
                       BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI 
  
Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin 
değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. 
 

 
 
 

 
 
 
Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 
1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ 
METALİN ADI + AMETALİN ADI + ÜR EKİ 
METALİN ADI +  KÖK  ADI 
ÖRNEK : 
CaF2 :              Kalsiyum Florür 
NaCl :              Sodyum Klorür 
AlBr3:            Alüminyum Bromür 
MgI2:             Magnezyum İyodür 
KF    :             Potasyum Florür 
 
 
 
 



Eğer anyon halojen değilse, isimlendirme diğer anyonların ismiyle 
biter. 
BaH2 : Baryum Hidrür 
Ca3P2 : Kalsiyum Fosfür 
CaO    : Kalsiyum Oksit 
CaS    : Kalsiyum Sülfür 
CaSO4  : Kalsiyum Sülfat 
Ca3N2      :Kalsiyum Nitrür 
NaNO3   : Sodyum Nitrat 
AlPO4   : Alüminyum Fosfat 
Mg(ClO3)2 : Magnezyum Klorat 
CaCr2O7    : Kalsiyum di Kromat 
CaCO3   : Kalsiyum Karbonat  
KNO3                :Potasyum Nitrat 
 
 
 Metal değişik değerlik alabiliyorsa (Fe,Cu,Mn,Hg,Pb,Sn..vb); 
METALİN ADI +METALİN YÜKÜ(ROMA RAKAMIYLA) 
 + AMETALİN VEYA KÖKÜN ADI                             
 CuCl        : Bakır –I-klorür 
 CuCl2        : Bakır –II-klorür 
 FeO        :Demir –II-oksit 
 Fe2O3        :Demir –III-oksit 
 FeSO4         : Demir-II- Sülfat 
 Fe2(SO4)3  : Demir-III- Sülfat 
 Mn(NO3)2           :Mangan II Nitrat 
 
KOVALENT BAĞLI BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI 
 
Ametallerin oluşturduğu  kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken  
atomların sayıları Latince olarak söylenir. 
 
Latince  sayılar; 
 

 
 
 



 
SAYI ÖN EKİ + AMETAL  ADI +    SAYI ÖN EKİ + 
AMETAL  ADI  
 
CO      :Karbon Monoksit 
CO2      :Karbon Dioksit 
SF6      : Kükürt Hekza Florür 
NO2  : Azot Di Oksit 
N2O4 : Di Azot Tetra Oksit 
N2O5 : Di Azot Penta Oksit 
ClF7  : Klor Hepta Florür 
CCl4       : Karbon tetra Klorür 
KÖK–KÖK  BİL.  İSİMLENDİRİLMESİ 
KÖK ADI+ KÖK ADI 
(NH4)2SO4   : Amonyum Sülfat 
NH4NO3    : Amonyum Nitrat 
(NH4)3 PO4   : Amonyum Fosfat 
 

 
                BİLEŞİKLERİN YAZILMASI 
Bileşikler yazılırken anyon ve katyonların aldığı değerlikler bulunur. 

Önce + yüklü iyon, sonra – yüklü iyon yazılır. Sonra elementlerin 
değerlikleri çaprazlanarak bileşiğin formülü  yazılır. 

                         .  

 
 

 
 
 
 



BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 
Bileşikler kimyasal özelliklerine göre  4  gruba ayrılır; 
 

1- ASİTLER 
Suya  H+    İyonu veya  H3O+  iyonu  veren maddelere denir. 
HCl, H2SO4, HNO3,H3PO4   ve CH3COOH asit özelliği gösterir. 
 
HCl  ………… H+ +  Cl-  

     H2SO4    ………….2   H+  +  SO4
-2 

           
     CH3COOH   …… CH3COO-   +   H+ 

 
ÖZELLİKLERİ: 

 suda iyonlaşarak çözünürler 
 sulu çözeltileri elektrik akımını iletir 
 bazlarla tepkimeye girerek tuz oluştururlar 
 mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler 
 tatları ekşidir 
 Ph < 7 dir 
2.BAZLAR: 
 Suya OH iyonu verebilen maddelere denir.  
NaOH, KOH, AgOH, Ca(OH)2 , NH3 baz özelliği gösterir. 

 
    NaOH     …..   Na+ + OH- 

   NH3 + H2O … NH4
+ + OH- 

 
ÖZELLİKLERİ: 

 Suda iyonlaşarak çözünürler 
 Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir 
 Kırmızı turnusal kağıdının rengini maviye çevirirler 
 Tatları acıdır 
 PH>7 dir. 

 
 
NOT: suda % 100 iyonlarına ayrışan asitler ve bazlar kuvvetlidir. 
Asitler ve bazların kuvveti arttıkça sulu çözeltilerinin elektrik 
iletkenliği artar. 
 
    
 
 
 



 HCl                    CH3COOH                        
Kuvvetli asit            Zayıf asit 
 
NaOH                         NH3 
Kuvvetli baz             Zayıf baz 
 
 
3. TUZLAR: 
 Asitler ve bazların tepkimeleri sonucu oluşan ürüne tuz denir. Tuzlar 
iyonik bağlı bileşiklerdir. Katı halde elektrik akımını iletmezken, 
sıvısı ve sulu  çözeltileri elektrik akımını iletir. 
NaCl (suda) …… Na+(suda) +Cl-(suda) 
 
NaCl(sıvı)=Na+(sıvı)+Cl-(sıvı) 
 
Tuzlar kimyasal özelliklerine göre 3 e ayrılır; 
 
ASİDİK TUZ: Kuvvetli bir asitle zayıf bir bazın tepkimesinde oluşan 
tuzdur. Sulu çözeltileri asit özelliği gösterir ve elektrik akımını 
iletirler. 
HCl=kuvvetli asit 
NH3= zayıf baz 
HCl+NH3……………NH4Cl(K) 
                                   Asidik tuz  
2AgOH + H2SO4…..Ag2SO4 +  2 H2O 
                                    Asidik tuz 
BAZİK TUZ: 
 Kuvvetli bazlar ve zayıf asitlerin tepkimesi sonucu oluşan tuzlardır. 
Sulu çözeltileri baz özelliği gösterir ve elektrik akımını iletirler. 
NaOH= kuvvetli baz 
CH3COOH=zayıf asit 
NaOH+CH3COOH=CH3COONa  + H2O 
                                    Bazik tuz 
 
NÖTR TUZ: 
 Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tepkimesinden oluşan tuzlardır. 
Nötr tuzların sulu çözeltileri asit veya baz özelliği göstermez. Sulu 
çözeltileri elektrik akımını iletir. 
HCl +NaOH………NaCl+ H2O 
                               nötr tuz 
 
 
 



4.OKSİTLER: 
 Oksit bileşiklerinde sadece iki cins atom bulunur. Bu bileşiklerde 
oksijen negatif değerlik alır. 
 OF2 bileşiğinde oksijen +2 değerlik aldığında bu gruba girmez. 
 Bileşiklerde ikiden fazla element varsa bileşik oksit değildir. Örneğin; 
HNO3-H2SO4-Ca(OH)2  yapısında oksijen olmasına rağmen oksit 
bileşiği değildir 
 
a) BAZİK OKSİT:  
Metallerin oksijenli bileşikleri genelde bazik özellik gösterir. 
CaO2, Na2O, K2O,FeO bazik karekterlidir. 

 Bazik oksitler suyla tepkimeye girerek bazları oluştururlar 
MgO +H2O…………Mg(OH)2 
Na2O+H2O……..2NaOH 
 Asit oksitler bazik oksitlerler tepkimeye girerek sadece tuzu 

oluştururlar. 
CO2(g) +CaO(k)=CaCO3(k) 

    Asit oksit  bazik oksit  tuz 
b) ASİT OKSİTLER:  
Ametallerin oksijence zengin bileşiklerine genelde asit oksit denir. 
SO3-CO2-P2O5-N2O5 
 
ÖZELLİKLERİ: 

 Asit oksitlerin suyla tepkimesinden asit oluşur. 
CO2+H2O…….H2CO3 
SO3+H2O=H2S04 
UYARI;  krom (Cr), Mangan (Mn) gibi metallerin yüksek değerlikli 
bileşikleri de asit oksittir                    CrO3-Mn2O7 
 
c) NÖTR OKSİTLER 
 Ametallerin oksijence fakir bileşiklerine denir. Oksijen sayısı ametal 
syısına  eşit veya azdır. 

NO-CO ve N2O gibi bileşikler nötr oksittir. 
 Nötr oksitler asitle, bazla ve suyla tepkime vermezler. Yanma 
tepkimesi verirler, ürün olarak asit oksit oluşur. 

d) ANFOTER OKSİTLER: 
 Hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebilen oksit bileşiklerine 
denir. Anfoter metallerin ( Zn, Cr, Al, Pb, Sn) oksitlerine anfoter 
oksitler denir. Anfoter oksitler suyla tepkime vemez. 

CrO +HCl=CrCl2+H2O 
CrO+NaOH=Na2CrO2+H2O 
CrO+H2O=Tepkime vermez 
 



UYARI: Anfoter metallerin hidroksitli bileşikleri de asitlere karşı 
baz, bazlara karşı asit gibi davranır. 
Al(OH)3+NaOH=Na3AlO3+H2O 
 

e) PEROKSİTLER: 
 Oksijen yaptığı bileşiklerde -1 değerlik alıyorsa peroksit denir. 1A ve 
2A grubu elementlerinin peroksitleri vardır. 

H2O2 = hidrojen peroksit 
Na2O2 = sodyum peroksit 
K2O2 = potasyum peroksit 
CaO2 = kalsiyum peroksit 
BaO2 = baryum peroksit 
 

f) BİLEŞİK OKSİTLER: 
 Aynı elementin farklı değerlikli oksitlerinin oluşturduğu oksitlerdir.  

Fe3O4      Pb3O4 
 
Fe3O4…….FeO +Fe2O3 

 
Pb3O4………….2PbO+PbO2 

 
 
 
 
 

 
 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


