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Kimya maddeleri ve maddelerin uğradıkları değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır.

Fiziksel evrende yer alan ya da alabilecek maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini, 

dönüşümlerini inceleyen ve büyük ölçekli üretim yöntemlerini de araştıran bir 

bilim dalıdır.

Kimya Nedir?
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Kimya günümüzde birçok ana bilim dalına ve bunların alt dallarına ayrılmıştır. 

Beş temel anabilim dalı: 

ORGANİK KİMYA: C ve onun bileşiklerini inceler.

İNORGANİK KİMYA: Genellikle C ve bileşikleri dışındaki maddeleri inceler.

ANALİTİK KİMYA: Maddelerin tanınması, analizi, bileşiminin nicel ve nitel yönden 

incelenmesiyle ilgilenir.

FİZİKOKİMYA: Maddelerin enerji ilişkilerini ve hal değişimlerini inceler.

BİYOKİMYA: Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları ve bunların sonuç ve 

etkilerin inceler.

Bunlara bağlı alt bilim dalları: polimer kimyası, çevre kimyası, petrol kimyası, korozyon kimyası, termokimya, 

elektro kimya … ve diğerleri
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Kimya bilimi 17. yüzyıldan (Aydınlama Çağı) itibaren gerçek bir bilim kimliğini 

kazanmaya başlamıştır.

Endüstrileşmenin (19. y.y.) başlamasıyla, endüstrinin ihtiyacı olan yöntemlerin, 

maddelerin ve tepkimelerin araştırılması ve deneyciliğin gelişmesi kimyanın bilime 

dönüşmesine katkı sağlamıştır.

Kimya Tarihi
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17., 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış olan Toricelli, Boyle-Mariotte, Francis Bacon, 

Lavoisier, John Dalton dönemin kimyaya katkı getiren önemli bilginlerindendir.

John Dalton 1803 yılında yayınladığı Atom Teorisi kitabi ile bu teorinin kurucuları 

arasında yer almıştır.

Kimya Tarihi
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18. yüzyılda yaşamış olan Fransız 

kimyager Lavoisier modern kimyanın 

kurucusu olarak kabul edilir.

Newton fizik için neyse, Lavoisier’de kimya 

için odur.

Lavoisier, havanın çeşitli gazlardan 

oluştuğunu keşfetmiş, yanma olayını 

açıklamış, kimyada kullanılan dili 

kolaylaştırmıştır. Bugün kullandığımız 

element isimleri ve sembollerini büyük 

ölçüde Lavoisier geliştirmiştir.

Kimya Tarihi
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Kimya maddenin yapıtaşlarıyla ilgilendiğinden aslında bütün evrenle ilgilenir. 

Yani yeryüzündeki bütün bilim dallarıyla doğrudan ilişkisi vardır.

Yeryüzünün en gelişmiş ve kompleks varlığı insanın kimyasal bileşimi:Fosfor 700 

g, Hidrojen 7000 g, Azot 2100 g, Oksijen 45500 g, Klor 105 g, Kükürt 175 g, 

Karbon 12060 g, Magnezyum 35 g, Demir 2,8 g, Potasyum 245 g, Kalsiyum 

1050 g.

Kimya ve İnsan
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Kimya deneysel bir bilimdir. Deneyler yapılarak bir takım ölçüler alınarak bir 

sonuca varılır. Deneylerde hatanın en az olması istenir. Deney hataları; 

deney yapanın kendisinden, seçilen yöntemin uygunluğundan, kullanılan 

bağıntılardan ve ölçü aletlerinin durumundan kaynaklanabilir. Kimyada 

deneylerin tekrarlanabilirliği temel esastır.

Ölçme ve Sonuç Bildirme
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Milattan önce 4000 li yıllar ifadesindeki 4000 rakamının doğruluk ve hassasiyeti 

nedir?

3 gr,   3.0 gr,  3.00 gr aynı  mıdır?

40±2 neyi ifade eder?

π sayısı kaç basamak? 

3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058…………….

ANLAMLI SAYILAR
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Sayılar, kesin sayılar ve ölçme sayıları olarak ikiye ayrılırlar. Kesin sayılar 

belirsizliği olmayan sayma sayıları ve tanım sayılarıdır. Ölçme sayıları ise bir 

ölçme sonucu elde edilen ve son hanesinde belirsizlik bulunan sayılardır. Hiç 

bir ölçme sonucunda kesin sayılar elde edilemez. Ölçme sayılarının da son 

hanesindeki rakamda belirsizlik vardır. Fakat son hanedeki rakamın önündeki 

rakamlar kesin olarak bilinen rakamlardır. Kesin olarak bilinen rakamlarla 

belirsizlik olan rakamların tümüne birden anlamlı rakamlar denir:

25 (belirsizlik  1)     , 2300 (belirsizlik  100)

2300. (belirsizlik  1) , 0.029 (belirsizlik  0.001)

Anlamlı Rakam Sayısı
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YUVARLAMA:

Virgülden sonra alınacak hane basamağından sonra gelen rakamlar 0,1,2,3 ve 4 

ise atılır;

Virgülden sonra alınacak hane basamağından 5, 6, 7, 8 ve 9 ise en son kalan 

rakam bir artırılır

Örneğin 3.141592 … rakamı virgülden sonra iki haneli olacaksa  3.14 olur eğer 

virgülden sonra üç hane olacaksa 3.142 olur

ANLAMLI SAYILAR
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MADDE MİKTARI :Mol

HACİM : Litre, ml, cm

(1000 cm3=1000 ml= 1 Lt)

UZUNLUK :Metre (ve alt ve üst katları)

Angstrom (Å) = 10-10 m

1 inç= 2.54 cm=25.4 mm

Birim Sistemi
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SICAKLIK

Celcius (C) (t)

Kelvin (K)  (T)

Fahrenhayt ( F)(F)

T= t+273

25 C= 25+273 K= 298 K

Birim Sistemi
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t= 5/9 (F-32)

Örnek: Vücut sıcaklığı yaklaşık 36 oC’dir. Bunu Fahrenhayta çeviriniz

36 = 5/9 (F-32)

F= 96.8 oF

Birim Sistemi
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BASINÇ :Atm, Bar, Torr, mm-Hg

1 atm= 760 torr=760 mm-Hg

1 bar = 750.062 torr = 0.9869 atm

Birim Sistemi
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Birim sistemlerinde kullanılan alt ve üst kat önekleri

ÖNEK        KAT          SEMBOL

mili        10-3 kat         m

kilo        103 kat          k

mikro     10-6 kat         

nano      10-9  kat n

Birim Sistemi
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Kimyada Kullanılan Bazı Sabitler:

R (İdeal Gaz Sabiti)

R=0.082 lt.atm./mol. K

R=1.987 kal./mol. K 

R= 8.314 j/mol. K 

NA=Avagadro sayısı = 6.02X1023

Birim Sistemi
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Matematiksel işlemlerde birimler dikkate alınmalı ve çevirme faktörleri 

kullanılarak anlamlı birimleri ifade eden rakamlar elde edilmelidir.

ÇEVİRME FAKTÖRÜ

İstenen miktar
ve birimi

X
Verilen miktar
ve birimi

Çevirme
faktörü



Örnek: 36 km/saat kaç m/sn’dir?

19

?
m

sn
36

km

saat
X

1000 m

1 km
X

1 saat

3600 sn

İstenen miktar
ve birimi

Verilen miktar
ve birimi

Çevirme
f aktörü

10 m/sn

ÇEVİRME FAKTÖRÜ



MADDENİN İÇ YAPISINA 

YOLCULUK

R<>T



Maddelerin Halleri Nelerdir ?

Maddeleri fiziksel hallerine göre sınıflandırabiliriz. Bunlar:

1. Katı Hali;(Demir, tahta, tuz)

a. Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili halidir.

b. Tanecikler (atom ve moleküller) belirli bir merkez etrafında titreşim 

hareketi yaparlar.

c. Katıların belirli bir şekil ve hacimleri vardır.

d. Sıkıştırılamazlar.

2. Sıvı Hali;(Su, yağ, süt)

a. Tanecikler birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparlar.

b. Hacimleri belirli, şekilleri belirsizdir (içinde bulundukları kabın 

şeklini alırlar).

c. Akışkandırlar.

d. Sıkıştırılamazlar.

3. Gaz Hali;(Hava, oksijen, tüp gaz)

a. En düzensiz ve yüksek enerjili haldir.

b. Belirli şekil ve hacimleri yoktur (içinde bulundukları kabın şeklini 

alır, hacmini doldururlar).

c. Sıkıştırılabilir ve akışkandırlar.

d. İçinde bulundukları kabın her yanına aynı basıncı uygularlar.
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Maddelerin Halleri Nelerdir ?

Maddenin Plazma Hali: Elektrikçe nötr olan; atom, iyon, elektron ve 

moleküllerin bir arada bulunduğu karışıma plazma hali denir.

• Daha çok yüksek sıcaklık ve basınçta plazma hali ile karşılaşılır.

• Kibrit alevi, floresan lambadaki ışıldama maddenin plazma haline 

örnek verilebilir.



Madde Nedir ?

Madde : Boşlukta (uzayda) yer kaplayan kütlesi, hacmi, eylemsizliği 

olan her şeye madde denir. Örnek: defter, kitap, hava, su vb… iken 

enerji, düşünceler, hayaller madde değildir. 

Demek bir şey madde ise bazı özellikleri vardır. Bunlar;

1. Kütle (m)         : Varlıklardaki değişmeyen madde miktarıdır.

2. Ağırlık (G)       : Yerçekiminin kütleye etkisidir.

3. Hacim (V)        : Cisimlerin kapladığı boşluktur.

4. Eylemsizlik     :Kütlenin harekete karşı tepkisidir.

5. Tanecikli Yapı: Bütün maddelerin atom ve molekül gibi çok küçük 

taneciklerden oluşuyor olmalarıdır.

Bu beş  madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden 

ayırt etmek için kullanılmaz.



Maddelerin Halleri Nelerdir ?

Not : Cisimler bu üç halden birinde veya bir 

karışımı halinde bulunabilir 

ve madde bir halden diğerine geçebilir.



Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?

KATI

SIVI

GAZ

1

3

2

4

5

6



Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?

Şemada maddelerin halleri arasındaki geçişler görülmektedir. Bunlar;

1. Erime,

2. Donma,

3. Buharlaşma,

4. Yoğunlaşma,

5. Süblimleşme,

6. Geri süblimleşme veya kırağılaşma.

Bu geçişlerden 1, 3 ve 5 gerçekleşirken çevreden ısı alırlar (Endotermik 

olay). 2, 4 ve 6 ise çevreye ısı verir (Ekzotermik olay).



Not : Buharlaşma her sıcaklıkta gözlemlenen bir 

olaydır. Eğer sıvı kaynama sıcaklığından düşük 

Sıcaklıkta ise, yavaş yavaş buharlaşır. 

Kaynama sıcaklığında ise hızlı ve 

hareketli bir şekilde buharlaşır.

Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?



Not :

Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan 

gaza doğru geçişlerde;

1. Toplam enerji artar,

2. Düzensizlik artar,

3. Tanecikler arası uzaklık artar,

4. Tanecikler arası çekim kuvveti azalır.

Akışkan, hem sıvıları hem gazları belirten

ortak bir addır.

Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?



Maddelerin Sınıflandırılması

Madde

Saf Olmayan MaddelerSaf (Arı) Maddeler

Element Bileşik Homojen

Karışım

(Çözelti)

Heterojen

Karışım
1. Metal

2. Yarı Metal

3. Ametal

4. Soy Gaz

1. Emülsiyon

2. Süspansiyon

3. Aeresol



Elementlerin Genel Özellikleri

Element :Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element 

denir.

Elementlerin özellikleri:

- Saf ve homojen maddelerdir

- En küçük yapı taşları atomdur.

- Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.

- Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

- Sabit öz kütleleri vardır.

- Homojendir.

- Elementler sembollerle gösterilir.

- Elementler kimyasal özelliklerine göre üç grupta incelenir.

(1) Metaller

(2) Ametaller

(3) Soygazlar



Bazı Elementlerin İsimleri ve Sembolleri

Hidrojen      

Lityum 

Sodyum

Potasyum 

Magnezyum 

Kalsiyum      

Alüminyum  

Karbon 

Silisyum

Kalay 

Kurşun

Bakır 

Altın 

Cıva 

Klor 

İyot 

Neon 

Baryum 

Krom     

Mangan

Demir   

Kobalt  

Nikel    

Azot     

Fosfor  

Oksijen

Kükürt

Flor 

Gümüş

Çinko 

Bor 

Brom 

Helyum 

Ksenon

Uranyum 

Argon 

H

Li

Na

K

Mg

Ca

Al

C

Si

Sn

Pb

Cu

Au

Hg

Cl

I

Ne

Ba

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

N

P

O

S

F

Ag

Zn

B

Br

He

Xe

U

Ar



Bileşikler ve Genel Özellikleri

Bileşik :Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal reaksiyon 

sonucu bir araya gelmesi ile oluşan yeni maddeye bileşik denir.

Bileşiklerin Özellikleri:

- Bileşiğin en küçük parçasına molekül denir.

- Bileşikler formüllerle gösterilir.

- Bileşiklerin erime noktası, kaynama noktası ve yoğunlukları sabittir.

- Bileşikler saf maddelerdir ve homojendirler.

- Bileşiklerin oluşumları ve ayrışmaları kimyasal yolla olur.

- Bileşiklerin özellikleri kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerine 

benzemez.

- Bileşiği oluşturan maddeler belirli oranda birleşirler.



Bazı Bileşiklerin İsimleri ve Formülleri

Su

Sodyum Klorür

Karbondioksit

Sodyum Hidroksit

Hidroklorik Asit

Sülfürik Asit

Amonyak

Kalsiyum Karbonat

Sukroz (Sofra Şekeri)

Nitrik Asit (Kezzap)

Kükürt Trioksit

H2O

NaCl

CO2

NaOH

HCl

H2SO4

NH3

CaCO3

C12H22O11

HNO3

SO3



Karışım ve Genel Özellikleri

Karışım :Birden fazla maddenin yalnız fiziksel değişecek şekilde bir 

araya getirilmesi ile oluşan madde topluluğuna denir. Karışımlar ikiye 

ayrılır:

(1) Heterojen Karışımlar : Her tarafında aynı özelliği göstermeyen ve 

tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Bunlar;

(a) Emülsiyon     : Sıvı-sıvı heterojen karışımlardır. (Su-zeytinyağı)               

(b) Süspansiyon : Katı-Sıvı heterojen karışımlardır. (Su-tebeşir 

tozu)

(2) Homojen Karışımlar: Her tarafında aynı özelliği gösteren 

karışımlardır. Tek bir madde gibi gözükürler. (Tuzlu su-hava-şekerli su 

vb.). Homojen karışımlara genel olarak ÇÖZELTİ denir.

Karışımların Özellikleri:

- Karışımı oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.

- Saf değildirler.

- Fiziksel yollarla ayrıştırılırlar.

- Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.

- Sabit bir yoğunlukları yoktur.

- İstenilen oranda karışım hazırlanabilir.



Bileşik ve Karışım Arasındaki Farklar

- Bileşikler aynı cins molekülden; karışımlar ise farklı cins atom veya 

moleküllerden meydana gelir.

- Bileşikler kimyasal yollarla; karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılırlar.

- Bileşiğin yapısındaki elementler belirli kütle oranlarında birleşirken; 

karışımlarda belirli bir oran yoktur.

- Bileşiklerin yoğunluğu karakteristiktir; karışımların yoğunluğu ise 

karışımdaki maddelerin, karışım miktarına bağlı olarak değişir.



Örnekler

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen madde örneğidir?

a. Sis kümesi         b. Kar tanesi        c. Buz Parçası    d. Yağmur damlası

Soru 2 : Aşağıdakilerden hangisi karışımlar için yanlış olarak verilmiştir?

a. Birden fazla türde atom içerirler    

b. Homojen yada heterojen olabilirler

c.  Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler

d. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen karışıma örnektir?

a. Şekerli su     b. Tuz-şeker karışımı    c. Buz-su karışımı  d. Çeşme suyu 



Örnekler

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi element molekülü değildir?

a. H2 b. Cl2 c. CO2  d. O2

Soru 5 : Yukarıda verilen özelliklerin hangileri kullanılarak X, Y ve Z 

maddeleri ayırt edilebilir?

a. I ve II                 b. I ve III                   c. II ve III              d. III ve IV 

Özellikleri  / Madde X Y Z

I Kaynama süresince 

sıcaklık

Değişken Sabit Sabit

II Kimyasal yolla ayrışma Ayrışır Ayrışmaz Ayrışır

III Suda çözülme Çözünür Çözünmez Çözünür

IV Oda sıcaklığındaki 

fiziksel hal

Sıvı Katı Katı



Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Bir maddeyi diğer maddelerden ayırmaya yarayan özellikleri “Ayırt edici 

Özellikler” denir. Bunlar;

- Özkütle (Yoğunluk)

- Erime Noktası

- Kaynama Noktası

- Çözünürlük

- Esneklik

- İletkenlik

- Sıcaklık ve Uzama



Maddenin Ayırt edici Özellikleri

Bir özelliğin ayırt edici olabilmesi için;

- Madde miktarına bağlı olmaması

- Yalnız o maddeye özgü bir özellik olması

gerekir.

Bütün maddelerde kütle ve hacim ortak olduğundan ve madde 

miktarına bağlı olduğundan ayırt edici özellik değildir.



Maddenin Ayırt edici Özellikleri

 Maddenin fiziksel hallerine göre ayırt edici özellikler

Ayırt edici Özellik

Maddenin Fiziksel Hali

Katı Sıvı Gaz

Yoğunluk

Erime Noktası

Donma Noktası

Kaynama Noktası

Yoğunlaşma Noktası

Genleşme

Esneklik

Çözünürlük

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

+

-

+

+

-

-

-

+

-

-

+



Özkütle (Yoğunluk)

Bir cismin birim hacminin kütlesinin, o cismin “yoğunluğu (özkütlesi)”

denir. Yoğunluk “d” ile gösterilir. Bu ifadeye göre cisimlerin yoğunluğu 

şöyle hesaplanır. 

Yoğunluk = Kütle / Hacim

Kütle         = m

Hacim       = V

Yoğunluk = d  ise

d = m / V olur.

Kütle

(m)

Hacim

(V)

Yoğunluk

(d)

g cm3 g/cm3

Kg m3 Kg/m3



Özkütle (Yoğunluk) Özellikleri

Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özkütlesi farklı maddeler 

birbirinden farklıdır. Örneğin;

Maddenin Adı
Yoğunluğu 

(g/cm3)
Maddenin Adı

Yoğunluğu 

(g/cm3)

Su 1 Mantar 0,24

Zeytinyağı 0,9 Demir 7,8

Gazyağı 0,7 Gümüş 10,5

Cıva 13,6 Alüminyum 2,7

Hava 0,0013 Buz 0,9



Özkütle (Yoğunluk) Özellikleri

Aynı şartlarda özkütle, kütle veya hacme bağlı değildir. Örneğin;

20 cm3 demir ile 10 ton demirin özkütlesi aynıdır.

Fiziksel şartlar yani, sıcaklık ve basınç sabitken; kütle ve hacim birbiri 

ile doğru orantılı artacağından, öz kütle değişmez.

d

V

d

m

m

V



Özkütle (Yoğunluk) Özellikleri

Bir maddenin özkütlesi değiştirilebilir. Kütlesi sabit kalmak koşulu ile 

ısıtılan bir madde genleşir ve hacmi büyür. Sonuçta aşağıdaki şekilde 

bir grafik ortaya çıkar.

d

V

Aynı kap içinde birbirine karışmayan sıvılarda, en alttaki sıvının 

yoğunluğu en büyük, en üstteki sıvınınki ise en küçüktür.



Özkütle (Yoğunluk) Özellikleri

Birbiri içinde çözünen sıvı karışımların özkütlesi şöyle hesaplanır;

Kütlesi = m1

Hacmi  = V1    olan sıvı ile,

Kütlesi = m2

Hacmi  = V2     olan bir sıvı karıştırıldığında, 

Karışımın kütlesi = mk = m1 + m2

Karışımın Hacmi = Vk  = V1 + V2     ise 

d(Karışım) = m1+m2 / V1+V2 olur.



Örnekler

(Soru 1): Kütlesi 500 g, hacmi 400 cm3 olan bir maddenin, özkütlesi kaç 

g/cm3 tür?

(Çözüm 1):

m = 500 g.                                                     d = m / V

V = 400 cm3 d = 500 g / 400 cm3

d = ?                                                              d = 1,25 g/cm3

(Soru 2): Kütlesi 1.350 g, hacmi 500 cm3 olan bir maddenin, özkütlesi 

kaç Kg/m3 tür?

(Çözüm 2): 

m = 1.350 g. = 1,35 Kg                                     d = m / V

V = 500 cm3 =  0,0005 m3 d = 1,35 Kg / 0,0005 m3

d = ?                                                                  d = 2.700 Kg/m3



Örnekler

(Soru 3): Aşağıdaki şekilde bir maddenin kütle-hacim grafiği verilmiştir. Bu 

maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?

m(g)

V(cm3)

3

6

0
2 4

(Çözüm 3):

Bir maddenin yoğunluk-hacim, yoğunluk-kütle 

grafikleri sabit ise;   

d = m / V        olduğundan

m1= 3g      V1 = 2 cm3

d = 3g / 2 cm3

d = 1,5 g/cm3

m2= 6 g       V2 = 4 cm3

d = 6 g / 4 cm3

d = 1,5 g / cm3

m(g)

V(cm3)

3

0 2
m(g)

V(cm3)

6

0 4



Örnekler

(Soru 4): Aşağıdaki şekilde X ve Y sıvılarının kütle-hacim grafiği verilmiştir. 

Bu sıvılar eşit hacimde karıştırılırsa, karışımın özkütlesi kaç g/cm3?

(Çözüm 4):

Bir maddenin yoğunluk-hacim, yoğunluk-kütle 

grafikleri sabit ise X için; 

d = m / V        olduğundan

m1= 40 g     V1 = 5 cm3

d = 40 g / 5 cm3

d = 8 g/cm3

m2= 20 g       V2 = 10 cm3

d = 20 g / 10 cm3

d = 2 g / cm3

m(g)

V(cm3)

20

40

0
5 10

X

Y

m(g)

V(cm3)

40

0 5

X

m(g)

V(cm3)

20

0 10

Y

Eşit hacimli karışımın 

özkütlesi; 

dK= (dX + dY) / 2

dK= (8+2) / 2

dK= 5 g/cm3



Örnekler

(Soru 5): Aşağıdaki şekillerde; birbiri ile karışmayan üç sıvı, kap içinde 

Şekil1’ deki gibi dengede olduğuna göre, Şekil2’ deki I, II, III kütle-hacim 

grafikleri hangi sıvılara ait olabilir?

Y sıvısı

X sıvısı

Z sıvısı

(Şekil 1)

m(g)

V(cm3)

20

40

0
5 10

I

III

II

En yoğun sıvının kap 

içinde en dipte olduğunu 

biliyoruz. Buna göre 

sıvıların yoğunlukları 

arasındaki ilişki ;

dZ > dX > dY olur.

(Çözüm 5):

En dik grafik; yoğunluğu en büyük sıvıya aittir.

Dikliği en az olan ise ; yoğunluğu en küçük sıvıya aittir.

Buna göre;

I grafik   = Z sıvısı

II grafik  = X sıvısı

III grafik = Y sıvısı    olur.



Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

MADDEDEKİ DEĞİŞMELER:

1. Fiziksel Değişme (Olay):

Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük…) 

ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler denir. Bu özelliklerdeki değişime 

de fiziksel değişme denir. Fiziksel değişmelerde;

I. Maddenin cinsi değişmez

II. Tüm hal değişimleri fizikseldir.

Örneğin; suyun donması, şekerin suda çözünmesi gibi.

2. Kimyasal Değişme (Olay):

Maddelerin ısı, hava, asit, baz v.b. etkenler karşısında gösterdikleri iç 

yapılarını ilgilendiren kendilerine özgü davranışlarına kimyasal özellik, iç 

yapılarını bozarak yeni özellikte maddeler oluşturmasına da kimyasal 

değişme denir.

Kimyasal değişmeye uğrayan maddenin cinsi ve özellikleri değişir.

Örneğin: demirin paslanması, kağıdın yanması, hücredeki besinlerin 

oksijenle yanması birer kimyasal olaydır. Su, oksijen ile hidrojenin 

birleşmesi sonucu oluşur. Hidrojen yanıcı oksijen ise yakıcı bir gazdır. 

Bunların birleşmesi sonucu oluşan su ise söndürücüdür. Hidrojen ve 

oksijenin birleşmesi kimyasal olaydır. Birleşme sonucu oluşan 

değişime ise kimyasal değişim denir.



Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?

a. Erime      b. Buharlaşma    c. Yanma              d. Donma

Soru 2 : Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişmeye örnek değildir?

a. Şekerin suda çözünmesi    

b. Işığın prizmada renklere ayrışması

c.  Mumun erimesi

d. Mumun yanması

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?

a. Besinlerin sindirilmesi             b. Buzun erimesi   

c.  Suyun donması                         d. Tuz ve karabiberin karışması 



Karışımları Ayırma Yöntemleri

Karışımların oluşumları fiziksel yolla gerçekleştiğine göre, elde edilen 

karışım bileşenlerine fiziksel yolla ayrılır. 

a. Mıknatıs ile Ayırma: mıknatıs demir, kobalt ve nikel gibi maddeleri 

çeker, bunların dışındaki maddeleri çekmez. Mıknatıs tarafından çekilen ve 

çekilmeyen maddelerden oluşan karışımları mıknatıs kullanarak 

bileşenlerine ayırabiliriz. 

Mıknatısla ayırma işlemi günlük yaşamımızda özellikle hurdacılıkta 

kullanılmaktadır. 

b. Süzme ile Ayırma: süspansiyon şeklindeki karışımların, bileşenlerine 

ayırmak için süzme yöntemini kullanabiliriz. Süzme işleminde en 

önemli etken gözeneklerinin büyüklüğüdür. Süzgecin gözenekleri 

süspansiyonu oluşturan katı maddelerin tanecik büyüklüğüne göre 

ayarlanmalıdır. 

Süzme olayı günlük yaşantımızda ve endüstri alanında oldukça önemlidir. 

Büyük kentlerimizin su gereksinimini karşılamada kullanıla sular; çakıl, 

kum, kömür tozu ve ince kum katmanlarından oluşan süzme 

havuzundan geçirilerek süzülür.



Karışımları Ayırma Yöntemleri

c. Yüzdürme (özkütle farkı ile ayırma) :

Bazı katıların birbiri ile oluşturdukları karışımları sıvı maddeler kullanarak 

ayırabiliriz. Kum il odun talaşından oluşan bir karışımı ayırmak için su 

kullanılır veya rüzgarlı bir günde buğday savrulduğunda, buğday ile 

saman birbirinden ayrılabilir. Buğdayın özkütlesi samanın özkütlesinden 

daha büyüktür. Savurma işlemi sırasında hafif olan saman rüzgardan daha 

çok etkilenerek uzağa gider.

d. Dinlendirme:

Bazı maddeler sıvı içerisinde hemen çökmez. Bir müddet sıvı içinde 

dağılmış olarak durur. Biraz dinlenince çökerler. Bu tür karışımları ayırmak 

için dinlendirme yöntemi kullanılır. Örneğin: ayrandan yoğurdu ayırmak 

için, bulanık sudan kumu ayırmak için…

e. Çözme ve Kristallendirme:

Bazı katı katı karışımlarındaki maddelerden biri sıvı içerisinde çözülürken 

diğeri çözülmez. Böyle karışımları ayırmak için bu yöntem kullanılır. 

Örneğin: kum tuz karışımında, tuz suda çözünürken, kum çözülmez. 

Karışım suya atılırsa tuz suda çözünür, kum ise dibe çöker. Çöken kum 

süzme ile ayrıştırılır. Tuzlu su karışımı su tamamen buharlaşıncaya kadar 

ısıtılırsa geride tuz kristalleri kalır. İşlemler sonunda tuz ve kum taneleri 

ayrıştırılmış olur.



Karışımları Ayırma Yöntemleri

f. Damıtma ile Ayırma:

Kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvı sıvı karışımlarını ayırmak 

için kullanılır. Örneğin: alkol su karışımını bu yöntemle ayrıştırırız. Alkol 

78 oC’ ta, su ise 100 oC’ de kaynar. Karışım damıtma düzeneğinde bir cam 

balona konur ve ısıtılmaya başlanırsa, sıcaklık 78 oC’ ye geldiğinde bir 

müddet hiç artmaz. Çünkü bu sırada alkol kaynayıp buhar halinde 

karışımdan ayrılır. Alkol buharı düzenekteki soğutucudan geçerken, tekrar 

sıvılaştırılarak başka bir kaba alınır. Böylece cam balonda sadece su kalır. 

Ayrıştırma işlemi tamamlanmış olur. Eğer karışımda sıvı sayısı ikiden fazla 

ise, geride tek sıvı kalana kadar her sıvı için buharlaştırma ve soğutma 

işlemleri ayrı ayrı yapılır. 

Ham petrol kaynama sıcaklıkları farklı maddelerin karışımıdır. Kaynama 

sıcaklığı en düşük olan maddeden başlayarak, karışımın bütün bileşenleri 

sırayla buharlaştırılır. Buharlaşan madde yoğunlaşma ünitesine gönderilir. 

Ham petrolün bu şekildeki ayrılma işlemine ayrımsal damıtma denir.
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Çözeltilerin Ayrılması

Katı-sıvı homojen karışımlar, buharlaştırma yada damıtma (destilasyon) ile 

bileşenlerine ayrılır. 

Buharlaştırma işleminde, sıvı kısım buharlaşır ve katı kısım buharlaştırma 

kabında kalır.



56

Sıvı-sıvı homojen karışımları bileşenlerine ayırmanın en uygun yolu, damıtma

(destilasyon) yöntemini uygulamaktır.

Bu yöntemle, kaynama noktaları birbirinden farklı, iki yada daha fazla sıvı 

birbirinden kolayca ayrılabilir.  

Çözeltilerin Ayrılması
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Katı-sıvı ve sıvı-sıvı karışımları ayırma işleminde kullanılan basit damıtma

(destilasyon)düzeneği

Çözeltilerin Ayrılması
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VAKUM

Vakumlu Destilasyon
1-Yüksek kaynama noktasına sahip sıvıların destilasyonu

2-Kaynama noktasında bozunan sıvıların destilasyonu
Evaparatör
Döner Buharlaştırıcı

Çözeltilerin Ayrılması
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Emülsiyonların (birbiri içerisinde 

karışmayan sıvıların) Ayrılması

• Emülsiyonlar (sıvı-sıvı 

heterojen karışımlar) öz kütle 

farkından yararlanılarak, 

bileşenlerine ayrılırlar.

• Bu iş için ayırma hunisi adı 

verilen özel bir alet 

geliştirilmiştir.
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Katı Karışımların Ayrılması

• Soru: Tuz ve şeker karışımı (katı-katı) 

bileşenlerine nasıl ayrılır?



Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması

Bileşikler kendilerini oluşturan elementlere veya daha basit bileşiklere 

ayrıştırılabilirler. Fakat bu karışımlarda olduğu gibi fiziksel yöntemlerle 

olmaz. Bileşikler ancak kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılırlar. 

a. Isı İle Ayrıştırma: Bazı bileşikler ısıtıldıklarında kimyasal değişime 

uğrayarak daha basit maddelere ayrışırlar. 

Örnek; Cıva oksit                       cıva + oksijen

b. Elektrik Enerjisi İle Ayrıştırma (Elektroliz): Elektrik kullanılarak yapılan 

ayrıştırma işlemine elektroliz denir. Elektroliz, kaplamacılıkta yaygın 

olarak kullanılan bir yöntemdir. 

Örnek: Su elektrolizle ayrıştırılabilen bir bileşiktir.

Su         elektroliz  Hidrojen + Oksijen

Kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere 

element denir. Elementler ortak özelliklerine göre; metaller, ametaller ve 

yarı metaller şeklinde gruplandırılarak incelenebilir.



Metaller

Bilinen elementlerin çoğu metaldir. Örneğin Demir, Çelik, Çinko Nikel, 

Krom gibi metallerden çaydanlık, çatal, kaşık gibi araç gereçler yapılmıştır. 

Metallerin özellikleri şunlardır;

1. Isı ve elektriği iyi iletirler.

2. Yüzeyleri parlaktır.

3. Esnektir, dövülerek tel ve levha haline getirilebilir.

4. Cıva hariç hepsi katı haldedir.

5. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. İki metalin eritilip karıştırılması 

ile alaşımlar oluşur. Bazı önemli alaşımlar şunlardır; bronz (bakır + kalay), 

lehim (kalay + kurşun), pirinç (bakır + çinko), çelik (demir + karbon), bilezik 

(altın + bilezik).

6.  Ametallerle bileşik yapar ve elektron vererek artı (+) değerlik kazanır.

7.  Cıva hariç erime ve kaynama noktaları yüksektir.



Ametaller

Elementlerden hemen hemen 20 tanesi metallere ait özellikleri taşımaz. 

Hidrojen, Helyum, Karbon, Azot, Oksijen, Kükürt, Klor gibi elementler 

ametallere örnektir. Özellikleri;

1. Isı ve elektriği iletmez (granit hariç).

2. Yüzeyleri mattır.

3. Kırılgandır tel ve levha haline getirilemez.

4. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde olabilir.

5. Hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik yaparlar. Ametaller, 

metallerle bileşiklerinde elektron aldıklarından, negatif değerlik kazanır. 

Kendi aralarında ise elektron ortaklaşması yaparak bileşik oluşturur. 

6. Ametallerden hidrojen (H2), azot (N2), Oksijen (O2), Flüor (F2) ve Klor 

(Cl2) doğada molekül halinde bulunur. 

7. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Ametallerden olan helyum (He), 

neon (Ne), argon (Ar), Kripton (Kr), Xenon (Xe) ve Radon (Rn) elementleri 

çok farklı özelliklere sahiptir. Bu elementlere asal gazlar (soygazlar) denir. 

Bu elementler kararlı bir yapıya sahiptir. Bileşik oluşturmaz. Doğada 

element atomları halinde bulunur. Erime ve kaynama noktaları çok 

düşüktür. Bu yüzden oda koşullarında gaz halinde bulunur.



Yarı Metaller

Bir grup element kısmen metal özelliği kısmen de ametal özelliği gösterir. 

Bor (B), Silisyum (Si), Germanyum (Ge), Arsenik (As), Antimon (Sb), Tellür 

(Te) gibi element grubuna denir. Özellikleri;

1. Elektriği iyi iletmez. Metallerine aksine sıcaklıkları artarsa iletkenlikleri 

de artar. 

2. Sert ve kırılgan özellik gösterir. Sert metallerin öğütülmesinde 

kullanılır. Metalleri bileyici ve cilalayıcı özellik gösterir. 

3.  Cam ve seramik sanayisinde kullanılır.

4.  Işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş pillerinde kullanılır.

5.  Isıya duyarlılığı belirleyen termostatların yapımında kullanılır.

6.  Diyot ve transistörlerin yapımında kullanılır.
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Katot Işınları

Ya yükler aynı, buna karşılık kütle H den daha az

Ya da tanecik kütlesi H ile aynı, fakat yükü daha az

Cathode Rays

Elektronların Keşfi ve Özellikleri

J.J. Thomson (1897)

e/m = 1.75882  108 coulomb/g

 Katot ışınları negatif yüke sahiptir.

 Katot ışınları manyetik ve elektrik alanda saparlar.

 Yük/kütle oranı (e/m) katot materyalinin cinsine bağlı değildir.



Thomson Atom Modeli

Bu model geçerli bir süre kaldı. Ta ki……

Thomson’un öğrencisi Rutherford bazı deneyler yapana kadar….

“plum pudding model”

• Atom elektrikçe nötral olmalıdır.

• Yüklerin sallanması ışımaya neden olur.

• Farklı elementler farklı elektron 

sayısına sahiptir.



Rutherford’un Saçılma Deneyi (1910)

Çekirdeğin çapı atomundakinden 

yaklaşık 100,000 kez daha küçüktür.

1. Atomlarda büyük boşluklar bulunur.

2. Atomun kütlesi çok küçük bir çekirdekte

yoğunlaşmıştır.

3. Çekirdek pozitif  yüklüdür.



Rutherford Atom Modeli
Planetary Model

“Planetary Model” 

Gezegen ve yıldızlara benzer

Atomların ışıma spektrumlardaki frekansların 

elektronların dairesel hareket frekanslarının 

katları olması beklenir. 

Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.

Maxwell teorisine göre bütün hareket halindeki yüklü tanecikler

elekromanyetik ışıma yapar. Sürekli enerji kaybeden elektron gittikçe

yavaşlayıp sonunda çekirdeğe düşmesi gerekir, yani yaşayamazlar.

Atomların varoluşlarını açıklayamaz. 



Bohr Atom Modeli
Varsayımlar:

1. Elektronların yörünge yarıcapı sadece belirli değerler alır. Bu yörüngede 

kaldığı sürece ışıma yapmaz. (Kararlı durum hipotezi)
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2. Elektron enerjisi daha düşük bir yörüngeye geçiş yaptığında frekansı

 = E / h olan foton yayınlar.

Her bir yarıçap belli bir enerjiye karşılık gelir.
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3. Elektonun dönebileceği yörüngeler kuantlaşmıştır ve açısal momentumun tam 

katları olmalıdır.
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Atom Spektrumları

Emission Spectrum for Hydrogen

Energy Levels in Hydrogen

Absorption Spectrum For Hydrogen



Bohr Modeli
Başarıları:

1.  H ve H-benzeri (tek elektronlu) atomların spektrumlarını açıklanabilmiştir.

2. Periyodik çizelgenin genel özelliklerini tanımlayabilmiştir.

Başarısızlıkları:

1. Elektronun kararlı yörüngelerde niçin ışıma yapmadığını izah  edememiştir.

2. Bohr modeli, çok elektronlu atomların spektrumlarını izah edemez.

3. Atomların manyetik alana konduğundaki hat yarılmalarını açıklayamaz

4. Spektral hatların şiddeti hakkında bir şey söyleyemez.

5. Elektonlar yüksek hızlarda hareket etmesine rağmen Bohr modeli       

relativistik değildir.

Bohr Modeli, klasik ve kuantum modelleri arasında “köprü” oluşturur.



Progression of the Atomic Model

The structure of an atom, according to: Democritus &         
John Dalton

J.J. ThomsonErnest RutherfordNeils BohrErwin SchrodingerJames Chadwick
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Atomun Yapısı ve Periyodik Cetveller

Atom:

Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan, kimyasal yollarla bölünemeyen 

en küçük parçasıdır. 

Atomu Oluşturan Tanecikler:

Atomun çekirdeğinde artı (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. 

Atomun çekirdek yükü artı (+) yüklü protonlardan ileri gelir. Atomun 

kütlesi çekirdekte toplanmıştır. Çekirdekteki proton ve nötronların kütleleri 

birbirine eşit kabul edilir ve birim kütle olarak alınır. Çekirdeğin çevresinde 

ve atomun çok büyük bir bölümünde yalnız elektronlar vardır. Elektronlar 

eksi (-) yüklüdür. Elektronun kütlesi proton ve nötronlara göre çok 

küçüktür. Bir elektronun kütlesi, proton veya nötronun kütlesinin 1/2000’ i 

kadardır. Bunun için atomun kütlesi hesaplanırken, elektronun kütlesi 

dikkate alınmaz. Atomun kütlesini çekirdekte bulunan tanecikler 

oluşturmaktadır. Fakat taneciklerin kütlesi bilinen kütle ölçüsü birimleri 

olan kg. veya g. olarak ifade etmek olanaksızdır. Bir proton veya nötronun 

kütlesi, 1,67 X 10-24 g. olarak kabul edilir. Bu değer çok küçük olduğundan 

proton ve nötronların kütlesi atomik kütle birimi (akb) ile ifade 

edilmektedir.



Atomun Yapısı ve Periyodik Cetveller

Atom ve Kütle Numarası:

Elementleri birbirinden ayırmak için atom ve kütle numaraları kullanılır. 

Atom Numarası:

Bir elementin çekirdeğinde bulunan toplam proton sayısıdır. Protonlar artı 

(+) yüklü taneciklerdir. Atom numarası pozitif yük sayısı yada çekirdek 

yükü olarak tanımlanabilir. Atom numarası (Z) harfi ile gösterilir. Nötr bir 

atom için;

Atom numarası = proton sayısı = elektron sayısı

Z              =          p            =           e

Atom numarası, element sembolünün sol alt köşesinde gösterilir. 

Kütle Numarası:

Çekirdekte bulunan proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Kütle 

numarası (A) harfi ile gösterilir. Element sembolünün sol üst köşesine 

yazılır. 

Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı

A           =            p           +         n

KÜTLE  (A)

NUMARASI

ATOM (Z)

NUMARASI



Örnekler

(Soru 1): Bir element atomunun çekirdeğinde, 12 proton ve 13 nötron 

olduğuna göre, kütle numarası nedir? 

(Çözüm 1):

p = 12                                                    A = p + n olduğundan

n = 13                                                    A = 12 + 13

A = ?                                                     A = 25 akb olur.

(Soru 2): Kütle numarası 37, proton sayısı 18 olan bir elementin nötron 

sayısı kaçtır?

(Çözüm 2): 

A = 37                                     A = p + n olduğundan

p = 18 37 = 18 + n

n = ?                                        n = 19 akb olur.



Örnekler

(Soru 3): Kütle numarası 15 olan bir atomun, nötron sayısı 8 olduğuna 

göre, atom numarası nedir?

(Çözüm 3):

A = 15                                                    A = p + n olduğundan

n =   8                                                    15 = p + 8

Z = ?                                                      p = 7 akb olur.

Bir elementin atom numarasını bulabilmek için proton sayısını bilmemiz 

gerekir. Nötr bir atomda Z = p = e olacağından. Z = P = 7 akb olur.

(Soru 2): Elektron sayısı 14, nötron sayısı 15 olan nötr bir atomun, atom 

ve kütle numarasını bulunuz?

(Çözüm 2): 

e = 14                          Nötr atomlarda, elektron sayısı proton sayısına             

n = 15 eşit olur. Yani p = e = 14 olur.

Z = ?                           Z = p olduğundan, Z = 14 akb olur.

A = ?                          A = p + n olduğundan, A = 14 + 15 = 29 akb olur.



İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Halleridir

Pozitif veya negatif elektrikle yüklenmiş atom veya atom gruplarına iyon 

(kök) denir. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atom

denir. Eğer nötr bir atomdan elektron uzaklaştırılırsa; pozitif iyon elde 

edilir. Yani atomlar verdiği elektron sayısı kadar artı (+) yüklü iyon 

oluşturur. Örnek 1:

Sodyum atomu (11Na)

Çekirdekteki protonlar        + + + + + + + + + + + 11 proton    = +11 yük

Çekirdeğin çevresindeki     - - - - - - - - - - - 11 elektron = -11 yük 

elektronlar                                                                  toplam        =  0   yük

sodyum atomundaki 

proton-elektron eşleşmesi

Sodyum iyonu (11Na+1)

Çekirdekteki protonlar        + + + + + + + + + + + 11 proton = +11 yük

Çekirdeğin çevresindeki     - - - - - - - - - - 10 elektron = -10 yük 

elektronlar                                                                  toplam        =  +1 yük

sodyum iyonundaki 

proton-elektron eşleşmesi



İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Halleridir

Örnek 2:

Oksijen atomu (8O)

Çekirdekteki protonlar        + + + + + + + +         8 proton = +8 yük

Çekirdeğin çevresindeki     - - - - - - - - 8 elektron = -8 yük 

elektronlar                                                                  toplam        =  0   yük

oksijen atomundaki 

proton-elektron eşleşmesi

Oksijen iyonu (8O
-2)

Çekirdekteki protonlar        + + + + + + + +             8 proton = +8 yük

Çekirdeğin çevresindeki     - - - - - - - 10 elektron = -10 yük 

elektronlar                                                                  toplam        =  -2 yük

oksijen iyonundaki 

proton-elektron eşleşmesi



İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Halleridir

Bir iyondaki elektron sayısı iyona ait atomun atom 

numarasından, iyon yükü çıkartılarak bulunur.

İyondaki elektron sayısı = atom numarası – iyon yükü

i.e.s            =     Z      - i.y.



İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Halleridir

Örnek 1:

Atom numarası 13 olan alüminyum elementine ait atomun +3 yüklü 

iyonunda kaç elektron vardır?

(Çözüm 1):

Verilen : İstenen :

Atom Numarası = Z   = 13      i.e.s. = ?

İyon Yükü          = i.y. = +3

Çözüm :

İyondaki elektron sayısı =atom numarası - iyon yükü

i.e.s.                =             Z            - i.y.

i.e.s.                =            13           - 3

i.e.s.                = 10 olur.



İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Halleridir

Örnek 2:

Klor atomunun (-) yüklü iyonunda 18 elektron bulunduğuna göre, 

klorun atom numarası kaçtır? 

(Çözüm 2):

Verilen : İstenen :

i.e.s. = 18                                Atom Numarası = Z = ?

İyon Yükü = i.y. = -1

Çözüm :

İyondaki elektron sayısı =atom numarası - iyon yükü

i.e.s.                =             Z            - i.y.

18                 =             Z            - (-1)

18                 =             Z            +       1

18 - 1              =             Z

Z = 17 olur.



İyonlar Atomların Elektrik Yüklü Halleridir

Örnek 3:

X+3 iyonu 21 elektronludur. X atomunun kütle numarası 52 ise nötron 

sayısı kaçtır?

(Çözüm 3):

Verilen : İstenen :

i.e.s. = 21                                 N.S. =?

İyon Yükü = i.y. = +3

A = 52

Çözüm :

İyondaki elektron sayısı =atom numarası - iyon yükü

i.e.s.                =             Z            - i.y.

21                 =             Z            - (+3)

21 + 3              =             Z            

Z = 24

Atom Numarası  = Elektron Sayısı = Proton Sayısı

Z             =                P.S.      = 24 olur.

Kütle Numarası  =  Proton Sayısı + Nötron Sayısı

A             =              P.S.     +       N.S.    

52            =               24       +       N.S.

N.S. = 28 olur.



Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir

• Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlar birbiri ile 

izotoptur. 

• İzotop atomların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır.

• İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır.

• Hidrojenin izotopları; 1
1H, 21D, 31T hidrojenin izotoplarıdır.

• 35
17Cl, 36

17Cl; klorun izotoplarıdır.

• Bilinen elementlerden 32’ sinin izotopu vardır. En çok izotopu kalay 

(Sn) elementinin 10 tane izotopu vardır. Li (lityum), B (bor), C (karbon), 

O (oksijen), Cu (bakır) izotopu olan elementlerdendir. 

• İzotop iyonlarda elektron sayısı farklı ise; kimyasal özellikler farklıdır. 



Bir Elementin Birden Çok İzotopu Olabilir

Allotrop: 

• Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda 

dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar birbirinin 

allotropudur.

• Elmas ve grafit birbirinin allotropudur. Her ikisi de karbon ( C ) 

atomunun değişik dizilişinden oluşmuştur.

• Allotrop atomların fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır.



Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir

• Elementlerin atom numaraları belirli bir kurala uyarak sıralanması ile 

periyodik cetvel oluşur. 

• Periyodik cetvelde yatay sıralara PERİYOT, düşey sıralara GRUP denir. 

• Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane B grubu

vardır. 8 B grubu 3 tanedir. Her periyot kendine ait olan 1A grubu ile 

başlayıp, 8A grubu ile sona erer. 1 nci periyotta 2, 2 ve 3 ncü periyotta , 4 

ve 5’nci periyotta 18, 6 ncı periyotta 32 element vardır. 7’ nci periyot daha 

tamamlanmamıştır. Periyodik cetvelde, aynı grupta bulunan elementlerin 

değerlik elektron sayıları aynı olduğundan, benzer kimyasal özellik 

gösterir.

• Atomların son yörüngesine (son enerji düzeyde) değerlik tabakası, bu 

tabakada bulunan elektronlara da DEĞERLİK ELEKTRONLARI denir.

• Bir elementin bulunduğu A grup numarası o elementin değerlik 

elektron sayısını gösterir.

• Bazı grupların adları şöyledir: 

1A: Alkali metal

2A: Toprak alkali metal

3A: Toprak metal

7A: Halojen

8A: Soygaz

B: Geçiş metalleri



Tüm Elementler Periyodik Çizelgede Gösterilir

Atom Numarası

Atom Hacmi

İyonlaşma Enerjisi

Metalik Özellik

Ametalik Özellik

Gruplarda Yukarıdan 

Aşağıya Doğru İnildikçe

Periyotlarda Soldan 

Sağa Doğru Gidildikçe

Artar

Artar

Azalır

Artar

Azalır

Artar

Azalır

Artar

Azalır

Artar



Periyodik Tabloda Periyot ve Grup Bulma

• Elektronların Yörüngelere Yerleştirilmesi:

Elektronlar çekirdek etrafında belirli yörüngelerde dönerler. Elektronlar bu 

yörüngelere belirli bir kurala göre yerleştirilirler. Elektronlar yörüngelere 

yerleştirilirken; 

2 X n2 formülüne uyarlar. (n) yörünge sayısı olup, 1, 2, 3 ….. tam 

sayılardır. 

Son yörüngede, en fazla sekiz (8) elektron bulunur. 

Buna  göre her yörüngeden elektron sayısı;

1. Yörünge : 2.12 = 2 elektron

2. Yörünge : 2.22 = 8 elektron

3. Yörünge : 2.32 = 18 elektron

4. Yörünge : 2.42 = 32 elektron alır.

Nötr atomlarda, atom numarası proton sayısına o da elektron sayısına 

eşittir. Biz elektron dağılımını yaparken, nötr atomu proton sayısına göre 

dağılımını yaparız. 1 nci yörünge 2 elektronu doldurmadan 2 nci 

yörüngeye geçilmez. 2 nci yörünge en fazla 8 elektron alır ancak, 9 

elektron alamaz. Buradan da, proton sayısına göre; ilk yörünge 2, son 

yörünge en fazla 8 elektron alır. Ara yörüngeler ise; 8-8, 18-18, 32 olmak 

üzere elektron alır. Ama yukarıdaki kural her zaman geçerlidir.



Örnek : Aşağıdakilerin elektron dağılımlarını yapınız.

3Li:     

12Mg   

20Ca    

36Kr    

Periyodik Tabloda Periyot ve Grup Bulma

2    1

2    8    2

2    8    8   2

2    8  18   8

ÇÖZÜMLER



Periyodik Tabloda Periyot ve Grup Bulma

• PERİYODİK CETVELDE BİR ELEMENTİN, PERİYOT VE GRUBUNU 

BULMAK İÇİN; O ELEMENTİN ELEKTRONLARININ YÖRÜNGEDEKİ 

DAĞILIMI YAPILIR. 

 YÖRÜNGE SAYISI; PERİYODUNU

 SON YÖRÜNGEDEKİ ELEKTRON SAYISI İSE; GRUBUNU BELİRLER.

Örnek 3:

12Mg 2    8    2
Grup Numarası

1    2   3 Periyot Numarası

Mg elementi, 3 ncü periyot, 2A grubundadır.


