek için  96500 C’luk elektrik yükü

0,5 mol Ag(k)  elde edebilmek için X

X =                                 = 48250 C0,5 mol x 96500 C      
         1 mol

nAu =                        = 2x10-3 mol
  0,394 g
197 g mol-1

1 mol Au açığa çıkabilmesi için 3 x 96500 C elektrik yükü

2x10-3 mol Au   X

X =                                                    = 579 C 2x10-3 mol x (3 x 96500 C)
                 1 mol

579 C’luk elektrik yükünün geçmesi için gereken süre;

Q = I x t’ den

579 C = 0,2 A x t   

t = 2895 s = 48,25 dakikadır.

1.  Erimiş NaCl’ün elektrolizi sonucunda N.K’da 5,6 L Cl2 gazı 
toplanabilmesi için;

a) Kaç mol elektron gerekir?

b) Kaç coulomb elektrik yükü gerekir?

    Cevap: a) 0,5 mol e-    b) 48250 C

2.  Bir elektroliz olayında katot reaksiyonu,

 Ag+
(suda) + e-    Ag(k) şeklindedir. 4,32 g Ag elde 

edebilmek için;

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım
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a) Kaç mol elektron gerekir?

b) Kaç coulomb elektrik yükü gerekir?

c) Devreden geçen akım şiddeti 2 A olduğuna göre elektroliz 
işlemi kaç saniye süre ile yapılmalıdır? (Ag: 108 Da)

     Cevap: a) 0,045 mol e-        b) 3860 C       c) 1930 s

3.  Yeterince Pb(NO3)2 çözeltisi 0,06 F’lık elektrik yükü ile elektroliz 
ediliyor. Katotta kaç mol Pb birikir?

           Cevap: 0,03 mol

 Redoks; redüksiyon ve 
oksidasyon kelimelerinden 
türetilmiştir. 

1.3 Redoks (Yükseltgenme-İndirgenme) Tepkimeleri 
Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin diğer tepkimelerden 

farkları nelerdir? Bu tepkimelerin gerçekleşmesi, NaCl’ün elektrolizi gibi 
her zaman dışarıdan enerji ister mi?

Bir yükseltgenme-indirgenme tepkimesinde tepkimeye giren 
kimyasal türlerin hangisinin indirgendiği hangisinin yükseltgendiği nasıl 
belirlenir?

Bir elementin; elektron kaybetmesine yükseltgenme (oksidasyon), 
elektron kazanmasına ise indirgenme (redüksiyon) denir. Bir redoks 
tepkimesinde bir atomun verdiği elektronu diğer bir atom alır. İndirgenme 
ve yükseltgenme olayları mutlaka bir arada yürür. 

Örneğin, aşağıdaki resimlerde gördüğünüz deneyde çeker ocakta 
yapılan  Al parçaları ile Br2 tepkimeye girmiştir.

Bu tepkimenin denklemi aşağıdaki şekildedir:

2Al(k) + 3Br2(s)    2AlBr3(k) 

Bu tepkimede Al atomları üç elektron vererek Al3+ iyonlarına  yükselt-
genmiş, brom atomları ise bir elektron alarak Br- iyonlarına indirgen-
miştir. Elektron alışverişine dayalı bu tür tepkimelere, yükseltgenme-
indirgenme tepkimeleri veya redoks tepkimeleri denir. 

 Br2 zehirleyici özelliğe sa-leyici özelliğe sa-
hip olduğu için, Br2 ile yapı-
lan deneyler çeker ocak al-
tında yapılır.

Resim 4.3 Al ile Br2’un reaksiyonu sonucunda AlBr3 oluşur.

AlBr3

Al Br2

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)
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Al’un Br2 ile vermiş olduğu tepkimeyi iki yarı reaksiyon şeklinde de 
yazabiliriz.

2Al    2Al3+ + 6e-          (Yükseltgenme, oksidasyon)

3Br2 + 6e- 
   6Br-        (İndirgenme, redüksiyon)

Her bir Al atomundan 3 elektron üç Br atomuna birer elektron olacak 
şekilde aktarılmıştır. Tepkimede toplam 6e- alınıp verilmiştir. Redoks 
tepkimelerinde alınan-verilen toplam elektron sayısı eşittir.

Herhangi bir kimyasal tepkimenin yükseltgenme-indirgenme tepki-ükseltgenme-indirgenme tepki-
mesi olup olmadığını anlayabilmek için tepkimeye giren atom veya iyon-
ların yükseltgenme basamağında değişiklik olup olmadığının belirlen-
mesi gerekir. Bu nedenle redoks olaylarını incelemeden önce bazı an-
yon ve katyonların yükseltgenme basamağını Tablo 4.1’i inceleyerek 
hatırlayalım.

2Al0(k) + 3Br0
2(s)    2AlBr3 

 2 x 3e- = 6 e- (verilen  toplam e- sayısı)

2(3 x 1 e-) = 6 e- (alınan toplam e- sayısı)

3+ -

Tablo 4.1. Tek atomlu iyonların yükseltgenme basamağı, çok atomlu iyonların yükleri

Tek Atomlu 
İyonlar

Yükseltgenme 
Basamağı

Çok Atomlu İyonlar (Kökler) İyon 
yükü

H+, Li+, Na+, K+,
Rb+, Cs+, Ag+, Cu+ +1

(NH4)
+ (Amonyum)                        (H3O)+ (Hidronyum)

+1

Be2+, Mg2+, Ca2+, 
Sr2+, Ba2+, Zn2+ +2

Al3+, Bi3+, Co3+ +3

F- (Flüorür)
Cl- (Klorür)
Br- (Bromür)
I- (İyodür)

-1

(MnO4)
- (Permanganat)                 (OH)- (Hidroksit)

(NO3)
- (Nitrat)                                (NO2)

- (Nitrit)
(HSO4)

- (Bisülfat)                           (ClO3)
- (Klorat )

(HCO3)
- (Bikarbonat)                     (CH3COO)- (Asetat)

(CN)- (Siyanür)

-1

O2-(Oksit)
S2- (Sülfür)

-2

(SO4)
2- (Sülfat)                               (CO3)

2- (Karbonat)
(SO3)

2- (Sülfit)                                (MnO4)
2- (Manganat)

(CrO4)
2- (Kromat)                           (Cr2O7)

2- (Dikromat)
(C2O4)

2- (Oksalat)                          (O2)
2- (Peroksit)

-2

N3- (Nitrür)
P3- (Fosfür)

-3
(PO4)

3- (Fosfat)
(PO3)

3- (Fosfit) -3

Yükseltgenme Basamağı Değişken Olan Bazı Metaller

Fe2+[Demir (II)], Fe3+[Demir (III)]                                            Cu+[Bakır (I)], Cu2+[Bakır (II)] 

Pb2+ [Kurşun (II)], Pb4+[Kurşun (IV)]                                       Sn2+[Kalay (II)], Sn4+[Kalay (IV)] 

Hg+[Cıva (I)], Hg2+[Cıva (II)]                                                    Cr3+[Krom (III)], Cr6+[Krom (VI)]

Mn2+[Mangan (II)], Mn4+[Mangan (IV)], Mn6+ [Mangan (VI)]
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Tablo 4.1’de bazı tek atomlu iyonların yükseltgenme basamağı ve 
bazı çok atomlu iyonların yükleri verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak 
herhangi bir bileşikteki atom veya iyonların yükseltgenme basamağını 
belirleyebiliriz. Ayrıca aşağıda verilen kurallar da bu belirlemeyi 
yapmada bize kolaylık sağlayacaktır.

1. Elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır (Fe0, O2
0, H2

0, 
Cl2

0, P4
0, S8

0 gibi).

2. Tek atomlu iyonların yükseltgenme basamağı, iyon yüküne 
eşittir (1A grubu iyonları +1, 2A grubu iyonları +2 yükseltgenme 
basamağına sahiptir.).

3. Hidrojen, bileşiklerinde genellikle (+1) yükseltgenme basamağına 
sahiptir (H2O, H2O2, NH3 gibi). Ancak hidrür bileşiklerinde (NaH, 
CaH2, MgH2 gibi) -1 yükseltgenme basamağına sahiptir. 

4. Oksijen bileşiklerinde genellikle -2 yükseltgenme basamağına 
sahiptir; ancak peroksit bileşiklerinde (H2O2, Na2O2 gibi) 
yükseltgenme basamağı -1’dir. 

5. Halojenlerin bileşiklerindeki yükseltgenme basamağı genellikle 
-1’dir. Ancak kendinden daha elektronegatif atomlarla oluştur-
duğu bileşiklerde +1’den +7’ye kadar değişik yükseltgenme ba-
samağına sahip olabilirler (flor hariç). Örneğin; KClO4’ta klorun 
yükseltgenme basamağı +7, KClO3’ta +5, KClO2’de +3’tür.

6. Bir molekül veya bileşikteki atomların hepsinin yükseltgenme 
basamaklarının toplamı sıfırdır. Çok atomlu bir iyondaki atomların 
yükseltgenme basamaklarının toplamı ise iyonun yüküne eşittir 
(SO4

2-, ClO4
-, NH4

+, PO4
3- gibi). 

Bu kurallardan ve Tablo 4.1’den yararlanarak aşağıdaki örnekleri 
inceleyelim.

 Flor bütün bileşiklerinde 
-1 yükseltgenme basama-
ğına sahiptir.

 Örnek

1.  KMnO4’daki Mn atomunun ve HCO3
- iyonunda karbon atomunun 

yükseltgenme basamağını bulalım. 
Çözüm

KMnO4 bir bileşik olduğuna göre yükseltgenme basamaklarının 
toplamı sıfır olmalıdır. Mangan değişken yükseltgenme basamağına 
sahip olduğuna göre; manganın yükseltgenme basamağını X ile 
gösterelim. Bileşikte 4 tane oksijen atomu olduğuna göre, 4 oksijen 
atomundan 4.(-2) = -8 yük geleceğine dikkat ediniz. 

HCO3
- iyon olduğu için atomların yükseltgenme basamaklarının 

toplamı iyon yüküne eşit olmalıdır. 

HCO3
- iyonunda C’un yükseltgenme basamağı +4’tür.

1+ X 2-
KMnO4 

+1 + X + (-8) = 0

X = +7, KMnO4 bileşiğinde Mn’nın yükseltgenme basamağı +7’dir.

(HCO3)
- 

1+X 2-

+1 + X + (3x(-2)) = -1     ⇒     +1 + X - 6 = -1     ⇒     X = +4
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K2Cr2O7 bileşiğinde kromun,

PO4
3- iyonunda fosforun yükseltgenme basamaklarını bulunuz.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Bir kimyasal tepkimenin yükseltgenme-indirgenme tepkimesi 
olabilmesi için tepkimede elektron alışverişi olmalıdır. Aşağıda verilen 
tepkimeleri elektron alışverişi bakımından inceleyerek hangilerinin 
redoks tepkimesi olduğunu bulmaya çalışalım.

I. AgNO3(suda) + NaCl(suda)    AgCl(k) + NaNO3(suda)

II. NH4Cl(suda) + NaOH(suda)    NaCl(suda) + H2O(s) + NH3(g)

III. Zn(k) + CuSO4(suda)    ZnSO4(suda) + Cu(k) 

IV. 3Cu(k) + 8HNO3(suda)    3Cu(NO3)2(suda) + 2NO(g) + 4H2O(s)

I. tepkimede her bir elementin yükseltgenme basamağını tepkime 
üzerinde yazalım. 

AgNO3(suda) + NaCl(suda)    AgCl(k) + NaNO3(suda)

1+ 5+ 2- 1+ 1- 1+ 1- 1+ 5+ 2-

Her bir atomun yükseltgenme basamağı korunduğu için bu tepkime 
redoks tepkimesi değildir. Kimyasal türler arasında yükseltgenme 
indirgenmeye dayalı elektron alışverişi olmamıştır.

3- 1+ 1- 1+ 1+2- 1+ 1- 1+ 2- 3- 1+
NH4Cl(suda) + NaOH(suda)    NaCl(suda) + H2O(s) + NH3(g)

II. tepkimede de her bir atomun yükseltgenme basamağı korunduğu 
için redoks tepkimesi değildir.

0 2+ 2-6+ 2+ 6+ 02-
Zn(k) + CuSO4(suda)    ZnSO4(suda) + Cu(k) 

III. tepkimede Zn’nun yükseltgenme basamağı 0’dan +2’ye yükselmiş, 
Cu’ın yükseltgenme basamağı ise +2’den 0’a düşmüştür. Bu tepkimede 
Zn atomu Cu atomuna 2 e- vermiştir. Elektron alışverişine dayanan bu 
tepkime redoks tepkimesidir. Bu tepkimede, Zn yükseltgenen; Cu ise 
indirgenendir. 

IV. tepkimede elektron alışverişi ile gerçekleşmiştir. Bakır (0)’dan 
(+2)’ye yükseltgenmiş, azot ise (+5)’ten (+2)’ye indirgenmiştir. Bu 
tepkimede Cu yükseltgenen, N ise indirgenendir. 

Dikkat ederseniz Cu, III. tepkimede indirgenen, IV. tepkimede 
ise yükseltgenendir. Dolayısıyla kimyasal türler bazı tepkimelerde 
yükseltgenirken, bazı tepkimelerde indirgenirler.

0 1+ 1+2- 2-5+ 2+ 5+ 2+2- 2-
Cu(k) + HNO3(suda)    Cu(NO3)2(suda) + NO(g) + H2O(s)
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1. Aşağıdaki bileşiklerde koyu renkle gösterilen atomların 
yükseltgenme basamağını bulunuz.

a) HNO3  b)   PbO2

c) H3PO4  ç)   KBrO3

2. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi veya hangilerinin redoks 
tepkimesi olduğunu belirleyerek nedenini açıklayınız.

a) MgO(k) + H2SO4(s)    MgSO4(aq)+ H2O(s)

b) Zn(k) + 2AgNO3(aq)    Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(k)

c) 2KNO3(k)    2KNO2(k) + O2(g)

ç) Ni(NO3)2(aq)+ 2NaOH(aq)   Ni(OH)2(aq) + 2NaNO3(aq)

3. Aşağıda verilen kimyasal tepkimelerde indirgenen ve 
yükseltgenen türleri elektron alışverişini göstererek belirleyiniz.

a) Cd(k) + Cl2(g)    Cd2+
(aq)+ 2Cl-(aq)

b) Cu(k) + 2Ag+
(aq)    Cu2+

(aq) + 2Ag(k)

c) 2MnO4
- + 3Mn2+ + 2H2O    5MnO2(k) + 4H+

(aq)

ç) 2Ag+
(aq)+ H2(g)    2Ag(k) + 2H+

(aq)

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1.4. Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

Resim 4.4 Cu metali ile nitrik asidin tepkimesi

Resim 4.4’te metalik bakır ile nitrik asidin tepkimesi görülmektedir. 
Nitrik asit ile bakır arasında oluşan redoks tepkimesi şu şekildedir. 

Cu + HNO3    Cu(NO3)2 + NO + H2O

Bu redoks tepkimesini deneme-yanılma yöntemi ile denkleştirebilir 
misiniz? 

Redoks tepkimelerini denkleştirirken nelere dikkat etmek gerekir? 
Redoks tepkimeleri elektron alışverişine dayalı tepkimeler olduğuna 
göre; bu tepkimeleri denkleştirirken alınan-verilen elektron sayıları 
dikkate alınmalı mıdır? 

(a) (b) (c)
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 Reaksiyon ortamları asitlik baz-
lık bakımından nötral olarak sınıf-
landırılabileceği gibi iyon yükü 
bakımından da nötral olarak ta-
nımlanabilir. Örneğin; 

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2  tep-
kimesi asitlik bazlık bakımından 
asidik olmasına rağmen, iyon 
yükü bakımından nötral ortam 
olarak sınıflandırılır. Yine,

NaCl(s)   Na(s) + 1
2Cl2(g)  

tepkimesi hem asitlik bazlık ba-
kımından hem de iyon yükü ba-
kımından nötraldir. Burada nötral 
ortam olarak kastedilen iyon yükü 
bakımından nötralliktir.

4. Toplam tepkime yazılarak redoksa katılmayan atomların denkliği 
kontrol edilir.

2FeCl3 + SnCl2    2FeCl2 + SnCl4
Redoksa katılmayan Cl atomları da denktir. Nötral ortamda 

gerçekleşen redoks tepkimeleri yukarıda açıklandığı gibi denkleştirilir. 
Bununla ilgili aşağıdaki örnekleri yapalım.

Redoks tepkimeleri oldukça karmaşık olduğu için bu tepkimeleri 
denkleştirmek için deneme-yanılma yöntemi pek tercih edilmez. Bunun 
için alınan-verilen elektron sayıları eşitliği ilkesine dayalı çeşitli yöntemler 
uygulanmaktadır. Biz, bunlardan yarı reaksiyon yöntemini kullanacağız.

Yarı-Reaksiyon Yöntemi

Bu yöntemin nötral ortamda uygulanmasını, aşağıda verilen 
reaksiyonu basamak basamak denkleştirerek görelim:

FeCl3 + SnCl2     FeCl2 + SnCl4
Nötral ortamda meydana gelen bu tepkimeyi denkleştirmek için şu 

adımlar izlenir:

1. Tepkimedeki her bir element atomunun yükseltgenme basamağı 
belirlenir.

2. Tepkime, yükseltgenme ve indirgenme olmak üzere iki yarı 
reaksiyon şeklinde yazılır.

 Sn2+    Sn4+ + 2e-  (2 e- vererek yükseltgenmiş)
 Fe3+ + e-    Fe2+   (1 e- alarak indirgenmiş)
3. Yarı reaksiyonlar, elektron sayıları eşit olacak şekilde uygun 

katsayılarla çarpılır ve taraf tarafa toplanır.

 Sn2+    Sn4+ + 2e-

 2Fe3++ 2e-    2Fe2+

 Sn2+ + 2Fe3+    Sn4+ + 2Fe2+

 Sn2+    Sn4+ + 2e-

 Fe3++ e-    Fe2+2

 Örnek
1.  Nötral ortamda gerçekleşen 

Al + H2SO4    Al2(SO4)3 + H2 tepkimesini yarı reaksiyon 
yöntemiyle denkleştirelim.

Çözüm 

(1) Tepkimedeki her bir element atomunun yükseltgenme basama-
ğını belirleyelim.

1+ 6+2- 3+ 6+ 2- 0
Al

0
 + H2SO4    Al2(SO4)3 + H2

3+ 2+ 2+ 4+1- 1- 1- 1-
FeCl3  +  SnCl2   FeCl2  +  SnCl4
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(2) Tepkimeyi yükseltgenme ve indirgenme olmak üzere iki yarı 
reaksiyon olarak yazalım.

(3) Yarı reaksiyonları, elektron sayıları eşit olacak şekilde uygun 
katsayılarla çarparak taraf tarafa toplayalım.

(4) Her iki taraftaki atom sayılarını kontrol edelim.

2Al0 + 3H2SO4    Al2(SO4)3 + 3H2

Görüldüğü gibi her iki taraftaki atom sayıları eşittir. Böylelikle tep-
kimemizi denkleştirmiş oluruz.

2.  Nötral ortamda gerçekleşen,

Cl2 + NaOH    NaCl + NaClO + H2O 

tepkimesini yarı reaksiyon yöntemiyle denkleştirelim. 

Çözüm 

(1) 

(2)

(3) 

(4) Toplam tepkime yazılarak, indirgenme ve yükseltgenmeye 
katılmayan atomların sayıları deneme-yanılma yöntemiyle bulunur.

Cl2 + 2NaOH    NaCl + NaClO + H2O

Nötr ortamda gerçekleşen aşağıdaki redoks tepkimelerini yarı 
reaksiyon yöntemiyle denkleştiriniz. 

a) H2O2 + NaClO    NaClO3 + H2O

b) H2O2 + FeS + HCl    FeCl3 + H2SO4 + H2O

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

2Al
0 

   Al2(SO4)3 + 6e- 

3H2SO4 + 6e-    3H2       

2Al0 + 3H2SO4    Al2(SO4)3 + 3H2

0

0

1+ 1+ 1+ 1+1+2- 1- 1+ 2- 2-
Cl2 + NaOH    NaCl + NaClO + H2O

1+ 1-
Cl2 + e-    NaCl  (İndirgenme)

1+0 1+ 2-
Cl2    NaClO + e-  (Yükseltgenme)

1
2

1
2

0

0

Cl2 + e-    NaCl 

Cl2    NaClO + e- 

Cl2    NaCl + NaClO 

1
2

1
2

2Al
0 

   Al2(SO4)3 + 6e-  (Yükseltgenme)
3+

H2SO4 + 2e-    H2   (İndirgenme)
1+ 0
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Redoks tepkimelerinin bir çoğu asidik veya bazik ortamlarda 
gerçekleşir. Ortamın asidik veya bazik olması durumunda da  tepkimenin 
denkleştirilmesinde nötral ortamdan farklı yollar izlenir. 

Asidik ortamda gerçekleşen,

H3PO2(aq) + Cr2O7
2-

(aq)    H3PO4(aq) + Cr3+
(aq)

tepkimesini yarı-reaksiyon yöntemi ile denkleştirelim:

1. Tepkimede, her bir element atomunun yükseltgenme basamağı 
belirlenir.

2. Tepkime, yükseltgenme ve indirgenme olmak üzere iki yarı 
reaksiyona ayrılır. Her bir yarı reaksiyonda, hidrojen ve oksijen dışındaki 
bütün elementler denkleştirilerek alınan verilen elektron sayıları 
gösterilir.

 H3PO2    H3PO4 + 4e-  

 Cr2O7
2- + 6e-    2Cr3+  (6 e- alarak indirgenmiş)

3. Yarı reaksiyonlar elektron sayıları eşit olacak şekilde uygun 
katsayılarla çarpılır. 

3/H3PO2    H3PO4 + 4e-
 

2/Cr2O7
2- + 6e-    2Cr3+

 

4. Her bir yarı reaksiyonda oksijen atomunun eksik olduğu tarafa 
eksik oksijen atomu sayısı kadar H2O, hidrojen atomunun eksik olduğu 
tarafa ise eksik hidrojen atomu sayısı kadar H+ yazılır. Yarı reaksiyonlar 
taraf tarafa toplanarak toplam tepkime bulunur.

 6H2O + 3H3PO2    3H3PO4 + 12H+ + 12e-

 12e- + 28H+ + 2Cr2O7
2-    4Cr3+ + 14H2O 

5. Toplam tepkimedeki element atomlarının sayı ve yük bakımından 
denk olup olmadığı kontrol edilir.

3H3PO2(aq)+2Cr2O7
2-

(aq)+16H+ 3H3PO4(s)+4Cr3+
(aq)+ 8H2O

Her iki taraftaki atom sayısı ve yük denkliği sağlanmıştır. Böylece 
tepkime denkleşmiş olur. 

Şimdi de bazik ortamda gerçekleşen

S2-
(aq) + I2(k)    SO4

2-
(aq) + I-

(aq)   tepkimesini yarı reaksiyon 
yöntemi ile denkleştirelim:

1. Tepkimede her bir element atomunun yükseltgenme basamağı 
belirlenir.

H3PO2 + Cr2O7
2-    H3PO4 + Cr3+

1+ 6+ 1+ 5+ 2-2-1+ 2-

Redoks tepkimeleri her zaman nötral ortamda gerçekleşmez. Ancak 
ortamın asidik veya bazikliği belirtilmediği durumlarda ortam nötr olarak 
anlaşılmalıdır.

3H3PO2 + 2Cr2O7
2-+ 16H+    3H3PO4 + 4Cr3+ + 8H2O
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2. Tepkime yükseltgenme ve indirgenme olmak üzere iki yarı 
reaksiyona ayrılır. Her bir yarı reaksiyonda, hidrojen ve oksijen dışındaki 
bütün elementler denkleştirilerek, yarı reaksiyonlarda alınan verilen 
elektron sayıları gösterilir.

 S2-    SO4
2- + 8e-  (8 e- vererek yükseltgenmiş)

 I2 + 2e-    2I-  (2 e- alarak indirgenmiş)

3. Yarı reaksiyonlar elektron sayıları eşit olacak şekilde uygun 
katsayılarla çarpılır.

     

                 4/I2 + 2e-    2I-  

4. Her bir yarı reaksiyon için oksijen atomu eksik olan tarafa eksik 
oksijen atomu sayısı kadar OH- iyonu, diğer tarafa ise H2O eklenir. Daha 
sonra her iki yarı reaksiyon mol sayıları ve yükleri bakımından ayrı ayrı 
denkleştirilir. Yarı reaksiyonlar taraf tarafa toplanarak toplam tepkime 
yazılır. 

 8OH- + S2-    SO4
2- + 4H2O + 8e-

 8e- + 4I2(k)    8I-

 S2- + 8OH- + 4I2    SO4
2- + 4H2O + 8I-

6. Element atomlarının sayı ve yük bakımından denk olup olmadığı 
kontrol edilir. S2- + 8OH- + 4I2    SO4

2- + 4H2O + 8I-  şeklinde 
tepkime denkleştirilir.

S2- + I2    (SO4)
2- + I-

6+0 2-

S2-    (SO4)
2-

 + 8e-
6+2-

1.  Aşağıda verilen reaksiyonları denkleştiriniz.

a) MnO4
- + H2C2O4    Mn2+ + CO2    (Asidik ortamda)

b) CN- + MnO4
-    CNO- + MnO2        (Bazik ortamda)

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

2.  Aşağıda birbirini takip eden basamaklar hâlindeki reaksiyonları 
inceleyiniz.

CrO3    (NH4)2CrO4    (NH4)2Cr2O7(suda)  

  Cr2(SO4)3

Buna göre;
a) Her bir basamakta krom (Cr) için yükseltgenme basamağını 

bulunuz.
b) Reaksiyonlardaki hangi basamağın/basamakların redoks 

reaksiyonu olduğunu belirleyiniz.
c) Redoks içeren basamak/basamakları bir denklem şeklinde 

yazıp denkleştiriniz.

(Kırmızı kristal)

H2O + NH3(suda) H2SO4

(Sarı kristal) -(NH4)2SO4
-H2O

FeSO4(suda) + H2SO4

-Fe2(SO4)3
-H2O

(Turuncu çözelti)

(Yeşil çözelti)



210 211

4. Ünite            Elektrokimya

1.5 Redoks Tepkimeleri İle İlgili Hesaplamalar
Denkleştirilmiş redoks tepkimelerinden yararlanarak tepkimeye 

girenlerin veya ürünlerin; mol sayısı, kütlesi, normal şartlardaki (1 atm, 
273 K) gaz hacmi ve alınan verilen elektronların toplam yükü ile ilgili  
hesaplamalar yapılabilir. 

1.  Aşağıdaki denkleştirilmiş bir redoks tepkimesinden yararlanarak; 

Fe2O3(k) + 3CO(g)    2Fe(k) + 3CO2(g)  

a)  8 g Fe2O3’i metalik demire indirgemek için normal şartlarda kaç 
litre CO kullanmak gerekir?

b)  22,4 g metalik demir elde edebilmek için kaç mol Fe2O3 gerekir?

(Fe: 56 Da, C: 12 Da, O: 16 Da)

Çözüm

Fe2O3 = 2 x 56 Da + 3 x 16 Da = 160 Da ise, 1 mol Fe2O3 kütlesi 
160 g’dır. 

a)  Fe2O3(k) + 3CO(g)    2Fe(k) + 3CO2(g)  tepkimesine göre,

b)  

2.  Pb2+
(suda) + Sn(k)    Pb(k) + Sn2+

(suda) tepkimesine göre; 
23,8 g Sn’ın yükseltgenmesi için kaç mol elektron vermesi gerekir? 
(Sn: 119 Da)

Çözüm

 Örnek

160 g Fe2O3 için  3 x 22,4 L CO gerektiğine göre

 8 g Fe2O3 için  X

160 g x X = 8 g x (3 x 22,4 L)

X = 3,36 L CO kullanmak gerekir.

X = 
537,6 g L
 160 g

1 mol Fe2O3’ten   2 mol Fe elde edilirse

      X mol  0,4 mol Fe için

nFe=         =                     = 0,4 mol
m
MA

   22,4 g

 56 g mol-1

X =                             = 0,2 mol Fe2O3 gerekir.
0,4 mol x 1 mol
       2 mol

nSn =           =                          = 0,2 mol 
m

MA

   23,9 g 

119 g mol-1
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3.  Bir elektroliz olayında katot reaksiyonu;

Al3+ + 3e-     Al0      şeklindedir. 8,1 g Al elde edebilmek için 

a) Kaç mol elektron gerekir?

b) Kaç coluomb elektrik yükü gerekir? (Al: 27 Da)

Çözüm

a) 

Sn(k)
     Sn2+

(suda) + 2e- yükseltgenme yarı tepkimesine göre

1 mol Sn’ın yükseltgenmesi için  2 mol e- vermesi gerekiyorsa

0,2 mol Sn’ın yükseltgenmesi için   X

                            X = 0,4 mol e- vermesi gerekir.

nAl =           =                       = 0,3 mol 
m

MA

   8,1 g 

27 g mol-1

0,9 x 96500
      1

X =                       = 86850 C’luk elektrik yükü gerekir.

1 mol Al için   3 mol e- gerekiyorsa

0,3 mol Al için   X

X = 0,3 x 3 = 0,9 mol e- gerekir.

b) 1 mol e-  96500 C elektrik yüküne denkse

 0,9 mol e- X

1.  3Mg(k) + 2Al(NO3)3(aq)    3Mg(NO3)2(aq) + 2Al(k) 
denkleştirilmiş redoks tepkimesine göre;

a) 1,2 g Mg’un yeterince Al(NO3)3 tepkimesinden kaç g Al elde 
edilir?

b) 2 M 200 mL  Al(NO3)3’ın yeterince Mg ile tepkimesinden kaç 
mol Mg(NO3)2 elde edilir? ( Mg: 24 Da, Al: 27 Da, N: 14 Da, O: 16 Da) 

       Cevap: a) 0,9 g, b) 0,6 mol

2.  8 M derişik HNO3 çözeltisi,

8HNO3(aq)  + 3Cu(k)    3Cu(NO3)2(aq) + 2NO(g) + 4H2O(s)

reaksiyonu gereğince 0,381 kg bakır metali ile tepkimeye giriyor. 
Metalik bakırı yükseltgemek için gerekli olan derişik asit çözeltisinin 
hacmini litre cinsinden hesaplayınız. (Cu: 63,5 Da)

         Cevap: 2 L

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım



2.
BÖLÜM

STANDART ELEKTROT 
POTANSİYELİ

Resimde gördüğünüz Dünya’nın “üçüncü büyük şelalesi” olan, Erzurum’un Uzundere ilçesindeki 
Tortum Şelalesi’dir. Tortum Şelalesi oluşumu açısından Dünya’nın ikinci önemli şelalesidir. 

Su, potansiyel enerji farkından dolayı yüksekten aşağıya doğru akar. Çünkü yukarıdaki suyun 
potansiyel enerjisi daha büyük aşağıdaki suyun potansiyel enerjisi daha küçüktür. Aradaki yükseklik 
farkı ne kadar büyük ise suyun akış şiddeti de o kadar fazla olur. 

Yeryüzündeki herhangi bir yüksekliği belirtebilmek için deniz seviyesi 0 metre kabul edilir. Bu 
nedenle “Yeryüzündeki herhangi bir yükseklik için deniz seviyesinden belirli bir metre yüksekliktedir.” 
ifadesi kullanılmaktadır.

Benzer biçimde de elektrik akımı; elektriksel potansiyeli büyük olan taraftan küçük olan tarafa 
doğru akar. İki elektrot arasında elektrik akımı meydana geliyorsa; elektron verme eğilimi yüksek 
olan elektrottan, elektron verme eğilimi düşük olan elektrota doğru bir akım gerçekleşecektir. 

İki elektrodun elektron verme eğilimleri arasındaki fark ne kadar büyük ise elektrotlar arasında 
oluşan gerilim de o kadar büyüktür. Yeryüzündeki herhangi bir yerin yüksekliğini belirtmek için 
deniz seviyesinin referans noktası alınması gibi, herhangi bir elektrodun elektrot potansiyelinin 
belirlenebilmesi için standart bir elektrot kullanılabilir mi?

İçerik
1. Elektrot, Yarı Hücre, Galvanik 

Hücre ve Elektrolitik Hücre

2. Standart Elektrot Potansiyeli

3. Redoks Reaksiyonlarının İstemli-
liği ve Elektrot Potansiyelleri

• Standart Elektrot Potansiyelleri 
ve İyonlaşma Enerjileri

4. Elektrot Potansiyelini Etkileyen 
Faktörler

• Derişim Hücreleri
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2.1 Elektrot, Yarı Hücre, Galvanik Hücre ve Elektrolitik 
Hücre

Luigi Galvani, 1780 yılında yaptığı deneyde ölü bir kurbağının 
bacağındaki sinirlerin neşter ile kesildiğinde kasıldığını gözlemlemiştir. 
Bu gözlemlerinin sonucunda “hayvansal elektrik” teorisini ortaya 
koymuştur. Galvani’ye göre canlıları oluşturan hücreler elektrik içer-
mekteydi. 

Alessandra Volta (Alesandıra Volta), ar-a), ar-
kadaşı olan Galvani’nin deneylerine devam 
etmiştir. Ölü kurbağanın bacağındaki kasılma-
ların iki farklı metalden ve hücrelerin sıvı içer-
mesinden kaynaklandığını bulmuştur. Elektrik 
elde edebilmek için iki farklı metale ve sıvıya 
ihtiyaç olması gerektiğini öne süren Volta, Re-
sim 4.8’de gördüğünüz ilk pili icat etmiştir. Bu 
pilde bakır ve çinko metallerinin arasına tuzlu 
suya batırılmış kartonlar yerleştirerek elektrik 
akımı elde etmeyi başarmıştır.

John Frederick Daniell, Volta’nın pilini daha 
da geliştirdi. Daniell, bakır ve çinko levhaları 
sırasıyla bakır (II) sülfat ve çinko sülfat çözel-
tilerine daldırarak iki yarı hücre oluşturdu. İki 
yarı hücreyi, iyonların serbestçe hareket ede-
bileceği şekilde tuz köprüsü ve dış devre ara-
cılığı ile birbirine bağladı. Bu şekilde kullanıla-
bilir elektrik enerjisi elde etmeyi başardı. Çinko 
bakır hücresi (pili) Daniell hücresi (pili) olarak da adlandırılır. Aşağıdaki 
etkinliği yaparak Daniell pilinin çalışma esasını anlamaya çalışalım.

Resim 4.5 Luigi Galvani    
(1737-1798)

Resim 4.6 Alessandra Volta 
(1745-1827)

Resim 4.7 John Frederick 
Daniell  (1790-1845)

Resim 4.8 Alessandra 
Volta’nın geliştirdiği ilk 
pil

Galvanik hücre 

Etkinliğin Amacı

Galvanik hücre oluşturarak 
her bir bileşenin işlevini inceleme

Etkinliği Uygulayalım

• Beherglaslardan birine 400 mL 1 M’lık CuSO4 
çözeltisi koyarak Cu levhayı çözeltiye daldırınız. 

• Diğer beherglasa 400 mL 1M’lık ZnSO4 
çözeltisinden koyarak Zn levhayı içine daldırınız.

• U borunun içine KCl çözeltisi doldurarak her bir 
ucunu pamukla kapatıp, U boruyu iki beherglasa 
birden daldırınız. 

             Etkinlik 4.1

Araç ve Gereç

• 600 mL’lik beherglas 

(2 adet)

• İletken tel

• Cu ve Zn levha

• U boru

• Ampul

• CuSO4 çözeltisi      

(1 M)

• ZnSO4 çözeltisi       

(1 M)
• KCl çözeltisi

• Pamuk
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• Cu ve Zn levhaları resimdeki gibi iletken tel ile birbirine bağlayarak 
bir süre gözlemleyiniz.

• Cu ve Zn levhaların arasına bağladığınız iletken tele bir ampul 
bağlayarak kurduğunuz devrede lambanın yanıp yanmadığını 
gözlemleyiniz. 

• Kurduğunuz düzenekte U borusunun sistemdeki görevini tartışıp  
düzenekten U borusunu çıkararak sistemde ne gibi değişiklikler 
olduğunu gözlemleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. Kurduğunuz sistemin hangi yarı hücresinde indirgenme, hangi yarı 
hücresinde yükseltgenme gerçekleşmiştir? Kararınızın nedenini 
açıklayınız.

2. U borusunu sistemden çıkardığınızda neler gözlemlediniz? 

3. Kurduğunuz sisteme ampul bağlamadan sistemin elektrik üretip 
üretmediğini nasıl anlayabilirsiniz?

4. Kurduğunuz sistem sonsuza kadar elektrik üretmeye devam eder 
mi?

5. Bu sistemdeki kimyasal olayın tersine döndürülmesi için yapılması 
gereken işlem ne olmalıdır? Tartışınız.

 Kimyasal enerjiyi elektrik 
enerjisine dönüştüren sis-
temlere Luigi Galvani’nin 
anısına Galvanik hücre 
denir.
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Uzun bir metal tel, kafes veya levha elektrokimyasal çalışmalarda 
çözeltilere daldırılarak kullanıldığında elektrot adını alır. O hâlde 
yaptığınız etkinlikte kullandığınız Cu ve Zn levhalar birer elektrottur.  
Her elektrot ile daldırıldığı çözeltinin oluşturduğu sisteme ise yarı hücre 
denir. Dolayısıyla Cu elektrot ve CuSO4 çözeltisinden oluşan bölüm yarı 
hücredir. Benzer şekilde Zn elektrot ve ZnSO4 çözeltisinin oluşturduğu 
bölüm de yarı hücredir. Buna göre yarı hücre ve elektrot terimleri Eş 
değer anlamda kullanılmamalıdır.

İki yarı hücreyi birleştiren ve derişik tuz çözeltisi içeren U borusu 
şeklindeki bölüme tuz köprüsü denir. Yarı hücrelerin metalik iletken ve 
tuz köprüsüyle birleştirilmesinden oluşan ve kimyasal enerjiyi elektrik 
enerjisine dönüştüren bütüne ise galvanik hücre (pil) denir. Aşağıdaki 
şekilde bir galvanik hücre modeli verilmiştir.

Etkinlik 4.1’de kurduğunuz sistem bir galvanik hücredir. Bu galvanik 
hücre Daniell hücresi (pili) olarak da adlandırılır. Galvanik hücrede 
gerçekleşen kimyasal olayı tersine döndürmek için sisteme enerji 
vermek gerekir. Elektrik enerjisi yardımıyla zorlamalı yürütülen redoks 
olaylarının gerçekleştiği sistemlere elektrolitik hücre adı verilir. 
Galvanik hücre ve elektrolitik hücrenin her ikisinde de elektrokimyasal 
bir değişiklik meydana geldiği için bu hücrelere elektrokimyasal hücre 
de denir.

Etkinlik 4.1’den de anlaşılacağı gibi devreye bağlanan ampulün 
yanması hücrede kendiliğinden elektrik akımının oluştuğunu gösterir. O 
hâlde bu hücrenin galvanik hücre olduğunu söyleyebiliriz. Bu sistemde 
elektrik akımı kendiliğinden nasıl oluşur?

Yükseltgenmenin olduğu elektrota anot, indirgenmenin olduğu 
elektrota ise katot adı verildiğine göre; Zn elektrotta yükseltgenme 
olduğu için anot, Cu elektrotta indirgenme olduğu için katot görevi 
yapar. Galvanik hücrede gerçekleşen tepkimeleri şu şekilde yazabiliriz.

Anot Reaksiyonu: Zn(k)    Zn2+
(suda) + 2e-        (Yükseltgenme)

Katot Reaksiyonu: Cu2+
(suda) + 2e- 

   Cu(k)   (İndirgenme)

Etkinlikte oluşturduğunuz Zn/Cu galvanik hücresinde yükseltgenme-
indirgenme reaksiyonu kendiliğinden yani istemli olarak gerçekleşir ve 
elektrik akımı anottan katota doğrudur. Çinko elektrotun kütlesi zamanla 
azalırken bakır elektrotun kütlesi zamanla artar. 

Tuz köprüsü

Voltmetre

Zn elektrot Pamuk

1 M ZnSO4 
çözeltisi

1 M CuSO4 
çözeltisi

Cu elektrot

Şekil 4.2 Galvanik hücre
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Elektrolitik hücre ve galvanik hücrenin her ikisinde de yükseltgenmenin 
olduğu elektrot anot, indirgenmenin olduğu elektrot katottur. Ancak 
elektrotları negatif veya pozitif uçlar olarak düşünecek olursak negatif 
uç, galvanik hücrede anot; elektrolitik hücrede ise katottur. Pozitif uç, 
galvanik hücrede katot; elektrolitik hücrede ise anottur. Elektrolitik 
hücrede de galvanik hücrede de elektrik akım yönü anottan katoda 
doğrudur. 

2.2. Standart Elektrot Potansiyeli
Zn elektrot istemli olarak Cu elektrotu indirgeyebildiği hâlde, Cu 

elektrot Zn elektrotu istemli olarak indirgeyebilir mi? Bunu anlamak için 
aşağıdaki etkinliği yapınız. 

İstemli mi, İstemsiz mi?

Etkinliğin Amacı

Her redoks tepkimesinin ken-
diliğinden gerçekleşip gerçekleş-
meyeceğinin gözlenmesi

Etkinliği Uygulayalım

• Beherglaslardan birine 1 M’lık Zn(NO3)2  çözelti-
sinden 300 mL koyunuz. 

• Diğer beherglasa ise 1M’lık CuSO4 çözeltisinden 
300 mL koyunuz.

• Zn(NO3)2 çözeltisine Cu levha, CuSO4 çözeltisine 
Zn levhayı aynı anda daldırarak 15 dakika boyunca 
gözlemleyiniz.

             Etkinlik 4.2

Araç ve Gereç

• 600 mL’lik beherglas 

(2 adet)

• Cu ve Zn levha

• Zn(NO3)2 çözeltisi      

(1 M)

• CuSO4 çözeltisi      

(1 M)

Etkinliği Sonuçlandıralım

Etkinlik ile ilgili gözlemlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız. 

Zn levha

CuSO4
çözeltisi

Cu levha

Zn(NO3)2
çözeltisi

I II

Etkinlik 4.2 süresince I. beherglasta bir degişiklik olmamıştır.

Zn2+
(suda) +

 Cu(k)   Tepkime olmaz.
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Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için Zn2+
 iyonlarının indirgenmesi 

gerekir. Yani Cu’ın elektron verme eğilimi  Zn2+
 iyonlarının elektron 

verme eğiliminden daha yüksek olmalıdır. Oysa Zn(NO3)2 çözeltisine 
Cu elektrot daldırıldığında ne çözeltide ne de bakır elektrotta herhangi 
bir değişme olmamıştır. Dolayısıyla Zn2+

 iyonlarının elektron verme 
eğiliminin Cu’a göre daha yüksek olduğunu anlarız. Bu nedenle tepkime 
gerçekleşmez. 

Zn elektrotu CuSO4 çözeltisine daldırdığınız ikinci beherglasta ise 
Zn’nun Zn2+iyonuna yükseltgendiği; Cu2+ iyonlarının ise metalik Cu’a 
indirgendiği görülür. Bunun sebebi Zn’nun elektron verme eğiliminin 
Cu2+

 iyonundan daha fazla olması ile ilişkilidir.

Bu olayın tepkimesi şu şekildedir:

Zn(k) + Cu2+
(suda) 

 
   Zn2+

(suda) + Cu(k)

Her zaman indirgenen ve yükseltgenen türü belirleyebilmek için 
deney yapamayacağımıza göre, hangi elektrotta indirgenme hangi 
elektrotta yükseltgenme olacağını nasıl öngörebiliriz?

Etkinlik 4.2’de Zn ve Cu levhaların davranış farkını açıklamak için 
çözeltideki metal iyonlarının elektron kazanma eğilimleri yani indirgenme 
eğilimleri ile ilgili bir özellik kullanılır. Bu özellik bize Cu2+

 iyonlarının, 
Zn2+

  iyonlarından daha kolay indirgendiğini gösterir. 

Resim 4.9 Galvanik hücreye voltmetre bağlanarak iki elektrot 
arasındaki potansiyel fark ölçülür.

Etkinlik 4.1’deki hücreye bir voltmetre bağlasaydık voltmetrenin 
ibresinde bir değişiklik gözlemlerdik (Resim 4.9). Bunun sebebi 
Zn,Zn2+iyonuna yüksetgenirken Cu2+iyonunun Cu’a indirgenmesi 
sırasında iki elektrot arasında bir potansiyel fark oluşması ile ilgilidir. Bu 
potansiyel fark hücre potansiyeli olarak adlandırılır.

 Bir elektrokimyasal reak-kimyasal reak-
siyonda; anot olarak davra-
nan bir elektrot, bir başka 
reaksiyonda katot olarak 
davranabilir. 

Hücre potansiyeli, elektromotor kuvveti (emk) olarak da adlandırılır 
ve galvanik hücreler için bu değer daima pozitiftir. Voltmetre ile ölçülen 
potansiyelin birimi ve SI’da volt (V)’tur.

Galvanik hücrenin iki elektrodu arasına yerleştirilen bir voltmetre, 
tek tek elektrot potansiyellerini değil; elektrot potansiyelleri arasındaki 
farkı ölçer. Her bir galvanik hücredeki elektrotların elektrot potansiyelini 
tek başına belirleyemeyiz. Elektrot potansiyellerini belirleyebilmek için 
referans bir elektroda ihtiyaç vardır. 
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Bu ihtiyacı karşılamak için hidrojen elektrodu 
kullanılır. Hidrojen elektrodun potansiyeli keyfi 
olarak sıfır kabul edilmiştir. Diğer elektrot 
potansiyelleri standart olarak seçilen hidrojen 
elektrodu ile karşılaştırılarak belirlenir.

Standart hidrojen elektrodu (SHE) Şekil 
4.3’te görüldüğü gibi 25 oC’ta 1 M H+ iyonu 
çözeltisine daldırılmış platin elektrot üzerine 1 atm 
basınçta hidrojen gazı gönderilerek hazırlanır. 
Standart elektrot potansiyellerinin standart 
indirgenme potansiyeli şeklinde yazılması tercih 
edilir.

 Standart elektrot potansi- elektrot potansi-
yelinin ölçümü için rastgele 
bir başvuru noktası seçil-
mesi (hidrojen elektrot), 
yeryüzündeki herhangi bir 
noktanın yüksekliğinin belir-
lenmesi için deniz seviyesi-
nin 0 m kabul edilmesine 
benzetilebilir.

Bu nedenle standart indirgenme potansiyellerine standart elektrot 
potansiyeli de denir ve E0 ile gösterilir.

Standart elektrot potansiyeli, o elektrodun belirli şartlarda elektron 
çekme gücünün bir ölçüsüdür. Standart hâl, 1 atm basınç ve 25 oC 
sıcaklıkta çözelti derişiminin 1 M olduğu durumu ifade eder.

Standart hidrojen elektrot, diğer tüm elektrotların standart indirgenme 
potansiyellerini bulmak için kullanılır. Örneğin, bakır elektrodun 
standart indirgenme potansiyelini bulmak için; hidrojen elektrot ve bakır 
elektrottan oluşan bir galvanik hücre oluşturularak voltmetre ile hücre 
potansiyeli ölçülür. Hidrojen elektrodun standart elektrot potansiyeli 
0,000 V olduğuna göre bu hücreye bağlanan voltmetrede ölçülen değer 
bakırın standart indirgenme potansiyeli değeridir.

1 M HCl çözeltisi
Pamuk

Şekil 4.3 Standart hidrojen yarı hücresi

H2 gazı girişi
Tuz köprüsü

Platin elektrot

Şekil 4.4 Hidrojen elektrot ve bakır elektrottan oluşan galvanik hücre

1 M HCl çözeltisi

0,337 V

Cu elektrot

1 M CuSO4 
çözeltisi

Voltmetre

Tuz köprüsü
H2 gazı girişi

Platin elektrot Pamuk

Şekil 4.4’teki galvanik hücrede Cu elektrodun kütlesinin zamanla art-ücrede Cu elektrodun kütlesinin zamanla art-
tığı görülür. Cu elektrodun kütlesindeki artış bu elektrotta indirgenme-
nin gerçekleştiğinin göstergesidir ve Cu elektrot katottur. Cu2+ iyonla-
rı H+ iyonlarına göre daha fazla elektron alma yani daha çok indirgen-
me eğilimine sahiptir. Cu2+ iyonlarının indirgenmesi kendiliğinden ola-
cak yöndedir.

Anot ve katot reaksiyonları şu şekildedir:

Anot:  H2(g)    2H+
(suda) + 2e-             E0

H+/H2
 = 0,000 V

Katot: Cu2+
(suda) + 2e-

    Cu(k)              E
0

Cu2+/Cu = ? 

Toplam:    H2(g) + Cu2+
(suda)    2H+

(suda) + Cu(k)   E
0

hücre = +0,337 V
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Hidrojen elektrodun potansiyeli sıfır kabul edildiğinden hücrenin 
ölçülen potansiyeli (0,337 V) bakır elektrodun standart indirgenme 
potansiyelidir.

Şekil 4.4’teki bakır elektrot yerine Zn elektrot alarak başka bir 
galvanik hücre oluşturalım.

Şekil 4.5 Hidrojen elektrot ve çinko elektrottan oluşan galvanik hücre

 Bir yarı reaksiyon, tersine 
çevrilirse elektrot potansiye-
linin işareti değişir.

Anot:     Zn(k)    Zn2+
(suda) + 2e-           E0

Zn/Zn2+ = ?

Katot:    2H+
(suda) + 2e-

    H2(g)           E
0

H+/H2
 = 0,000 V

Toplam:   Zn(k) + 2H+
(suda) 

   Zn2+
(suda) + H2(g)    E

0
hücre = +0,763 V

Hidrojenin standart elektrot potansiyeli sıfır olduğu için ölçülen 
hücre potansiyeli çinko elektrotun standart yükseltgenme potansiyeline 
eşittir. Ancak bildiğiniz gibi elektrot potansiyelleri indirgenme potansiyeli 
şeklinde yazılır. 

Yükseltgenme yarı reaksiyonu olarak yazılan bir yarı reaksiyon 
indirgenme yarı reaksiyonu olarak yazılmak istenirse yarı reaksiyonun 
E0

 değeri eksi ise artı, artı ise eksi yapılır. Yani mutlak değerce 
yükseltgenme potansiyeli ile indirgenme potansiyellerinin değeri aynıdır. 
Ancak işaretleri zıttır. Dolayısıyla Zn elektrodun standart indirgenme 
potansiyeli E0= -0,763 V’tur.

Hücre potansiyeli, hücre tepkimesinin elektron çekme ve itme 
gücünün göstergesidir; hücre reaksiyonu dengede ise hücre potansiyeli 
sıfır olur.

Şekil 4.5’teki galvanik hücrede çinko elektrotun kütlesinin zamanla 
azaldığı görülür. Zn elektrodun kütlesindeki azalış bu elektrotta 
yükseltgenmenin gerçekleştiğinin göstergesidir ve çinko elektrot anottur. 

Çinko elektrotta yükseltgenme, hidrojen elektrotta ise indirgenme 
gözlenir. Çünkü Zn metalinin elektron verme isteği, H2

  gazının elektron 
verme isteğinden daha büyüktür. Dolayısıyla Zn metalinin yükseltgenme 
eğilimi, H2’den daha büyüktür. Bu nedenle Zn metali H2

 karşısında 
kendiliğinden yükseltgenir. Yani çinko elektrot anot, hidrojen elektrot ise 
katottur.

Anot ve katot yarı reaksiyonları aşağıdaki gibi gösterilir:

0,763 V

Zn elektrot

1 M Zn(NO3)2 
çözeltisi

Voltmetre

Tuz köprüsü H2 gazı

Platin elektrot

1 M HCl çözeltisi

Pamuk
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Hücre potansiyeli, pili oluşturan iki elektrodun indirgenme 
potansiyelleri arasındaki farktır. Bu fark şu şekilde hesaplanır. 

E0
hücre = E0

katot - E
0

anot 

Standart hidrojen elektrodundan yararlanarak elektrotların standart 
indirgenme potansiyelleri bulunur. Bunlardan bazıları Tablo 4.2’de 
gösterilmiştir.

Tablo 4.2 Standart İndirgenme Potansiyelleri 
(1 atm ve 25 oC)

Yarı Reaksiyon İndirgenme Potansiyeli 
(E0, V)

F2 + 2e-    2F- +2,870

Au3+ + 3e-    Au(k)
+1,498 

Cl2 + 2e-    2Cl- +1,359

O2 + 4H+ + 4e-    2H2O +1,229

Br2 + 2e-    2Br- +1,065

Hg2+ + 2e-    Hg(s)
+0,850

Ag+ + e-    Ag(k)
+0,799

Cu+ + e-    Cu(k)
+0,521

Cu2+ + 2e-    Cu(k)
+0,337

2H+ + 2e-    H2(g)
 0,000

Fe3+ + 3e-    Fe(k)
-0,040

Pb2+ + 2e-    Pb(k)
-0,126

Sn2+ + 2e-    Sn(k)
-0,136

Ni2+ + 2e-    Ni(k)
-0,250

Cd2+ + 2e-    Cd(k)
-0,403

Cr3+ + e-    Cr2+ -0,408

Fe2+ + 2e-    Fe(k)
-0,440

Cr3+ + 3e-    Cr(k)
-0,744

Zn2+ + 2e-    Zn(k)
-0,763

Al3+ + 3e-    Al(k)
-1,662

Mg2+ + 2e-    Mg(k)
-2,372

Na+ + e-    Na(k)
-2,714

Ca2+ + 2e-    Ca(k)
-2,866

K+ + e-    K(k)
-2,931

Li+ + e-    Li(k)
-3,040

İn
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 Standart elektrot po-
tansiyeli ne kadar bü-
yük ise o maddenin in-
dirgenme eğilimi o ka-
dar büyüktür.

 Tablodaki standart in-ki standart in-
dirgenme potansiyeli 
yüksek olan tür stan-
dart indirgenme potan-
siyeli düşük olan türle 
reaksiyona girdiğinde 
indirgenme potansiyeli 
yüksek olan  tür indir-
genir.
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2.3.Redoks Reaksiyonlarının İstemliliği ve Elektrot 
Potansiyelleri

Standart elektrot potansiyelleri, sulu ortamdaki redoks olaylarının is-u ortamdaki redoks olaylarının is-
temliliğini irdelemede nasıl kullanılır? Şekil 4.6’daki galvanik hücreler-
den hangisindeki redoks olayı daha istemlidir? 

Şekil 4.6 Farklı galvanik hücre örnekleri

(b) Ni/Cu hücresinde E0 = 0,587 V olarak 
ölçülmüştür.

Ni elektrot Cu elektrot

Voltmetre

0,587 V

Tuz köprüsü

1 M CuSO4 
çözeltisi

1 M NiSO4 
çözeltisi

Pamuk

(a) Li/Cu hücresinde E0 = 3,410 V olarak 
ölçülmüştür.

Li elektrot Cu elektrot

3,410 V 

Voltmetre

Tuz köprüsü

1 M CuSO4 
çözeltisi1 M LiNO3 

çözeltisi

Pamuk

• Tablo 4.2’ye göre Eo ın değeri ne kadar büyük ise maddenin 
indirgenme eğilimi de o kadar büyüktür. F2 en kuvvetli yükseltgen 
madde, Li+ iyonu en zayıf yükseltgen maddedir. Tepkimelerin tam 
tersi dikkate alınırsa, F- iyonun en zayıf indirgen, Li metalinin ise en 
kuvvetli indirgen olduğu görülür. 

• Yarı hücre tepkimeleri tersinirdir. Elektrot, koşullara bağlı olarak anot 
ya da katot rolünü oynar. Daha önce görüldüğü gibi SHE ve çinkodan 
bir hücre yapıldığında hidrojen katot (H+, H2’ye indirgenir) bakır ile 
hücre oluşturulduğunda ise anot olur (H2, H

+ ya yüksetgenir).

• Tablo 4.2’de verilen yarı reaksiyonun sol tarafındaki herhangi bir 
madde, kendisinden alt tarafta yer alan bir yarı reaksiyonun sağ 
tarafındaki herhangi bir madde ile standart koşullarda istemli olarak 
tepkimeye girer. Örneğin;

Sn2+
(suda) + Fe(k)    Sn(k) + Fe2+

(suda)   tepkimesi istemlidir. 
• Herhangi bir yarı hücre tepkimesinin katsayılarının değiştirilmesi E0 

değerini etkilemez. Bunun sebebi E0 değerinin elektrot büyüklüğü 
veya çözelti hacminden etkilenmemesidir. Örneğin;

Cr3+
(suda) + 3e-

    Cr(k) E0 = -0,744 V 

Bu yarı tepkime 2 katsayısı ile çarpılırsa E0 değeri değişmez.

2Cr3+
(suda) + 6e-

    2Cr(k) E0 = -0,744 V 

• Herhangi bir yarı tepkime ters çevrildiğinde ∆H, ∆G ve ∆S’de olduğu 
gibi E0’ın da işareti değişir fakat büyüklüğü değişmez. 

Cr(k)    Cr3+
(suda) + 3e-

  E0 = +0,744 V
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Standart hücre potansiyeli, standart şartlarda reaksiyona giren 
maddelerin ürünleri oluşturma eğiliminin bir ölçüsüdür. Galvanik hücre 
elektrotları arasındaki potansiyel farkı ne kadar büyük ise redoks 
tepkimesi o kadar istemlidir. 

Yukarıda iki farklı galvanik hücrede gerçekleşen redoks tepkime-
lerinin istemliliğini karşılaştırmak için elektrotlar arasındaki potansiyel 
farkından yararlanabiliriz.

2Li(k) + Cu2+
(suda)    2Li+(suda) + Cu(k) E0

hücre = 3,377 V

Ni(k) + Cu2+
(suda)    Ni2+

(suda) + 2Cu(k) E0
hücre = 0,587 V

Redoks tepkimelerinin hücre potansiyellerini karşılaştırdığımızda

2Li(k) + Cu2+
(suda)    2Li+(suda) + Cu(k) tepkimesi 

Ni(k) + Cu2+
(suda)    Ni2+

(suda) + 2Cu(k) tepkimesine göre daha 
istemlidir. 

Sayfa 221’de yer alan Tablo 4.2’de verilen standart indirgenme 
potansiyellerinden yararlanarak sulu ortamda gerçekleşen redoks 
tepkimelerinden hangilerinin istemli olarak gerçekleşeceğini anlayabiliriz.

İstemli bir redoks reaksiyonunun standart hücre potansiyeli daima 
pozitiftir (E0 > 0), istemsiz bir redoks reaksiyonunun standart hücre 
potansiyeli ise negatif işaretlidir (E0 < 0). 

Örneğin;

Cr2+
(suda) + Pb2+

(suda)    Cr3+
(suda) + Pb(k) 

denkleştirilmemiş redoks tepkimesinin istemli olarak gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini standart indirgenme potansiyellerinden 
yararlanarak irdeleyelim.

Anot:    2Cr2+
(suda)    2Cr3+

(suda) + 2e- 

Katot:   Pb2+
(suda) + 2e-    Pb(k)  

Toplam: 2Cr2+
(suda) + Pb2+

(suda)    2Cr3+
(suda) + Pb(k)

E0
hücre = E0

katot - E
0

anot
 

E0
hücre = (-0,126 V) - (-0,408 V)

E0
hücre = +0,282 V

Cr3+
(suda) + e

-    Cr2+
(suda)          E

0 = -0,408 V

Pb2+
(suda) + 2e-    Pb(k)           E

0 = -0,126 V

yarı reaksiyonların E0 değerlerine göre, Pb2+ iyonunun Pb’a 
indirgenmesi, Cr2+ iyonunun da Cr3+ iyonuna yükseltgenmesi gerekir. 
Bu durumda anotta ve katotta gerçekleşen tepkimeler şu şekildedir. 

Anot:  Cr2+
(suda)    Cr3+

(suda) + e
- 

Katot: Pb2+
(suda) + 2e-    Pb(k) 

Bu iki yarı reaksiyonu toplayarak toplam redoks tepkimesini ve 
elektrotların standart indirgenme potansiyelleri farkından standart  
hücre potansiyelini bulalım. İki yarı tepkimedeki elektronların eşitliğini 
sağlamak için net tepkimeyi 2 ile çarpalım. Standart elektrot potansiyeli 
madde miktarına bağlı olmadığı için elektrot potansiyeli 2 ile çarpılmaz.
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Tablo 4.2’den faydalanarak aşağıda verilen redoks tepkimesinin 
istemli olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bulalım.

Cu(k)+ 2H+
(aq)    H2(g) + Cu2+

(aq)

Çözüm

Tablo 4.2’ye göre Cu2+ iyonunun ve H+ iyonunun standart 
indirgenme potansiyelleri 

Cu2+
 + 2e-    Cu(k) E0 = +0,337 V

2H+
 + 2e-    H2(g)  E0 = 0,000 V’tur.

Standart indirgenme potansiyeli değerlerine göre Cu2+ iyonunun 
Cu’a indirgenmesi, H+ iyonunun ise H2’e yükseltgenmesi gerekir. Yani 
standart indirgenme potansiyeli değerlerine göre Cu elektrot katot, H2 
elektrot ise anot olmalıdır. Ancak yukarıdaki tepkimenin gerçekleşmesi 
için Cu elektrodun anot, H2 elektrodun ise katot olması gerekir. Buna 
göre anot ve katotta gerçekleşen reaksiyonlar ve standart hücre 
potansiyeli aşağıdaki gibi olmalıdır.

E0
hücre = E0

katot - E
0

anot
 

E0
hücre = (0,000 V) - (0,337 V)

E0
hücre = -0,337 V

Buna göre E0
hücre < 0 olduğu için tepkime soruda yazıldığı yönde 

kendiliğinden gerçekleşmez, yani istemsizdir. Ancak tersi istemlidir.

 Örnek

Anot:  Cu(k)    Cu2+ + 2e-  

Katot: 2H+
 + 2e-    H2(g)   

Toplam: Cu2+
(aq) + H2(g)    Cu(k) + 2H+

(aq) 

Standart indirgenme potansiyellerine bakarak hangi metallerin 
asitlerle etkileşeceğini, hangilerinin etkileşmeyeceğini söyleyebilir 
miyiz?

Aşağıda Zn, Cu, Fe ve H2’nin standart indirgenme potansiyelleri 
verilmiştir. 

Bu redoks tepkimesinin hücre potansiyeli pozitif (E0 > 0) olduğu için 
tepkime istemli olarak gerçekleşir. 

Standart indirgenme potansiyelinin büyüklüğü, bir yarı tepkimenin 
indirgenme eğiliminin ölçüsüdür. Aynı zamanda standart koşullardaki 
bir hücre potansiyelinin hesaplanmasında ve denklemi verilen redoks 
tepkimesinin yazıldığı yönde kendiliğinden oluşup oluşamayacağının 
saptanmasında da kullanılır.



224 225

4. Ünite            Elektrokimya

Buna göre; aşağıdaki reaksiyonların istemli olarak gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğini tartışınız.

İndirgenme Potansiyelleri Sırası

Etkinliğin Amacı

Metal asit etkileşimlerini stan-
dart indirgenme potansiyellerini 
kullanarak irdeleme 

Etkinliği Uygulayalım

• Deney tüplerini 1’den 3’e kadar numaralandırınız.

• 1,2,3 ile numaralanan tüplere; 

1. Çinko

2. Demir

3. Bakır

metallerinden birer parça koyunuz. 

             Etkinlik 4.3

Araç ve Gereç

• Deney tüpü (3 adet)

• 100 mL’lik beherglas

• Damlalık (Tercihen 

puarlı)

• Çinko, demir, bakır 

metalleri 

• 1 M’lık HCl çözeltisi

• 1, 2 ve 3. tüplere 1 M’lık HCl çözeltisinden 5’er mL koyarak 
gözlemleyiniz.

Etkinliği Sonuçlandıralım

1. 1. deney tüpündeki Zn ile HCl arasında bir etkileşim gözlemlediniz 
mi? Gözlemlediniz ise bu etkileşimin kimyasal tepkimesini yazarak 
indirgenen ve yükseltgenen türleri belirleyiniz.

2. 2. deney tüpündeki Fe ile HCl arasında bir etkileşim gözlemlediniz 
mi? Gözlemlediniz ise bu etkileşimin kimyasal tepkimesini yazarak 
indirgenen ve yükseltgenen türleri belirleyiniz.

3. 3. deney tüpündeki Cu ile HCl arasında bir etkileşim gözlemlediniz 
mi? Gözlemlediniz ise bu etkileşimin kimyasal tepkimesini yazarak 
indirgenen ve yükseltgenen türleri belirleyiniz.

4. Standart indirgenme potansiyellerinden yararlanarak elde ettiğiniz 
bilgilerle yaptığınız deneyin sonuçları birbiri ile uyumlu mu?

Zn(k) + HCl(suda)  

Fe(k) + HCl(suda)   

Cu(k) + HCl(suda)   

Standart indirgenme potansiyellerinden yararlanarak öngördüğünüz 
sonuçların doğru olup olmadığını anlamak için Etkinlik 4.3’ü yapınız.

Zn2+
(suda) + 2e-    Zn(k)

  E0 = -0,763 V

Fe2+
(suda) + 2e-    Fe(k)

  E0 = -0,440 V

Cu2+
(suda) + 2e-    Cu(k)

  E0 = +0,337 V

2H+
(suda) + 2e-    H2(g)

  E0 = 0,000 V
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1. 

2Ag+
(aq) + Cu(k)    2Ag(k) + Cu2+

(aq) 

tepkimesinin gerçekleştiği elektrokimyasal hücrenin standart hücre 
potansiyelini aşağıda verilen yarı tepkimelerden yararlanarak bulunuz.
Bu elektrokimyasal tepkime istemli midir, istemsiz midir? Açıklayınız.

Ag+
(aq) + e-    Ag(k)

          E0 = +0,799 V

Cu2+
(aq) + 2e-    Cu(k)      E

0 = +0,337 V

2. 

Cr3+
(aq) + 3e-    Cr(k)

        E0 = -0,744 V

Au3+
(aq) + 3e-    Au(k)        E

0 = +1,498 V

Yarı tepkimelerinden yararlanarak bir galvanik hücre oluşturup 
gerçekleşen toplam redoks tepkimesini ve hücre potansiyelini bulunuz.

3.  Aşağıda verilen standart elektrot potansiyelleri verilerinden 
yararlanarak, 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6I-    2Cr3+ + 3I2 + 7H2O

reaksiyonunun istemliliğini irdeleyiniz.

Standart Elektrot Potansiyelleri (suda ve 25 oC’ta)
İndirgenme 

Yarı Reaksiyonu
Standart Elektrot 
Potansiyeli (V)

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e-    2Cr3+ + 7H2O 1,33

I2 + 2e-    2I-
 

0,54

4.  Sn2+
(aq) + 2e-    Sn(k)  E0 = -0,136 V

     Fe2+
(aq) + 2e-    Fe(k)  E0 = -0,440 V 

bu iki yarı reaksiyondan yararlanarak bir galvanik hücre oluşturunuz. 
Katot ve anot reaksiyonlarını yazınız.

5.  Pb2+
(aq) + 2e-    Pb(k)  E0 = -0,126 V

     2H+
(aq) + 2e-    H2(g)  E0 = 0,000 V

Bu iki yarı reaksiyondan yararlanarak istemli bir redoks tepkimesi 
yazınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Standart Elektrot Potansiyelleri ve İyonlaşma Enerjileri

Tablo 4.3’teki periyodik tabloda bazı elementlerin standart elektrot 
potansiyelleri verilmiştir. İyonlaşma enerjisi ile indirgenme potansiyeli 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Genellikle metallerin standart indirgenme potansiyelleri negatif 
değer alırken, ametallerin indirgenme potansiyelleri pozitif değer alır. 
Bu da metallerin elektron verme eğilimlerinin (yükseltgenme) yüksek, 
ametallerin ise elektron alma eğilimlerinin (indirgenme) yüksek olması 
ile açıklanır.
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Standart elektrot potansiyellerini kıyaslamak için tabloya 
baktığımızda 1A grubundaki Li ve K’un bu sırayı bozduğu görülmektedir. 
Li’un iyonlaşma enerjisi 520 kJ, K’un iyonlaşma enerjisi ise 419 kJ 
iken; Li’un standart indirgenme potansiyeli -3,040 V, K’un standart 
indirgenme potansiyeli ise -2,931 V’tur. Li’dan K’a doğru iyonlaşma 
enerjisi azalırken, standart indirgenme potansiyeli artmıştır. Bunun 
nedeni Li metalinin sudaki iyonlarının K metalinin sudaki iyonlarına göre 
H2O molekülleri tarafından daha kuvvetli çekilmeleridir. 

İyonlaşma enerjisi, gaz hâlindeki 1 mol atomdan 1 elektron 
koparılması için gerekli olan enerjidir. Oysa indirgenme potansiyelini 
belirlerken ortam suludur. İndirgenme potansiyellerine, su ortamındaki 
çözünme entalpilerinin de katkısı olacağından indirgenme potansiyeli 
ile iyonlaşma enerjisi sırası birbirine uymayabilir. 

Tablo 4.3 Periyodik Tablodaki Bazı Elementlerin Standart İndirgenme Potansiyelleri ve İyonlaşma 
Enerjileri

I. İyonlaşma Enerjisi

Standart İndirgenme Potansiyeli

Periyodik cetvelde 1A ve 2A grubunda yukarıdan aşağıya doğru 
inildikçe iyonlaşma enerjisi azalırken, standart indirgenme potansiyeli 
de genellikle azalır. Ancak arada bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
farklılıkların nedeni ne olabilir?

2.4 Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler
Elektrot potansiyeli nelere bağlıdır? Pilin bitmesi kimyasal olarak ne 

anlama gelir?

Standart koşullara ulaşmak oldukça zor olduğu için pil tepkimeleri 
her zaman standart şartlarda yapılamaz. 

Zn(k) + Cu2+
(suda)(2 M)    Zn2+

(suda)(0,1 M) + Cu(k)      tepkimesinin 
ölçülen hücre potansiyeli Ehücre = 1,139 volttur. Bu tepkime, standart 
şartlar altında gerçekleşseydi hücre potansiyelinin E0 hücre = 1,1 volt 
olması gerekirdi. 
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Aradaki bu farklılık nereden kaynaklanmış olabilir? Elektron çekme 
ve itme gücü arasındaki fark ne kadar büyükse hücre potansiyeli de 
o kadar büyüktür. Ancak redoks reaksiyonu zamanla dengeye ulaşır 
ve dengeye ulaştıkça yarı hücre potansiyelleri arasındaki fark gittikçe 
azalır. Hücre reaksiyonu dengeye ulaştığında hücre potansiyeli sıfır 
olur ve pil çalışmaz. O hâlde galvanik hücrede meydana gelen redoks 
reaksiyonu nasıl dengeye ulaşır?

Herhangi bir elektrodun standart indirgenme potansiyeli o 
elektrodun  kimyasal özelliğine bağlıdır. Çünkü standart indirgenme 
potansiyeli belirlenirken ortam şartları sabittir (25 oC’ta çözeltiler için 
1 M derişim, gazlar için 1 atm basınç). Ortam şartları değiştiği zaman 
elektrot potansiyelleri nasıl değişir? Kimyasal denge konusundan 
da hatırlayacağınız gibi Le Chatelier ilkesine göre; reaksiyona giren 
maddenin derişiminin artması reaksiyonu ürünler yönüne, reaksiyona 
giren maddenin derişiminin azalması ise reaksiyonu girenler yönüne 
doğru kaydırır. Benzer şekilde ürünün derişiminin azaltılması 
reaksiyonun ürünler yönüne, ürünün derişiminin artması ise reaksiyonu 
girenler yönüne doğru kaydırır. Buna göre bir galvanik hücrede yarı 
hücrelerde kullanılan çözeltilerin derişimlerinin değiştirilmesi dengeyi 
değiştirir. Dolayısıyla hücre potansiyeli de değişir. 

Bir redoks reaksiyonunun 25 oC’taki farklı derişimlerdeki hücre 
potansiyeli ile (E) aynı reaksiyonun standart hücre elektrot potansiyeli 
(E0) arasındaki ilişki Alman termodinamikçi Walter Nernst (Voltır Nerst) 
tarafından bulunmuştur. Nernst çalışmalarında derişimin elektrot 
potansiyeli üzerindeki etkisini araştırmıştır. Aşağıda bu ilişki kısaca 
bağıntılarıyla açıklanmıştır.

Şekil 4.7 Farklı derişimlerde çözelti içeren bir galvanik hücre

Resim 4.10 Walther Hermann 
Nernst (1864-1941) Alman kim-
yacı ve fizikçi

Ehücre = E0
hücre

 -           ln            bağıntısından hesaplanır.
R.T 
n.F

[A+]a

[B+]b

Şekil 4.7’deki galvanik hücrede gerçekleşen tepkime
aA(k) + bB+

(suda)    aA+
(suda) + bB(k)’dır.

A, B; Yarı reaksiyonlara katılan türlerin formülleri,

a, b; Yarı reaksiyonlara katılan türlerin mol sayısıdır.

Bu hücrenin elektrot potansiyeli;

A elektrot

Tuz köprüsü

A+ iyonu 
içeren çözelti

B+ iyonu 
içeren çözelti

Voltmetre

B elektrot

Pamuk

[A+] = Yükseltgenmenin olduğu yarı hücredeki çözeltinin derişimi

[B+] = İndirgenmenin olduğu yarı hücredeki çözeltinin derişimi
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E0 : Standart hücre potansiyeli

R  : İdeal gaz sabiti (8,314 JK-1mol-1)

T  : Sıcaklık (K)

n  : Yarı hücre reaksiyonunda alınan verilen elektron mol sayısı

F  : Faraday sabiti (96485 C)

In : Doğal logaritma (2,303 log)

“ln” yerine logaritma alarak 298 K sıcaklıkta “2,303 RT/F” terimi 
yerine “0,0592” yazdığımızda 25 oC’ta aşağıdaki eşitliği elde ederiz.

Ehücre = E0
hücre

 -                . log0,0592
    n

[A+]a

[B+]b

Cu(k) + Ag+
(suda) (1 M)    Cu+

(suda) (1 M) +  Ag(k) tepkimesinin 
25 oC’taki standart hücre potansiyelini Tablo 4.2’den faydalanarak 
bulunuz. Bulduğunuz değeri, 

a) [Ag+] = 0,1 M  ve [Cu+] = 0,01 M olduğu koşullardaki, 

b) [Ag+] = 0,1 M ve [Cu+] = 0,1 M olduğu koşullardaki,

c) [Ag+] = 0,01 M ve [Cu+] = 0,1 M olduğu koşullardaki hücre 
potansiyelleri ile karşılaştırınız.

Çözüm

Tabloya göre;

E0
Ag+/Ag(k)

 = +0,799 V

E0
Cu+/Cu(k)

 = +0,521 V’tur. Buna göre yarı reaksiyonlar ve toplam 
tepkime;

 Örnek

Katot:  Ag+
 + e

-    Ag(k)  

Anot: Cu(k)    Cu+
 + e

-   

Toplam: Ag+
(suda) + Cu(k)    Cu+

(suda) + Ag(k) dır.

Bu eşitliğe, Walther Nernst’ın onuruna Nernst Eşitliği denir. 

Bu eşitlikten de anlaşılacağı üzere indirgenmiş ve yükseltgenmiş tür 

derişimi eşit olduğu zaman log             = log 1 = 0 olacağı için hesaplanan 

elektrot potansiyeli, standart elektrot potansiyeli olur.

[A+]a

[B+]b

Standart hücre potansiyeli ise;

E0
hücre = E0

katot - E
0

anot 

E0
hücre = 0,799 V - 0,521V

E0
hücre = 0,278 V olur.

Ehücre = E0
hücre

 -               .log
0,0592
    n

[A+]a

[B+]b

eşitliğinden yararlanarak standart olmayan şartlardaki hücre potansi-rak standart olmayan şartlardaki hücre potansi-
yellerini hesaplayalım.
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Al(k) + Fe3+
(suda) (1 M)    Al3+

(suda) (1 M) +  Fe(k) tepkimesinin 
25 oC’taki standart hücre potansiyelini Tablo 4.2’den faydalanarak 
bulunuz. Bulduğunuz değeri, 

a) [Fe3+] = 0,1 M  ve [Al3+] = 0,01 M olduğu koşullardaki, 

b) [Fe3+] = 0,1 M ve  [Al3+] = 0,1 M olduğu koşullardaki,

c) [Fe3+] = 0,01 M ve [Al3+] = 0,1 M olduğu koşullardaki hücre 
potansiyelleri ile karşılaştırınız. 

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

a) 

Ehücre = 0,278 V - 0,0592 log 10-1

Ehücre = 0,278 V - 0,0592 (-1) 

Ehücre = 0,278 V + 0,0592

Ehücre = 0,3372 V

b) 

Ehücre = 0,278 V - 0,0592.log 1

Ehücre = 0,278 V - 0,0592.(0) 

Ehücre = 0,278 V - 0

Ehücre = 0,278 V

c) 

Ehücre = 0,278 V - 0,0592.log 101

Ehücre = 0,278 V - 0,0592.(1) 

Ehücre = 0,278 V - 0,0592

Ehücre = 0,2188 V olur.

Bulduğumuz sonuçlardan da anlaşılacağı üzere standart olmayan 
şartlardaki hücre potansiyeli; reaksiyona girenlerin ve ürünlerin 
derişimine bağlıdır. 

Girenlerin derişimi, ürünlerin derişiminden fazla olduğunda hücre 
potansiyeli artarken ürünlerin derişimi girenlerin derişiminden fazla 
olduğunda hücre potansiyeli azalır. Yani anot bölmesindeki çözeltinin 
derişimi arttırıldığında hücre potansiyeli azalırken, katot bölmesindeki 
çözeltinin derişiminin arttırılması durumunda hücre potansiyeli artar.

Ehücre = 0,278 V -               .log
0,0592
    1

0,01 M
 0,1 M

Ehücre = 0,278 V -              .log
0,0592
    1

 0,1 M
 0,1 M

Ehücre = 0,278 V -               .log
0,0592
    1

 0,1 M
0,01 M

Derişim Hücreleri

Nernst denklemine göre anot ve katot olarak aynı elektrot kullanılıp 
çözelti derişimleri eşit alınırsa pil potansiyeli sıfır olur, pil çalışmaz. Ancak 
iki yarı hücredeki çözeltilerin derişimleri farklı olursa standart hücre 
potansiyeli sıfır olmasına rağmen sadece iki yarı hücredeki çözeltilerin 
derişim farkı nedeniyle pil çalışır. Bu tür pillere derişim pilleri denir.

Şekil 4.8’de derişim farkından yararlanılarak yapılmış bir hücre 
görmektesiniz.
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Derişimleri farklı her iki ZnSO4 çözeltisine de çinko elektrot 
batırılmıştır. Derişimi fazla olan tarafta Zn2+ iyonları indirgenerek Zn 
metalini (katot); seyreltik tarafta da Zn metali yükseltgenerek Zn2+ 
iyonlarını (anot) oluşturur. Bu derişim pilinin yarı reaksiyonları

Katot: Zn2+
(suda) (1 M) + 2e-    Zn(k)

Anot: Zn(k)    Zn2+
(suda) (0,01 M) + 2e- dır.

Matematiksel olarak bu pilin pil potansiyelini Nernst denklemi ile 
hesaplayabiliriz.

Derişim pillerinin hücre potansiyelleri genellikle küçüktür. Yarı 
hücreler arasında derişim farkları azaldıkça hücre potansiyeli de azalır. 
Hücre potansiyeli her iki yarı hücredeki çözeltilerin derişim farkından 
kaynaklandığı için derişimler eşit olduğunda hücre potansiyeli sıfır olur 
ve pil çalışmaz.

Epil =  E0 -             .log 
0,0592
    2

[Zn2+
(seyreltik)]

[Zn2+
(derişik)]

Epil =
 0,0592 V 

Epil = 0 -           .log            0,01 M
  1 M

0,0592
    n

Şekil 4.8 Derişim hücresi

Zn elektrot

1 M ZnSO4

Voltmetre

0,0592

0,01 M ZnSO4

Zn elektrot

Tuz köprüsü

Pamuk

 Derişim pillerinde istemli de-pillerinde istemli de-
ğişme, seyreltik çözelti oluştu-
racak yöne doğrudur. 

Epil =
 -              log            

0,0592
   n

 [seyreltik]
  [derişik]

 Derişim pilleri için genel olarak 
kullanılan formül aşağıda veril-
miştir.

Yukarıdaki derişim pilinin;

a)  Anot ve katot tepkimelerini yazınız.

 Örnek

Ag elektrot

Voltmetre

0,01 M AgNO3 1 M AgNO3

Ag elektrot

I. kap II. kap

Tuz köprüsü

Pamuk
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 Derişim pillerinde  derişimi 
düşük olan çözeltinin bulun-
duğu yarı hücrede yükselt-
genme; derişimi büyük olan 
çözeltinin bulunduğu yarı 
hücrede indirgenme olur.

b)  Pil potansiyelini Nernst denklemi ile hesaplayınız.

Çözüm

a)  Derişim pillerinde istemli değişmenin yönü, seyreltik çözelti 
oluşturacak yönde olduğu için II. kapta indirgenme, I. kapta 
yükseltgenme gerçekleşecektir. Buna göre katot ve anot 
tepkimeleri

Katot: Ag+
(suda) (1 M) + e-    Ag(k)

Anot: Ag(k)    Ag+
(suda) (0,01 M) + e- dir.

b) Nernst denklemine göre pil potansiyeli

Epil =  E0 -             log 
0,0592
    n

[Ag+
(seyreltik)]

[Ag+
(derişik)]

Epil =
 0 -             log            Epil =

 0,1184 V tur. 
0,01M
  1 M

 0,0592
    1

Aşağıda verilen hücreyi inceleyerek;

a) Anot ve katot tepkimelerini yazınız.

b) Pil potansiyelini Nernst denklemi ile hesaplayınız.

c) I. ve II. kaplarda ne gibi değişikliklerin meydana gelebileceğini 
tartışınız.

ç) Pil potansiyeli sıfır olduğunda, pil tekrar çalıştırılmak istenirse 
neler yapılabilir? Tartışınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Cu elektrot

1 M CuSO4 0,01 M CuSO4

Cu elektrot

I. kap II. kap

Tuz köprüsü

Pamuk



3.
BÖLÜM

ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
Resimde görülen otomobil son günlerde adından sıkça bahsedilen Hibrit’tir. Oldukça yüksek 

yakıt tasarrufu sağlayan, çevre dostu, birçok ülkede kullanılması teşvik edilen bir araçtır.

Hibrit, melez anlamına gelmektedir. Hem benzinle hem de pille çalışma özelliğine sahip olan bu 
araçlara bu nedenle hibrit adı verilmiştir. 

Acaba bu araçlarda ne tür piller kullanılmıştır? Bütün piller aynı özelliklere mi sahiptir? Kullanılan 
pillerin hangi özelliklere sahip olması istenir?

İçerik
1. Galvanik Hücrelerin Çalışma 

İlkesi

2. Pil Çeşitleri

• Kuru Piller

      Zn-MnO2 pili

      Cıva Pili

• Kurşunlu Akümülatör(Akü)

• Katı-Hâl Lityum Pilleri

3. Elektroliz ve Standart Elektrot 
Potansiyelleri

• Suyun Elektrolizi

4. Endüstriyel Elektroliz 
Uygulamaları
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3.1. Galvanik Hücrelerin Çalışma İlkesi
Galvanik hücreler nasıl elektrik enerjisi üretir? Galvanik hücrelerdeki  

iki yarı reaksiyon neden ayrı ayrı kaplarda gerçekleştirilir? Tuz 
köprüsünün görevi nedir?

Bildiğiniz gibi galvanik hücreler, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine 
dönüştürüldüğü sistemlerdir ve bu sistemlere gündelik dilde pil adı 
verilir.

Bir Zn elektrot, yandaki resimde görüldüğü gibi CuSO4 çözeltisine 
daldırılırsa Zn metali; Zn2+ iyonuna yükseltgenirken, çözeltideki Cu2+ 
iyonu Cu’a indirgenir (Resim 4.11). Bu olayın tepkimesi aşağıdaki 
denklemde gösterildiği gibidir.

Zn(k) + Cu2+
(suda)    Zn2+

(suda) + Cu(k)

Ancak bu sistemde elektronlar Zn metalinden Cu2+ iyonuna 
aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde, kullanılabilir bir elektrik enerjisi 
elde edilemez.

Oysaki elektrik üretebilmek için sabit bir elektrik akımı oluşturulmalıdır. 
Bu nedenle galvanik hücreler iki yarı hücreden oluşur. Yarı hücreler, 
iletken bir tel ve tuz köprüsüyle birbirine bağlanır. Pillerde kullanılabilir 
bir elektrik enerjisinin nasıl oluştuğunu anlamak için çinko elektrodun 
ZnSO4 çözeltisine, bakır elektrodun CuSO4 çözeltisine daldırıldığı 
aşağıdaki galvanik hücreyi inceleyelim. 

 Galvanik hücre çalıştıkça 
anot çevresinde pozitif yük yo-
ğunluğu, katot çevresinde ise 
negatif yük yoğunluğu artar.

Resim 4.11 Zn levha, CuSO4 
çözeltisine daldırılırsa Zn me-
talinin Zn2+ iyonuna yükselt-
gendiği; Cu2+iyonlarının ise Zn 
levha üzerinde metalik Cu ola-
rak toplandığı gözlenir.

(a)

Zn levha

CuSO4
çözeltisi

metalik Cu

Zn2+
 iyonları 

içeren çözelti
(b)

Hatırlayacağınız gibi yukarıdaki galvanik hücrede Zn elektrot anot, 
Cu elektrot ise katottur. Anot ve katotta gerçekleşen iki yarı hücre 
reaksiyonunu şu şekilde yazmıştık:

Anot: Zn(k)    Zn2+
(suda) + 2e-  (Yükseltgenme)

Katot: Cu2+
(suda) + 2e-  Cu(k) (İndirgenme)

Anotta Zn’nun Zn2+ iyonuna yükseltgenmesi ile iki elektron açığa 
çıkar. Bu sırada çözeltideki pozitif yük yoğunluğu artar. Yükseltgenme 
ile açığa çıkan elektronlar dış devreye aktarılır. İletken telden yapılan dış 
kabloda elektron yoğunluğu artar. Dış kablonun katot bölmesine yakın 
ucundan iki elektron bakır elektrot ile çözelti ara yüzeyinde çözeltideki 
Cu2+ iyonlarını Cu’a indirger. 

Şekil 4.9 Galvanik hücre (pil)

Tuz köprüsü

Voltmetre

Zn elektrot

elektrik 
akım yönü

elektrik 
akım yönü

1 M ZnSO4 
çözeltisi

1 M CuSO4 
çözeltisi

Cu elektrot
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 Tuz köprüsü anot ve katotta 
oluşan kutuplanmayı önle-
mek içindir. Dolayısıyla yük-
seltgenme sonucu açığa çı-
kan elektronların katot bölü-
müne geçmesi ile ilgisi yok-
tur. Elektronlar çözelti içeri-
sinde bağımsız olarak hare-
ket edemezler. 

Dolayısıyla zamanla çözeltideki Cu2+ iyonları yoğunluğu azalır, 
negatif yük yoğunluğu ise artar. Böylece dış devre tamamlanmış olur 
ve elektrik akımı bu şekilde gerçekleşir.

Ancak pozitif yükün anotta, negatif yükün ise katotta kutuplanması 
sonucunda pilde kısa devre olur, yani pil çalışmaz. Pilde meydana 
gelebilecek bu kutuplanmayı önlemek için Şekil 4.9’da görüldüğü gibi tuz 
köprüsü veya Şekil 4.10’da olduğu gibi yarı geçirgen zar kullanılır. Tuz 
köprüsünde; KCl veya NH4NO3 gibi, iyonları elektrotlarla ve çözeltideki 
diğer iyonlarla reaksiyon vermeyen doymuş tuz çözeltileri kullanılır. Tuz 
köprüsü aracılığıyla katyonlar (NH4

+ veya K+) katoda doğru, anyonlar 
ise (NO3

- veya Cl-) anoda doğru hareket ederek nötralizasyon sağlar. 
Böylece kutuplanma (polarizasyon) önlenmiş olur.

 Tuz köprüsü olmasaydı anot çevresinde pozitif yük yoğunluğu, 
katot çevresinde ise negatif yük yoğunluğu nedeniyle pil çalışamaz hâle 
gelirdi. 

Katot ve anot terimleri, katyon ve anyon terimlerinden değil; 
katyon ve anyon terimleri, katot ve anottan türemiştir. Katot ve anot 
kavramları, yük temelinde değil; gerçekleşen elektrokimyasal değişim 
yani yükseltgenme ve indirgenme temelinde adlandırılır. Bu nedenle 
katyonların katotta, anyonların ise anotta toplandığı (bir anyonun 
katoda yaklaşamayacağı yanılgısı) düşünülmemelidir. Örneğin, bir 
anyon olan kromat(CrO4

2-), katotta indirgenerek Cr3+ veya metalik Cr 
oluşturabilmektedir.

Elektrotlar arasındaki potansiyel farkı nedeniyle anottan katoda 
doğru elektrik akımı oluşur. Anot ve katot arasındaki elektriksel 
potansiyel farkına; hücre gerilimi, pilin elektromotor kuvveti (emk) 
veya pil potansiyeli denir ve Epil ile gösterilir. Elektrokimyasal pillerin 
gösterimi için hücre diyagramı kullanılır. 

Hücre diyagramında tek düşey çizgi, faz sınırını; çift düşey çizgi ise 
tuz köprüsünü gösterir. Pil şemasında önce anot, daha sonra anottan 
katoda doğru meydana gelen olaylar sırasına göre hücre diyagramı 
yazılır. 

Yarı geçirgen zar

Şekil 4.10 Yarı geçirgen zar 
kullanılarak hazırlanmış gal-
vanik hücre

Zn(k)  Zn2+
(suda) (1M)     Cu2+

(suda) (1M)  Cu(k) 

Anot KatotTuz 
Köprüsü

Bu hücre diyagramında anlatılmak istenen şudur: Anotta Zn metali, 
Zn2+ iyonuna yükseltgenir. Aradaki tuz köprüsü ile iki yarı hücre 
arasındaki yük dengesi sağlanır. Katotta ise Cu2+ iyonları metalik Cu’a 
indirgenir.

Galvanik hücre elektrik akımı üretirken zamanla pil potansiyelinin 
nasıl değiştiğini irdeleyelim. Şekil 4.9’daki Zn/Cu galvanik hücresinde 
reaksiyon yürüdükçe başlangıçta 1,1 V olan standart hücre potansiyeli 
sürekli düşer ve hücre reaksiyonu dengeye yaklaşırken sıfıra gider. 
Hücre dengedeyken her iki yarı hücrede ileri ve geri reaksiyon hızları 
eşit, hücre potansiyeli sıfırdır. 

Pil çalışırken elektrotlarda ve çözelti ortamlarında ne gibi değişiklikler 
meydana geldiğini aşağıdaki Mg/Ag galvanik hücresi üzerinde de 
inceleyelim.
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I. kapta;

• Mg elektrotun zamanla kütlesi azalır.

• Mg elektrot dış devreye elektron verir.

• Çözeltiye Mg2+ iyonları geçer.

• Çözeltide (+) yüklü iyonlar fazlalaşır.

• Tuz köprüsünden (-) yüklü iyonlar gelmeye başlar.

II. kapta;

• Ag elektrot dış devreden elektron alır.

• Ag elektrotun zamanla kütlesi artar.

• Çözeltideki (-) yüklü iyonlar fazlalaşır.

• Tuz köprüsünden (+) yüklü iyonlar gelmeye başlar.

Şekil 4.11 Mg/Ag galvanik hücresi

Pil şeması şu şekildedir:

Mg(k)  Mg2+
(suda) (1M)     Ag+

(suda) (1M)  Ag(k) 

Bu galvanik hücrede redoks tepkimesi süresince anot bölmesinde 
Mg2+ iyonlarının derişimi artarken, buna bağlı olarak Mg elektrotunun 
indirgenme potansiyeli de artar. Katot bölmesinde ise Ag+ iyonlarının 
derişimi zamanla azalırken indirgenme potansiyeli gittikçe azalır. 
Dolayısıyla anot ve katotun indirgenme potansiyeli değerleri gittikçe 
birbirine yaklaşır.

Bir süre sonra ileri tepkime ve geri tepkime hızı birbirine eşit 
olduğunda yani dengeye ulaşıldığında indirgenme potansiyelleri 
arasındaki fark sıfır olur. Bu ise pilin bitmesi anlamına gelir. Eğer bu 
pilin yeniden çalışması istenirse yarı hücreler arasında potansiyel fark 
oluşmasına neden olacak bir etki yapmak gerekir.

Mg elektrot

Tuz köprüsü

Ag elektrot

Voltmetre

1 M Mg(NO3)2 
çözeltisi

I. kap

1 M AgNO3 
çözeltisi

II. kap

Mg Mg2+ e-
Ag+

Ag

3,17 V
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Daha önce pil potansiyelinin, deneysel olarak voltmetre ile 
ölçülebildiğini ve matematiksel olarak da E0

pil =  E0
katot - E0

anot 
bağıntısından pilin elektromotor kuvvetinin (standart pil potansiyeli) 
hesaplandığını öğrendiniz. Mg/Ag galvanik hücresinin standart 
şartlardaki pil potansiyelini hesaplayalım.

Mg/Ag galvanik hücresinin anot ve katot yarı tepkimeleri şu şekildedir:

Anot:  Mg(k)    Mg2+
(suda) + 2e-  E0

Mg2+/Mg = -2,37 V

Katot:Ag+
(suda) + e-  Ag(k)   E0

Ag+/Ag  = +0,80 V

Her iki yarı reaksiyondaki elektron sayılarını eşitlemek için katot 
reaksiyonu 2 katsayısı ile çarpılır. Ancak standart elektrot potansiyeli 
bundan etkilenmez.

Pil potansiyeli,

E0
pil  = E0

katot - E
0

anot

= 0,80 V - (-2,37 V)

= 3,17 V’tur.

Anot ve katot tepkimeleri, taraf tarafa toplanarak toplam pil tepkimesi 
bulunur. Yarı hücrelerin standart indirgenme potansiyelleri farkı ile 
standart pil potansiyeli hesaplanır.

Bir pildeki yarı hücrelerin cinsi ve pilin büyüklüğü pilin hangi 
özelliklerini etkiler? Bunu anlayabilmek için farklı pil örneklerinden 
birkaçının pil potansiyellerini kıyaslayarak anlamaya çalışalım.

Mg(k) + 2Ag+
(suda)

   Mg2+
(suda) + 2Ag(k)  E0

pil = 3,17 V

Zn(k) + Cu2+
(suda)

   Cu(k) + Zn2+
(suda)   E0

pil = 1,10 V   

Mg(k) + Cu2+
(suda)

   Cu(k) + Mg2+
(suda)  E0

pil = 3,20 V

Yukarıda verilen üç ayrı galvanik pilin standart hücre potansiyelleri 
birbirinden farklıdır. Çünkü pillerde kullanılan yarı hücrelerin cinsi 
birbirinden farklıdır. Yarı hücrelerin cinsinin farklı olması standart elektrot 
potansiyelini etkiler. Bunun sebebi ise her bir elektrodun standart 
indirgenme potansiyelinin farklı değerde olmasıdır.

Galvanik hücrelerin büyüklüğü (elektrot kütlesi ve çözelti hacmi) 
derişim sabit kalmak kaydıyla pil potansiyelinde herhangi bir değişiklik 
yapmaz. Sadece pilin çalışma süresini değiştirir. Galvanik hücre 
büyüdükçe pilin çalışma süresi artar.

Anot: Mg(k)    Mg2+
(suda) + 2e- 

Katot: 2Ag+
(suda) + 2e-  2Ag(k)  

Toplam: Mg(k) + 2Ag+
(suda)    Mg2+

(suda) + 2Ag(k) 
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Al ve Fe’in standart indirgenme potansiyelleri;

Al3+
(suda) + 3e-  Al(k)  E0 = -1,66 V

Fe3+
(suda) + e-  Fe2+

(suda)  E0 = +0,77 V

Yukarıdaki şekilde verilen elektrokimyasal hücre için aşağıdaki 
soruları cevaplayınız.

a) Yükseltgenme-indirgenme yarı reaksiyonları ve toplam pil 
tepkimesini yazarak standart pil potansiyelini bulunuz. 

b) Hangi elektrodun anot, hangi elektrodun katot olduğunu 
belirleyiniz.

c) Hangi elektrodun kütlesi azalır? Belirleyiniz.

ç) Hangi elektrot dış devreden elektron alır?

d) Hangi kaptaki negatif iyon konsantrasyonu artar?

e) Hangi kaba tuz köprüsünden negatif iyonlar gelir?

f) Pil şemasını yazınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Tuz köprüsü

Al elektrot

1 M Al2(SO4)3 çözeltisi

I. kap

1 M Fe2(SO4)3 çözeltisi

II. kap

Fe elektrot

Voltmetre
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Zn-MnO2 pili el feneri ve transistörlü radyolarda kullanılan, sıvı 
bileşeni olmayan en çok bilinen pillerdendir. Kesiti Şekil 4.12’de verilen 
bu pilin, koruyucu dış tabakasının altında bir çinko kap yer alır. Çinko 
kap, aynı zamanda anot görevi yapmaktadır. Çinko kabın içi; NH4Cl, 
MnO2 ve karbon tozu içeren yaş bir pasta ile doldurulmuştur. Bu 
karışımın içinde ise karbon çubuk yer alır. Karbon çubuk, katot görevi 
yapmaktadır. 

Zn-MnO2 pilinin potansiyeli yaklaşık 1,5 volttur. Bu pilin dezavantajı 
ise çalıştıkça potansiyelinin düşmesidir. Bu pildeki redoks reaksiyonları 
aşağıdaki gibidir.

Anot: Zn(k)    Zn2+
(aq) + 2e-

Katot: 2MnO2(k) + 2NH4
+

(aq) + 2e-    Mn2O3(k) + 2NH3(aq) + H2O(s)

Katot reaksiyonu sonucunda meydana gelen NH3, Zn2+ iyonuyla 
reaksiyona girerek [Zn(NH3)4]

2+ kompleksini oluşturur. Pil tepkimesi 
sonucunda kompleks oluştuğu için, bu kuru pilin basit bir pil reaksiyonu 
yazılamaz. Tepkime tersinmez olduğu için bu pilin şarj edilmesi mümkün 
değildir. 

3.2 Pil Çeşitleri
Bütün pillerin elektrik enerjisi sağlama kapasiteleri eşit midir? Bazı 

piller şarj edilebilir (yeniden doldurulabilir) olduğu hâlde, bazı piller 
neden şarj edilemez?

Piller; doğru akım kaynağı olarak kullanılabilen elektrokimyasal 
hücre veya hücreler serisidir. Çalışma ilkesi bakımından galvanik 
hücrelere benzerler. Ancak pilin tuz köprüsü gibi ek parçalara ihtiyacının 
olmaması gibi üstünlükleri vardır. Yaygın olarak kullanılan bazı pillerin 
çalışma ilkelerini inceleyelim.

Kuru Piller

Zn-MnO2 Pili
Resim 4.12 Bir Zn-MnO2 pili

Kuru pil, 1866 yılında Fransız mühendis Georges Leclanché 
tarafından keşfedilmiştir. Bu nedenle kuru pile, Leclanché hücresi 
veya Leclanché pili adı verilmiştir. Bu pilde kullanılan elektrolit nemli 
olmasına rağmen Daniell pili gibi elektrolitleri sulu çözelti olan pillerle 
karşılaştırıldığında kuru pil olarak adlandırılır. Aşağıdaki şekilde kuru 
pilin yapısı gösterilmektedir.

Çinko kap (anot)

Elektrolitik pasta

Karbon çubuk (katot)

Koruyucu dış tabaka

Şekil 4.12 Pilin iç yapısı
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Anot:  Zn(k)    Zn2+
(suda) + 2e-

  Zn2+
(suda) + 2OH-

(suda)    Zn(OH)2(k)

  Zn(k) + 2OH-
(suda)    Zn(OH)2(k)+ 2e-

Çinko bazik ortamda asidik ortama göre daha yavaş tepkime verdiği 
için pil potansiyeli daha uzun süre korunur. Bu nedenle bazik piller 
fotoğraf makinesi ve oyuncaklar gibi yüksek güç gerektiren araçlarda 
kullanılır.

Zn-MnO2 pilinde NH4Cl yerine elektrolit olarak NaOH ya da KOH’in 
kullanıldığı bir başka kuru pile bazik pil (alkali pil) adı verilir. Katot 
tepkimesi yukarıdakinin aynısıdır. Anot tepkimesi ise aşağıdaki gibidir.

Şekil 4.13’te kesiti verilen cıva pilinde de kullanılan çinko kap anot 
olarak işlev görür. Katot olarak cıva(II) oksit, elektrolit olarak KOH 
çözeltisi kullanılır. Gözenekli bir madde tarafından soğurulan elektrolit, 
elektrotları birbirinden ayırır. Bu pilin anot ve katodunda aşağıdaki yarı 
reaksiyonlar gerçekleşir.

Anot:  Zn(k) + 2OH-
(suda)    ZnO(k) + H2O(s) + 2e-

Katot:  2e- + HgO(k) + H2O(s)    Hg(s) + 2OH-
(suda)

Toplam:  Zn(k) + HgO(k)    Hg(s) + ZnO(k)

Pilin çalışması esnasında elektrolit bileşiminde herhangi bir değişiklik 
olmaz. 1,35 V olan pil potansiyeli diğer kuru pillerin potansiyeline göre 
daha uzun süre sabit kalır. Kapasiteleri daha büyük, ömürleri uzundur. 
Bu piller, düğme pil olarak da bilinir. Elektronik hesap makinalarında, 
saatlerde, işitme cihazlarında ve kalp pillerinde kullanılır. 

Genellikle otomobillerde kullanılan kurşunlu akümülatör 6 tane seri 
hâlde bağlanmış hücre içerir. Anot olarak Pb plakalar, katot olarak da 
PbO2 plakalar kullanılır. Anot ve katodun her ikisi de elektrolit görevini 
gören sulu H2SO4 çözeltisine daldırılır. Kısa devreyi önlemek için anot 
ve katot plakaları yalıtkan bir tabaka ile birbirinden ayrılır. 

Kurşunlu Akümülatör (Akü)

Tıpta ve elektronik sanayinde kullanılan bir başka kuru pil de cıva 
pilidir.

Cıva Pili

Zn tableti 
(anot)

Ayırıcı
HgO tableti (katot)

İç çelik kap
Dış çelik kap

KOH çözeltisi 
(elektrolit)

Anot 
başlığı

Şekil 4.13 Cıvalı düğme pilin yapısı

Resim 4.13 Cıvalı düğme pil
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Tepkime tersinir olduğu için kurşunlu akümülatörler şarj edilebilir.  
Bir pilin şarj edilebilmesi demek anot ve katoda dıştan güç kaynağı 
bağlanarak istemli elektrokimyasal reaksiyonun ters çevrilmesi demektir. 
Ancak kullanım sırasında H2SO4 harcandığı için zamanla elektrolitteki 
H2SO4 derişimi azalır. Çözeltinin yoğunluğu ölçülerek akümülatörün ne 
kadar boşaldığı belirlenebilir.

Kurşunlu akümülatörler, kullanılmasalar da kendiliğinden 
boşalabileceğinden ara sıra şarj edilmelidirler.

Anot:    Pb(k) + H2SO4(aq)    PbSO4(k)+ 2H+ + 2e-

Katot:    PbO2(k) + H2SO4(aq) + 2H+
(aq)+ 2e-  PbSO4(k)+ 2H2O(s)

Toplam: Pb(k) + PbO2(k)+ 2H2SO4(aq) 2PbSO4(k)+ 2H2O(s)

Anot ve katotta meydana gelen tepkimeler ve toplam pil tepkimesi 
şu şekildedir: 

 Kurşunlu akünün hücrelerindeki 
yarı tepkimeler iki adımda gerçekle-
şir:

1. Anotta Pb’un, Pb2+ iyonuna 
yükseltgenmesi katotta ise 
PbO2’in, Pb2+ iyonuna in-
dirgenmesi.

2. Her bir elektrotta PbSO4’ın 
çökmesi.Şekil 4.14 Kurşunlu Akümülatör

H2SO4 elektroliti

Sert plastik kap

Katot
Anot Çıkarılabilir tıpa

Negatif plakalar (katot kafes)

Pozitif plakalar (anot kafes)

Normalde akümülatörlerin her bir hücresindeki potansiyel 2 V’tur. Altı 
hücreden toplam 12 V elektriksel potansiyel elde edilir. Aküler motorlu 
araçların ateşleme devrelerine ve diğer aksamlarındaki elektrikle 
çalışan cihazlarına elektrik sağlamada kullanılırlar. Hücre sayısı artırılıp 
azaltılarak farklı voltajlarda elektrik elde edilebilir. 

Katı-Hâl Lityum Pili

Cep telefonlarında, kameralarda, dizüstü bilgisayarlarda şarj 
edilebilir lityum pilleri kullanılır.

Aşağıda bir katı hâl lityum pilini şematik olarak görmektesiniz. 

Resim 4.15 Dizüstü bilgisayarlarda 
kullanılan lityum pili

Resim 4.14 Cep telefonlarında 
kullanılan lityum pili

Şekil 4.15 Lityum Pili

Katot

TiS2

Katı elektrolit

Li+
Li

Anot

Li    Li+ + e- TiS2 + e-
    TiS2

-
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Yakıt Pilleri 

Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında öncelikli olarak kullanılan 
fosil yakıtları çevre kirliliği, küresel ısınma, kaynakların tükenmeye yüz 
tutması gibi nedenlerle sorun yaratmaktadır. 

Bu sorunlar bilim insanlarının yeni araştırmalar yapmalarını 
sağlamıştır. Araştırmalar sonucunda bulunan yakıt pilleri; yüksek enerji 
verimleri, çevre ve gürültü kirliliğine neden olmamaları, hareketli parça 
içermemeleri, modüler olmaları, yakıt ve yerleşim esnekliğine sahip 
olmaları ve kesintisiz güç sağlayabilmeleri gibi çok sayıda avantaj 
sunar.

Yakıtın kimyasal enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren 
elektrokimyasal cihazlara yakıt pilleri denir. Aşağıdaki şekilde bir 
hidrojen-oksijen yakıt pilini şematik olarak görmektesiniz.

Bu pilde gerçekleşen anot-katot tepkimeleri ve toplam tepkime şu 
şekildedir.

Bu pilin diğer pillerden farkı elektrolit olarak katı madde 
kullanılmasıdır. Polimer yapısındaki bu katı madde, iyonların geçişini 
sağlarken elektronların geçişini engeller.

Tablo 4.2’deki standart elektrot potansiyellerini incelediğinizde 
en düşük elektrot potansiyelinin lityuma ait olduğunu görürsünüz. Bu 
nedenle lityum anot olarak kullanılır. Lityum, hafif bir metal olup 1 mol 
(6,941 g mol-1) Li 1 mol elektron oluşturur. Katot olarak da TiS2 veya 
V6O13 kullanılır. Bu pillerin potansiyeli 3V olabilmektedir.

Anot: Li(s)    Li+ + e-

Katot: TiS2
 + e-    TiS2

-

Toplam:  Li + TiS2 
   Li+ + TiS2

-

Katı hâl lityum pilleri, kurşunlu akümülatörler gibi şarj edilebilmektedir. 
Ama akümülatörler kadar uzun ömürlü olmamaları bir dezavantajdır.

 Okuma Metni

Katı hâl lityum pillerinin şarj 
ömürlerinin zamanla azalma-
sının sebebini araştırınız.

             Araştırma

Yakıt pili

Hidrojen

Güç 
kaynağı

SuÇıkan fazla 
hidrojen ye-
niden kullanı-
labilir.

E
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Bu pil, yakıt ve O2 sağlandığı sürece elektrik üretmeye devam eder.  
Tepkimede oluşan su önemli bir üründür. Hidrojen-oksijen yakıt pilleri 
uzay araçlarında başarıyla kullanılmaktadır. Hidrojen-oksijen yakıt 
pillerinden başka yakıt pilleri de vardır. 

Yakıt pillerindeki kimyasal dönüşüm sırasında miktarı ile yakıt pili 
türüne bağlı olarak ısı üretimi de gerçekleşmekte ve böylece yakıt 
pilinden elde edilen toplam verim artmaktadır. Yakıt pili sistemleri, yakıt 
pili türüne bağlı olarak yaklaşık %40-60 elektriksel verime sahiptir ve 
açığa çıkan ısının değerlendirilmesi durumunda ise toplam verim 
%80’e kadar çıkmaktadır. 

      Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.

Anot: 2H2(g) + 4OH-
(suda)    4H2O(s) + 4e-

Katot: O2(g)+ 2H2O(s) + 4e-    4OH-
(suda)

Toplam:  2H2(g) + O2(g) 
   2H2O(s)

3.3 Elektroliz ve Standart Elektrot Potansiyelleri
1 atm ve 25 oC’ta, 2Na+

(suda) + 2Cl-(suda)    2Na(k) + Cl2(g)
redoks tepkimesinin Tablo 4.2’den faydalanarak istemli olup olmadığını 
bulalım. 

2/Na+
(suda) + e-

    Na(k)  E0
Na+/Na = -2,71 V

2Cl-(suda)    Cl2(g) + 2e-
   E0

Cl2/Cl- = +1,359 V

2Na+
(suda) + 2Cl-(suda)    2Na(k) + Cl2(g) 

E0
pil  = E0

katot - E
0

anot

 = -2,71 V - (+1,359 V)

 = -4,069 V

Bulduğumuz E0
pil değeri sıfırdan küçük olduğuna göre istemsiz bir 

tepkimedir. İstemsiz redoks tepkimelerini nasıl istemli hâle getirebiliriz? 
NaCl’den metalik Na ve Cl2 gazı elde edebilmek için ne yapılabilir?

İstemli olmayan bir redoks reaksiyonu gerçekleştirmek için sisteme 
dışarıdan bir potansiyel (gerilim, voltaj) uygulanması gerekir. Eğer 
dışarıdan uygulanan gerilim hücre potansiyelinden biraz büyük ise, 
tepkime ileri yönde kendiliğinden yürür. Bildiğiniz gibi bu olaya elektroliz 
denir. Hesaplanan hücre potansiyeli elektroliz için gerekli minimum 
gerilim  hakkında fikir verir. Yani elektrolizin daha hızlı ve sağlıklı bir 
biçimde gerçekleşebilmesi için hesaplanandan daha yüksek bir gerilim 
uygulanması gerekir. Buna aşırı gerilim denir.

Suyun Elektrolizi: 

1 atm ve 25 oC sıcaklıkta suyun bileşenlerine ayrılma tepkimesi 
kendiliğinden gerçekleşemez. Çünkü;

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

tepkimesi istemli değildir. Bu reaksiyonun gerçekleşebilmesi için 
dışarıdan enerji verilmesi gerekir. Şekil 4.16’da suyun elektroliz 
işleminde kullanılan Hoffman voltametresini görmektesiniz. 
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Resim 4.16 Suyun 
elektrolizi için kullanılan 
Hoffman voltametresi

Hoffman voltametresinde platin veya paslanmaz çelikten yapılmış 
elektrotlar kullanılır. Saf suyun elektrolizi oldukça yavaş olduğundan 
elektrolizi hızlandırmak için sülfürik asit, potasyum hidroksit gibi 
elektrolitler kullanılabilir. Ancak elektroliz sırasında kullanılan sülfürik 
asit veya potasyum hidroksitin miktarında net bir tükenme olmaz. 0,1 M 
H2SO4 içerisinde suyun elektrolizi kolaylıkla gerçekleşir. Anot ve katotta 
gerçekleşen tepkimeler aşağıdaki gibidir.

O2(g) + 4H+
(suda) + 4e-

    2H2O(s)
 

2H+
(suda)

 + 2e-    H2(g)  

Anot ve katot yarı reaksiyonlarını toplayarak toplam tepkimeyi 
bulalım. Elektron sayılarını eşitlemek için anot tepkimesi 2’ye bölünür.

Anot:  H2O(s)       O2(g)+ 2H+
(suda)+ 2e-

            
 E0

O2(g)/H2O= +1,23 V

Katot:  2H+
(suda)

 + 2e-    H2(g)                       E
0

H+/H2(g)
 = 0,000 V

Toplam: H2O(s)
    H2(g)   +    O2(g) 

E0
pil  = E0

katot - E
0

anot

 = 0,000 V - (+1,23 V)

 = -1,23 V

Toplam redoks reaksiyonunun standart hücre potansiyeli negatif 
olduğu için tepkime ileri yönde istemsizdir. Ancak tepkime ters yönde 
istemlidir. Hoffman voltametresinde elde edilen hidrojen ve oksijen 
gazları biraraya getirilirse kendiliğinden su oluşur. O hâlde elektroliz 
istemsiz redoks tepkimelerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Suyun elektrolizi sonucunda elde edilen hidrojen ve oksijen gazlarının 
hacimleri birbirine eşit değildir. 

2H2O(s)
     2H2(g)  + O2(g)  tepkimesine göre açığa çıkan hidrojen 

gazı oksijen gazının iki katıdır.

Avogadro kanununa göre farklı gazların aynı hacimde eşit sayıda gaz 
molekülü içerdiğini biliyoruz. Hoffman voltametresinde gerçekleştirilen 
suyun elektrolizi sonucunda anotta oluşan O2 gazının hacmi katotta 
oluşan H2 gazının yarısı kadardır. 

1
2

1
2

Şekil 4.16 Hoffman Voltametresi

Pt elektrot

Musluk

Hidrojen Oksijen

AnotKatot
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Faraday elektroliz kanununa göre, suyun elektrolizinde yükseltgen-nde yükseltgen-
me ve indirgenmenin olduğu elektrotlarda ayrılan madde miktarı bu 
maddelerin Eş değer kütleleriyle doğru orantılıdır. Örneğin suyun elekt-
rolizinde devreden 1 F elektrik yükü geçerse; 0,5 mol O2 gazı ve 1 mol 
H2 gazı oluşur. Dolayısıyla O2 gazının hacmi H2 gazının hacminin yarısı 
kadardır. 

Elektroliz olaylarında elektroliz edilen maddelerin standart indirgenme 
potansiyellerinden ve Faraday elektroliz kanunlarından faydalanarak 
elektrotlarda biriken maddelerin cinsini ve miktarını bulabiliriz.

Resim 4.17 Anoda bir kibrit 
yaklaştırılırsa kibritin daha parlak 
bir alevle yandığı gözlenir.

Suyun normal koşullardaki elektrolizi sonucunda katotta 5,6 L gaz 
toplanıyor. Tablo 4.2’den yararlanarak

a) Tablo 4.2’den yararlanarak anotta ve katotta toplanan gazların 
hangisi olduğunu belirleyiniz.

b) Anotta toplanan gazın hacmini bulunuz.

c) Bu elektroliz işlemi için gerekli olan elektrik yükü miktarını 
bulunuz.

Çözüm

a) Tabloya göre E0
O2(g)/H2O= +1,23 V ve E0

H+/H2(g)
 = 0,000 V’dur. 

Standart elektrot potansiyellerini dikkate aldığımız zaman elektroliz 
işleminde katotta biriken gaz H2, anotta ise O2’dir.

b) Katotta 5,6 L hidrojen gazı biriktiğine göre anotta biriken 
oksijen gazı; 

2H2O(s)
     2H2(g) + O2(g) tepkimesine göre;

c) Bu elektroliz işleminde gerekli olan elektrik yükü miktarını 
hesaplamak için katot tepkimesinden yararlanarak devreden geçen 
elektronun mol sayısını bulalım.

 Örnek

2 L H2 ile   1 L O2 oluştuğuna göre

5,6 L H2 ile                      X

X =                          = 2,8 L  O2 olarak hesaplanır.5,6 L x 1L
     2 L

4H+ + 4e-
    2H2(g) yarı tepkimesine göre

1 mol gaz N.K’da  22,4 L hacim kaplarsa

X     5,6 L hacim kaplar.

X =                       = 0,25 mol H2
  5,6 L x 1mol
     22,4 L

4 mol e- devreden geçtiğinde  2 mol H2 gazı oluşursa

X      0,25 mol H2 gazı oluşur.

X =                                   = 0,5 mol e-0,25 mol x 4 mol e- 
      2 mol
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3.4 Endüstriyel Elektroliz Uygulamaları
Metaller, doğada saf elementel hâlde bulunmazlar. Genellikle 

bileşikleri hâlinde bulunurlar. Bu nedenle saf metal elde edebilmek 
için çeşitli saflaştırma yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerden biri 
de elektrolizdir. Elektroliz yöntemiyle saf metal elde etme işlemine 
elektrometalürji adı verilir. Örneğin endüstride oldukça geniş bir 
uygulama alanı olan bakır metali; çinko, demir, gümüş ve altın gibi 
safsızlıklar içeren bakır filizinden elektroliz yöntemi ile elde edilir. 

Bakırın elektroliz yöntemiyle elde edilişinde Şekil 4.17’de görüldüğü 
gibi safsızlık içeren bakır külçesi anot, saf bir bakır çubuk katot olarak 
alınır. Elektrolit olarak CuSO4 çözeltisi kullanılır. Anotta Cu metali  Cu2+ 
iyonuna yükseltgenerek Cu2+ iyonları çözeltiye geçer. 

Anot: Cu(k)    Cu2+
(suda) + 2e-

Çözeltideki Cu2+ iyonları katotta indirgenerek Cu metali oluşturur. 

Katot: Cu2+ + 2e-    Cu(k) 

Şekil 4.17 Saf olmayan bakırın elektrolitik saflaştırılması

Katot (saf bakır)

Batarya

Anot (saf olmayan bakır)

CuSO4 çözeltisi 

1 mol e- için  1 F (96500 C) elektrik yükü gerekir.

0,5 mol e- için  X

X =                                    = 0,5 F (48250 C)   0,5 mol e- x 1 F 
      1 mol e-

Sonuç olarak CuSO4 çözeltisinde bir değişiklik olmazken Cu metali 
anottan katoda taşınmış olur. Böylece safsızlık içeren bakır külçesi 
saflaştırılır.

Safsızlık içeren bakır külçesindeki Fe ve Zn gibi aktif metaller de 
anotta yükseltgenir ve Fe2+, Zn2+ iyonları olarak çözeltiye geçerler. 
Fakat katotta indirgenmezler. Altın ve gümüş gibi daha az aktif metaller 
ise anotta yükseltgenmezler. Bu nedenle bu metaller elektrolitik 
hücrenin dibinde toplanır. Elektroliz yolu ile metallerin, cevherlerinden 
kısmen elde edilmesi işlemi bakır dışında, çinko, kadmiyum ve mangan 
için uygulanmaktadır.Alüminyum, magnezyum ve sodyum metalleri ise 
eritilmiş tuzlarının elektrolizi yolu ile elde edilir. 
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Şekil 4.18 NaCl çözeltisinin elektrolizi

Hidrojen gazı

Anot

Gözenekli diyafram

Çelik katot

NaOH çözelti çıkışı

NaCl
çözeltisi

Klor gazı
- +

Şekil 4.18’de NaCl’ün elektroliz işlemininde 
kullanılan pil tipi şematik olarak gösterilmiştir.

Pil iki bölüm içermektedir. En içteki bölüm 
dış duvarı çelik süzgeç destekli gözenekli bir 
maddeden yapılmıştır ve yine bu bölümde grafit 
çubuk anot görevi görmek üzere NaCl çözeltisinin 
içine batırılmıştır. Çelik süzgeç katottur.

Anotta Cl- iyonunun yükseltgenmesi sonu-onunun yükseltgenmesi sonu-
cunda Cl2 gazı açığa çıkar. NaCl’ün gözenek-
li diyaframdan sızması sonucunda duvar dışın-
da indirgenme yarı reaksiyonu meydana gelir. 
H2 gazı açığa çıkar ve bölmenin dışında NaOH 
çöker. Sonuç olarak NaCl çözeltisinin elektroli-
zinde Cl- iyonu Cl2 gazına yükseltgenirken, H+ 
iyonu H2 gazına indirgenir ve toplam tepkime şu 
şekildedir.

1 mol e- için  1 F (96500 C) elektrik yükü gerekir.

0,5 mol e- için  X

Resim 4.18 Paslanma nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmiş araç

Elektroliz işlemi, metallerin saflaştırılması dışında kaplamacılıkta 
da kullanılır. Resim 4.18’de sol taraftaki araç sizin olsaydı paslanma 
nedeniyle sağ taraftaki araca dönmesini ister miydiniz?

Metallerin elektrokimyasal yolla parçalanmasına korozyon denir. 
Etrafımızda gördüğümüz demirin üzerindeki pas, gümüşteki kararma, 
bakır ve pirincin üzerinde oluşan yeşil tabaka korozyona örnektir. 

Metalleri, korozyondan korumanın yollarından birisi başka bir 
metalle kaplamadır. Bir diğeri ise metal yüzeyinin boyanmasıdır. 

Boya ile kaplama, metalle kaplamaya göre daha ucuzdur. 
Ancak metalik kaplama daha iyi bir koruma sağlar. Metalik kaplama 
yöntemlerinden biri de elektrolizdir. 

Metallerin kullanım alanı oldukça geniştir. Ülkelerin ekonomisinin 
korozyon nedeniyle milyonlarca lira zarar etmesi korozyondan korunmak 
amacıyla bir çok yöntem ve tekniğin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu 
teknikleri anlayabilmek için endüstriyel korozyonun nasıl gerçekleştiğini 
bilmek gerekir.

2Na+ + 2Cl- + 2H2O
    2Na+ + 2OH- + H2(g) + Cl2(g)
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Şekil 4.20 Elektroliz ile kaplama

Katot (kaşık)

Batarya

Anot (Cr levha)

Krom şapı çözeltisi

Örneğin demirin paslanması için oksijen gazının ve suyun olması 
gerekir. Bu tepkimenin aşağıdaki şekilde gerçekleştiği sanılmaktadır. 
Metal yüzeyinin bir bölümü anot, bir bölümü katot görevi görür. 
Reaksiyon ortamı atmosferdeki CO2’nin su ile birleşmesi sonucunda 
oluşan H2CO3’ten dolayı asidiktir.

          Biliyor musunuz?
Alüminyum, vakum altın-

da buharlaştırılarak teles-
kop camlarının kaplanmasın-
da kullanılır. Böylece görünür 
bölgedeki ışığın ve parlaklı-
ğın yansımasını sağlar.

Anotta oluşan Fe2+ iyonu oksijen tarafından yükseltgenmeye devam 
eder. Bu tepkime aşağıdaki gibidir.

4Fe2+
(suda) + O2(g) + (4+2x) H2O(s) 

   2Fe2O3.xH2O(k) + 8H+
(suda)

Demir(III) oksitteki suyun miktarı değişebileceği için formülü 
Fe2O3xH2O şeklinde gösterilir ve bu madde pas olarak bilinir. 

Demir dışındaki birçok metalde de korozyon görünür. Bu metallerin 
en önemlilerinden birisi alüminyumdur. Alüminyum uçak, uzay aracı, 
taşıt, meşrubat kutularının yapımında, inşaat malzemelerinde, 
iletkenliğinin iyi olması nedeniyle elektrik-elektronik malzemelerinde ve 
şık bir görünüm vermesi nedeniyle de dekoratif amaçlı malzemelerde 
kullanılmaktadır. 

Demirin yüzeyinde oluşan pas gözenekli bir yapıya sahip olduğu 
için alttaki metalin korozyona uğramasına engel olmaz. Ancak 
alüminyum yüzeyinde oluşan alüminyum oksit (Al2O3) alttaki alüminyum 
tabakasının korozyonuna engel olur. Cr, Ni, Au, Ag gibi metallerle 
kaplama korozyondan korunmak için yapıldığı gibi güzel bir görünüm 
elde etmek için de yapılabilir. 

Anot:    Fe(k)    Fe2+
(aq) + 2e-       E0 = 0,44 V

Katot:   O2(g)
 + 4H+

(aq)
 + 4e-    2H2O(s)      E

0 = 1,23 V

Toplam: 2Fe(k)
 + O2(g) + 4H+

(aq)    2Fe2+
(aq) + 2H2O(s)    E

0 = 1,67 V
Şekil 4.19 Pas oluşumunu gös-nu gös-
teren elektrokimyasal işlem

Demir 

Pas Su 

Hava 

Anot Katot

O2

Fe3+
Fe2+

Elektroliz ile kaplamada kaplanacak metal, katot olarak; saf kaplama 
metali, anot olarak kullanılır. Kaplama metalinin tuzunun çözeltisi ise 
elektrolit olarak seçilir. Örneğin, metalden yapılmış bir cisim, Cr ile 
kaplanacaksa anoda saf Cr levha; katoda kaplanacak cisim bağlanır. 
Elektrolit olarak da krom şapı çözeltisi kullanılır. Anotta, metalik Cr 
yükseltgenerek çözeltiye geçerken; katotta, çözeltideki Cr3+ indirgenerek 
metalik hâle geçer. Çözeltide bir değişiklik olmazken, Cr metali anottan 
katoda taşınmış olur.
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Anot: Cr(k)    Cr3+
(suda) + 3e-

Katot: Cr3+
(suda)

 + 3e-    Cr(k) 

Kaplama metalinin indirgenme potansiyeli kaplanacak metalden 
daha büyük olursa yüzeydeki küçük bir çizik korunan metalin hızlı bir 
şekilde korozyonuna neden olabilir.

Bu duruma engel olmak için kaplamanın üzerinin ince bir vernik 
tabakası ile kaplanması daha iyi bir koruma sağlar. Bu metot konserve 
kutularının iç yüzeylerinin korozyondan korunmasında da kullanılır.

Elektroliz ile kaplamayı daha iyi kavrayabilmek için tıp, diş ve ilaç 
sektörüne ait cihzlarda, baskı, merdane ve rulolarda(tekstil alanında), 
uzay sanayinde, yakıt enjeksiyon pompalarında ve elektronik sanayi 
gibi bir çok alanda kullanılan nikel kaplama işlemi özetlenmiştir.

Nikel ile kaplamada elektrolit olarak NiSO4  çözeltisi kullanılır. 

NiSO4(k)    Ni2+
(suda) + SO4

2-
(suda)

Kaplanacak metal katot, saf kaplama metali olarak seçilen Ni ise 
anot olarak elektroliz hücresine bağlanır. Anottaki Ni metali Ni2+ iyonuna 
yükseltgenerek çözeltiye geçer. 

Anot: Ni(k)    Ni2+
(suda) + 2e-

Katotta, çözeltideki Ni2+ iyonları indirgenerek metalik hâle geçer. 

Katot: Ni2+
(suda)

 + 2e-    Ni(k) 

Böylece seçilen yüzey Ni ile kaplanmış olur.

Ancak elektrolitik indirgeme (elektroliz) yöntemiyle elde edilen 
ürünler pahalıdır. Elektrik enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre oldukça 
pahalı olduğu için elektroliz yöntemi ile elde edilen ürünler pahalıdır.

Resim 4.19 Nikel ile kaplanmış 
kapı tokmağı

 Örnek

1.  AgNO3 çözeltisi içine daldırılan bir süs eşyası 0,5 A’lik akım 
kullanılarak kaplanmak isteniyor. Kaplama işlemine 20 dakika süre ile 
devam edildiğine göre; bu süs eşyası kaç gram Ag ile kaplanmıştır? 
(Ag: 108 Da)

Çözüm

Q = I x t

    = 0,5 A x 1200 s

    = 600 C

Katotta meydana gelen tepkime,

Ag+
(suda) + e-     Ag(k) şeklindedir.

108 g Ag ile kaplamak için 1 x 96500 C elektrik yükü gerekliyse

X     600 C elektrik yükü gerekir.

X =                            = 0,671 g olur.
600 C x 108 g
  96500 C
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Katot reaksiyonu;

Ag+ + e-    Ag

olan bir elektroliz hücresinden 300 dakika süre ile 10,7 amperlik bir 
akım geçiyor (Reaksiyon veriminin %100 olduğunu varsayınız). Buna 
göre;

a) Elektrokimyasal hücreden geçen elektrik yükünü coulomb 
olarak hesaplayınız.

b) Hücreden kaç mol elektron geçer?

c) Kaç gram gümüş oluşur?

d) Aynı miktarda elektrik akımı, katot reaksiyonu;

Cu2+ + 2e-    Cu

olan bir hücreden geçtiğinde katotta kaç gram bakır metali toplanır?  
(Ag: 108 Da; Cu: 63,5 Da; elektron yükü: 1,60 x 10-19 C; NA=6,02 x 1023)

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

4050 x 1
 96500

2.  Hg(NO3)2 çözeltisi bulunan bir elektroliz hücresinden 45 dakika 
süre ile 1,5 A’lik akım geçiriliyor. Buna göre katotta toplanan Hg 
miktarını bulunuz (Hg: 200 Da).

Çözüm

Katotta toplanan Hg miktarını bulabilmek için 1,5 Amperlik bir 
akımın 45 dakika süresince oluşturacağı elektrik yük miktarını 
hesaplamak gerekir. Buna göre;

Q = I x t

    = 1,5 A x 2700 s

    = 4050 C

 

96500 C   1 F olduğuna göre

4050 C   X

X =                     = 0,042 F olur.
4050 C.1F
 96500 C

Katot tepkimesi; 

Hg2+ + 2e-     Hg göre;

2 F akım geçirildiğinde 200 g Hg toplanırsa

0,042 F akım geçirildiğinde   X

X =                           = 4,2 g Hg toplanır.0,042 F.200 g
        2 F
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 Okuma Metni

Endüstriyel Korozyon ve Korozyon Önleme Teknikleri

Metallerin yüzeyinde oluşan mikro piller korozyona neden 
olmaktadır. Korozyon nedeniyle elde edilen metallerin bir kısmı işe 
yaramaz hâle gelir. Ayrıca korozyonun neden olduğu arızalar ve 
zararlar da vardır. Korozyondan korunmak için de oldukça büyük 
harcamalar yapılmaktadır. Kısacası korozyon büyük ekonomik 
zararlara neden olur. Metal yüzeylerinde oluşabilecek mikro pillerin 
oluşumunu engellemenin en basit yolu, metal yüzeyini boyayarak 
yüzeyin hava ve su ile temasını kesmektir. Daha iyi bir koruma 
sağlamak için kullanılan yöntemlerden biri de metali galvanize 
etmektir. Bu yöntemde, düzgün ve çatlaksız bir çinko filmiyle, demir 
yüzeyi kaplanır. 

Çinkonun standart indirgenme potansiyeli demirin standart 
indirgenme potansiyelinden daha büyüktür. Yüzeyde meydana 
gelebilecek bir çizik, demiri açığa çıkarırsa, Zn yükseltgenerek 
elektronlarını Fe’e verir ve böylece Fe indirgenmiş olur. Zn, yüzeyde 
çizik olmadığı sürece reaksiyonlara karşı dirençlidir. Ayrıca alüminyum 
gibi oksitlenerek yüzeyin pasifleşmesini sağlar. 

Köprüleri, gemileri, yer altı petrol borularını veya hava gazı saklama 
tanklarını korozyondan korumak için, galvanize etmek mümkün değildir. 
Bu yüzeyleri korumak için Zn veya Mg gibi korunacak metalin standart 
indirgenme potansiyelinden daha büyük indirgenme potansiyeline 
sahip bir metal seçilir. Seçilen metal blok toprağa gömülerek yer altı 
borusuyla korunacak metale bağlanır.

Seçilen Mg veya Zn yükseltgenirken, oksijenin indirgenmesi için 
korunacak metale elektron sağlar. Bu yönteme katodik koruma 
denir. Toprağa gömülen metale ise kurban anot adı verilir. Korunacak 
metale göre değiştirilmesi daha kolay ve ucuzdur. Otomobillerde, 
aracın kaportasını ve şasesini korozyondan korumak için negaitf 
topraklama sistemleri bulunur. Araba gövdesi akünün anoduna 
bağlanır. Sonuç olarak akünün anodu kurban edilir.

Atkins. Jones, Temel Kimya Cilt II 

Elektron akışı

Magnezyum blok

Petrol borusu
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
A.  Aşağıdaki metinde numaralandırılmış noktalı yerleri uygun olan kavramlar ile tamamlayınız.

Bir elementin elektron kaybetmesine ....................... (1) elektron kazanmasına ise .................... (2) 

denir. Elektron aktarımı içeren tepkimelere ....................... (3)  tepkimesi denir. Redoks tepkimeleri 
oldukça karmaşık olduğu için  ....................... (4)  yöntemi ile denkleştirilir.

Yarı hücrelerin metalik iletken ve tuz köprüsü ile birleştirilmesinden oluşan ve kimyasal enerjiyi 
elektrik enerjisine çeviren sisteme  ....................... (5)  denir. Çalışması için elektrik enerjisine ihtiyaç 
duyan sistemlere ise  ....................... (6)  adı verilir. Bir galvanik hücrede,  ....................... (7)  kendiliğinden 
yürüyen kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşur. Elektroliz hücresinde oluşan tepkime  ....................... (8)  bir 
tepkimedir. Endüstride bir çok metalin saf olarak elde edilmesi için elektroliz yöntemlerinden yararlanılır.

Yükseltgenmenin gerçekleştiği elektrota  ....................... (9) , indirgenmenin gerçekleştiği elektrota  
....................... (10)  adı verilir. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri birlikte yürür.

Standart şartlarda iki elektrot arasındaki potansiyel farkına  ....................... (11)  veya  ....................... (12) 

denir. Bir mol elektron tarafından taşınan elektrik miktarı ....................... (13)  olup, değeri ....................... 
(14) coulomb’tur.

Standart hidrojen elektrodunda oluşan indirgenmenin gerilimi keyfi olarak ....................... (15) alınmıştır. 
Standart hücre potansiyeli, katot ve anodun standart indirgenme potansiyelleri ....................... (16) dır.

....................... (17), bir redoks reaksiyonunun hangi yönde istemli olarak gerçekleşebileceğini  
anlamaya yardımcı olur.

Standart olmayan koşullardaki hücre potansiyeli ile tepkimeye girenler ve ürünlerin derişimleri 
arasındaki ilişki ....................... (18) ile bulunabilir. 

Bir veya daha çok elektrokimyasal hücreden oluşan piller büyük ölçüde güç kaynağı olarak kullanılırlar. 
En çok bilinen piller ....................... , ....................... , ....................... (19) dür. Yakıt pilleri ise sürekli olarak 
tepkimeye girenlerin sağlanmasıyla elektrik enerjisi üretir. 

Demirin paslanması, gümüşün kararması gibi metallerin korozyonu da ....................... (20) bir olaydır. 
Korozyona uğranması istenmeyen yüzey ....................... (21) ile kaplanarak korunabilir.

B.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  Aşağıda verilen redoks tepkimelerini yarı reaksiyon yöntemi ile denkleştiriniz. 

a) Cl2 + SO2    SO4
2+ + Cl-   (Asidik ortam)

b) CrO4
2-

 + HSnO2
-
    HSnO3

-  + CrO2
- (Bazik ortam)

c) Br2 + OH- 
   Br- + BrO3

-  + H2O
  (Nötr)

ç) Bi(OH)3 + SnO2
2-

    SnO3
2- + Bi  (Bazik ortam)

d) Cr2O7
2-

 + C2O4
2- 

   Cr3+  + CO2  (Asidik ortam)
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Pb 
levha

ZnSO4 çözeltisi

I. Kap

CuSO4 çözeltisi

II. Kap

AgNO3 çözeltisi

III. Kap

MgSO4 çözeltisi

IV. Kap

Fe 
levha

Cu 
levha

Pb 
levha

2. 

Standart Elektrot Potansiyelleri (Suda ve 25 oC’ta)

İndirgenme 
Yarı Reaksiyonu

Standart Elektrot 
Potansiyeli (V)

Ag+ + e-    Ag(k)
+0,799

Cl2 + 2e-    2Cl- +1,359

2H+
 + 2e-    H2

0,000

Yukarıda verilen standart elektrot potansiyelleri verilerinden yararlanarak,  
AgCl(suda) + 1/2H2(g)    Ag(k)+ Cl-(suda) + H+

(suda)

tepkimesinin hangi yönde istemli olarak gerçekleşeceğini belirleyiniz. Kararınızın nedenini 
açıklayınız.

3. 

Standart Elektrot Potansiyelleri (Suda ve 25 oC’ta)

İndirgenme 
Yarı Reaksiyonu

Standart Elektrot Potansiyeli 
(V)

Ag+ + e-    Ag(k)
+0,799

Cu2+ + 2e-    Cu(k)
+0,337

Fe3+ + 3e-    Fe(k)
-0,040

Pb2+ + 2e-    Pb(k)
-0,126

Zn2+ + 2e-    Zn(k)
-0,763

Mg2+ + 2e-    Mg(k)
-2,863

Yukarıdaki tabloda verilen bazı elementlerin standart indirgenme potansiyellerini kullanarak; 
aşağıdaki kaplardan hangilerinde yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonu meydana gelebileceğini 
belirleyiz. Kararınızın nedenini açıklayarak oluşacak reaksiyonları yazınız.
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4. 1 kg Ag’ü elektroliz yoluyla elde etmek için gerekli elektrik enerjisi miktarı 1 kg Al’u elde etmek için 
gerekli elektrik enerjisi miktarından çok daha azdır. Bunun nedenini irdeleyiniz (Ag’ün yükseltgenme 
basamağı +1, Al’un yükseltgenme basamağı +3’tür).

5. 

Fe2+
(suda) + 2e-  Fe(k)              E

0 = -0,44 V

Ag+
(suda) + e-  Ag(k)                 E

0 = +0,80 V

Yukarıda şematik olarak verilen elektrokimyasal hücre için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Yükseltgenme - indirgenme yarı reaksiyonları ve toplam pil tepkimesini yazarak pil potansiyelini 
bulunuz. 

b) Hangi elektrotun anot, hangi elektrodun katot olduğunu belirleyiniz.

c) Hangi elektrodun kütlesi azalır? Neden?

ç) Hangi elektrot dış devreden elektron alır? Neden?

d) Hangi kaptaki negatif iyon konsantrasyonu artar? Neden?

e) Hangi kaba tuz köprüsünden negatif iyonlar gelir? Neden?

f) Pil şemasını yazınız.

6. Bir kaşığı altın ile kaplamak isterseniz, anot, katot ve elektrolit olarak hangi maddeleri seçersiniz? 
Neden?

Tuz köprüsü

Fe elektrot

I. kap

1 M FeSO4 
çözeltisi

II. kap

1 M Ag2SO4
 çözeltisi

Ag elektrot
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7. 2Al(k) + 3Zn2+
(suda)

   2Al3+
(suda) + 3Zn(k) pilinde 2,6 g çinko toplanırken, kaç g alüminyum 

çözünür? (Al: 27 Da,Zn: 65 Da)

8. Derişimleri eşit olan Zn2+
 ve Ag+ çözeltileriyle hazırlanmış olan bir pilin, pil potansiyeline aşağıdaki 

değişikliklerin nasıl etki edeceğini irdeleyiniz (219. sayfadaki Tablo 4.2’den faydalanınız.).

a) Gümüş yarı piline I- iyonları ilavesi (AgI suda çözünmez.)

b) Gümüş yarı piline AgNO3 ilavesi 

c) Her iki yarı hücreye NaCl ilavesi (ZnCl2 suda çözünür, AgCl suda çözünmez)

ç) Her iki yarı hücreye aynı miktarda su ilavesi

9. Cd2+ + 2e-    Cd(k) E0 = -0,403
Ag+ + e-    Ag(k) E0 = +0,799 
verildiğine göre,
Cd(k) + 2Ag+

(suda)
    Cd2+

(suda) + 2Ag(k) tepkimesinin standart şartlarda;  

a) Pil potansiyelini hesaplayınız.

b) Ag+ derişimi arttırılırsa pil potansiyelinin nasıl değişeceğini irdeleyiniz.

10. 0,5 M 800 mL CdCl2 çözletisi 4 A akımla 40 dakika elektroliz ediliyor. 

a) Elektroliz sonunda çözeltideki kadmiyum ve klorür iyonlarının derişimlerini hesaplayınız.

b) Elektroliz sonunda devreden geçen elektrik yükü miktarını hesaplayınız.

c) Başlangıçtaki çözeltide bulunan tüm Cd2+ iyonlarının indirgenebilmesi için elektroliz işlemine 
kaç dakika devam edilmelidir?
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C. Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış ise 
“Y” harfini işaretleyerek ifadenin doğrusunu yandaki kutucuğa yazınız.

1. Bir elektrolitten elektrik akımı geçirildiği 
zaman serbest hâle geçen veya çözünen 
madde miktarı ile devreden geçen  
elektrik doğru orantılıdır.

( D )

( Y )

2. Kendiliğinden (istemli) gerçekleşen 
yükseltgenme indirgenme tepkimeleri 
sonucunda maddenin yapısında değişiklik 
meydana gelirken elektrik akımı oluşur.

( D )

( Y )

3. Çözeltiye daldırılan metal tel, kafes veya 
levhaya yarı hücre denir. 

( D )

( Y )

4. Standart hidrojen elektrodu 1 M H+ iyonu 
çözeltisine daldırılmış platin elektrot 
üzerine 1 atm basınçta hidrojen gazı 
gönderilerek hazırlanır. Potansiyeli sıfır 
kabul edilir.

( D )

( Y )

5. Herhangi bir elektrot, bir elektrokimyasal 
hücrede anot görevi görüyorsa bütün 
elektrokimyasal hücrelerde anottur.

( D )

( Y )

6. Elektrot potansiyelleri sıcaklık ve derişimle 
değiştiği için yalnızca derişim farkından 
yararlanılarak da pil yapılabilir. 

( D )

( Y )

7. Galvanik hücrede redoks reaksiyonu 
yürürken elektrotların çevresinde 
meydana gelen kutuplanma 
(polarizasyon) tuz köprüsü veya yarı 
gerçirgen zarlarla önlenir.

( D )

( Y )

  
8. Derişim pillerinde istemli değişmenin yönü  

derişik çözeltiye doğrudur.
( D )

( Y )

9. Hidrojen elektrodunun standart elektrot 
potansiyelinin sıfır olması tamamen 
hidrojenin kimyasal özelliği ile ilgilidir.

( D )

( Y )

10. Kurşunlu akümülatörlerde gerçekleşen 
tepkime tersinir olduğu için bu piller şarj 
edilir.

( D )

( Y )
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D.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. 2Al(k) + 3H2SO4(suda)
    Al2(SO4)3(suda) + 3H2(g) denkleştirilmiş redoks tepkimesine göre 10,8 

gram Al ile yeterince H2SO4 ‘in tepkimesinden normal koşullarda kaç litre H2 gazı açığa çıkar?  
(Al:27 Da)

A) 2,24  B) 6,72    C) 8,96  D) 13,44  E) 26,88

2.

Standart şartlarda oluşturulan Ni/Ag pilinde,

Ag+ + e-    Ag(k)  E0 = +0,799 V 

Ni2+ + 2e-    Ni(k)  E0 = -0,250 V olduğuna göre; pil devresi ile ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi doğrudur?

A) I. kap katot görevi görür.

B) Tuz köprüsü olmasa da pilin ömründe değişiklik olmaz.

C) Ni elektrotun kütlesi zamanla azalırken, Ag elektrotun kütlesi zamanla artar.

D) Toplam pil tepkimesi; Ag(k) + Ni2+
(suda)    Ag+

(suda)
 + Ni(k) şeklindedir.

E) Toplam pil potansiyeli +0,549 V’tur.

3. CrI3 + KOH + Cl2
    K2CrO4 + KCl + KIO4 + H2O tepkimesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?

A) K2CrO4’te Cr’nin değerliği +7’dir.

B) KIO4’te I’un değerliği +7’dir.

C) 1 mol CrI3 4 mol elektron alarak indirgenir.

D) CrI3’teki Cr indirgenmiştir.

E) Tepkimesi denkleştirildiğinde H2O’nun kat sayısı 3 olur.

Tuz köprüsü

Ni elektrot

NiSO4 çözeltisi

I. kap

AgNO3 çözeltisi

II. kap

Ag elektrot
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Al elektrot

1 M Al2(SO4)3 0,01 M Al2(SO4)3

Al elektrot

I. kap II. kap

4. 1 M Al2(SO4)3 çözeltisine Al metali, 0,01 M Al2(SO4)3 çözeltisine de Al metali batırılarak şekildeki gibi 
bir pil devresi kuruluyor. 

Pil devresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) I. kap anot görevi görür.

B) II. kaptaki Al2(SO4)3 derişimi arttırıldığında pil potansiyeli artar. 

C) I. kaptaki Al elektrodunun kütlesi azalır, II. kaptaki Al elektrodunun kütlesi artar. 

D) Pilde I. kapta indirgenme, II. kapta yükseltgenme olur.

E) Her iki kaptaki çözelti derişimleri eşit olunca pil potansiyeli sıfır olur.

5. ClO3
- + H2SO3    Cl- + SO4

2-   asidik ortamda gerçekleşen tepkime en küçük tam sayılarla 
denkleştirildiğinde H+’nun kat sayısı ne olur?

 A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6

6. Aşağıdaki kaplarda bulunan HCl çözeltilerinin hacimleri, sıcaklıkları ve derişimleri eşittir.Verilen 
standart elektrot potansiyelleri tablosundan yararlanarak hangi kap veya kaplarda tepkime 
gerçekleşeceğini bulunuz.

Standart Elektrot Potansiyelleri (Suda ve 25 oC’ta)
İndirgenme Yarı Reaksiyonu Standart Elektrot Potansiyeli (V)

Ag+ + e-    Ag(k) +0,80

Pb2+
 + 2e-    Pb(k) -0,126

Cl2 + 2e-    2Cl- +1,359

2H+ + 2e-    H2(g) 0,000

Au3+
 + 3e-    Au(k) +1,50

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III

I. kap II. kap III. kap 

Pb 
levha

Ag 
levha

Au 
levha
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7. HNO3 + H2S    NO + H2O + S    tepkimesi ile ilgili olarak;

  I. H2S indirgenendir.

 II. HNO3 ‘teki N, 3 elektron vererek yükseltgenmiştir.

III. Tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde S’nin kat sayısı 3 olur.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II E) II ve III

8. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi redoks tepkimesidir?

A) Ag2SO4 + 2HI    2AgI  + H2SO4

B) CaCO3    CaO + CO2

C) Cu2S + 3O2    Cu2O
  + SO2

D) AgNO3 + NaCl    AgCl+ NaNO3

E) HCl + NaOH    NaCl + H2O

9. Aşağıdaki sistemde Fe elektrodunun kütlesi 1 mol artarken Al elektrotun kütlesi 1 mol azalmaktadır. 
Bu sistem için;

Tuz köprüsü

Al elektrot

Al2(SO4)3 çözeltisi

I. kap

Fe2(SO4)3 çözeltisi

II. kap

Fe elektrot

  I. Al yükseltgenmektedir.

 II. Her iki kapta elektrot olarak kullanılan metallerin iyon yükleri birbirine eşittir.

III. II. kaptaki çözeltide Fe3+ iyonları derişimi artmaktadır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II D) II ve III  E) I, II ve III

10. MnO2(k) + 4H+
(aq) + 2Cl-(aq)   Mn2+

(aq)
  + 2H2O(s)

 + 2Cl2(aq) tepkimesinde Mn’ın yükseltgenme 
basamağındaki değişim ne kadardır?

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6



ÇEKİRDEK 
KİMYASI

Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombasının atılması ile 
yaşanan dram; atom bombasındaki güçlü nükleer kuvvetin, açığa 
çıktığı zaman ne kadar büyük bir tahrip gücüne sahip olduğunu 
göstermiştir. Yıldızların enerjileri de atomdaki güçlerin değişik 
şekillerde ortaya çıkmasıyla sağlanmaktadır.

Bu ünitede; çekirdeğin yapısı ve kararlılığı irdelenerek, 
atom bombasındaki gücü ortaya çıkaran fisyon olayı ve atom 
bombasından çok daha fazla güçlü etkilere sahip füzyon tepkimeleri 
incelenecek, nükleer reaktörlerin işleyişi ile nükleer enerjinin 
sosyoekonomik yönleri sorgulanacaktır. Ayrıca radyoaktiflikten 
kaynaklanan tehlikelerden korunmak için alınacak tedbirler ve 
radyoaktif izotopların kullanım alanları da irdelenecektir. 

5.
 Ü

ni
te



1.
BÖLÜM

ÇEKİRDEĞİN YAPISI VE KARARLILIK

İçerik

Yukarıdaki resimde görülen tanecik  çarpıştırıcısı, CERN laboratuvarında ve yerin 100 metre 
altında bulunmaktadır. Bilim insanları, atomun en küçük birimlerine ulaşmak için CERN araştırma 
merkezi gibi laboratuvarlarda proton, elektron vb. tanecikleri çarpıştırarak "temel tanecikleri keşfetme 
gayreti"ni göstermektedirler. 

1. Atom altı tanecik 

• Kuark ve Antikuark

• Lepton ve Antilepton

• Kuark ile Leptonların Benzer 
ve Farklı Özellikleri

2. Kararlılık Kuşağı 

3. Doğal Radyoaktiflik
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1.1 Atom Altı Tanecikler
"Maddenin bölünmez bir yapı taşı var mıdır?" sorusuna verilen ilk 

cevap, 10. sınıf Kimya dersi 1. ünitede de anlatılan Faraday'ın yapmış 
olduğu deneyden çıkardığı nicel sonuçlarla verilmişti. Bu deneyden 
de anlaşılacağı gibi atomdan milyonlarca defa daha küçük olan 
tanecikleri araştırmak ancak maddenin temel yapı taşı olan atomu 
incelemekle mümkün olmuştur. Faraday'ın çalışmalarından sonra 
yapılan araştırmaların sonucunda atomun, pozitif yüklü çekirdek ve 
çekirdeği çevreleyen negatif yük bulutlarından oluştuğu öngörülmüştür. 
Atomun yapısı daha detaylı incelendiğinde ise çekirdekte bulunan 
pozitif yüklü protonların, yüksüz nötronların ve çekirdek etrafındaki 
belirli enerji katmanlarında bulunan elektronların olduğu anlaşılmıştır. 
Bu tanecikler, keşfedildiği dönemlerde atom altı tanecikler olarak 
adlandırıldı. Peki sizce bu tanecikler, maddeyi oluşturan ve maddenin 
bölünmez en küçük yapı taşı olan parçaları mıdır? Bir başka deyişle 
atom altı tanecikler olarak adlandırılan bu tanecikler, temel parçacıklar 
mıdır yoksa bunlardan daha küçük parçacıkların da varlığından söz 
etmek mümkün olabilir mi?

Son yıllarda ileri teknolojik araçlar kullanılarak yapılan 
deneysel çalışmalar, maddenin yapısı hakkındaki bilgilerimizi hızla 
geliştirmektedir. Bu konuda çaba gösteren bilim insanları, hızlandırıcılar 
kullanarak tanecikler hakkında daha fazla bilgi elde edinilmesini 
sağlamışlardır. Yapılan bu çalışmalarda, atom altı taneciklerden olan 
nötron ve protonlar hızlandırıcılarda çarpıştırılmıştır. Bu parçacıkların 
çarpıştırılması sonucunda neler olmuş olabilir? Tartışınız.

Yapılan tanecik fiziği deney düzenekleriyle atom altı taneciklerin  
çarpıştırılması ve çarpıştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, 
kilometrelerce uzunluktaki tanecik hızlandırıcı laboratuvarlarında 
gerçekleştirilmektedir (Resim 5.1). Yüklü parçacıklar, tanecik 
hızlandırıcılarında elektromanyetik alan içinde hızlandırılır ve yönlendirilir 
(Şekil 5.1 ve 5.2). Hızlandırılan tanecikler, ya sabit hedeflerle ya da 
birbiriyle çarpıştırılır ve yeni tanecikler açığa çıkar. 

Hızlandırıcılarda çarpıştırma sırasında açığa çıkan taneciklerin çoğu, 
son derece kısa sürede (saniyenin milyarda biri kadar) bozunur. Bu 
taneciklerin incelenmesi ise çeşitli dedektör sistemleri ile gerçekleştirilir 
(Resim 5.2).

Atom altı taneciklerin çarpıştırılması sonucunda yapılan ölçümler, 
protonun yarıçapının yüzde biri kadar olan uzaklıklarda maddenin 
yapısını ayrıntılı bir şekilde araştırma imkânı sağlamıştır. Yapılan deney 
sonuçlarından hareketle geliştirilen "Standart Model", farklı temel 
taneciklerin nasıl düzenlendiğini ve değişik kuvvetler aracılığı sayesinde 
birbirleri ile etkileşimini açıklar. Standart Model'e göre temel tanecikler, 
kuarklar ve leptonlar olarak adlandırılan iki aileye ayrılır. 

Maddeyi temsil eden en küçük yapıtaşının atom; atomu oluşturan 
yapı taşlarının da proton, nötron ve elektron olduğunu öğrenmiştik. 
Standart Model'e göre proton, nötron ve elektrona gerçekte atomun 
temel parçacığı demek ne kadar doğrudur?

Şekil 5.1 Tanecik 
çarpıştırıcısının iç yapısı

Şekil 5.2 Taneciklerin 
çarpıştırılması

elektron pozitron
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Kuark ve Antikuark
Standart Model'e göre evrende, temel parçacık olarak; 6 çeşit kuark, 

6 çeşit lepton, kuark ve leptonların 'karşıt' parçacıkları ve bu parçacıklar 
dışında da parçacıklar bulunmaktadır. Bu bölümde sadece kuark ve 
leptonlardan kısaca bahsedeceğiz. 

Kuarklar ile leptonların temel tanecikler oldukları düşünülmektedir. 
Bunlar kuvvet taşıyıcı tanecikler aracılığıyla etkileşime girerek, 
evrendeki görünür maddeleri oluşturmaktadır. 

Kuarklar, Tablo 5.1'de gösterildiği gibi kuark ikililerinden oluşmaktadır. 
Bunların birer de karşıt (anti) kuarkları bulunmaktadır.

Tanecikler İngilizce adlarının küçük başharfleriyle yukarı ve aşağı, u 
(up) ve d (down); tılsım ve garip,c (charm) ve s (strange); üst ve alt, t 
(top) ve b (bottom) olarak gösterilir (Tablo 5.1). Karşıt parçacıkları ise; 
"yukarı karşıt", "aşağı karşıt", "garip karşıt", "tılsım karşıt", "üst karşıt" 
ve "alt karşıt" kuark olarak adlandırılır ve karşıtı oldukları kuarkların 
sembolünün üzerine birer çizgi konularak gösterilir. Örneğin "yukarı karşıt 
kuark"ın sembolü "ū" olmaktadır. Parçacıkların adlarıyla özdeşleşen bir 
özelliği yoktur. Kolay hatırlanabilmeleri için böyle adlandırma yapılmıştır.

 

Hızlandırıcı laboratuvarları, Dünya'da sayılı birkaç merkezde bulun-
maktadır. Yüksek enerji fizikçileri, bu merkezlerde deneysel çalışma-
lara katılmakta ve atomun sırlarını araştırmaktadırlar. Bu laboratuvar-
lardan CERN [Centre d'Europe pour Rescherches Nuclear (Nükleer 
Araştırmalar için Avrupa Konseyi)] parçacık fiziği laboratuvarı, İsviçre-
Fransa sınırında, yerin 100 metre altında ve 27 kilometre uzunluğunda 
inşa edilmiş birbiriyle bağlantılı bir tünel sistemidir (Resim 5.1).

Türkiye’nin de gözlemci statüsünde bulunduğu bu laboratuvarın 
temel araştırma konusu; tanecikleri, bu uzun tünelde önce hızlan-
dırıp (tanecikler, yaklaşık ışık hızına kadar hızlandırılır) daha sonra 
birbirleriyle çarpıştırarak oluşacak taneciklerin dedektörler yardımıyla 
algılanmasını sağlamak ve maddenin temel yapısı ile bu yapıyı oluştu-
ran temel tanecikler hakkında daha çok bilgi elde etmektir. Bu amaçla 
3000’e yakın bilim insanı, teknisyen ve idari personel burada çalış-
maktadır. 

             Biliyor musunuz?

Resim 5.1 CERN çarpıştırma 
laboratuvarı

CERN haricindeki hızlan-
dırıcı laboratuvarların çalışma-
ları hakkında araştırma yapıp 
sunu hâline getirerek arkadaş-
larınızla paylaşınız.

         Araştırma

Resim 5.2 Tanecik çarpıştırıcısı 

KUARKLAR

1. NESİL

Sembol Elektrik Yükü Sembol Elektrik Yükü

Yukarı (up) Kuark
"Protonda iki, nötronda bir adet bulunur.

Aşağı (down) Kuark
"Protonda bir, nötronda iki adet bulunur."

u +2/3 d -1/3

2. NESİL
Tılsımlı (charm) Kuark Garip (strange) Kuark

c +2/3  s -1/3

3. NESİL
Üst (top) Kuark Alt (bottom) Kuark

t +2/3 b -1/3

Tablo 5.1 Temel Parçacıklardan Olan 6 Çeşit Kuark

 Kuarkların yükü, kuarklar  
henüz tekil olarak gözlenemedi-
ğinden elektronun yükü referans 
alınarak belirlenir. Dolayısıyla 
kuarkların  yükü elektronun yü-
künün +2/3'ü ve -1/3'üdür.
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Lepton ve Antilepton
Leptonlar; elektron, muon ve tau parçacıkları ile bu parçacıkların 

her birinin nötrinolarından oluşmaktadır. Her bir leptonun da birer 
karşıt leptonu vardır. Parçacıklardan; elektron, muon ve tau Grekçe 
yazılışlarının küçük başharfleri olan e, m(mü) ve τ (to) ile bunların 
nötrinoları ise n(nü)ön harfi eklenerek gösterilir. Buna göre elektron 
nötrinosu için ne, muon nötrinosu için nm, tau nötrinosu için nτ sembolleri 
kullanılır (Tablo 5.2).

Leptonlardan ilk üçünün karşıt parçacıkları; "karşıt elektron", "karşıt 
muon" ve "karşıt tau" dur. Fakat karşıt elektron'a pozitron da denilmektedir. 

Nötrinoların karşıtları ise; "elektron karşıt nötrinosu", "muon karşıt 
nötrinosu", "tau karşıt nötrinosu" olarak adlandırılır. Pozitron (karşıt elektron) 
hariç olmak üzere bu karşıt leptonlar, karşıtı oldukları leptonların simgelerinin 
üzerine birer çizgi konularak gösterilir. Örneğin, "muon karşıt nötrinosu"nun 
simgesi nm

-  olur. Pozitronun ise özel bir sembolü (e+) vardır. 

Leptonlardan elektron; kütlesi 9,1x10-31 kg ve spini 1/2 olan negatif 
yüklü parçacıktır. Elektron en küçük kütleli leptondur. Bozunarak 
dönüşebileceği daha hafif bir parçacık olmadığından kararlıdır. 

Kuark ile Leptonların Benzer ve Farklı Özellikleri
Kuarklarla leptonlar, boyutları kesin olarak bilinmemekle beraber  

kuarkların  hepsinin  ve  leptonlardan  elektronun  yarıçapı,  kesinlikle         
10-18 metrenin altındadır. Bugünkü bilgilerle temel parçacık olarak kabul 
edilen bu taneciklerin daha da alt taneciklerden oluşuyor olma olasılığı 
vardır. 

Proton ve nötronlar, farklı kuark tiplerinin bir araya gelmesiyle 
oluşmuştur. Örneğin proton, iki up kuark ve bir down kuarktan oluşur 
(Şekil 5.3). Protondaki kuarkların yükü toplandığında protonun yükü +1 
olur. Nötron ise iki down kuark ve bir up kuarktan meydana gelir (Şekil 
5.4). Nötrondaki kuarkların yükleri toplandığında  nötronun yükünün 0 
olduğu görülür.

Sizce bu kadar farklı özellikte olan kuark ve leptonları bir arada tutan 
kuvvetler nelerdir?

Şekil 5.3 Proton, iki up kuark ve 
bir down kuarkın bir araya gel-
mesi ile oluşur.

u u

d

Tablo 5.2 Temel Parçacıklardan Olan 6 Çeşit Lepton 

LEPTONLAR

1. NESİL

Sembol Elektrik Yükü Sembol Elektrik Yükü

Elektron
"Elektriksel ve kimyasal etkileşimlerden 

sorumlu."

Elektron Nötrinosu 
"Her saniye milyarlarcası vücudumuzdan geçiyor."

e- -1 ne
0

2. NESİL

Muon
"Elektrondan daha ağır ve kararsız bir parçacık. 

Ömrü saniyenin iki milyonda biri kadar."

Muon Nötrinosu 
"Bazı parçacıkların bozunması sonucu muonlarla 

birlikte ortaya çıkıyor."

m- -1 nm 0

3. NESİL

Tau
"Ağır ve çok kararsız bir parçacık"

Tau Nötrinosu 
"Henüz gözlenmedi, ancak var olduğuna inanılıyor."

τ- -1 nτ
0

Acaba kuarklar ve leptonlar-
dan daha küçük parçacıklar var 
mıdır? Bu soruya cevap verebi-
lecek bilim insanları belki de siz-
ler olacaksınız.

     Elektronun antiparçacığı olan 
pozitronun ise yükü pozitiftir; 
ancak  kütlesi ve spini elektron 
ile aynıdır.
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Doğada dört temel etkileşim (kuvvet) vardır. Bunlar; 

  I. Güçlü nükleer kuvvetler, 

 II. Zayıf nükleer kuvvetler, 

III. Elektromanyetik kuvvet, 

IV. Kütle çekim kuvvetidir. 

Bu kuvvetlerden güçlü ve zayıf nükleer kuvvetleri tanımaya çalışalım.

Güçlü Nükleer Kuvvetler: Kuarkların, çok yakın mesafelerden 
birbirini şiddetle çekme/itme özellikleri vardır. Örneğin, iki 'u' kuark, 
birbirini çok şiddetle iterken, 'u' ve 'd' kuarklar birbirini çok şiddetle çeker. 
Bu çekme itme kuvvetleri, alışık olduğumuz elektriksel ve manyetik 
çekim kuvvetlerinin binlerce katıdır. Bu çekme/itmeler, kuarkların "renk" 
denilen nitelikleri ile ilintilidir. Örneğin, proton ve nötronların yapılarında 
yer alan 'u' ve 'd' kuarkların renkleri birbirine zıttır. Zıt renkler, zıt elektrik 
yüklerine benzer şekilde bir çekim sebebidir. Buradaki renk, görme 
duyumuzla ilgili olan renkle hiçbir anlam yakınlığı taşımamaktadır. 
Çekme/itmenin temelini oluşturan fiziksel nitelik, başka bir ad bilinmediği 
için "renk" kelimesi ile nitelenmiştir. Up ve down kuarkların gösterimi 
için seçilen mavi ve pembe renkler bütünüyle keyfi seçilmiş olup aynı 
amaçla örneğin, mor ve sarı da kullanılabilir (Renklerin zıtlığı, sadece 
aradaki çekimi hatırlatmak içindir.).   

Güçlü nükleer kuvvetler tabiattaki en güçlü kuvvetler olup proton 
ve nötrondaki kuarkları bir arada tutan kuvvetlerdir. Güçlü nükleer 
kuvvetlerin  şiddeti o kadar fazladır ki, nükleonları oluşturan kuarklar 
adeta birbirine kaynamış gibidir ve bu kuarkları birbirinden ayırmak çok 
büyük enerjiler ister. Ancak, kuarklar arası mesafe çok küçülmedikçe de 
güçlü nükleer kuvvetler devreye girmez.

Standart modele göre, atom altı parçacıklar arasındaki çekme/
itme kuvvetleri, gerçekte çok küçük parçacıkların alışverişi sayesinde 
mümkün olur. Etkileşen iki kuark arasında alınıp verilen bu temel 
parçacıkların adına, Latince'de "tutkal" anlamına gelen kelimeden 
hareketle "gluon" denilmektedir. Kuarklar birbirlerini gluonlar sayesinde 
kuvvetli etkileşimle çeker. 

Proton ve nötronda asıl yapı taşları olan kuarkları (u ve d 
kuarklar)  bir arada tutan, renk zıtlığı temeline dayalı güçlü nükleer 
kuvvetlerdir. Bu kuvvetler sayesinde, nükleonlar, çok çok büyük 
enerjilerle karşılaşmadıkça kararlı kalırlar. Ayrıca, proton ve nötronların, 
yapılarındaki u ve d kuarkların dağılımı simetrik olmadığı için, su 
molekülünün elektriksel dipollüğüne benzer şekilde, renk dipolleri 
olduğuna da dikkat etmek gerekir. 

Başka kuarkların da renkleri ve bu renkler arasındaki etkileşimler 
önemli olmakla birlikte, bildiğimiz maddenin yapısında bu kuarklar yer 
almadığı için onların etkileşimleri bu ünitenin konusu değildir. Kuarkların 
etkileşimleri ve renkleri, parçacık fiziğinin uğraş alanıdır. 

Zayıf Nükleer Kuvvetler: Proton ve nötron içi yük dağılımı 
incelendiğinde (Şekil 5.3 ve Şekil 5.4) yük dağılımının tam simetrik 
olmadığı görülür. Protonu oluşturan iki yukarı kuarka karşılık bir 
aşağı kuarkın, nötronu oluşturan iki aşağı kuarka karşılık bir yukarı 
kuarkın konumlarından kaynaklanan dipol karakter, protonlar ve 

Şekil 5.4 Nötron, iki down ve bir 
up kuarktan oluşur.

u
d d

Kuarklardaki renk yükü ad-
landırmasının bildiğimiz ışık 
veya renklerle hiçbir ilgisi yoktur. 
Bu adlandırmaya yol açmış olan 
benzerliğin nedeni farklı renk 
yüklerine sahip üç kuarkın veya 
üç anti kuarkın bir araya gelme-
siyle ortaya nötr renk yükünün 
çıkıyor olmasıdır. Tıpkı; mavi, 
yeşil ve kırmızı gibi temel renk-
lerin bir araya gelerek renksiz 
sayılan beyaz ışığı oluşturması 
gibi. 

Çekirdekte güçlü kuvvetler 
sayesinde meydana gelen ya-
pışma çok hassas bir dengeye 
sahiptir. Eğer kuvvet; olması 
gerekenden biraz fazla olsaydı 
protonlar ve nötronların birbirinin 
içine geçmesi gerekirdi; tersi du-
rumda ise birbirinden ayrılması 
gerekirdi.
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nötronlar arasında, güçlü nükleer kuvvetlerden daha zayıf da olsa bir 
dipol çekim etkileşimi sağlar. Çekirdek içinde sadece proton-nötron 
çekimi değil; proton-proton, nötron-nötron çekimi de gerçekleşir. Bu 
etkileşimler, protonlar arası itmeyi fazlasıyla karşıladığı için, protonların 
özdeş yüklerine rağmen çekirdekler kararlıdır. Bu kararlılığı sağlayan, 
nükleonlar arasındaki zayıf nükleer etkileşimlerdir.

Bazı çekirdeklerin kararsız olması, nükleonlar arası elektriksel ve 
zayıf nükleer kuvvetler temelinde açıklanabilir. Bir çekirdekte nükleon 
sayısı çok aşırı değilse, zayıf nükleer kuvvetler (çekim kuvvetleri), 
protonlar arası elektriksel kuvvetleri (itme kuvvetleri) yener ve çekirdek 
kararlı olur. Ancak nükleonların sayısı çok artınca (örneğin proton 
sayısı 83'ü aşmışsa), bir araya toplanan nükleonlar arası mesafe yer 
yer artacağı için, mesafe arttıkça çok zayıflayan zayıf nükleer kuvvetler 
iyice 0'a yaklaşır. Elektriksel kuvvetler de nükleonlar arası mesafe ile 
küçülür fakat bu küçülme, nükleer kuvvetler kadar etkili değildir ve 
sonuçta elektriksel itme kuvvetleri hakim olur; çekirdek parçalanır. 
Uranyum, toryum gibi ağır çekirdeklerin (atom numaraları sırasıyla 92 
ve 90) kararsız olması bu açıklamayı doğrulamaktadır.

1.2 Kararlılık Kuşağı
Atom hacminin çok az bir kısmını kaplayan çekirdek, atom kütlesinin 

hemen hemen tamamını oluşturur. Atom çekirdeğinin kararlılığı, 
çekirdekteki proton ve nötron taneciklerinin sayısı ve bu tanecikler 
arasındaki  oranla ilişkilidir. 

Elektrostatik etkileşimlerde aynı yüklerin birbirini ittiğini, zıt yüklü 
olanların ise birbirlerini çektiğini biliyorsunuz. Çekirdekte birbirine yakın 
bulunan protonların elektrostatik etkiyle birbirlerini itecekleri gerçektir. 

Çift sayıda proton ve nötron 
içeren çekirdekler, tek sayıdaki 
proton ve nötron içeren çekir-
deklere göre daha kararlıdır. 
Tek sayıda proton ve nötron 
içeren çekirdekler en az kararlı 
olanlardır. 2, 8, 20, 50, 82, 126 
tane proton veya nötron taşıyan 
çekirdekler en kararlı çekirdek-
lerdir. Bu sayılara sihirli sayılar 
denir. 

Grafik 5.1 Nükleer kararlılığın n/p oranına göre değişimi. Doğru 
çizgi n/p oranının 1 olduğu durumu belirtir. 

N
öt

ro
n 

sa
yı

sı

Proton sayısı

Kararlılık 
kuşağı

III.Bölge

I.Bölge
 n

 1 p

II.Bölge
 n

 1 p

 n
 1 p =
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Eğer tanecikler arasındaki itme kuvvetleri çekme kuvvetlerinden fazla 
ise çekirdek bozunmaya uğrar. Kendiliğinden yapısını değiştiren ve 
ışıma yapan bu tip kararsız çekirdekler radyoaktif çekirdek olarak 
adlandırılır. Çekirdekteki tanecikler arasındaki çekme kuvveti daha fazla 
ise bu durumda çekirdek bozunmaya uğramaz yani kararlıdır. Kararlı 
olan çekirdek radyoaktif değildir.

Çekirdekteki kararlılığı belirleyen unsur, nötron sayısının proton 
sayısına oranıdır. Kararlı çekirdeklerde bu oran 1'e yakındır. Atomların 
proton ve nötron sayıları incelendiğinde atom numarası 20'ye kadar olan 
elementlerde n/p oranı yaklaşık olarak 1'dir. Dolayısıyla bu atomlar, bazı 
izotopları hariç kararlıdır. 20'den büyük atom numaralı elementlerde n/p 
oranı artar. Bu artış atom numarası 83 olan bizmutta 1,5 oranına ulaşır. 
Atom numarası 83'ten büyük elementlerde çekirdek kararsızdır ve bu 
elementlerin bütün izotopları radyoaktiftir. 

Kararlı doğal izotopların nötron sayılarının proton sayısı karşısındaki 
değişimi grafiğe alınarak işaretlendiğinde Grafik 5.1'de görüldüğü gibi bir 
dağılım karşımıza çıkar. Kararlı çekirdeklerin oluşturduğu bu dağılıma 
kararlılık kuşağı denir. Kararlı çekirdekler kararlılık kuşağı içinde yer 
alırken bu kuşak çevresi kararsızlık denizi olarak adlandırılır. Grafik 
5.1'e bakıldığında radyoaktif olan izotopların kararlılık kuşağı olarak 
adlandırılan bölgenin dışında (kararsızlar denizi) olduğu görülür. Şimdi 
bazı elementlerin Grafik 5.1'de bulundukları noktanın yerine bakarak 
kararlı olup olmadıklarını aşağıdaki örnekte inceleyelim.

Kararlılık kuşağının dışında bulunan çekirdekler, radyoaktif olup  
bozunmalar sonucunda nötron ve/veya proton sayısını değiştirerek 
kararlılık kuşağına girmeye çalışırlar. Kararsız çekirdeklerin 
kendiliğinden ışıma yaparak kararlı çekirdek hâline dönüşmesine doğal 
radyoaktiflik denir.

1.  Grafik 5.1'i kullanarak, n/p oranlarını hesaplayarak 
40
20Ca, 

209
83Bi  ve 

238
92U  atomlarının kararlı olup olmadıklarını sorgulayınız.

 Öğrendiklerimizi Uygulayalım

 Örnek
120

50Sn izotopunun kararlı olup olmadığını n/p oranını hesaplayıp
Grafik 5.1'i kullanarak inceleyiniz. 

Çözüm
120

50Sn izotopunun proton sayısı 50, nötron sayısı ise 70'dir. Buradan 
n/p =70/50 = 1,4 olarak bulunur. n/p = 1,4 olması

 

120
50Sn

 
izotopunun 

kararlılık kuşağına yakın olduğunu gösterir. Buna göre 
120

50Sn izotopu 
için

 
"kararlıdır" diyebiliriz.

 
Aynı şekilde Grafik 5.1'e baktığımızda

 
120

50Sn'ın kararlılık kuşağının 
içinde yer aldığını görürüz. Dolayısıyla bu izotopun radyoaktif olmadı-
ğını söyleyebiliriz. 

Kalayın atom numarasının 50, yani "sihirli sayı" olması da onun 
kararlı olduğunu gösterir.

Atom numarası 83'ten küçük 
olan43Tc (teknesyum) ve 61Pm 
(prometyum) elementlerinin bü-
tün izotopları radyoaktif özellik 
gösterir.
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Bir çekirdek tepkimesi denk-
leminin yazılması bazı yönleriyle 
kimyasal reaksiyonların yazılma-
sından farklıdır. Kimyasal sim-
genin yazılması yanında proton, 
nötron ve elektronlar da açıkça 
belirtilmelidir.

Çekirdek reaksiyonlarında 
kullanılan temel parçacıklar şun-
lardır. 

proton       :   1
1 p   veya  11H

nötron         :    
1
0n

elektron      :   0
-1e    veya 

0
-1 b ,

pozitron       :   0
+1 e    veya 

0
+1b

a parçacığı:   
4
2He  veya 

4
2a

gama          :    
0
0g

Şekil 5.5 Elektriksel alanda a,b-, 
b+ve g ışınlarının hareketi

Alfa ve pozitron ışınları pozitif 
yüklü ışınlar olduğundan elektrik 
ve manyetik alanda negatif 
kutuplu olan bölgeye doğru 
sapma gösterir.

Beta parçacıkları ise negatif 
yüklü oldukları için pozitif kutuplu 
olan yöne doğru sapar. 

Gama ışınları ise yüksüz 
olduğu için elektrik ve manyetik 
alanda herhangi bir sapmaya 
uğramaz.

b-

a ve b+

g

Radyoaktif dönüşümler çekirdek tepkimeleri olup, kimyasal 
tepkimelerden çok farklıdır. Tablo 5.3'te bu farklılıklar özetlenmektedir.

Tablo 5.3 Kimyasal Tepkimelerin ve Çekirdek Tepkimelerinin Karşılaştırılması 

Kimyasal Tepkimeler Çekirdek Tepkimeleri
1. Atomlar, kimyasal bağların kopması 

ve oluşması ile yeniden  düzenlenir.
1. Elementler veya aynı elementin 

izotopları birbirlerine dönüşür.

2. Bağların kopması ve oluşmasında sa-
dece atom veya molekül orbitallerin-
deki elektronlar yer alır.

2. Protonlar, nötronlar, elektronlar ve 
diğer temel parçacıklar yer alabilir. 

3. Tepkimeler sonucu soğurulan ya da 
açığa çıkan enerji miktarları oldukça 
küçüktür. 

3. Tepkimeler sonucu soğurulan ya 
da açığa çıkan enerji miktarları çok 
büyüktür.

4. Tepkime hızları sıcaklık, basınç, 
derişim ve katalizörlerce etkilenir. 

4. Tepkime hızları sıcaklık, basınç ve 
katalizörlerden etkilenmez.

1.3 Doğal Radyoaktiflik
Grafik 5.1'de kararlılık kuşağının altında (II. bölge), üstünde (I. bölge) 

ve ötesinde (III. bölge) yer alan kararsız çekirdekler, çeşitli ışımalar yolu 
ile kendiliğinden kararlı hâle geçer. Bu ışımalar; beta ışıması, pozitron 
yayma, elektron yakalama, alfa ışıması ya da nötron yakalama olabilir. 
Aşağıda bu ışımalar açıklanmıştır. 

Kararlılık kuşağı üstündeki bölgede kalan çekirdeklerin n/p oranları 
kararlı kuşaktakilere göre büyüktür. Genellikle n/p oranları 1'den büyük 
olan kararsız çekirdekler bozunarak beta ışıması (b-)yapar. 

b- bozunmasında, bir nötronun atom çekirdeği içinde bir protona ve 
b- parçacığına dönüştüğü; protonun çekirdekte kaldığı, b- parçacığının 
ise çekirdekten dışarı yayıldığı düşünülebilir.  

b- bozunması sonucu oluşan yeni çekirdekte fazladan bir proton 
daha olacağı için yeni çekirdeğin atom numarası bozunmaya uğrayan 
çekirdeğin atom numarasından bir fazladır. Kütle numarası ise 
değişmez. b- parçacıklarının yükü -1 olduğu için (nükleer denklemler 
denkleştirilirken) 0

-1e veya 0
-1b olarak gösterilmesi uygundur.

 10n      11p  +  0
-1e (

0
-1b ) 

Örneğin, 6 proton ve 8 nötrondan oluşan 
14

6C  izotopu, n/p oranını 
küçültmek için ( b- bozunmasına) uğradığında 8 nötrondan biri protona 
dönüşerek yeni oluşan çekirdeğin proton sayısı bir artar, nötron sayısı 
ise bir azalır. Böylece proton sayısı 7, kütle numarası 14 olan N atomuna 
dönüşür. 

14
6C      14

7N   +    0
-1e

Kararlılık kuşağının altındaki çekirdekler ise kararlılık kuşağındakilere 
göre daha düşük n/p değerlerine sahiptir. Bu oranı yükselterek kararlılık 
kuşağına ulaşmak için bu çekirdekler pozitron yayar (β+) ya da elektron 
yakalar. Bunları sırasıyla inceleyelim. 

Pozitron yayınımı (β+ ışıması) elektronla aynı kütle ve farklı yüke 
sahiptir. Radyoaktif denklemlerde β+ parçacığı 0

+1 e veya 0
+1b  olarak 

gösterilir. β+ parçacığının kütlesi çok küçük olduğu için sıfır olarak kabul 
edilebilir. Protonun bu dönüşümünü şu şekilde ifade edebiliriz.

         

1
1p      

1
0n  +  

0
+1 e  (

0
+1b )
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Gama ışınlarını, uyarılmış 
atomlardaki elektronların kat-
man değiştirmesinde yaydığı fo-
tonlarla karıştırmamak gerekir. 
Çünkü gama fotonları, çekirdek 
tarafından yayılmış fotonlardır. 

Genellikle ağır elementler a 
ışıması, daha hafif elementler 
ise b- ışıması yapar.

Büyük hava alanlarında nöt-
ron analizörü kullanılarak bom-
ba belirlemesi yapılmaktadır. 
Bu amaçla kullanılan cihaz, ba-
gajları düşük enerjili nötronlarla 
bombardıman ederek azot-14 
çekirdeğinin azot-15 çekirdeği-
ne dönüşmesini sağlar. Bu sı-
rada bagajlarda gama ışıması 
oluşur. Genellikle patlayıcılarda  
azot içeriği  fazla olduğu için, 
nötron bombardımanı ile yüksek 
dozda gama ışını açığa çıkar ve 
böylece bagajdaki bomba tespit 
edilmiş olur.

Pozitron yayınımı yapan atomun, atom numarası 1 azalırken kütle 
numarası değişmez. Atom numarası küçük olan elementlerin yapay 
radyoaktif çekirdeklerinden pozitron yayınlanmasına sıkça rastlanır.  
Aşağıdaki örneği inceleyelim.

  38
19K     38

18Ar  + 0
+1 e

Burada 
38
19K izotopu, atom numarası değiştiği için 

38
18Ar  atomuna 

dönüşmüştür. 
Elektron yakalama, çekirdeğin genellikle birinci ya da ikinci  enerji 

düzeyindeki bir elektronunun yakalanmasını ifade etmektedir. Yakalanan 
elektron, bir proton ile birleşerek bir nötron oluşumuna yol açar. Bu 
durumda pozitron yayımında olduğu gibi kütle numarası değişmez; 
ancak atom numarası 1 azalır. Bu ise pozitron yayılmasına eşdeğer bir 
etki yapmış olur.

  44
22Ti    +  0

-1e      44
21Sc

  37
18Ar    +  0

-1e      37
17Cl

Atom numarası 83'ten büyük olan elementler özellikle alfa (a) 
ışıması yaparak n/p oranını 1'e yaklaştırmak ister. a ışıması yapan 
atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 azalır (Alfa ışıması 
çekirdekten bir 4

2
2+He  taneciğinin ayrılması anlamına gelir.). Bu 

bozunmaya ait çekirdek reaksiyon denklemi;
A
ZX     

A-4
Z-2Y + 

4
2He (

4
2a)   şeklinde gösterilir.

Örneğin 235
92U  izotopunun 231

90Th  izotopuna dönüşümü aşağıda 
gösterildiği şekilde gerçekleşir: 

235
92U       

231
90Th     +   

4
2He

Yüksek enerjili fotonların bir akımı olan gama ışınları (g), 
elektromanyetik dalgalardır. Tüm fotonlar gibi g ışınları da kütlesiz ve 
yüksüzdür. Elektrik alanından etkilenmez. 

Çekirdekte, nükleonların hareketsiz olmadıklarını gösteren çeşitli 
deneysel veriler mevcuttur. Bu bulgular, nükleonların, elektronların 
katmanlı enerji düzeylerine benzer şekilde çeşitli enerji düzeylerinde 
bulunabileceğine işaret etmektedir. 

a ve b bozunması yapan bir çekirdek, uyarılmış durumdan kararlı 
hale geçmek için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar. Bu tür 
ışımaya gama ışıması denir. Gama ışınlarının frekansı çok yüksektir.  
Frekansın yüksek oluşunun nedeni; nükleonların da elektronlar gibi belli 
enerji düzeylerine dağılmış olması, çekirdeklerin temel ve uyarılmış 
enerji düzeylerinin var olması ve bu enerji düzeyleri arasındaki farkın 
çok büyük olması gerçekleriyle açıklanabilir. Çünkü a ve b taneciklerinin 
atılması sonucu oluşan çekirdekteki nükleonlar, çekirdeğin temel 
hâlinden daha yüksek enerjili bir hâle geçmiştir. Bu durumda çekirdek 
g fotonu fırlatarak daha düşük enerjili temel hâle dönüp kararlı duruma 
geçer.

g ışıması yapan çekirdeğin kütle ve atom numaraları değişmez. 
Çekirdek, g ışıması sonucu başka bir çekirdeğe dönüşmez. Bu 
bozunmaya ait reaksiyon denklemi;

(A
ZX  )*    A

ZX     +   g   şeklinde olup, (*) işareti çekirdeğin enerji 
bakımından etkin olduğunu göstermektedir. 
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Grafik 5.2'yi kullanarak U-238 serisindeki aşağıda belirtilen izotop-
ların tek basamaklı bozunmalarını gösteren çekirdek reaksiyonlarını 
yazarak sözle ifade ediniz.

a) Radyum-226    b) Kurşun-214    c) Polonyum-214

Çözüm 

a) 
226

88Ra       
222

86Rn     +   
4
2He

b) 
214

82Pb       
214

83Bi     +   
0

-1e

c) 
214

84Po       
210

82Pb     +   
4
2He

             Örnek

Örneğin,

Uranyum-238 serisi: 238U ile başlar 206Pb ile biter.
Uranyum-235 serisi: 235U ile başlar 207Pb ile biter.
Toryum-232 serisi: 232Th ile başlar 208Pb ile biter.
Grafik 5.2'de Uranyum-238 izotopu ile başlayıp Kurşun-206 

izotopu ile sonlanan bozunma serisi verilmiştir. Grafik'te görülen sağa 
doğru yatay oklar b-, sola aşağıya doğru çapraz oklar a ışımalarını 
göstermektedir.

Bir başka çekirdek reaksiyonu 
da nötron yakalamasıdır. Nötron 
yakalamada bir element çekirdeği, bir 
nötronla birleştiğinde o elementin daha 
ağır bir izotopunu meydana getirir. 
Nötron, var olan enerjisiyle çekirdeğin 
enerjisini gama ışıması yayınlamasına 
sebep olacak şekilde artırır. Reaksiyon 
denklemi aşağıdaki gibidir:
A
ZX    +  

1
0n    

A+1
ZX*

    
A+1

ZX  +  g 

Nötron, çekirdekle birleşerek o ele-
mentin izotopunu oluştururken g fotonu 
yayınlamış olur. Bu dönüşümlere, bir 
parçacık salınmadığı için nötron ya-
kalaması reaksiyonları denir. Bu yolla 
hemen hemen her elementin izotopu 
hazırlanabilir. Örneğin aşağıdaki reak-
siyonda olduğu gibi  

34
16S, nötronla bom-

bardıman edilerek 
35
16S izotopu elde edi-

lir. Bu sırada g ışını yayınlanır.
34
16S  +  

1
0n     

35
16S  +  g

Atom numarası 83'ten büyük olan 
elementlerin izotopları atom numara-
larını azaltmak için genellikle alfa ve 
beta ışıması yapar. Bu çekirdekler, bir 
seri hâlinde bozunarak kararlı bir izo-
top oluncaya kadar radyoaktif ışıma 
yapar. Grafik 5.2 Uranyum - 238'in parçalanma serisi

U

a
UPa

b-

Ra

Rn

Po

Bi

BiPb

Pb

Pb206

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

210

214

218

218

226

230

234

238

Atom numarası

K
üt

le
 n

um
ar

as
ı

Po

Po

Th

Th



2.
BÖLÜM

YAPAY ÇEKİRDEK REAKSİYONLARI, 
FİSYON VE FÜZYON

İçerik

Enerji ihtiyacı günümüzün en önemli problemlerinden biridir. Nükleer santrallerde elektrik 
enerjisi üretilerek enerji ihtiyacının bir bölümü karşılanmaktadır. Nükleer enerji kullanımı bu ihtiyacı 
karşılamada çözüm olarak görülmekle birlikte birçok teknolojik problemi de beraberinde getirmektedir.

1. Çekirdek dönüşümü (Transmutasyonu)

2. Nükleer enerji 

• Fisyon 

• Füzyon
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2.1 Çekirdek Dönüşümü (Transmutasyonu)
Radyoaktif olmayan çekirdekler; nötron (1

0n), proton (1
1p) veya alfa 

(a) gibi tanecikleri ile reaktörlerde veya hızlandırıcılarda bombardıman 
edilerek (tepkimeye sokularak) aynı elementin başka izotoplarına veya 
başka elementlere dönüştürülür. Bu tür tepkimelere yapay çekirdek 
tepkimeleri denir.

1915 yılında Rutherford (Radırford), azotla doldurduğu bir tüp 
içerisinden alfa tanecikleri geçirip kararlı azot atomlarını bombardıman 
etti. Tüpteki gazı analiz eden Rutherford, oksijenin bir izotopunun 
oluştuğunu saptadı. Bu olay, bir elementin başka bir elemente 
dönüştürüldüğü ilk yapay çekirdek tepkimesi olarak tarihe geçmiştir.

14
7N + 

4
2He      

17
8O  + 

1
1p

Rutherford'un çalışmalarına ilaveten 1933 yılında Iréne Joliot-Curie 
(İren Julyo Küri) ve eşi Frédéric Joliot (Frederik Julyo), a tanecikleriyle 
alüminyumu bombardıman ederek nötronlar ve pozitronlardan oluşan 
iki çeşit parçacığın yayınlandığını gözlemlediler. Curie ve eşi, a 
parçacıkları ile bombardıman durdurulduğunda nötron yayınlanmasının 
durduğunu ama pozitron yayınlanmasının devam ettiğini de 
gözlemlediler. Alüminyum çekirdeğinin bombardımanı sonucu 30

15P  
oluşur. Oluşan

  
30
15P

  
da pozitronlar ( 0

+1 e) yayınlayıp radyoaktif bozunmaya 
uğrar ve   

30
14Si'a dönüşür.

27
13Al  + 

4
2He      

30
15P   +   

1
0n

           
30
15P       

30
14Si  +  

0
+1 e

Yukarıdaki çekirdek tepkimelerinin denkliğine  dikkat edilirse atom ve 
kütle numaralarının toplamının girenler ve ürünlerde eşit olduğu görülür. 

Örneğin Al'dan P'un elde edildiği yapay çekirdek reaksiyonu 
incelendiğinde;

   Kütle  Nu:  27 + 4 = 31                Kütle  Nu: 30 + 1 = 31

  
27
13Al  + 

4
2He                 

30
15P   + 

1
0n

    Atom Nu:  13 + 2 = 15                  Atom Nu: 15 + 0 =15  olduğu; kütle ve 
atom numaralarının korunduğu görülür.

Resim 5.3 1935 yılında Iréne 
Joliot-Curie ve eşi Frédéric 
Joliot kimyada yapay radyoaktif 
çekirdeklerin eldesi ile ilgili 
çalışmaları nedeniyle Nobel 
ödülü almışlardır. 

Aşağıdaki nükleer eşitliklerde "?" ile gösterilen taneciği bularak 
denklemi tamamlayınız.

a) 
232

90Th       
228

88Ra +  ?

b) 40
19K        ?   +  0

-1e     

c) 30
15P        ?   +  0

+1e

ç) 13
6C  +  1

0n       ?    +    g

             Örnek
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Çözüm 

a) Bir nükleer reaksiyonda atom numaraları ve kütle numaraları 
korunduğundan, 

Th       Ra   +  
    A

Z?

232 = 228 + A    => A = 4,

90 = 88 + Z      => Z = 2 olur. Buna göre 
    4

2?  yani  
    4

2He  

taneciğidir. 
232

90Th alfa (a) ışıması yaparak 
228

88Ra 'a dönüşmüştür. 

b) Bu bir b- bozunmasıdır. Bir 0
-1e yayımı yapan çekirdekte atom 

numarası 1 artarken kütle numarası değişmeyecektir. Oluşan yeni 
çekirdeğin atom numarası 20, kütle numarası 40 olacaktır. 

O hâlde bilinmeyen tanecik
40
20Ca'dur. 

c) Bu bir pozitron yayımıdır. Bir 
0

+1e yayımı yapan çekirdekte atom 
numarası bir azalırken kütle numarası değişmeyeceği için oluşan yeni 
çekirdeğin atom numarası 14, kütle numarası 30 olacaktır. 

O hâlde bilinmeyen tanecik
30
14Si 'dur. 

ç) Bir 
1
0n yakalayan çekirdekte sadece kütle numarası 1 artacağı 

için yeni çekirdeğin atom numarası 6, kütle numarası 14 olacaktır. Bu 
reaksiyonda 13

6C atomunun izotopu oluşur. Nötron yakalanmasına g 
ışıması eşlik eder. g ışıması atom ve kütle numarasını değiştirmez, 
sadece çekirdeğin enerjisinin azalmasına neden olur.

O hâlde bilinmeyen tanecik
14

6C 'dur. 

Aşağıda verilen nükleer eşitlikleri inceleyiniz. "?" ile gösterilen yere 
hangi taneciğin gelmesi gerektiğini bularak açıklayınız.

a)      ?     +   1
1p       21

11Na  +    g

b)      ?     +   1
0n       249

97Bk  +  0
-1e

c)  20
10Ne  +  

4
2He          ?    +  

16
8O

ç)  59
27Co  +  1

0n        56
25Mn  +    ?

             Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Sizce doğada bulunmayan diğer izotopların yapay çekirdek 
dönüşümü yoluyla elde edilmesi mümkün müdür? 

Sorunun cevabını biyoloji, jeoloji, sanayi ve özellikle de tıp alanında 
yaygın kullanılan iyot-131, talyum-201, teknesyum-99, kobalt-60 
radyoizotop örneklerinin denklemlerini inceleyerek anlamaya çalışalım.

Tellür-130 izotopunun nötronla bombardımanı sonucu tellür-131; 
tellür-131'in de beta ışıması yapması sonucunda iyot-131 elde edilir.

130
52Te   +  

1
0n      

131
52Te

131
52Te      

131
53I   +  

0
 -1e
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Talyum-203 izotopunun protonlarla bombardımanı sonucu 
kurşun-201 radyoizotopu elde edilir. Kararsız Pb-201 izotopu da 
pozitron ışıması yayarak Tl-201 radyoizotopuna dönüşür. Bundan da 
tıp alanında yararlanılır. 

203
81Tl  +  11p      

201
82Pb  +  31

0n
201

82Pb              
201

81Tl  +  0
+1e

Teknesyum-99, nükleer tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılan 
önemli radyoizotoplardan biridir. Teknesyum'un atom numarası 43 
olmasına karşın, bütün izotopları radyoaktiftir. Pratikte teknesyum-99  
izotopu 98

42Mo'den elde edilir.

98
42Mo  +  10n      

99
42Mo 

99
42Mo                

99m
  43 Tc  +  0-1e

99m
  43 Tc               

99
43Tc  +  g

Nötronla bombardıman edilen 
98
42Mo izotopundan 

99
42Mo izotopu elde 

edilir. 99
42Mo radyoizotopu kendiliğinden b- ışıması, devamında 99m

  43 Tc 
izotopu g ışıması yaparak 99

43Tc izotopuna dönüşür.
 

Kobalt-60, doğal hâlde bulunan ve radyoaktif olmayan 59
27Co

çekirdeğinin nötronla bombardıman edilmesi sonucu elde edilir. 
59
27Co

  
+

  
1
0n      

60
27Co

2.2 Nükleer Enerji
Her günün başlangıcında doğan Güneş Dünya'mızı ısıtır. Yaklaşık 

144 milyon km uzaklıkta bulunan Güneş ışınlarının Dünya'mıza 
ulaşmasıyla oluşan ısının oldukça fazla olduğunu biliyorsunuz. Güneş'in 
enerjisini nasıl sağladığını hiç düşündünüz mü? Her saniye 600 milyon 
ton hidrojenin harcandığı tepkime nasıl gerçekleşir? Atom bombasının 
patlaması ve nükleer enerji reaktörlerindeki enerjinin elde edilmesindeki 
aşamalar nelerdir? 

Güneş'in, nükleer reaktörlerin ve atom bombasının ortaya çıkardığı 
enerjinin kaynağı radyoaktif çekirdeklerin bölünerek veya kaynaşarak 
daha kararlı hâle gelmeye çalışmasıdır. Çekirdeklerin bölünmesi veya 
kaynaşması sırasında çekirdeklerde mevcut olan enerji açığa çıkar. 
Açığa çıkan bu enerji nükleer enerji olarak adlandırılır. Nükleer enerji 
fisyon ve füzyon tepkimeleri sonucu elde edilir.

Fisyon

Nötron bombardımanıyla kararsız hâle getirilen büyük kütleli atom 
çekirdeklerinin parçalanarak daha küçük kütleli atom çekirdeklerine 
dönüşmesi olayına fisyon (çekirdek bölünmesi) denir. Bunun en 
bilindik örneği "Atom Bombası" dır. Atom bombası reaksiyonunu 
aşağıdaki şekilde yazabiliriz.

235
92U +    

1
0n     

94
36Kr +  

139
56Ba +  3 10 n + Enerji     

99m
  43 Tc izotopundaki "m" (me-

tastable) yarı kararlı anlamında-
dır. Nükleer bozunmalar sonucu 
oluşan 

99m
  43 Tc  nükleer bozunma 

ile bir başka elemente dönüş-
mez.
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235
92U bölünmesinde, bölünme başına ortalama 2,5 nötron meydana 

gelir. Her bir nötron Şekil 5.6'da da görüldüğü gibi diğer bir 235
92U

izotopunu tetikleyerek bölünmesine yol açar. Böylece bölünme artarak 
devam eder ve yüksek oranda enerji elde edilir. Atom bombasındaki 
patlama, bu reaksiyonda anlatıldığı gibi gerçekleşir. Böyle birbirini 
tetikleyerek devam eden reaksiyonlara zincir reaksiyonu adı verilir. 

Bir 235U atomu fisyonunda 3,20x10-11 J'lük enerji ortaya çıkar. Bu 
enerji küçük gibi görülebilir. Ancak, bunun tek bir 235U çekirdeğinin 
bölünmesinden ortaya çıktığını unutmamak gerekir. 1,00 g  235U 
fisyonuna uğrarsa açığa çıkan enerji olağanüstü büyüktür. 1,00 gram 
uranyum 2,56x1021 tane  235

92U  atomu  içerir. Her atomun bölünmesiyle 
toplam  8,20x107 kJ enerji açığa çıkar. Bu miktar, yaklaşık 3,00 ton 
kömürün tam yanmasıyla ortaya çıkan enerjiye eşittir. 

235
92U'in nötron bombardımanıyla oluşan diğer olası reaksiyon 

denklemleri ise aşağıda sıralandığı gibidir:
 

235
92U  +  

1
0n      

86
36 Kr  +  

138
56Ba   +  12 10n  +  Enerji

235
92U  +  

1
0n      

90
38 Sr  +  

144
54Xe   +  2 

1
0n  +  Enerji

235
92U  +  

1
0n      

100
40Zr  +  

135
52Te  +   10n  +  Enerji

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

1
0n

139
56Ba

139
56Ba

  94
36Kr

  94
36Kr

144
55Cs

  90
37Rb

  90
38Sr

142
54Xe

235
92U

235
92U

235
92U

235
92U

Şekil 5.6 U-235'in zincirleme reaksiyonu
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U-235'in fisyonuna benzer şekilde Pu-239'da oluşan fisyon 
reaksiyonları da aşağıdaki gibidir: 

239
94Pu  +  10n      

240
94Pu  

240
94Pu   +  10n      

241
94Pu  

241
94Pu       

241
95Am +   0-1 e

Fisyon tepkimelerindeki açığa çıkan enerji kontrol edilemediğinde 
büyük bir patlama meydana geleceğine göre acaba nükleer reaktörlerde 
gerçekleşen tepkime kontrol altına nasıl alınabilir?

Daha önceki bölümlerde proton ve nötronları birarada tutan güçlü  
nükleer kuvvelerden bahsetmiştik. Kararsız çekirdekler fisyona uğradığı 
zaman çekirdeği bir arada tutan bu güçlü nükleer kuvvet açığa çıkarak 
ortama çok büyük miktarda enerji salınmış olur. 

Bir zincir reaksiyonu, eğer kontrol edilmezse salınan enerji ani 
bir patlamaya sebep olur. Atom bombasının temeli burada anlatıldığı 
gibidir. Kontrollü bölünmenin olabilmesi için 235U'in kritik kütleye 
ulaşması gerekir. Kritik kütle zincir tepkimesini sürdürmeye yeterli 
nötronu verebilecek 235U kütlesidir.

Atom bombasında ortaya çıkan büyük miktardaki enerji kontrolsüz  
zincir tepkimesi sonucunda oluşur. Nükleer reaktörlerde fisyon 
tepkimeleri ile elde edilen enerji ise kontrollü zincir reaksiyonu sonunda 
ortaya çıkar. Bu amaçla kullanılan basınçlı su reaktörü modeli Şekil 
5.7'de görülmektedir. Bu reaktörde kontrol çubuklarının ve basınçlı 
suyun moderatörlüğünde fisyon reaksiyonunun kontrolü sağlanır. Sizce 
bu kontrol nasıl sağlanmaktadır? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Reaktörde yakıt olarak kullanılan zenginleştirilmiş uranyum  
genellikle kadmiyumdan yapılmış moderatör (kontrol çubukları) içinde 
basınçlı suda 70 ila 150 atm basınç altında asılı durumda bulundurulur.

Fisyonla açığa çıkan enerji, basınçlı su reaktöründeki suyu yaklaşık 
300 oC'a kadar ısıtır. Bu sıcaklıktaki su, borularla ısı değiştirici olarak 
adlandırılan bölümde soğuk su ile temas ederek ısısını soğuk suya 
aktarır ve soğuk suyun buhara dönüşmesini sağlar. Oluşan yüksek 
basınçlı buhar; elektrik üreteçlerini hareket ettiren türbinlere gönderilir, 
türbinlerin döndürülmesini sağlar ve böylece elektrik üretilmiş olur.

Ancak bu tip reaktörlerde uranyumun zenginleştirilmiş olması 
gerekmektedir. Yani doğadaki uranyum içinde %0,7 oranında bulunan 

               Şekil 5.7 Nükleer enerjiden elektrik üreten bir nükleer santral

Reaktör
çekirdeği

türbünü
Buhar

jeneratörü
Elektrik

deniz suyu
Nehir, göl veya

Sıcak su

Soğuk su

Kontrol
çubukları

Buhar

Buhar

Pompa

Pompa

Reaktörün çekirdeğinde mo-
deratör olarak kullanılan  kontrol 
çubukları, reaktör içine indirile-
rek nükleer yakıtı tetikleyen nöt-
ronları sınırlayıp fisyon işlemini 
yavaşlatır. Bu çubuklar çıkarılın-
ca nötron yoğunluğu buna bağlı 
olarak da fisyon hızı artar.

Bir nükleer reaktörde kulla-
nılan su ne işe yarar?

Su, nötronları yavaşlatır. 
Bunun haricinde, fisyon sonu-
cu açığa çıkan enerjiyi transfer 
ederek reaktörü soğutma işle-
vini de üstlenir. Böylelikle hem 
nötronlar yavaşlatılır hem de 
reaktörün kalbi soğutulmuş olur. 
Aslında aynı işi sudan başka, 
karbon dioksit veya helyum gibi 
gazlar da yapabilir. Hangi tür 
yavaşlatıcı ve soğutucunun kul-
lanıldığı, reaktörün tipine göre 
değişir. Fisyondan çıkan hızlı 
nötronların yavaşlatıldığı reak-
törlere termal reaktör denir.  
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U-235 gibi nötronlarla etkile-
nip kolayca parçalanan izotoplar 
"kolayca parçalanabilir" anla-
mında fisil olarak adlandırılır.

fisil (kolayca parçalanabilen) uranyum-235 izotopunun oranının %3'lere 
yükseltilmesi gerekir. Bu arada geri kalan % 97 oranındaki fisil olmayan 
uranyum-238 izotopu da nötron darbeleriyle ve birtakım geçişlerle fisil 
bir element olan plütonyum-239'a dönüştürülür 

Nükleer reaktörler, sadece enerjinin üretildiği birimler değildir. Tıp 
başta olmak üzere birçok alanda kullanılan radyoizotopların büyük 
bir kısmı, nükleer reaktörlerde üretilir. Bunlardan bazıları iyot-131, 
talyum-201, teknesyum-99, kobalt-60 gibi yapay radyoizotoplardır. 

Radyoaktif atıkların, çevreye 
yayılmasını önlemek için platin 
potada cam ile eritilerek karıştırı-
lıp çelik kalıplara dökülmesi

Radyoaktif atıkların çevreye 
yayılmasını önlemek için gömül-
mesi

Nükleer Enerji
Dünya'da hâlen aktif olan 430’dan fazla nükleer santral, fisyona 

dayalı olarak çalışıyor ve başlangıç yakıtı olarak uranyum kullanıyor. 
Tabiatta nadir denilecek kadar az bulunan uranyum filizinin 

tamamına yakını, U-235 ve U-238'den oluşuyor. Bu filizlerde nükleer 
enerji üretimi açısından doğrudan işe yarayan fisil çekirdek olan U-235'in 
oranı binde 7'dir. Nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanabilmek için 
U-235'in çok az olan bu oranını artırmak gerekmektedir. Bunun için 
uranyum zenginleştirilir. Uranyum zenginleştirme işlemi uranyum 
filizindeki U-235 miktarını artırmak için içindeki U-238 çekirdeklerinin 
ayıklanması esasına dayanır. Fakat izotop zenginleştirme,  yavaş 
çalışan ve pahalı işlemler gerektiren bir süreçtir. 

Zenginleştirme işlemi sırasında ayıklanan ve fisil olmayan U-238 
çekirdeklerine nötron difüzyonu uygulanır. Bu işlemle U-238 bir nötron 
yutarak radyoaktif hâle gelip iki ışımadan sonra fisil olan plutonyum 
izotopuna (Pu-239) dönüşür. Eğer reaktördeki nötron üretim hızı 
yeterince yüksek ise hem U-235 çekirdeklerinin parçalanması sonucu 
enerji üretmek hem de U-238’i, fisil Pu-239’a dönüştürmek mümkündür. 
Hatta uygun bir tasarımla reaktör, birim zamanda tükettiğinden daha 
fazla fisil çekirdek üretebilir. 

Bazı nükleer santraller; radyoizotopları parçalayarak enerji 
üretirken, bazı nükleer santraller ise U-238 gibi radyoizotopları P-239'a 
dönüştürerek nükleer santraller için yakıt veya atom bombası yapımı 
için radyoizotop üretmiş olur. 

Radyoaktif çekirdeklerin bozunması, çoğu kez diğer radyoaktif 
çekirdeklerin oluşumu ile neticelenir. Bunlar da bozunduklarında, 
daha başka radyoaktif çekirdeklere dönüşebilir. Kısacası; işletmeye 
alındıktan bir süre sonra, bir nükleer reaktörün reaksiyon merkezinde, 
800 kadar farklı radyoaktif çekirdek türü birikir. Biriken bu farklı 
radyoaktif çekirdekler kimyasal yöntemlerle ayrıştırılıp, içindeki işe 
yarar izotoplar alınabilir. Buna "yakıtı yeniden işleme süreci" denir. Bu 
işleme süreci sonrasında gerideki çözeltilerde, radyoaktif olan fakat 
işe yaramayan çekirdekler kalır. Bu radyoaktif sıvı atıklar gelişigüzel 
atılmamalı, radyoaktiviteleri zararsız düzeylere inene kadar çevreye 
zarar vermemeleri için de özenle zırhlanıp saklanmalıdır. Radyoaktif 
sıvı atıkların, katı hâle getirildikten sonra cam bir bünyeye, homojen 
bir şekilde emdirilmeleri mümkündür. Böyle bir uygulamada, dış kabın 
delinmesi ve radyoaktif çekirdeklerin çevreye yayılarak besin zincirine 
girmeleri olasılığı yok denecek kadar azdır. 

                         Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir. 

             Okuma Metni
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Dünya ülkeleri artan enerji ihtiyacını karşılamak için 50 yıldır nükleer 
teknolojiden yararlanmaktadır. Dünya’nın çeşitli yerlerindeki 31 ülkede 
yaklaşık 430 nükleer elektrik santralinin faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Nükleer enerjiden en fazla yararlanan ülkeler arasında ABD, Fransa, 
Almanya, Japonya ve Güney Kore sayılabilir. Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu(TAEK)’nun 2007 yılı verilerine göre, Fransa 59 santralle enerji 
ihtiyacının %73’ünü, Güney Kore 28 santral ile %43,8’ini, Almanya 17 
santral ile %33,1’ini, Japonya 56 santral ile %19’unu ve ABD 104 santral 
ile %19,8’ini karşılamaktadır. 

Bu ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeyleri ile nükleer enerjiden 
faydalanma oranları arasında doğrudan bir ilişkinin varlığı aşikârdır. O 
zaman şu soru aklımıza gelmektedir. Ülkemiz için nükleer enerji gerekli 
midir? Bu sorunun cevabını vermeden önce nükleer enerjinin olumlu ve 
olumsuz yönlerini, diğer enerji türleri ile kıyaslayarak değerlendirmek 
gerekir.

Nükleer enerji santrallerinin kurulması, işletilmesi ve nükleer 
tepkimeler sonucu oluşan radyoaktif ürünlerin saklanması diğer 
santrallere göre daha maliyetlidir. Ancak fosil yakıtla özellikle de kömürle 
çalışan santrallerin çevreye olumsuz etkisi gözardı edilemez şekilde 
büyüktür ve bu etki her geçen gün ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca 
dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması da nükleer enerjinin 
önemini artırmaktadır. 

Nükleer santrallerin en önemli dezavantajlarından birisi çevreye ve 
canlılara verebileceği olası tehlikelerdir. Aslında nükleer atıkların teh-
likesi; kurşun, cıva ve arsenik gibi zehirli atıklara kıyasla daha azdır. 
Çünkü nükleer atıkların radyoaktivitesi zamanla azalırken, zehirli atıklar 
çevreye atıldıkları ilk günkü gibi kalır. Radyoaktif maddenin etkisinin za-
manla azalması yarı ömrü ile ilişkilidir. Herhangi bir radyoaktif izotopun, 
başlangıçtaki miktarının ve dolayısıyla ışıma gücünün yarıya inmesi için 
gereken süreye yarı ömür denir. Bu süre çekirdekten çekirdeğe değişir. 
Yarı ömür; bazı çekirdekler için saniyenin küçük bir dilimi, bazı çekir-
dekler için ise binlerce yıldır (Tablo 5.4, Şekil 5.8). Nükleer reaktörlerde 
oluşan atık maddelerin yarı ömürlerinin uzun oluşu, bunların depolan-
ması, çevreye zararlı olmaması konularında sıkıntı oluşturmaktadır. Gü-
nümüzde nükleer enerjiyi aktif hâlde kullanan ülkeler, nükleer atıklarını 
yok etme konusunda önemli bir çıkmazda bulunmaktadır. Nükleer atık-
lar, dış ortamla irtibatları hâlinde telafisi mümkün olmayan sorunlara yol 
açabilirler. Bu konudaki en önemli tedbir, nükleer atıkların yeryüzünün 
500 ila 1200 m altında yeraltı su kaynaklarına uzak inşa edilen özel de-
polara gömülmesidir. Ayrıca atıklar yüksek sıcaklıkta cam eriyiği ile ka-
rıştırılıp metal silindirler içine boşaltılır ve soğuduğunda camsı bir yapı 
oluşturur. Cam, suda çözünmeyen bir malzeme olduğundan yeraltında-
ki nükleer atıkların yeryüzüne çıkma ihtimalini daha da azaltmaktadır. 
Ayrıca radyoaktif atıkların uzunca sürelerle kendiliğinden bozunmalarını 
beklemek yerine, hızlandırıcılarda proton bombardımanına veya nötron 
ışınlarına tabi tutmak suretiyle daha kısa ömürlü başka çekirdeklere dö-
nüştürülmelerini sağlamak yönünde çalışmalar da vardır.  

Bütün bunlara göre nükleer enerjinin avantaj ve dezavantajlarını 
göz önünde bulundurarak nükleer santrallerin enerji üretimi konusunda 
hangi şartlarda kabul edilebilir bir çözüm olabileceğini arkadaşlarınızla 
tartışınız.

Radyoaktif 
çekirdek

Yarı ömür

Po-214 1,6x10-4 saniye
Kr-92 1,84 saniye
Zr-100 7,1 saniye
Ba-144 11,4 saniye
Xe-144 1,2 saniye
Ga-68 67,8 dakika
F-18 109,74 dakika
Tl-201 72,91 saat
Tc-99m 6,02 saat
I-131 8,02 gün
P-32 14,28 gün
Sr-89 50,52 gün
I-125 59,40 gün
Co-60 5,27 yıl
H-3 12,33 yıl
Sr-90 29,1 yıl

Cs-137 30,20 yıl
C-14 5730 yıl

Pu-239 2,4x104 yıl

U-235 7,04x108 yıl

K-40 1,248x109 yıl

U-238 4,47x109 yıl

Tablo 5.4 Bazı radyoaktif çekir-
deklerin yarı ömrü

238U

t1/2

4,47x109 yıl

238U 206Pb

Şekil 5.8 Bir yarı ömür sonunda 
Uranyum 238'in mevcut miktarı-
nın yarısı kurşun-206 izotopuna 
dönüşür.
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Füzyon

Küçük kütle numaralı atom çekirdeklerinin kaynaşarak(birleşerek) 
daha büyük kütle numaralı ve kararlı atom çekirdeklerine dönüşmesi 
olayına füzyon (çekirdek birleşmesi) denir. Atom numarası 26'ya kadar 
olan elementlerin kütle numarası arttıkça çekirdek kararlılığı artmakta-
dır. Bu durum gösteriyor ki eğer iki hafif çekirdek daha büyük ve kararlı 
bir çekirdek oluşturmak üzere birleşirse veya birbiriyle kaynaşırsa 
önemli miktarda enerji açığa çıkacaktır. Örneğin hidrojenin iki izotopu-
nun füzyonundan daha büyük kütleli bir çekirdek olan 42He'un eldesi gibi:

2
1H   +  31H       42He  +  10n  

Güneş'in enerjisinin bir bölümü füzyon ile hidrojen çekirdeğinin hel-
yum çekirdeğine dönüşmesi ile sağlanır. Füzyonun olabilmesi için dö-
teryum ve trityum çekirdeklerinin birbirine çok fazla yaklaştırılabilmeleri 
gerekir. Atom çekirdekleri birbirlerini ittiklerinden, bu yaklaşmanın ola-
bilmesi için çekirdeklerin yüksek basınç altında  yüksek enerjilere sahip 
olmaları gerekir. 

Füzyon reaksiyonları, çekirdeklerin kinetik enerjilerinin itmeyi yene-
bilecek kadar fazla olduğu yaklaşık 2x106 K gibi yüksek sıcalıklarda yü-
rür. Bu sıcaklıkta tamamen plazma hâline gelen 21H  ve 31H  çekirdekle-
ri birleşerek  42He  çekirdeğine dönüşür. 

Füzyon reaksiyonları çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen tepki-
meler olduğundan termonükleer reaksiyonlar olarak da adlandırılır. 
Örneğin hidrojen bombası (termonükleer bomba) füzyona dayanır ve 
patlatılması için bir fisyon temelli bombanın (atom bombası) kullanılma-
sı gerekir. 

Hidrojen bombasının patlatılması için atom bombası bir çakmak gö-
revi görür. Bunun için bir fisyon bombası, 6

3Li ve 2
1H ( döteryum) dan 

hazırlanan bir madde ile sarılır ve fisyon sonucu oluşan nötronlar, 63Li ile 
reaksiyona girerek füzyon için gerekli 31H (trityum) oluşturur.

6
3Li   +  10n      42He  +  31H  +  Enerji

Oluşan trityum, döteryum ile aşağıdaki reaksiyonda belirtildiği gibi 
kaynaşır.

 2
1H  +  31H      42He  +  10n  +  Enerji

Atık depolama sorunları ve kaza riski taşıyan fisyona karşın bu 
sorunları taşımayan füzyon tepkimelerinde daha fazla miktarda enerji 
açığa çıkar. Örneğin, bir döteryum-trityum füzyonunda 2,8x10-12 J'lük 
enerji açığa çıkar. Bu enerji miktarı, 235

92U fisyonunun verdiği enerji 
(3,2x10-11 J) ile kıyaslanırsa yaklaşık onda biri olduğu görülür. Fakat 
termonükleer patlamanın verimi; lityum ve döteryumun uranyuma göre 
hafifliği, patlamada füzyona uğrayabilen yeni çekirdekler oluşması vb. 
nedenlerle fisyon patlamasından çok daha fazladır. Füzyon 

Plazma: Çok yüksek sıcak-
lıklarda moleküller var olamaz 
ve atomların çoğu veya tamamı 
elektronlardan ayrılır. Maddenin 
bu hali plazma olarak adlandırı-
lan pozitif iyonların ve elektron-
ların karışımından oluşan bir 
gazdır. 

Doğada 6500 H atomundan 
biri, döteryum olduğu için okya-
nuslar neredeyse sonsuz mik-
tarda nükleer yakıt deposudur. 

Güneş'te gerçekleştiği tah-
min edilen füzyon tepkimeleri 
aşağıdaki gibidir.
1
1H  +  

2
1H     

3
2He 

3
2He+ 

3
2He    

4
2He + 21

1H 
1
1H + 

1
1H     

2
1H  + 

0
+1b

Radyoaktif bir maddenin 
aktivitesini artık kaybetmiş oldu-
ğunu söyleyebilmek için parmak 
kuralı olarak 10 yarı ömrün geç-
mesi gerekir. Nükleer reaktör 
atıkları arasında; Stronsiyum-90 
ve Sezyum-137 gibi çekirdekler 
önemli bir yer tutar. Bunların 
yarı ömürleri oldukça uzundur. 
Stronsiyum-90'ın yarı ömrü 28 
yıl, Sezyum-137'nin yarı ömrü 
ise 30 yıl civarındadır. Dolayı-
sıyla, 300 yıl süreyle, emniyetli 
bir şekilde saklanmaları lazım-
dır. Diğer bazı çekirdeklerin yarı 
ömürleri çok daha uzundur. Ör-
neğin plutonyumunki 24000 yıl 
kadardır.
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tepkimesinde, bu tepkimeyi başlatan fisyonda açığa çıkan zararlı 
radyoaktif izotoplar haricinde başka zararlı radyoaktif izotop ortaya 
çıkmaz.  

Kaynaşma tepkimesi, hidrojen bombasında oldukça kolay gerçek-
leştirilmesine karşın bunun bir enerji santralinde denetimli olarak ger-
çekleştirilmesi hiç de kolay değildir. Bu nedenle, ilk atom bombasından 
hemen sonra bölünme reaktörleri yapılarak enerji üretiminde kullanıl-
maya başlandığı hâlde, 1952'de ilk defa denenen hidrojen bombasın-
dan sonra geçen bunca yıla rağmen doyurucu bir kaynaştırma reaktörü 
yapmak mümkün olmamıştır. Eğer füzyon tepkimesi kontrol altına alı-
nabilirse sonsuz bir enerji kaynağı elde edilir. Bu konuda en ümit verici 
çekirdek tepkimesi, döteryum- trityum tepkimesidir.

Füzyon reaksiyonlarının, çekirdek füzyonu reaktörlerinde (termo-
nükleer reaktörlerde) elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılması 
üzerinde çalışılmaktadır. 

Füzyonun; enerji kaynağı olarak fisyona göre yakıtının bol ve olduk-
ça ucuz olması (Örneğin, döteryum okyanuslardan elde edilebilir.), bi-
rim yakıt kütlesi başına daha çok enerji açığa çıkarması ve radyoaktif 
ürünler oluşturmaması bakımından daha temiz bir yöntem olması gibi 
üstünlükleri vardır. Bu da enerji üretiminde çevre ve sürdürülebilirlik açı-
sından önem taşımaktadır. 

Güneş enerjisinin çoğunluğunu oluşturan füzyonun gerçekleşmesi 
Güneş'teki yüksek sıcaklık dolayısıyla kolaydır. Bilim insanları, aynı ko-
şulları Dünya üzerinde oluşturmak ve füzyon enerjisinden faydalanabil-
mek için araştırmalar yapmaktadır.

Resim 5.4 1952'de yapılan hidrojen bombası denemesi
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Yıldızlar Enerjilerini Nasıl Üretir?

Big Bang (Big Beng) sonrasında evrenin belli bölgelerine saçılmış 
olan hidrojen yoğunluklu gaz kümeleri, kendi etrafında dönerken kütle 
çekim etkisiyle (gravitasyonel) çevresindeki gaz taneciklerini de çekip 
içe doğru çökerek ve ısınarak parlamaya başlar. Küre şeklini alan bu 
gaz kümeleri yıldızları oluşturur.

Gökyüzüne baktığımızda küçük noktacıklar şeklinde gördüğümüz 
yıldızların çekirdeği termonükleer kaynaşmanın merkezidir. Yıldızlar, 
enerjilerini çekirdekteki bu füzyon sayesinde sağlar. Yıldızların çoğu 
merkezdeki hidrojeni tüketerek helyum üretir. Dört hidrojen çekirdeği 
birleşerek bir helyum atomunu oluşturur. Burada dört hidrojenin kütlesi 
bir helyumun kütlesinden yüzde 0,7 oranında daha büyüktür. Birleşme 
sonucunda ortaya çıkan bu kütle farkı; hemen hemen saf enerji 
biçiminde gama ışınları, nötrino, pozitron ve bu parçacıkların kinetik 
enerjileri şeklinde yıldızın yüzeyine ulaşarak evrene yayılır.

Samanyolu Galaksisi'nin 200 milyar yıldızından biri olan Güneş’in 
çekirdeğinden yayımlanan nötrinoların titreşim hareketlerinin 
incelenmesi sonucunda Güneş'in özelliklerine ilişkin birçok bilgiye 
ulaşılmıştır (Çevresiyle etkileşimi son derece zayıf olan nötrinolar 
ışık hızıyla hareket eder.). Bu incelemelere göre Güneş'in, 5 milyar 
yıl önce yıldızlararası bir gaz bulutunun çekim kuvveti etkisi altında 
büzülerek oluştuğu sanılmaktadır. Bu büzülmenin, Güneş'in ısınarak 
hidrojen atomlarını helyuma dönüştüren kaynaşma tepkimeleri ortaya 
çıkıncaya kadar sürdüğü tahmin edilmektedir. Evrende en bol bulunan 

             Okuma Metni
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element olan hidrojen, Güneş’in merkezindeki yoğun sıcaklık ve basınç 
altında yavaş yavaş helyuma dönüşmektedir. Güneş'in çekirdeğinde, 
her saniyede 600 milyon ton hidrojen füzyon yoluyla helyuma dönüşür. 
Güneş'in ışıma yoluyla yaydığı çok büyük miktardaki enerji, bu 
kaynaşma tepkimesinden kaynaklanır. 

Yıldızlar çeşitli büyüklüklerde olabilir. Örneğin, Güneş orta 
büyüklükte bir yıldızdır. Güneş gibi olan orta büyüklükteki yıldızlar, 
bütün hidrojenleri helyuma dönüşünceye kadar milyarlarca yıl 
varlıklarını sürdürebilir. Çünkü orta büyüklükteki yıldızların içlerinde 
oluşan füzyon tepkimelerinin hızı, daha büyük yıldızlara göre daha 
küçüktür. Sıcaklığı çok daha yüksek olan büyük yıldızlar, çok daha 
fazla hidrojen içerdikleri hâlde, bu hidrojeni çok daha kısa sürede (yüz 
milyon yıl) helyuma çevirirler ve kütle çekimini engelleyecek kinetik 
enerjiyi artık sağlayamadıkları için büzülmeye başlarlar. Büzülme 
sonunda merkezdeki sıcaklık daha da artar. Helyum çekirdekleri 
arasında daha yüksek enerjili çarpışmalar olmaya başlar. Böylece; 
karbon, oksijen gibi helyum çekirdeklerinden daha büyük çekirdekler 
meydana gelir. Ama bu çekirdeklerin oluşması, hidrojenin helyuma 
dönüşmesi tepkimesindeki gibi enerji açığa çıkarmaz. 

       Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.



3.
BÖLÜM

AKTİFLİK, RADYOAKTİF IŞINLARIN 
SAYIMI VE SAĞLIĞA ETKİSİ

İçerik

Hastanelerin röntgen (film çekilen) bölümlerinin girişinde yukarıdaki "radyasyon uyarı işareti" 
bulunur. Bu işaret, radyoaktif ışınların verebileceği zararlara karşı insanları uyarmak amacıyla  
kullanılır. 

1. Radyoaktif ışın

2. Aktiflik

3. Absorblanmış Doz ve Biyolojik 
Eş Değer Doz

4. Radyoaktiflikten Kaynaklanan 
Tehlikeler ve Korunma Yolları

• Radyoaktivite ile İlgili Uyarı ve 
Alarm İşaretleri
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3.1 Radyoaktif Işın 

Radyoaktivitenin, atom çekirdeğinin tanecikler veya elektromanyetik 
ışımalar yayarak kendiliğinden parçalanmasına denildiğini biliyorsunuz. 
Radyoaktif  ışınların en önemli özelliklerinden birisi giricilik diğeri ise 
iyonlaştırma etkisidir. Giricilik özellikleri radyoaktif ışınların çeşitli 
maddelerin içinden geçip geçmemeleri ile ilişkili iken, iyonlaştırma 
etkileri ise içinden geçtikleri maddelerin belirli bir kesitinde iyon çifti 
oluşturma etkileri ile ilişkilidir. Şimdi bunları kısaca özetleyelim.

Radyasyon, yaşamımızın bir parçasıdır. Güneş'ten gelen ısı ve ışık 
yanında  radyasyonun  diğer  türleri  mikrodalgalar,  radyo dalgaları, 
X-ışınları ve gama ışınları sayılabilir. 

Radyoaktif ışınların, çevremizde doğal olarak bulunduğu gibi yapay 
olarak da elde edilebildiğini gördük. Radyasyon, madde üzerinde mey-
dana getirdiği etkilere göre iyonlaştırıcı olan ve iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon olmak üzere iki sınıfta toplanabilir.

X-ışınları, gama ışınları, alfa ışınları, beta ışınları, kozmik ışınlar ve 
nötronlar iyonlaştırıcı radyasyon oluşturur.

Ultraviyole, kızıl ötesi, radyo dalgaları, mikrodalgalar, iyonlaştırıcı 
olmayan radyasyon örnekleridir. Baz istasyonları, cep telefonları, radar-
lar, yüksek gerilim hatları vb kaynaklar da iyonlaştırıcı olmayan radyas-
yonu üretir.

İyonlaştırma etkisi, bu ışınların maddenin 1 cm'lik bir kısmında oluş-
turduğu iyon çiftlerinin sayısıdır. Alfa parçacıklarını oluşturan 42He2+ çe-
kirdeği yüklü bir parçacık olması nedeniyle içinden geçtiği maddenin 
elektronları ile çok kuvvetli etkileşerek madde tarafından yavaşlatılır.

 Elektron yakalayan 4
2

2+He  tanecikleri helyum atomlarına dönüşür. Bu 
nedenle alfa parçacıkları, iyonlaştırma etkileri en fazla olan ışınlardır.

 
Beta ışınları, yük olarak alfa ışınlarına göre daha az yüklü oldukları 

için iyonlaştırma etkileri de alfa ışınlarından daha azdır. 

Gama ışınlarının iyonlaştırma etkileri ise bu ışınların yüksüz  olmala-
rı nedeniyle alfa ve beta ışınlarından daha azdır.

Yukarıda kısaca değinildiği gibi radyoaktif ışınların giricilik özellikleri 
madde içerisindeki ilerleyişi ile ilişkilidir. Alfa, beta ve gama ışınlarını, 
iyonlaştırma etkilerini dikkate alarak maddeye giricilikleri açısından kar-
şılaştırarak aralarında nasıl bir ilişki olduğunu tartışınız. 

Alfa parçacıklarının kütleleri büyük olduğu için maddeden geçişleri 
zordur. Bunun için bu parçacıkları, çok az kalınlıklardaki maddelerle (ör-
neğin ince bir kağıt tabaka ile) durdurmak mümkündür. 

Beta ışınlarının kütleleri alfa parçacıklarına göre daha küçüktür. Bu 
nedenle beta ışınlarını oluşturan hızlı elektronlar, moleküllerin elektron 
ve çekirdekleriyle elektrostatik etkileşmeye girerek yüzeyden 1 cm içe-
riye kadar girebilir. Beta ışınlarından korunmak için ince alüminyum lev-
hadan yapılmış bir engelleyici malzeme yeterlidir.

Yüksek enerjili gama ışınları ise alfa ve beta ışınlarına göre vücut-
tan, camdan, kapıdan, duvardan daha kolay geçebilir ve yolu üzerinde 
çarptığı canlı dokuya diğer ışınlara göre daha fazla zarar verebilir. Do-
layısıyla gama ışınlarının ancak kurşunlu tuğlalardan yapılmış duvarlar 
veya çok kalın beton bloklar ile engellenerek canlılara zarar vermesi 
önlenebilir. 

Şekil 5.9 a, b ve g ışınlarının 
takıldıkları; kâğıt, alüminyum ve 
kurşun engeller.
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Tablo 5.5'te; alfa, beta ve gama ışınlarının birbirlerine göre bağıl gi-
ricilik güçleri ile bu ışınların maddeye girmesini engellemek için kullanı-
labilecek perdeleme malzemeleri verilmiştir.

Tablo 5.5  a, b  ve g ışınlarının bağıl giricilik güçleri

Işıma türü Bağıl giricilik gücü Perdeleme malzemesi
a                1 kâğıt, deri
b              100 3 mm alüminyum levha
g            10000 beton, kurşun

Radyoaktif maddeleri bir yerden bir yere taşırken nasıl taşınması ge-
rektiğinin önemli olacağı dikkatinizi çekmiştir. Örneğin alfa ışınımı yapan 
bir radyoaktif madde, karton kutu ile taşınabilirken gama ışınımı yapan 
bir radyoaktif madde ancak kurşun plakalarla kapatılarak taşınabilir.

3.2 Aktiflik
Radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınlar ve bu ışınların taşıdıkları 

enerjiler birbirinden farklıdır. Bu ışınların miktarının ve taşıdıkları ener-
jinin belirlenebilmesi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Sizce radyo-
aktif maddelerin yaydıkları ışınların sayılması ve taşıdıkları enerjinin 
belirlenmesi neden önemlidir?

Radyoaktif ışımanın şiddetinin ölçülmesi için geliştirilen yöntemler-
den biri, radyoaktif ışınların atomları iyonlaştırma özelliğinin kullanılma-
sıdır. Bu yöntemi, ilk defa Becquerel (Bekerel) fotoğraf filmi üzerinde si-
yahlaşmanın miktarına bakmak için kullandı. Radyoaktif ışınlar, fotoğraf 
filmine ışık gibi aynı etkiyi yapar. Bununla birlikte, ışımanın bu yöntemle 
nitel ve nicel analizi kolay ve çabuk bir yol değildir. Radyoaktif ışınların 
analizi için sintilasyon sayıcısı, Wilson (Vilsın) sis odası ve Geiger-Mül-
ler (Gayger Müller) sayacı kullanılır. En çok kullanılanı ise Geiger-Müller 
sayacıdır. 

Radyoaktif ışınların çevreye birçok olumsuz etkisi vardır. Radyoak-
tif ışınların bu zararlarının derecesi ise onların miktarına ve şiddetine 
göre  farklılık gösterir. Dolayısıyla radyoaktif bir parçalanmada oluşan 
ışınların miktarının ve şiddetinin belirlenmesi bu ışınların oluşturacağı 
tehlikelere karşı önlem alınması açısından önem taşır. 

Radyoaktif maddenin 1 saniyedeki radyoaktif bozunma sayısına 
"aktiflik" denir. Kaynağın (radyoaktif maddenin) aktifliği arttıkça saniye-
deki nükleer bozunma sayısı da artar. Saniyedeki bir nükleer bozunma 
SI'da 1 becquerel (1 Bq) olarak verilir.

3.3 Absorblanmış Doz ve Biyolojik Eş Değer Doz
Radyasyonun biyolojik maddeye zarar verme derecesinde, radyo-

aktif maddenin saniye başına gerçekleştirdiği bozunma sayısı (aktifliği) 
yanında biyolojik maddeye geçirilen enerjinin etkinliği de önemli olmak-
tadır. Biyolojik maddeye geçen bu enerjinin ise absorlanmış doz  ve 
biyolojik eş değer doz olmak üzere iki türü bulunmaktadır.  

İyonlaştırıcı radyasyonun bir canlıda biyolojik bir hasar oluşturabil-
mesi için radyasyon enerjisinin hücre tarafından soğurulması gerekir. 
Radyasyona maruz kalmış bir dokunun absorbladığı ışınlardan depola-
nan enerjiye absorblanmış (soğurulmuş) doz denir. Absorblanmış doz 
birimleri olarak Rad (Radiation Absorbed Dose) ve Gy (Gray) kullanılır. 
Rad, ışınlanan maddenin 1 kg’ına 10-2 J’lük enerji veren radyasyon mik-
tarıdır. Gray ise ışınlanan maddenin 1 kg’ına 1 J’lük enerji veren radyas-
yon miktarıdır (1 Gy = 100 Rad veya 1 Rad = 10-2 Gy’dir).

Radyoaktif ortamda çalışan-
ların maruz kaldığı radyasyon 
dozunu ölçmek için Becquerel 
tekniği pratik yöntem olarak 
hâlâ kullanılmaktadır. Radyoak-
tif ortamda çalışanlar, fotoğraf 
filmi şeklinde yakalık takarak 
bu yakalıklarda meydana gelen 
siyahlaşma miktarına göre or-
tamdaki radyasyonun şiddetini 
anlar.

Tablo 5.5'te verilenleri dik-
kate alarak alfa, beta ve gama 
ışınlarını iyonlaştıma etkileri 
bakımından birbiri ile karşılaş-
tırınız.

         Araştırma

Şekil 5.10 Geiger - Müller sayacı

Anot

Katot

  Gaz
atomları

Pencere

Işın sayıcı

Yüksek voltajlı 
güç kaynağı
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Iyonlaştırıcı radyasyonun canlı organizmalar üzerinde yol açacağı 
fiziksel etkinin, hedef canlıda birim kütle başına soğurulan enerji miktarı 
ile orantılı olması beklenir. Bu yüzden "radyasyon dozu" ölçüsü olarak 
kullanılan SI birimi Gray (Gy), 1 kg'lık yumuşak doku başına 1 joule so-
ğurulmuş enerjiye eş değer olarak alınmıştır. Ancak belli bir radyasyon 
dozunun hedef dokuda yol açabildiği biyolojik hasar, yalnızca soğurulan 
enerji miktarına değil, radyasyonun türüne, organizmanın cinsine, doku-
nun niteliğine ve organ hacmine de bağlıdır. Dolayısıyla hedef dokudaki 
biyolojik etkinin ölçüsü olarak, soğurulan enerji miktarının boyutsuz bir 
biyolojik etkinin faktörü ile çarpılması sonucunda elde edilen "biyolojik 
eşdeğer doz" kullanılır. Eş değer dozun SI birimi Sievert (Sv), Gray ile 
aynı 1 J/kg birimine sahiptir. Ancak Gray, radyasyonun fiziksel etkisinin 
ölçümünde kullanılırken; Sievert, biyolojik etkisini ölçmede kullanılır. 

Geiger-Müller Sayacı ve Biyolojik Eş Değer Doz

Geiger-Müller sayacı (Şekil 5.10), düşük basınçlı bir gazın (genellikle 
argon gazı) radyasyon etkisi altında iyonlaşmasını izleyerek kaydeder. 
Bunun için Geiger-Müller sayacındaki tüpe çok küçük bir aralıktan 
(ince bir pencereden) giren α, β veya γ ışınları tüpteki argon gazını 
iyonlaştırır. Tüpün elektrotları arasına bir gerilim uygulanırsa, Ar+ iyonları 
bir elektriksel akıma neden olur. Oluşan bu elektrik akımı, doğrudan 
doğruya kaydedilerek işitilebilir bir tıklama sesine dönüştürülür. Tıklama 
sesinin hızı, radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların enerjisini gösterir. 

Radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınları başka tekniklerle de 
ölçebiliriz. Bunlardan bir tanesi ışıma etkisi ile parıldama veren bazı 
maddelerin (örneğin ZnS) parıldamalarının elektronik olarak ölçülmesi 
ilkesine göre çalışan "Sintilasyon sayacı" da ışın sayacı olarak kullanılır.

Geiger-Müller sayacının her bir tık sesi veya sintilasyon sayacının 
parıldaması bir radyoaktif bozunmayı gösterir.

Raydoaktif ışınların nasıl sayıldıklarına değindik. Şimdi de genel 
anlamda bu ışınların zararlarından korunmak için Uluslararası 
Radyasyondan Korunma Komitesi'nin (ICRP) radyasyonla çalışanlar 
ve diğer vatandaşlar için öngördüğü biyolojik eş değer doz sınırlarını 
aşağıdaki tabloda görelim. 

Radyasyon 
Çalışanları 

Toplum 
üyesi kişiler

Etkin doz sınırı 
(mSv, milisievert)

Ardışık beş yılın 
ortalaması

20 mSv 1 mSv

Herhangi bir 
yılda

50 mSv 5 mSv

Bazı organların 
yıllık eş değer 
doz sınırı

Göz merceği 150 mSv 15 mSv

Deri (cm2) 500 mSv 50 mSv

Eller ve ayaklar 500 mSv 50 mSv

ICRP tarafından önerilen ve ulusal yönetmeliklere giren en son doz 
sınırları, mesleği gereği radyasyonlu ortamda çalışanlar için 5 yılın  
ortalaması yılda 20 mSv ve halk için ise 1mSv'dir (Halk için değerlerin 
düşürülmüş olmasının nedeni halkın bu alanlarda çalışanlara göre 

Resim 5.5 Harold Gray (1905-
1965)İngiliz fizikçiye atfen soğu-
rulmuş doz birimi olarak "gray" 
kullanılır. 

             Okuma Metni

SI öncesi radyoaktivite birimi 
olarak "curie" kullanılmaktaydı. 
Curie kısaca "Ci" ile sembolize 
edilir. Bir gram radyum-226'nın 
saniyede uğradığı bozunma 
sayısı (3,7x1010 bozunma/sani-
ye) 1 Ci olarak tanımlanmış ve 
bu sayıda aktiflik gösteren diğer 
tüm radyoaktif maddelerin ak-
tivitesi 1 Ci olarak belirtilmiştir. 
Ci'nin çok büyük olması nede-
niyle Bq, SI birimi olarak benim-
senmiştir. 

1 Ci = 3,7 x 1010 bozunma/
saniye

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq

1 Bq = 2,703 x 10-11 Ci'dir.



5. Ünite           Çekirdek Kimyası

287

geniş bir kitleyi  temsil etmesidir.). Bu doz sınırlarının oluşturduğu 
riskler vücudun onarım   mekanizması tarafından ortadan kaldırılabilir. 
Bu doz sınırlarına doğal radyasyonlardan alınan dozlar ile tıbbi 
uygulamalardan (teşhis ve tedavi) alınan dozlar dâhil değildir.

Resim 5.6 Rolf Maximilian Sie-
vert (1896-1966). İsveçli fizikçiye 
atfen eşdeğer doz birimi olarak 
"sievert" kullanılır.

3.4 Radyoaktiflikten  Kaynaklanan   Tehlikeler   ve 
Korunma Yolları

1895'te X-ışınlarının bulunmasıyla radyasyon ile ilgili çalışmalar baş-
lamıştır. Daha sonra kısa zaman içinde radyoaktif ışınların zararları da 
keşfedilmiştir. Bu keşifler  sonucunda radyoaktif maddelerin günümüze 
kadar tespit edilen zararlı etkilerini kısaca aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

Alfa, beta ve gama ışınlarının canlı dokuyla teması, dokudaki mo-
leküllere çok yüksek enerji transfer ederek moleküllerin ayrışmasına 
ve "serbest radikal" olarak adlandırılan yüksek enerjili taneciklerin 
oluşumuna neden olur. Oluşan yüksek enerjili serbest radikaller, diğer 
molekülleri dolayısıyla canlı dokuları etkileyerek genetik bozukluklar ve 
kanser başta olmak üzere sağlığa zararlı birçok etki oluşturur.

Radyoaktif ışınların yadsınamayacak kadar önemli olan  zararla-
rından korunmak için bilim insanları ve farklı sağlık kuruluşları çeşitli 
korunma yolları önermişlerdir. Bunlardan en önemlisi, Uluslararası Rad-
yasyondan Korunma Komitesi'nin (ICRP) belirlediği ve ALARA prensibi 
olarak adlandırılan prensibe göre radyasyondan korunmak için;

1. Pozitif ve net bir yarar sağlamadıkça hiçbir radyasyon uygulaması 
yapılmamalıdır.

2. Sosyal ve ekonomik faktörler de gözönüne alınarak ışınlama sü-
resi en düşük düzeyde tutulmalıdır.

3. Bireyler için önerilen eş değer doz limitleri aşılmamalıdır.

ALARA prensibinin tam olarak uygulanabilmesi için bazı yötemler 
geliştirilmiştir. 

İnsanlar, radyasyondan; radyasyonun dışarıdan etkilemesi (dış rad-
yasyon) veya radyoaktif maddelerin vücut içine girmesi (iç radyasyon) 
şeklinde iki biçimde etkilenirler. 

Radyasyonun dışarıdan etkilemesi radyoaktif kaynağın vereceği 
radyasyon dozu, kaynağın radyoaktivitesi ve radyasyona maruz kalma 
süresi ile doğru; zırhlama faktörü ve kaynağa olan uzaklığın karesi ile 
ters orantılıdır. Adı geçen etkenlerin radyasyon dozu ile olan bu ilişkileri-
ni dikkate aldığımızda sizce radyasyonun zararını azaltmak için bunlara 
ilişkin ne şekilde düzenlemeler yapılabilir?

Radyoaktif kaynağın aktivitesi ve doz sabitini değiştirmek mümkün 
olmadığına göre radyasyon dozu, ancak diğer parametreler ile azaltı-
labilir. 

Radyasyona maruz kalma süresi ne kadar kısalırsa alınacak rad-
yasyon dozu da o kadar azalacaktır. Bu nedenle radyoaktif çalışmalara 
başlanırken ne yapılacağı önceden planlanmalı ve çalışma en kısa sü-
rede bitirilmelidir. Bu durum Şekil 5.11'deki uyarı işaretiyle sembolleşti-
rilerek radyasyon ortamlarına dikkat çekilir. 

Ayrıca kişilerin almış oldukları toplam doz miktarı da bilinmeli ve rad-
yasyonla çalışmalar, eş değer doz limitlerini aşmayacak şekilde düzen-
lenmelidir. 

Şekil 5.11 Zaman

00:00:00:08

ALARA: İngilizcede "As Low 
As Reasonably Achievable" 
sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşmakta ve "kabul edilebilir en 
düşük radyasyon sınırı" anlamı-
na gelmektedir.
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Radyasyon dozu, kaynağa olan uzaklığın karesi ile ters orantılı oldu-
ğu için kaynaktan mümkün olduğunca uzakta çalışılmalıdır (Şekil 5.12). 
Örneğin, pratikte radyoaktif bir kaynağı elle tutmak yerine bir pensetle 
tutmak, alınacak radyasyon dozunu önemli ölçüde azaltacaktır. Sizce 
radyoaktif bir kaynaktan etkilenmemek için başka hangi araçlar kulla-
nılabilir?

Alınacak dozu azaltmanın bir diğer önemli yöntemi de zırhlamadır. 
Zırhlama, radyasyon kaynağı ile kişi arasına radyasyonu tamamen ab-
sorblayacak ya da şiddetini azaltacak nitelikte bir engelin konulmasıdır 
(Şekil 5.13). Zırhlama amacı ile kullanılacak maddeler; radyasyonun 
tipi, enerjisi ve kaynağın boyutuna göre farklılık gösterir. Bu etkenler 
dikkate alındığında alfa, beta ve gama ışınları için zırhlama işleminde 
hangi malzeme ya da malzemelerin kullanılması uygun olur? Arkadaş-
larınızla tartışınız.

Radyoaktif maddelerin vücuda ağız, solunum veya cilt yoluyla gir-
meleri ve çeşitli organlarda birikmeleri ile oluşan iç radyasyon  tehlike-
sinden korunmak için alınması gereken önlemler de şu şekilde sırala-
nabilir:

1. Çalışma yerleri ve laboratuvarlar iyi planlanmalı, temizliği kolay 
malzemelerle oluşturulmalıdır. Tüm radyoaktif çalışmalar bir çeker ocak 
altında yapılmalıdır.

2. Laboratuvarlar iyi havalandırılmalı, çeker ocaktan çalışma ortamı-
na ters hava girişi olmamalıdır. 

3. Radyoaktif maddeler çıplak elle tutulmamalı, ağız pipetleri kulla-
nılmamalıdır. Radyoaktif çalışmaların yapıldığı laboratuvarlara yiyecek, 
içecek, mendil, çanta gibi şeyler sokulmamalı, laboratuvarlarda sigara 
içilmemeli ve kozmetik malzeme kullanılmamalıdır. Çalışmalardan son-
ra, vücudun açık kısımları iyice yıkanmalıdır.

4. Çalışma ortamında kullanılacak giysilerin ayrı olmasında büyük 
yarar vardır. Yüksek dozda radyasyonla çalışılan alanlarda özel koruyu-
cu giysiler giyilmelidir.

Radyasyondan korunmak için başka ne gibi önlemler alınabileceğini 
sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

Radyoaktiviteyle İlgili Uyarı ve Alarm İşaretleri

İyonlaştırıcı radyasyon işareti, ISO (International Organization 
for Standardization) tarafından 1975 yılında yayımlanmıştır ve tüm 
Dünya'da ve ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil 5.14). 
Gama, X-ışınları, alfa ve beta parçacıkları, yüksek enerjili elektronlar, 
nötronlar, protonlar ve diğer nükleer parçacıklardan kaynaklanan iyon-
laştırıcı radyasyonun varlığını ifade etmek için kullanılması gereken söz 
konusu işaret; ses dalgaları ve elektromanyetik dalgaların diğer tipleri 
için kullanılamaz. 

İyonlaştırıcı radyasyon işareti, konu ile ilgili uzmanlar ve ilgili alanda 
faaliyet gösteren şahıs, kurum ya da kuruluşlar tarafından net olarak bi-
linmesine rağmen toplum tarafından yeterli düzeyde tanınmamaktadır. 
Bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve ISO tarafından 
2001 yılında başlatılan bir proje ile toplum üyesi kişiler tarafından ko-
layca tanınabilecek yeni ilave bir uyarı işareti tasarlatılıp geliştirilmiştir. 
Yeni ilave edilen radyasyon işareti ISO tarafından 15.02.2007 tarihinde  
standartlaştırılmıştır (Şekil 5.15). Bu işaret, şu anda kullanılmakta olan 
iyonlaştırıcı radyasyon işareti ile birlikte kullanılmaktadır.

Şekil 5.12 Mesafe

Şekil 5.13 Zırhlama

Şekil 5.14 ISO iyonlaştırıcı rad-
yasyon işareti

Şekil 5.15 Yeni ilave edilen rad-
yasyon uyarı işareti



4.
BÖLÜM

RADYOAKTİF MADDELERİN KULLANIM 
ALANLARI

İçerik

Kardiyologlar, radyoaktif izotoplar yardımı ile elde edilen kalp görüntüsü sayesinde kalple ilgili 
teşhis ve tedavilerde bulunurlar. 

Radyoaktif izotoplar; tıpta, endüstride, bilimsel araştırmalarda kullanılır. 

Radyoaktif Maddelerin Kullanım 
Alanları

• Bilimsel Araştırmalarda Kulla-
nılan Radyoizotoplar

• Tıpta Teşhis ve Tedavi Amaçlı 
Kullanılan Radyoizotoplar

• Endüstride Kullanılan Radyo- 
izotoplar
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4.1 Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları
Radyoaktifliğin, bütün bilimsel ve teknik alanlarda geniş bir uygulama 

alanı vardır. Radyoaktif ışınların pek çok zararı olduğu gibi bazı yararları 
ve kullanım alanları da vardır. 

Bir elementin çeşitli izotoplarının kimyasal özellikleri, izotoplar 
radyoaktif olsun veya olmasın hemen hemen özdeştir. Bu özdeşlik 
özelliğinden yararlanılarak izotoplar; bilimsel araştırmalarda, tıpta ve 
endüstride kullanılır. Herhangi bir olaya normal olarak katılan; fakat 
olaydaki etkinliği takip edilemeyen ve radyoaktif olmayan izotopa, 
izlemesi kolayca yapılabilen aynı elementin radyoaktif bir izotopu 
karıştırılır. Bu izotopun nerede bulunduğu ve nasıl davranışlar gösterdiği 
izlenerek olay aydınlatılabilir. İzlemesi yapılabilen izotopun ortama 
karıştırılmasına sistemin etiketlenmesi denir. 

Radyoaktif izotopların; bilimsel araştırmalar, tıp ve endüstride  
sistemin etiketlenmesi ile kullanımı ve bu kullanım dışındaki farklı 
uygulamaları aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Radyoizotoplar

Bilimsel araştırmalarda pek çok olay etiketleme sayesinde 
aydınlatılmıştır. Örneğin bitkilerin bir yandan karbondioksit çıkarırken 
bir yandan da fotosentez için karbondioksit soğurdukları, havaya 
etiketlenmiş karbondioksit katılarak ve bu karbondioksit izlenerek ortaya 
çıkarılmıştır. Bu amaçla C-14 kullanılmaktadır. Ayrıca fotosentezde 
C-14 etiketlemesiyle karbondioksitten başlayıp karbonhidrat oluşumuna 
kadarki süreç takip edilebilmektedir. 

Radyoaktif etiketleme yöntemi, tarım alanında da kullanıma sahiptir. 
Örneğin bitkinin aldığı besin maddesine (gübreye), az miktarda katılan 
radyoaktif özelliğe sahip P-32 izotopu ile fosforun bitki tarafından kulla-
nılması izlenebilir. Radyoaktif etiketleme yöntemi özellikle tarımda kim-
yasal gübrelerin en uygun bileşiminin kullanım biçiminin bulunmasında 
büyük önem taşır.

Bilimsel araştırmalarda etiketlemenin yanı sıra radyoizotoplardan 
farklı şekillerde de yararlanılmaktadır. C-14 radyoizotopunun arkeolojik 
kalıntıların tarihlenmesinde ve U-238 radyoizotopunun yerkürenin yaşı-
nın belirlenmesindeki kullanımları buna örnek verilebilir. 

On binlerce yıl önce yaşamış olan canlıların kalıntıları bulunduğunda 
hangi yıllarda yaşamış olduğu, ahşap eşyanın veya kumaşların yapıl-
dığı tarih C-14 yöntemi ile tespit edilir. Bu yöntemde C-14'ün yarılan-
ma süresinden yararlanılır. C-14'ün yarı ömrü 5730 yıldır. C-14, koz-
mik ışınların bombardımanı sonucunda oluşur. Kozmik ışınlar, uzaydan 
gelen radyasyonlardır, alfa parçacıkları, protonlar ve daha ağır iyonlar 
içerir. Bu radyasyonlar, atmosferin üst tabakasında çarpışarak nötronlar 
gibi değişik parçacıklar oluşturur. Nötron ile N-14 çekirdeğinin çarpış-
ması sonucunda C-14 çekirdeği meydana gelir.

Karbondioksit ve C-14 atmosferin alt tabakalarında karışır. Canlı 
organizmalar, atmosferdeki O2’i kullandıkları için yapılarında C-12’nin 
yanı sıra belirli oranlarda C-14 ihtiva ederler. Ancak bu canlı organiz-
malar öldükleri andan itibaren yapılarındaki C-14 ile atmosferdeki C-12 
arasında var olan denge bozulur. C-14 radyoaktif bozunmaya uğrar ve 

Radyoaktif izotopların bi-
limsel araştırmalarda kulla-
nımına ilişkin farklı örnekleri 
araştırarak poster hâline geti-
rip arkadaşlarınızla paylaşınız.

         Araştırma
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C-14'ün C-12'ye olan oranı giderek düşmeye başlar. Buradan hareketle 
canlıların ne zaman öldükleri bilgisini elde edebiliriz. Bugün yaşayan 
bir organizmadaki C-14'ün C-12'ye oranı 1/1012'dir. Eğer son 50.000 
yıl içerisinde karbon izotoplarının oranının değişmediğini varsayarsak 
herhangi bir fosilin yaş tayinini yapmanın bile mümkün olduğunu söyle-
yebiliriz. Bunun için C-14'ün radyoaktif bozunması sonucu oluşan beta 
ışımalarını ölçmek yeterlidir.

Yerkürenin yaşının belirlenmesi ve arkeolojik tarihlemede U-238 ve 
K-40 gibi yöntemler kullanılmaktadır. En çok kullanılan U-238 yöntemin-
de, U-238 izotopunun Pb-206'ya bozunma sürecinden yararlanılır.  

238
92U'un yarı ömrü 4,47 x 109  yıldır. Bozunma ürünleri;

238
92U      206

82Pb  +  8 4
2

2+He   +  6 0
-1b

Bir uranyum mineralinin oluşumunda başta Pb-206 izotopu olmama-
sına rağmen geçen sürede Pb-206 izotopu oluşur. Pb-206'nın U-238'e  
kütlesel oranından faydalanılarak minerallerin yaşı tahmin edilebilir. 
238 g (1 mol) uranyumun bozunmasında 206 g (1 mol) kurşun oluşur. 
Yarı ömrü 4,47 x109 yıl olan U-238'in yarım molünün bozunmasıyla              
Pb-206 / U-238 kütle oranı 4,47 x 109 yılda, 

206 g/2 
238 g/2

= 0,866
      

olurdu.

Pb-206 / U-238 kütle oranı 0,866'dan küçük olan minerallerin yaşı 
4,47 x 109 yıldan az, 0,866'dan büyük olanların ise 4,47 x 109 yıldan faz-
la olduğu anlaşılır. Bu ve buna benzer yöntemlerle yapılan yaş tespitin-
de magmanın donarak kayaç hâline getirdiği en eski kayaçların yaşının 
yaklaşık 4,47 x 109 (4,47 milyar) olduğu tespit edilmiştir. 

Tıpta Teşhis ve Tedavi Amaçlı Kullanılan Radyoizotoplar

Radyoizotoplarla etiketleme yönteminden hastalıkların teşhis ve te-
davilerinde de yararlanılmaktadır. Örneğin, insan kanındaki albüminin 
I-131 ile etiketlenebilmesinden yararlanılarak beyin tümörlerinin yeri 
saptanabilmektedir. Hastaya damardan verilen I-131 ile etiketlenmiş al-
bümin, beynin anormal biçimde büyümüş kısımlarında toplanır. I-131'in 
birikme yaptığı noktada yaydığı gama ışınlarının tespit edilmesi saye-
sinde tümörün yeri saptanır. 

Damarlardaki dolaşım bozukluğu, daralma ve tıkanıklıkların 
belirlenmesi ile kanın akışını izlemek için Na-24 kullanılır. Bu amaçla 
radyoaktif Na-24 izotopuyla etiketlenmiş sodyum klorür çözeltisi, 
hastanın kolundan toplar damar içine verilmekte ve ayaklarındaki 
radyoaktiflik Geiger-Müller sayacıyla izlenmektedir. Kan dolaşımı 
normal ise, enjeksiyon yapıldıktan az sonra ayakta radyoaktiflik görülür.  
Dolaşımda bozukluk varsa ayaktaki radyoaktiflik, uzun sürede yavaş 
yavaş artar. Sayacı, vücudun çeşitli bölgelerinde dolaştırarak tıkanıklığın 
nerede olduğu bulunabilir. 

Kalbin pompalama gücü de benzer bir deneyle saptanabilir. Geiger-
Müller sayacı kalbin üzerine yerleştirilir ve kan dolaşımına içeriğinde 
etiketlenmiş Na-24 bulunan sodyum klorür çözeltisi ilave edilir. Kalbin 
sağ kulakcığına vücuttan gelen radyosodyumlu kan girince sayaçta 
izlenen radyoaktiflik değeri yükselir. Bu kan akciğerlere pompalanınca 
radyoaktiflik düşer. Birkaç saniye sonra akciğerlerdeki kan, kalbin sol 

Talyum-201 ile Kalp Sağlığı-
nın Anlaşılması

Hastanın koluna damar yolu 
ile bir plastik iğne yerleştirilir. 
Sonrasında egzersiz test uygu-
lanır (çoğunlukla yürüyen bant 
üstünde). Yeterli efor yapıldıktan 
sonra koldaki iğneden talyum 
enjekte edilerek radyoaktif mad-
de toplar damar yoluyla vücuda 
verilir. Madde kalbe kadar gider 
ve kalbi besleyen damarlardan 
geçerek kalp kasına ulaşır. Bu 
esnada damar tıkanıklığı olan 
kan kası bölümünde bu mad-
deler az tutulur, tıkanıklık olma-
yan bölümde çok tutulur. Hasta 
daha sonra "gama kamera" adı 
verilen cihazın altına yatırılır. Bu 
cihaz, kalbin etrafında belli ara-
lıklarla dönerek kalpten gelen 
radyoaktif sinyalleri bir bilgisa-
yara nakleder. Bilgisayar, elde 
ettiği sinyalleri renkli görüntüye 
çevirerek kalbin tüm bölgeleri-
nin kan ile beslenme analizlerini 
yapar. Elde edilen görüntü ana-
lizleri, bilgisayarda sağlıklı kalp 
görüntüleri ile karşılaştırılarak 
kalpteki beslenmesi bozulmuş 
bölgeler saptanır. 
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kulakçığına çekilir; radyoaktiflik değeri yeniden yükselir. Bu sürecin 
tekrarlanması ile radyoaktiflik değerinin düşmesi ve yükselmesi 
döngüsü devam eder. Sayacın çizdiği değer incelenerek kalbin sağ ve 
sol yanlarının pompalama güçleri karşılaştırılır ve bir anormallik olup 
olmadığı saptanabilir. 

Teşhis için çok az miktarda radyoizotop yeterlidir. Yapılan 
uygulamalarda hastanın maruz kaldığı radyoizotop doz, kalıcı etki 
bırakmayacak düzeyde seçilir. Bu kadar az miktardaki radyoaktif 
maddenin bütün vücuda yayılması bir sakınca oluşturmaz. Fakat 
tedavi için oldukça çok miktarda radyoizotop kullanılması gerekir. Bu 
yüksek radyoaktiflik, bütün vücuda yayılırsa sağlam organlar için de 
tehlikeli olur. Bu sakıncayı gidermek için vücuttaki belirli bölgelerde 
toplanma özelliği olan elementlerin radyoizotopları seçilmelidir. 
Örneğin, vücuda alınan iyodun tiroit bezinde toplandığı bilinmektedir. 
Bu nedenle tiroit bezi rahatsızlıklarının belirlenmesinde ve tedavisinde 
I-131 radyoizotopundan yararlanılır. Kullanılan radyoiyot, tiroit bezine 
yerleşerek yaydığı gama ışınıyla bezin bir kısmını tahrip eder. Böylece 
tiroit bezinin biyolojik etkinliği azaltılmış olur. Aynı yöntem bazı tiroit 
kanserlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. 

Radyoaktif izotopların tıpta tedavi amacıyla kullanılmasına diğer 
bir örnek, gama ışını gibi iyonlaştırıcı ışınların kanser tedavisinde 
kullanılması verilebilir. İyonlaştırıcı ışınlar, bütün hücreleri tahrip etse 
de kanserli hücreler sağlam olanlardan daha kolay tahrip edilir. Bu 
nedenle, dikkatlice yönlendirilmiş g ışınları ve yüksek enerjili X-ışınları 
uygun dozda verildiğinde, kanserli hücrelerin büyümesini durdurabilir. 
Son zamanlarda bazı kanser ve tümör türlerinin tedavisi için proton ya 
da nötron demetleri de kullanılmaya başlanmıştır.

Yarılanma süresi 5,26 yıl olan Co-60 izotopu, birçok uygulamada 
pahalı olan radyumun ve yüksek enerjili X-ışını yayan aletlerin yerini 
almıştır. Co-60 radyoizotopunun yaydığı ışınlar, kötü huylu kanserleşmiş 
dokuların büyümesini engellemek amacıyla kullanılır. 

Gıda maddelerinin sterilizasyonunun sağlanması ve dolayısıyla raf 
ömrünün arttırılması amacıyla da Co-60 kullanılır. Buna soğuk pastöri-
zasyon da denir. Güçlü gama ışınları, bakteri ve diğer zararlı etkileri ürü-
ne zarar vermeden yok eder. Bu ışınlama sonrasında ürün radyoaktif bir 
maddeye dönüşmez. Çünkü Co-60, etrafındaki cisimleri radyoaktif hâle 
getirmeye yetecek miktarda radyasyon yaymaz. 

Antikaları; kurtçuk, parazit ve mantar gibi zararlılardan temizleme 
amacıyla da Co-60 kullanılır.

Endüstride Kullanılan Radyoizotoplar

Endüstride çeliğin katılaşması ve metalürjik tepkimelerin kinetiğinin 
incelemesinde de radyoaktif izotoplardan yararlanılır. Bu yolla metallerin 
yayılması kolayca izlenebilir. Ayrıca kimya tesislerinde katalizörün 
durumu, katalizöre radyoaktif izotop eklenerek izlenebilir. Böylece 
katalizörün tesiste hangi yere ve hangi hızla taşındığı saptanır.

Metalürji endüstrisindeki radyoizotoplar; alaşımlardaki metallerin 
donma, tavlama, soğuk haddeleme vb. işlemleri sırasında uğradığı 
değişiklikleri incelemek için kullanılmaktadır. Alaşımı oluşturan 
metallerden biri radyoizotoplarla etiketlenir. Böylece metalin, alaşım 
içindeki durumu saptanır. 

Şekil 5.17 Tiroit bezinin I-131 
radyoizotopu sayesinde; iyodu 
absorplama miktarı, absorplama 
hızı ve tiroit bezinin büyüklüğü 
belirlenebilir.

Resim 5.7 Solda Co-60 ile ste-
rilizasyonu yapılmamış, sağda 
ise Co-60 ile sterilizasyonu ya-
pılmış çilek görülmektedir. 

Şekil 5.16 Solda normal sağda 
ise Alzheimer (Alzaymır) has-
tası beynin iyot-123 sayesinde 
görüntülenmiş resmi 
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Kâğıt, plastik vb. maddelerden yapılan ince levhaların ve filmlerin 
kalınlıklarını yapım sırasında sürekli olarak denetleyebilmek için de rad-
yoizotoplardan yararlanılmaktadır. Bunun için levhanın altına bir beta 
ışını kaynağı, üst kısmına ise bir radyoaktiflik sayacı (örneğin, Geiger-
Müller sayacı) yerleştirilir. Levha, kaynaktan çıkan ışınların bir kısmını 
tutarken geri kalanı sayaca ulaşır. Sayaca ulaşan ışın miktarı levhanın 
kalınlığıyla ters orantılıdır. Sayaca erişen beta taneciklerinin miktarı, her 
an izlenerek yapım işleminde gerekli düzenlemeler otomatik olarak ger-
çekleştirilir. 

Bunların yanında hidrokarbonların katalitik kraking işlemindeki katı 
katalizör akışının izlenmesinde, sıvıların akış hızının ölçülmesinde, ka-
palı boru sistemlerindeki sızıntıların belilenmesinde, bir karışımı oluştu-
ran bileşenlerin birbirine iyice karışıp karışmadığının denetlenmesinde 
ve daha pek çok yerde radyoizotoplardan yararlanılmaktadır. 

Aynı akaryakıt boru hattından ardı ardına çeşitli petrol ürünleri pom-
palanırken, gönderilen birinci ürünün son kısmına az miktarda bir radyo-
izotop (örneğin Sb-124) katılır. Boru hattının sonunda izotopun yaydığı 
ışınlar, borunun dışına yerleştirilmiş bir Geiger-Müller sayacı aracılığıyla 
bir vana sistemini otomatik olarak çalıştırır. Böylece vananın biri kapa-
nıp öbürü açılarak ardı ardına gelen petrol ürünleri farklı tanklara alınır. 

Bir yeraltı su kaynağına uygun bir radyoizotop (örneğin I-131) katıla-
rak akış yönü ve hızı hakkında bilgiler elde edilebilir. 

Radyoaktif izotopların yaydıkları ışınların bozucu etkisinden de ya-
rarlanılmaktadır. Çeşitli maddelerin (ambalajlarda kullanılan plastiklerin, 
köpüklerin, yalıtkan maddelerin vb.) fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyi-
leştirmek için ışınlama işleminden yararlanılır. Işınlama sırasında poli-
mer zincirleri kopar, yeni bağlar oluşur, çapraz bağlanmalar meydana 
gelir. Tıbbi malzemelerin sterilize edilmesinde ışınlama işleminden ya-
rarlanılır. Kanalizasyon sıvılarını arıtmak ve mikropları öldürmek için de 
ışınlama yapılır. 

Havaalanlarında nötron analizörü kullanılarak yapılan bomba tespit 
yöntemi (Nötronla etkinleştirme analizi)  yukarıda anlatılan belirlemelere 
ek olarak çok hassas ve net belirlemeler yapılmasında da kullanılır. Bu 
yöntemin normal analizlerden üstün yönleri vardır. Analiz edilecek örne-
ğe hiçbir zarar vermeden ve onu herhangi bir değişikliğe uğratmadan 
içindeki eser miktarda (10-6 g'dan dah az) elementler belirlenebilmekte-
dir. Bu nedenle biyolojik örnekler ve sanat eserlerinde de uygulanabil-
mektedir. Örneğin, eski dönemlerden kalmış olan bir resimde kullanılan 
boyaların ne gibi maddelerden yapılmış olduğu resme hiçbir zarar ver-
meden saptanabilmektedir. Çevre kirliliğinden dolayı balıklarda bulunan 
çok az miktardaki cıva da (1 g örnekte 10-8 g'dan daha az cıva) kolayca 
belirlenebilmektedir. 

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Pozitron Emisyon Tomografisi 
(PET) 

Günümüzde radyoizotoplar, tıpta hastalıkların teşhis ve tedavisi 
amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin bir doktor, iyot-131 kullanarak 
tiroit bezinin iyodu nasıl ve hangi hızda aldığını belirleyebilir. Burada 
iyot-131 radyoaktif olarak kullanılır. Co-60 ise çok hızlı ilerleyen 

 Okuma Metni

Havaalanlarında nötron ana-
lizörü kullanılarak gerçekleşti-
rilen bomba tespit yönteminin 
prensibi 5. ünite 1.3 başlığı al-
tında yer almaktadır.
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kanser hücrelerini yok etmek amacıyla kullanılır. Radyoaktif izotoplar 
kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü teşhis ve tedavide 
kullanılan bu kuvvetli enerji, aynı zamanda sağlıklı dokulara da zarar 
verebilir. 

Nükleer kimya, günümüzde bir tıbbi teşhis ve tedavi alanı hâline 
gelmiştir. Örneğin, organların fonksiyonlarını ölçmede radyoaktif 
izleyiciler kullanılır. Bunlardan Na-24, kan akışını gözlemede; Sr-
87 kemik büyümesini araştırmada kullanılır. Radyoaktif izotopların 
teşhisteki en önemli kullanılış alanı ise görüntülemedir. Organlar ne 
kadar iyi görüntülenebilirse doktorlar da o denli iyi teşhis yapabilirler. 
Tc-99m orta derece (m-meta yani orta kararlı anlamında) kararlılıkta 
bir izotoptur ve tıpta, kalbimiz de dahil olmak üzere iç organlarımızın 
işlevlerini araştırmak için çok yaygın olarak kullanılan bir radyoaktif 
izotoptur. Örneğin 99TeO4

- (tellürat) iyonu bileşikleri, beyin tümörlerinin 
hangi yerde oluştuğunu belirlemede kullanılır. Tc-99m, gama ışını 
yayar ve yarı ömrü 6 saat kadar olan bu izotop Tc-99'a bozunur. 
Çok etkindir, ancak yarı ömrü çok azdır. Bu izotopun sadece gama 
ışını yayması, görüntülemede tercih sebebidir. Daha ağır olan alfa 
ışınları, vücutta tahribat yapar ve cihazda kayıt edilmeden önce 
dokular tarafından soğurulur. Bu yüzden alfa ışını yayan çekirdekler, 
görüntüleme işleminde işe yaramaz.

Pozitron emisyon tomografisi (PET), X-ışınları ile ayrıntılı 
görüntülenemeyen insan dokularını görüntülemede ve F-16 gibi 
pozitron yayıcı radyoizotoplar için kullanılan bir tekniktir. Örneğin, 
estrojen hormonu F-18 ile etkileştirilerek etiketlenir. Flor taşıyan 
estrojen, tümör tarafından tercihli olarak tutulur. Flor atomunun yaydığı 
pozitronlar elektronlarla eşlenip yok olurken oluşan gama ışınları, 
tümörlü doku üzerinde yavaşça gezdirilen gama tarayıcısına ulaşır ve 
kaydedilir. Bu teknikle tümörün büyüklüğü hızlı bir şekilde ve doğru 
olarak tahmin edilebilir. Bu tekniğin avantajı, pozitron yayıcılarının 
yarı ömürlerinin çok kısa olmasıdır. Örneğin F-18'in yarı ömrü 110 
dakikadır. PET görüntüleme cihazı siklotron yakınında olmalıdır. 
Böylece pozitron yayıcı çekirdek oluşur oluşmaz, istenen bileşiklerle 
hızlı bir şekilde birleştirilebilirler.

 

        Yazarlar tarafından bu kitap için düzenlenmiştir.



5. Ünite           Çekirdek Kimyası

295

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
A.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki nükleer reaksiyon denklemlerini "?" ile gösterilen taneciği bularak tamamlayınız.

a.   
44
22Ti  +   0

-1e      0
+1 e  +  ?

b.   
53
24Cr  +  

4
2He     10n   +  ?

c.   
44
20Ca  +    ?       g  +  

48
22Ti

ç.   
235

92U +   10n     
  99

40Sr   +   
135

52Te   +  2?   

2. 
238

92U      X +  
4
2He +  0

-1e  radyoaktif bozunma sonucu oluşan X elementinin atom ve kütle 
numarası

 
nedir?

3. 
238

92U  izotopunun 
206

82Pb  izotopuna dönüşümünü açıklayan reaksiyon aşağıda verilmiştir. Denklemi 
denkleştiriniz.

      
238

92U     206
82Pb  +  

4
2He +  

0
-1e 

4. X + 
4
2He      

14
7N  + 10n tepkimesindeki X atomunun nötron sayısı kaçtır?

5. Hidrojen bombasının patlatılması için ilk önce atom bombasının patlatılması neden gerekmektedir? 
Açıklayınız.

6. 
238

92U   +  1
0n      

90
xSr  +  

y
54Xe    +  21

0n fisyon tepkimesinde bulunan x ve y değerlerini 
hesaplayınız.

7. Alfa, beta ve gama ışınlarını; giricilik ve iyonlaştırma özellikleri yönünden karşılaştırınız.

8. Radyoaktivitenin zararlarından nasıl korunmalıyız? Açıklayınız

9. Yeni radyasyon uyarı işaretine neden ihtiyaç duyulduğunu  açıklayınız.

10. Akaryakıt borularından ardı ardına gönderilen farklı petrol ürünleri varış noktasında birbirinden nasıl 
ayrılmaktadır? Açıklayınız.

B.  Aşağıda kutucuklarda verilen yargıları dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini 
işaretleyiniz, yanlış ise “Y” harfini işaretleyerek ifadenin doğrusunu yanındaki kutucuğa yazınız.

1. Çekirdekteki parçacıkların her birine nük-
leon adı verilir. 

( D )

( Y )

2. Kararsız çekirdekler, kararlı hâle geçmek 
için kendiliğinden ışıma yapar. Bu ışıma 
olayına doğal radyoaktivite adı verilir.

( D )

( Y )

3. Çekirdekte nükleon başına düşen bağlan-
ma enerjisi ne kadar büyük olursa çekirdek 
o kadar kararsızdır.  

( D )

( Y )

4. Nükleer santrallerde U-238 izotopu yakıt 
olarak kullanılır.

( D )

( Y )



11. Sınıf Kimya

296

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi elektronun antiparçacığıdır?

A) Nötron             B) Pozitron  C) Müon     D) Kuark           E) Tau

2. Latince'de "tutkal" anlamına gelen ve güçlü nükleer kuvveti taşıyan çok küçük parçacıklar 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gluon             B) Nötron  C) Nötrino     D) Tau          E) Müon

3.  106
  47Ag      106

  48Cd +...  reaksiyonunda boş bırakılan yere hangi parçacık gelmelidir?

A)  0
-1e              B) 42He                 C) 11H                  D) 21H              E) 10n

4. Radyoaktif ışınlar ile ilgili  aşağıdaki  ifadelerden  hangisi doğrudur ? 

A) Pozitron yayan bir atomun atom numarası artar.

B) Alfa ışıması yapan bir atomun nötron sayısı 2 azalır.

C) Alfa ışınları - 2 değerlikli taneciklerdir.

D) Beta ışınları +1 yüklü elektronlardır.

E) Gama ışınları + 1 yüklü taneciklerdir. 

5.   I. pozitron ışını yayma

  II. elektron yakalama

 III. 2 tane 42He taneciği, 4 tane  
0

-1e  yayma

Bir atomun çekirdeği, yukardaki tepkimelerden hangisi ya da hangilerini yaparsa izotopuna dönüşür?

A) Yalnız II               B) Yalnız III    C)  I ve II             D) II ve III                E)  I, II ve III

5. Ağır atom çekirdeklerinin nötronlarla bom-
bardımanı sonucunda bu çekirdeklerin 
parçalanması sağlanabilir. Bu tepkimeye 
füzyon tepkimesi denir.

( D )

( Y )

6. Radyasyona maruz kalmış bir dokunun 
absorbladığı ışınlardan depolanan enerji-
ye absorblanmış doz denir.

( D )

( Y )

7. C-13 yöntemi, fosillerin yaş tayini için 
kullanılır.

( D )

( Y )
  

8. Tiroit bezinin görüntülenmesinde özellikle 
Tc-99m kullanılır.

( D )

( Y )

9. Radyoaktif ışınlamaya maruz kalan besin 
maddelerinin radyoaktif hâle geldiği söyle-
nemez.

( D )

( Y )

10. Hiroşima ve Nagazaki'de, füzyonla patla-
tılmış olan atom bombasıyla insanlık ağır 
bedel ödemiştir.

( D )

( Y )
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6.   Aşağıdaki radyoizotop çiftlerinden hangisinde ilk radyoizotop 0
-1e yayınlayarak ikinci radyoizotopa    

          
dönüşmüştür?

         A)  
212

84Po - 
208

82Pb          B) 
  38

19K -  38
18Ar         C) 

  14
7N -  14

6C         D) 
137

55Cs  - 
137

56Ba          E) 
238

92U -  
239

92U  

7.   230
  90Th       A  +  pozitron

      A + elektron      B

      Yukarıdaki çekirdek tepkimeleri ile ilgili olarak;

   I. B'nin atom numarası 88'dir.

  II. A’nın kütle numarası 230'dur.

 III. A, Th'un izotopudur.

 Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I        B) Yalnız II            C) I ve II                D) I ve III                E) I, II ve III

8.   
234

90Th        ?    + 2
4
2He + 1 0

-1e 

      
234

90Th  izotopu 2 tane 
4
2He, 1 tane 0

-1e  ışıması yaptığı reaksiyon yukarıda verilmiştir. "?" ile
      sembolize edilen elementin nötron sayısı kaçtır?

 A) 86                   B) 87          C) 110    D) 139                    E) 226

9.   Aşağıdaki tepkimelerden hangisi doğal radyoaktif bozunmadır?

 A) 23
11Na    23

11Na+ + e-

 B)  238
  92U   234

  90Th   +  42He

 C) 14
7N + 42He  17

8O  + 1
1p

 D)  F2(g) + ısı  2F(g)

 E) 27
13Al  + 42He      30

15P  + 10n

10. İki protonla iki nötron bulunduran parçacığa ne ad verilir?

 A) Elektron             B) Pozitron           C) Beta                 D) Gama                E) Alfa

11. Aşağıdakilerden hangisi U-235 çekirdeğine girerek zincirleme reaksiyonu başlatır?

 A) Alfa parçacığı    B) Beta parçacığı  C) Elektron              D) Nötron              E) Proton

12. Uranyum çekirdeği seri bozunmaya uğrayınca sonuçta aşağıdaki hangi elemente dönüşür?

 A) Alüminyum        B) Plutonyum         C) Bizmut               D) Demir                E) Kurşun

13. Aşağıdakilerden hangisi 1 g Ra-226'nın 1 saniyede uğradığı bozunma sayısını belirtir?  
 A) Gy             B) Rad                   C) Ci        D) Bq       E) Sv  

14. Gama ışınlarının zırhlanmasında aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır?

 A) Kurşun       B) Kâğıt                  C) Karton      D) Alüminyum        E) Kauçuk  

15. Cilt, radyoaktif madde ile temas ettiğinde yapılacak ilk şey aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sıcak su ile yıkamak

 B) Soğuk su ile yıkamak

 C) Basınçlı buhar uygulamak

 D) Ilık su ile yıkamak

 E) Fırça ile mekanik aşındırma yapmak  
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1. Ünitenin Cevap Anahtarları

2. Ünitenin Cevap Anahtarları

D-Çoktan Seçmeli

1 D 9 A

2 A 10 E

3 C 11 B

4 D 12 A

5 C 13 C

6 C 14 E

7 D 15 B

8 B

A-Boşluk Doldurma

1 termodinamik 10 sistem

2 sistem 11 sistem

3 ortam 12 sistemleri

4 sistem 13 sistem

5 ortam 14 ortam

6 sistem 15 sistem

7 sistem 16 sistemin

8 sistem 17 sistem

9 ortam 18 sistem

C-Doğru Yanlış
Soru Cevap Doğrusu

1 Y kapalı sistemler
2 D
3 D
4 Y negatiftir
5 D
6 D
7 Y artar
8 Y sıfırdır
9 Y reaksiyon istemsizdir

10 Y azalır

CEVAP ANAHTARLARI

B-Açık Uçlu

1

∆H = -241,82 kJ

∆U = -240,68 kJ 

W = +1,14 kJ

5 ∆H = -3220 kJ

2

o
f∆H  = -1206,70 kJ 

mol-1
9

a) ∆So
top = +110,2 J K-1 mol-1

      (istemli)

b) ∆So
top = -111,44 J K-1 mol-1

      (istemsiz)

c) ∆So
top = +339,79 J K-1 mol-1

      (istemli)

3 ∆H = -845,60 kJ 10 ∆Go = -65,7  kJ mol-1

4
o
f∆H
 = +49 kJ mol-1

A-Açık Uçlu

1 1,6 mol L-1 s-1 6 Motor soğuk olduğundan reaksiyon yavaş 
gerçekleşmektedir.

2 5,95 x 10-2 mol L-1 s-1 7 Kc = 0,757

3 r = k [F2] [NO2] 8 Kp = Kc = 44,4

4
∆HR = -138,5 kJ mol-1

∆Eg = 347,7 kJ
9 a) Ürünlere b) Girenlere  c) Girenlere

5 k = 8 x 10-2  d = 2 10 Ürünlere

A-Boşluk 
Doldurma

1 kimyasal 
enerji

2 ısıya

3 mekanik

4 ısı

5 entalpi

6 mekanik

7 iç
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B-Doğru Yanlış
Soru Cevap Doğrusu

1 D
2 Y sıcaklığa bağlıdır
3 D

4 Y
reaksiyon hızını artıran ve 

reaksiyon sonunda değişmeden 
kalan maddeye katalizör denir

5 D
6 Y enzim
7 D
8 D
9 Y fazla olan tarafa yönlenir
10 D

C-Çoktan Seçmeli

1 E 9 C

2 D 10 D

3 A 11 E

4 C 12 D

5 B 13 D

6 A 14 C

7 B 15 B

8 C

3. Ünitenin Cevap Anahtarları

A-Boşluk Doldurma

1 2,11 x 10-3 16 1,0 x 10-7

2 2,37 x 10-10 17 1,0 x 10-7

3 11,62 18 7

4 2,38 19 7

5 Bazik 20 Nötr

6 1,0 x 10-4 21 7,1 x 10-3

7 1,0 x 10-10 22 7,1 x 10-3

8 1,0 x 10-4 23 12,15

9 10 24 11,85

10 Bazik 25 Asidik

11 1,0 x 10-3 26 1,8 x 10-3

12 1,0 x 10-3 27 5,6 x 10-12

13 1,0 x 10-11 28 12,75

14 11 29 11,25

15 Asidik 30 Asidik

B-Açık Uçlu
1 Endotermik 7 7,4 x 10-5

2 1,8938 g 8 HF/F- ve H2O/H3O
+

3 2,07 g Pb2+, 0,38 g F- 9 7,7 x 10-10

4 0,0365 g 10 2 x 10-18

5 1,27 x 10-5 M 

6 Çöker Q>Kçç olduğu için

C-Doğru Yanlış
Soru Cevap Doğrusu

1 D
2 D

3 Y
Proton veren asit 

proton alan bazdır.
4 D
5 Y dinamiktir
6 D
7 Y iyonlaşır
8 Y değişebilir
9 Y çok basamakta

10 Y 25 oC’da böyledir.

D-Çoktan Seçmeli

1 B 6 E 11 A

2 C 7 A 12 B

3 B 8 D 13 B

4 C 9 A 14 B

5 E 10 B 15 C
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4. Ünitenin Cevap Anahtarları
A-Boşluk Doldurma

1 yükseltgenme 13 1 Faraday
2 indirgenme 14 96500
3 redoks 15 sıfır
4 yarı reaksiyon 16 negatif değeri
5 galvanik hücre 17 hücre gerilimi
6 elektrolitik hücre 18 Nernst eşitliği
7 elektrik 19 alkali pil
8 istemsiz 20 lityum pilleri

9 anot 21 kurşunlu akümülatör

10 katot 22 elektrokimyasal

11 hücre potansiyeli 23 elektroliz

12 hücre elektromotor 
kuvveti

B-Açık Uçlu

1

a)  Cl2 + SO2 + 2H2O   SO4
2- + 2Cl- + 4H+

b)  2CrO4
2-

 + 3HSnO2
-
 + H2O   2CrO2

- + 3HSnO3
-  + 2OH-

c)  3Br2 + 6OH- 
   5Br- + BrO3

-  + 3H2O

ç)  2Bi(OH)3 + 3SnO2
2-

    3SnO3
2- + 2Bi + 3H2O

d)  Cr2O7
2-

 + 3C2O4
2- + 14H+

   2Cr3+  + 6CO2 + 7H2O

2 Tepkime ileri yönde istemlidir. E0
pil > 0’dır.

3

I. kapta reaksiyon olmaz.

II. kapta 3CuSO4 + 2Fe(k)    Fe2(SO4)3 + 3Cu(k)

III. kapta 2AgNO3 + Cu(k)    Cu(NO3)2 + 2Ag(k)

IV. kapta reaksiyon olmaz.

4 Ag’ün ve Al’un yükseltgenme basamaklarının farklı olmasından dolayıdır.

5

a) Yükseltgenme        Fe(k)    Fe2+
(suda) + 2e-            E0 = +0,44 V

İndirgenme                2Ag+
(suda) + 2e-  2Ag(k)        E

0 = +0,80 V

Toplam Pil: Fe(k) + 2Ag+
(suda)  Fe2+

(suda) + 2Ag(k)     E
0

pil = 1,24 V

b) Fe elektrot anot, Ag elektrot katottur.

c) Fe elektrotun kütlesi azalır. Çünkü yükseltgenir (çözünür).

ç) Ag elektrot dış devreden elektron alır. Çünkü indirgenir.

d) II. kapta negatif iyon konsantrasyonu artar. Çünkü Ag+ iyon derişimi azalmaktadır.

e) I. kaba tuz köprüsünden negatif iyon gelir. Çünkü Fe2+ iyon derişimi artmaktadır.

f) Fe(k)  Fe2+
(suda) (1M)     Ag+

(suda) (1M)  Ag(k) 

C-Doğru Yanlış
Soru Cevap Doğrusu

1 D

2 D

3 Y Elektrot

4 D

5 Y Katot da olabilir.

6 D

7 D

8 Y Seyreltik 
oluşturacak yönde

9 Y Standart kabul 
edildiği için sıfırdır.

10 D
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5. Ünitenin Cevap Anahtarları

A-Açık Uçlu

1 a) 
44
20Ca      b) 

56
26Fe          c) 

4
2a        ç) 

1
0n

2 Z: 91, A: 234 
3 8 alfa, 6 beta
4 n = 6
6 X: 38, Y: 147

C-Çoktan Seçmeli
1 B 9 B
2 A 10 E
3 A 11 D
4 B 12 E
5 B 13 C
6 D 14 A
7 C 15 D
8 D

B-Doğru Yanlış
Soru Cevap Doğrusu

1 D
2 D
3 Y kararlıdır
4 Y U-235
5 Y fisyon
6 D
7 Y C - 14
8 Y İyot - 131
9 D

10 Y fisyon

6 Kaşık katot olarak; altın çözeltisi ise elektrolit olarak seçilir.

7 0,718 g Al

8

a) azaltır
b) arttırır
c) azalır
d) değiştirmez

9
a) 1,202 V
b) artar

10
a) [Cd2+] ≅ 0,44              [Cl-] ≅ 0,88

b) 9600 C

c) 321,66 dakika

D-Çoktan Seçmeli

1 D 6 A

2 C 7 C

3 B 8 C

4 E 9 C

5 E 10 A
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PROJE

Sınıf 11
Ünite Adı Elektrokimya
Kazanımlar 3.1. Galvanik hücrelerin çalışma ilkelerini açıklar.

3.2. Yaygın pillere örnekler verir.

3.3. Çok kullanımlık pillerin (akü) yaygın örneklerinin çalışma 
ilkelerini açıklar.

3.4. Elektroliz olayını, standart elektrot potansiyelleri temelinde 
açıklar.

Süre 2 ay 
Puanlama Yöntemi Dereceli puanlama anahtarı
Projeyi Hazırlama Süreci

Endüstriyel elektroliz uygulamalarından bir örnek (pil, akü, kaplamacılık) seçilerek bunun çevreye 
olumsuz etkilerinin araştırılmasını içeren bir proje hazırlanacaktır.

Bu projede; 

• Seçtiğiniz endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye etkilerinin nedenleri, 

• Araştırmanıza konu olan endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye verdiği olumsuz etkilerini 
en aza indirgemek için neler yapılabileceği,

• Seçtiğiniz endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi 
ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmaları, 

• Elektrolitik indirgeme yöntemi ile elde edilen ürünlerin pahalı oluşunun sebebi araştırılacak ve 
proje raporunda bu araştırmanın sonuçlarına yer verilecektir.

• Endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek öneriler 
geliştirilecek ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde bu öneriler savunulacaktır.

• Ayrıca  projede, çevrenizdeki insanların; endüstriyel elektroliz uygulamalarının çevreye olumsuz 
etkilerine dikkatlerini çekecek bir poster hazırlanacaktır.

Bütün bunlar için;

1. Bir araştırma planı oluşturunuz; bu planda yapılacak işleri, gerekiyorsa görevli kişileri ve çalışma 
takvimini belirtiniz. 

2. Araştırma için dergiler, kütüphaneler, internet, yakın çevrenizdeki kişi ve kuruluşlardan 
yararlanabilirsiniz.

3. Projenizin sonunda hazırladığınız raporu ........... dk.'lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak 
hazırlayınız.

4. Sunumun görselliğini resimlerle, grafikler vb. çalışmalarla artırabilirsiniz.

5. Araştırmanızı en geç ......................... tarihine kadar bitirmelisiniz.

Yandaki sayfada bulunan dereceli puanlama anahtarı ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlen-
dirileceği konusunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. Proje çalışmasının hazırlama ve sunum 
aşamasında, burada verilen ölçütler size yol gösterici olacaktır.
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PROJE

Sınıf 11
Ünite Adı Çekirdek Kimyası
Kazanımlar 4.1. Radyoaktif izotopların kullanım alanlarını sıralar.

4.2. Bilimsel araştırmalarda radyoaktif izotop kullanımına örnekler 
verir.

4.3. Radyoizotopların tıptaki teşhis ve tedavi amaçlı uygulamalarına 
örnekler verir.  

4.4. Endüstride radyoizotopların kullanım ilkelerini açıklar.
Süre 2 ay (8 hafta)
Planlama Yöntemi Dereceli puanlama anahtarı
Projeyi Hazırlama Süreci

Radyoizotopların (Kobalt-60, İyot-131, Uranyum-238, Polonyum-212, Fosfor 32 gibi) bilimsel 
araştırmalarda, tıpta ve endüstride herhangi bir kullanım alanı seçilerek bununla ilgili bir proje 
hazırlanacaktır.

Bu projede; 

• Seçilen alanda hangi radyoizotopların kullanıldığı, 

• Söz konusu alanda kullanılan radyoizotopların uygulanma amacı,

• Araştırmaya konu olan radyoizotopların kullanım ilkeleri,

• Radyoizotopların, bilimsel araştırmalarda, tıpta ve endüstride kullanımları araştırılacak ve bu 
araştırmanın sonuçlarına proje raporunda yer verilecektir.

• Ayrıca projede radyoizotopların tıp veya endüstrideki kullanımları ile ilgili bir poster hazırlanacaktır.

Bütün bunlar için;

1. Bir araştırma planı oluşturunuz; bu planda yapılacak işleri, gerekiyorsa görevli kişileri ve çalışma 
takvimini belirtiniz. 

2. Araştırma için dergiler, kütüphaneler, internet, yakın çevrenizdeki kişi ve kuruluşlardan 
yararlanabilirsiniz.

3. Projenizin sonunda hazırladığınız raporu …….dk. lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak 
hazırlayınız.

4. Sunumun görselliğini resimlerle, grafikler vb. çalışmalarla artırabilirsiniz.

5. Araştırmanızı en geç …….. tarihine kadar bitirmelisiniz.

Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konu-
sunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. Proje çalışmasının hazırlama ve sunum aşamasında, 
burada verilen ölçütler size yol gösterici olacaktır.
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PROJE VE SUNU DEĞERLENDİRME DERECELEME ÖLÇEĞİ

BECERİLER
4

(Çok İyi)

3

 (İyi)

2

(Orta)

1

(Zayıf)

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Proje çalışmasının istekli olarak 
gerçekleştirilmesi

II. PROJENİN  İÇERİĞİ
Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Kritik düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma

III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek 
şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyallerle 
destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini 
kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında öz güvene sahip olma
Severek sunu yapma

Genel Toplam

Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84, en düşük puan ise 21'dir. Öğrencinin aldığı puanlar 
100 üzerinden değerlendirilir.
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S Ö Z L Ü K
- A -

absorblama : Bir cismin bir başka cisim içine bütünüyle alınması veya o cismin içinde tamamen 
dağılması.

absorplama : Bir cismin bir yüzeye bağlanması.
akım şiddeti : Elektrik yüklerinin akış hızı.
aktiflik : Saniyedeki nükleer parçalanma sayısı.
aktivasyon enerjisi : Reaksiyonun oluşumu için gerekli minumum enerji.
aktivasyon engeli : Reaksiyona girenlerle reaksiyon ürünleri arasındaki potansiyel enerji engeli.
alkali pil : Elektrolit olarak sodyum veya potasyum hidroksit içeren hücre.
allotrop : Bir elementin atomlarının farklı biçimlerde bağlanmış şekilleri.
anlık hız : Zamana karşı derişim grafiğinde eğimin tanjantı.
Arrhenius asidi : Hidrojen içeren ve sulu çözeltide hidrojen iyonları (H+) veren bileşik.
Arrhenius bazı : Sulu çözeltide hidroksit (OH-) iyonları oluşturan bileşik.
asidik iyon : Brönsted asidi olarak davranan herhangi bir iyon.
asidik oksit : Su ile reaksiyona girdiğinde asit oluşturan herhangi bir oksit.
asit-baz indikatörü : Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde.
asitlik sabiti : Suya proton aktarmadaki denge sabiti.

- B -
bağ entalpisi : Bağın kırılması için gerekli olan entalpi değişimi.
bazik iyon : Brönsted bazı olarak etki eden iyon.
bazik oksit : Su ile reaksiyona girdiğinde baz oluşturan oksit.
bazlık sabiti : Suya proton aktarılması olayındaki denge sabiti.
Brönsted asidi : Proton verici. Sulu çözeltilerinde H+ oluşturan asit. 
Brönsted bazı : Proton alıcı. Sulu çözeltilerinde OH- oluşturan baz.
Brönsted dengesi : Proton transferindeki denge.
Brönsted-Lowry 
teorisi : Proton transfer dengelerine bağlı olarak ifade edilen asit-baz teorisi.

 – Ç -
çarpışma teorisi : Bimoleküler gaz fazı reaksiyonlarının gerçekleşebilmesi için reaksiyon sistemine 

özgü olmak koşulu ile, moleküllerin minumum kinetik enerji ile çarpışmaları. 
çökelme : Çözünenin hızlı bir biçimde ince toz gibi bir katı hâlinde çözeltiden ayrılması.
çözücü 
ekstraksiyonu

: Farklı çözücülerdeki çözünürlüğün farklı olmasından yararlanarak bir karışımın 
bileşenlerini ayırma prosesi.

çözünme entalpisi : Bir maddenin çözünmesine eşlik eden entalpi değişimi.
çözünürlük 
çarpımı

: Bir doymuş çözeltide iyonik molar derişimleri çarpımı.

- D -
derişim : Belli bir hacimdeki madde miktarı.
dinamik denge : Bir kimyasal reaksiyonda, ileri ve geri yöndeki reaksiyon hızlarının eşit olduğu 

konum.
- E -

elektriksel 
iletkenlik

: Elektrik yüklerinin madde içinde iletilmesi. 

elektrokaplama : Elektroliz yöntemi ile bir cismin üzerine metal kaplanması.
elektrokimya : Kimyasal reaksiyonları kullanarak elektrik enerjisi elde etme, elektrik enerjisini 

kullanarak kimyasal değişimler gerçekleştirme gibi konularla uğraşan kimyanın bir 
dalı.

elektrokimyasal 
hücre

: Bir elektrolit içine daldırılmış iki elektrottan oluşmuş sistem.
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entropi : Bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü.
eşdeğerlik noktası : Titrasyonda, yeterli titrant ilave edildiğinde indikatörün renk değiştirdiği konum. 

- F -
Faraday sabiti : Bir mol elektronun elektrik yükü.

- G -
Gibss serbest 
enerjisi

: Bir sistemin sabit sıcaklık ve basınçta iş yapmak için hazır olan enerjisi.

- H -
Haber-Bosch 
prosesi

: Yüksek sıcaklık ve basınçta ve katalizörlü ortamda amonyak sentezi.

Henry kanunu : Bir gazın bir sıvı içindeki çözünürlüğü.
Henry sabiti : Henry kanunundaki kH sabiti.
hız sabiti : Hız kanunundaki orantı katsayısı (k).
hız tayin basamağı : Çok basamaklı bir reaksiyonun en yavaş yürüyen basamağı.
hücre diyagramı : Bir elektrokimyasal hücrede elektrotların düzenlenişini gösteren diyagram.
hücre potansiyeli : Bir elektrokimyasal hücrede, akım geçmediği durumda elektrotlar arasındaki 

potansiyel fark.
- İ - J

iç enerji : Sistemin toplam enerjisi.
indikatör : Asit formundan baz formuna geçerken renk değiştiren madde.
istemli değişim : Dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen değişim.
iyonik iletkenlik : Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik.
izole sistem : Çevresiyle madde ve enerji alışverişi olmayan sistem.
izoterm : Grafik üzerinde aynı sıcaklığa karşı gelen noktalardan geçen çizgi.
izotermal proses : Sabit sıcaklıkta olan değişim.

- K -
kalitatif (nitel) : Bir maddenin, sistemin veya prosesin özelliklerinin sayısal olmayan tanımı.
kantitatif (nicel) : Bir madde, sistem veya prosesin sayı ile belirtilen özellikleri.
katalizör : Reaksiyonun dengeye gelmesini hızlandıran fakat reaksiyon sırasında harcanmayan 

madde.
katodik koruma : Metal bir cismi kendisinden daha kolay indirgenen bir başka metale bağlayarak 

koruma.
kimyasal kinetik : Kimyasal reaksiyonun hızlarının ve basamaklarının incelendiği bilim dalı.
kinetik enerji : Bir cismin hareket enerjisi.
konjuge asit-baz 
çifti

: Brönsted asidi ve onun konjuge bazı. 

koordine kovalent 
bağ

: Başlangıçta bir Lewis bazına ait olan bir elektron çiftinin bir Lewis asidi ile 
paylaşılması sonucu oluşan kovalent bağ.

korozyon : Metallerin istenmeyen oksidasyonu.
kromatografi : Bazı yüzeylerin farklı maddeleri farklı derecede adsorblaması olgusuna dayanan 

bir ayırma tekniği.
kuru pil : Elektrolitin ıslak pasta şeklinde olduğu pil.

- L -
Lewis asidi : Bir elektron çifti alıcısı.
Lewis bazı : Bir elektron çifti vericisi.
ligand : Bir komplekste, merkezdeki metal iyonuna bağlı olan grup.

- M -
molar çözünürlük : Doygun çözelti hâlindeki maddelerin molar derişimi.
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molekülerite : Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı.
mutlak sıfır : Mümkün olan en düşük sıcaklık (-273,15 oC)

- N -
nötralleşme 
reaksiyonu : Bir asidin bir bazla reaksiyona girerek tuz ve su oluşturması.

- O -
ortak iyon etkisi : Bir iyonu ortak olan tuzların, birlikte oldukları durumda çözünürlüklerinin azalması.
ortam : Sistemin dışındaki bölge.

- P -
pH : Çözeltideki hidronyum iyonu derişiminin negatif logoritması.
pOH : Çözeltide hidroksit iyonu derişiminin negatif logaritması.

- R -
reaktant : Bir kimyasal reaksiyonun gerçekleştirilmesinde kullanılan başlangıç maddeleri.
reaktif : Diğer maddelerle reaksiyona giren madde veya çözelti.

- S -
seyirci iyon : Reaksiyon ortamında olan ve reaksiyona katılmayan iyon.
sıfırıncı mertebe 
reaksiyon : Reaksiyon hızının reaksiyona katılanların derişimine bağlı olmadığı reaksiyon.

sınırlayıcı bileşen : Belli bir reaksiyon için, ürünün teorik verimini kontrol eden reaktant.

standart hidrojen 
elektrot (SHE) :

Standart hâldeki hidrojen elektrot (hidrojen iyonu derişimi 1 mol L-1 ve hidrojen 
gazı basıncı 1 atm). Eo = 0 olarak tanımlanır. 

standart 
potansiyel

: Standart hidrojen elektroduna karşın, ilgilenilen elektrodun potansiyeli.

stokiyometrik 
katsayılar : Bir kimyasal eşitlikte, kimyasal formüllerin çarpıldığı sayılar.

substrat : Enzimin üzerinde işlerlik kazandığı molekül.
- T -

tampon : Küçük miktarlarda asit veya baz ilavelerinde pH değişimine direnen çözelti.
teorik verim : Reaksiyon stokiyometrisine göre bir reaksiyondan alınabilecek maksimum ürün 

miktarı.
termal hareket : Atomların rastgele hareketleri.
termit reaksiyon : Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi.
titrant : Bir titrasyonda bürete konan derişimi belli çözelti.

-Ü -
ürün : Bir kimyasal reaksiyon sonucu oluşan türler.

- V -
volumetrik analiz : Hacim ölçümlerine dayanan analitik yöntem.

- Y -
yarı geçirgen zar : Ancak bazı iyonların veya moleküllerin geçişine izin veren zar.
yarı ömür : Radyoaktivitede, başlangıç anındaki radyoaktif çekirdeklerin parçalanarak yarıya 

düşmesi için geçen süre.
yükseltgen : Bir redoks reaksiyonunda yükseltgenebilen türlerden elektron alan, kendisi 

indirgenen madde.
- Z -

zayıf asit-baz : Normal derişimlerde, sulu çözeltilerinde kısmen iyonlaşan asit veya bazlar.
zayıf elektrolit : Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde.
zehir(katalizör 
için)

: Katalizörün aktivitesini azaltan veya yok eden madde.
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- A -

absorblanmış doz    285

aktiflenmiş kompleks    80, 81, 82,

84, 85, 

aktivasyon enerjisi    79, 81, 82, 85

ALARA    287

alfa ışıması    268, 269

amfoter bileşik    138

anlık hız    66, 67, 68

anot   199, 216, 217, 219, 220, 

222, 223, 224, 249

antikuark    262

antilepton   263

asitlik kuvveti    143, 146, 147

asitlik sabiti    139, 141, 142

aşılama    163

aşırı gerilim    243

- B -

bağ enerjisi    33, 34

bazlık kuvveti    144, 145

bazlık sabiti    137, 147

Becquerel    283

beta ışıması    266, 268, 271

biyolojik eşdeğer doz    283, 284

bottom    261

Briggs-Rauscher    88

 

- C-Ç -

CERN    259, 261, 

charm    261

cıva pili   238

çözünürlük çarpımı sabiti    162

- D -

deneysel verim    121, 122

denge sabiti  98, 100, 104, 115, 117

derişim hücreleri    230

dinamik    18, 97, 110  

dinamik denge    97, 162, 163

down    263, 264, 265

dönme    18

- E -

ekzotermik    18, 27, 33, 82, 

84, 114, 117, 

elektrik akımı    198, 200, 214, 

216, 234, 235

elektrokimyasal hücre 216, 239,254

elektroliz   198, 199, 200, 243, 244, 

245, 246, 247, 249, 

elektrometalürji    246

elektromotor kuvveti    218, 235, 

elektron    178, 179, 180, 186, 199,

200, 202, 203, 205, 207, 218, 242

elektron nötrinosu    264

elektrostatik    18, 266, 284

elektrot    199, 214, 216, 217, 219,

222, 226, 228, 234, 236, 238, 243

endotermik   18, 22, 27, 39, 90, 113 

entalpi   26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 53, 54

entropi    22, 39, 40, 42, 44, 45, 46,
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