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Bu üniteyi  kavrayabilmek için;
* Maddenin yap›s› ve özellikleri konusunu “fen ve teknoloji 7” kitab›ndan mutlaka çal›fl›n›z.
* Ünite içerisindeki tan›m ve kavramlar› iyi ö¤reniniz.
* Elementlerin s›n›fland›r›lmas›n› ve özelliklerini ö¤renmeye çal›fl›n›z.
* Konulara çal›fl›rken baflka kaynaklardan da yararlanmaya çal›fl›n›z.
* De¤erlendirme sorular›n› dikkatlice çözdükten sonra kitab›n›z›n sonundaki cevap 

anahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Yanl›fl cevaplar›n›z›n nedenini bulup konudaki eksi¤inizi 
mutlaka tamamlay›n›z.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?- -

Bu üniteye çal›flt›¤›n›zda;
* Elementleri benzer özelliklerine göre s›n›fland›rabilecek,
* Periyodik sistemde gruplar› ve periyotlar› gösterebilecek, ayn› gruplardaki 

elementlerin özelliklerini bilecek,
* Metal, ametal ve yar› metallerin özelliklerini karfl›laflt›rabilecek,
* Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatk›n oldu¤unu fark 

edecek,
* Ametal atomlar› aras›nda kovalent ba¤ olufltu¤unu belirtebileceksiniz,
* Yükü bilinen iyonlar›n oluflturdu¤u bilefliklerin formüllerini yazabilecek,
* Çok atomlu yayg›n iyonlar›n oluflturdu¤u bilefliklerin formüllerinde element 

atomlar›n›n say›s›n› hesaplayabilecek,
* Kimyasal tepkimeleri aç›klayabilecek,
* Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denklefltirebilecek,
* Yanma tepkimelerini tan›mlayarak basit yanma tepkimelerini formüllerle gösterebilecek,
* Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH- iyonu aras›nda iliflki kurabilecek,
* pH’›n, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik oldu¤unun bir ölçüsü 

oldu¤unu anlayacak ve asitlik-bazl›k ile pH skalas› aras›nda iliflki kurabileceksiniz,
* Endüstride at›k madde olarak havaya b›rak›lan SO2 ve NO2 gazlar›n›n asit 

ya¤murlar› oluflturdu¤unu ve bunlar›n çevreye zarar verdi¤ini fark edebilecek,
* Sert su, yumuflak su kavramlar›n› anlayacak ve sertli¤in neden istenmeyen bir 

özellik oldu¤unu aç›klayabileceksiniz.

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI+ +



FEN VE TEKNOLOJ‹ 8

85

ÜNİTE III
Sevgili ö¤renciler yedinci s›n›f fen ve teknoloji dersinde, elementleri sembollerle,

bileflikleri formüllerle göstermenin bilimsel iletiflimi kolaylaflt›rd›¤›n›, maddelerin
farkl› yüklerle yüklenmesinden yola ç›karak atomlar›n proton, nötron ve elektronlardan
olufltu¤unu, elektron al›fl-verifli ve elektronlar›n ortaklafla kullan›lmas›yla kimyasal
ba¤lar›n olufltu¤unu, çözünme olay›n› çözücü-çözünen etkileflimleriyle aç›klamay›
ö¤rendiniz.

Bu ünitede, elementleri metal, ametal ve yar› metal olarak s›n›fland›rmas›n›, bunlar›n
periyodik cetvelde gösterilmesini, kimyasal ba¤lar ile kimyasal tepkime aras›nda iliflki
kurmay›, basit kimyasal tepkimeleri denklemlerle yaz›p denklefltirmeyi, asit-baz
kavramlar›n› tan›yarak nötralleflme tepkimesini aç›klamay› ve kimyan›n hayat›m›zdaki
önemini ö¤reneceksiniz.

3.1 PERİYODİK SİSTEM
Bilim insanlar›n›n bir görevi de deneyler sonucu elde edilen do¤ru bilgileri 

s›n›fland›rmakt›r. Ancak s›n›fland›rma yapabilmeleri içinde yeteri kadar do¤ru bilgilerin
bulunmas› gerekir. Örne¤in, 18. yüzy›lda botanikçiler, bitkiler hakk›nda yeteri kadar bilgiye
sahip olduklar› için bitkileri s›n›fland›rm›fllard›r. Oysa kimyac›lar elementleri
s›n›fland›rmada, atom kütlelerindeki belirsizlikler ve hala keflfedilmemifl elementlerin
olmas› nedeniyle yaklafl›k yüzy›l daha beklemek zorunda kalm›fllard›r. 

Resim 1:  Düğme çeşitleri

* Resim 1 deki gibi çeşitli büyüklük ve renklerde düğmeleriniz olsa nasıl gruplandırırdınız?
Gruplandırmada kullanacağınız özellikler neler olabilir?
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Çevremizde, günlük yaflant›m›zda kulland›¤›m›z veya varl›¤›ndan haberdar oldu¤umuz
çok çeflitli maddeler vard›r. Bu maddelerin, çeflitli elementlerden, kar›fl›mlardan veya
bilefliklerden olufltu¤unu ö¤rendiniz. Maddelerin nelerden oluflabilece¤ini söylerken
bile bir s›n›fland›rma yap›ld›¤›na dikkat edin. Maddelerde oldu¤u gibi, onlar› oluflturan
elementlerin de bilinen özelliklerine göre s›n›fland›r›lmas›, elementleri tan›mam›za, 
kullanmam›za ve ne tür bileflikler oluflturabileceklerini tahmin etmemize yard›mc› olur.
Elementlerin tek cins atomlardan veya ayn› cins atomlar›n oluflturdu¤u moleküllerden
meydana geldi¤ini ö¤renmifltiniz. Günümüzde yaklafl›k 119 farkl› elementin varl›¤› bilin-
mektedir. Do¤adaki bütün maddeler bu elementlerin de¤iflik flekillerde birleflmesinden
meydana gelmifltir.

Do¤ada bulunan elementlerin keflfi artt›kça bilim insanlar› bu elementleri benzer
özelliklerine göre s›n›fland›rma gere¤i duymufltur. Bunun için o zamanki kimyac›lar,
de¤iflik fikirler ileri sürmüfllerdir. 

Bugünkü periyodik tabloya yak›n bir s›n›fland›rmay›1869 y›l›nda Rus kimyac›
Dimitri Mendeleyev (Dimitri Mendeleyev) taraf›ndan yap›lm›flt›r. 1871 y›l›nda Alman
bilgini Lothar Meyer (Lotar Meyer) de Mendeleyev’den habersiz olarak bir periyodik
tablo oluflturmufltur. Her iki bilim insan›n da haz›rlad›¤› periyodik tablo hemen hemen
birbirinin ayn›s›yd›. 

Resim 2: periyodik tablonun oluşumuna katkısı olan bilim insanlarından bazıları

Mendeleyev o gün için bilinen elementleri kimyasal özelliklerindeki benzerlikleri
esas alarak artan atom kütlelerine göre, Meyer ise elementleri fiziksel özelliklerine göre
s›ralayarak bir tablo oluflturmufltur. H. Moseley (H. Mozli), X ›fl›nlar› ile ilgili yapt›¤›
denemeler sonunda elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom kütlesine
de¤il atom numaralar›na ba¤l› oldu¤unu kan›tlam›flt›r.

Atom numaras› her elementin temel özelli¤ini gösterir. Bunu Türkiye Cumhuriyetinde
yaflayan insanlara verilen T.C kimlik numaras›na benzetebiliriz. Elementler artan atom
numaralar›na göre s›raland›¤›nda, elementlerin baz› özellikleri periyodik olarak tekrarlan›r.
Bu da elementlerin elektron diziliflleriyle ilgilidir. Özellikleri birbirine benzeyen 

Dimitri Mendeleyev Lothar Meyer Henry Moseley
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elementler alt alta gelecek flekilde artan atom numaralar›na göre s›raland›¤›nda periyodik
tablo oluflur. Periyodik tabloda elementler, sol üst köfleden bafllanarak, atom numaralar›n›n
art›fl›na göre yatay olarak s›ralanm›fllard›r. Bu düzenlemede benzer elementler dikey
gruplarda yer al›rlar. Periyodik tabloda yatay s›ralara periyot, dikey s›ralara ise grup
denir.

Çizelge 1: Periyodik Tablo

Elementler, periyodik tabloda ayn› grupta veya periyotta bulunabilir. Elementlerin
periyodik tablodaki yeri, elektron dizilimlerine göre belirlenir. Katmanlar›nda bulundurduğu
elektron say›s› ayn› olan elementler, periyodik tabloda ayn› grupta bulunmaktadır.
Benzer elektron dizilimine sahip olan elementler benzer özellikler gösterir. Örne¤in,
3Li, 11Na ve 19K elementlerinin elektron dizilimi;

3Li : 2, 1

11Na : 2, 8, 1

19K : 2, 8, 8, 1 

Bu elementlerin elektron dizilimi incelendi¤inde son katmanlar›nda birer elektron
bulundu¤u görülür. Ayn› grupta bulunan elementlerin, elektron dizilimleri benzerlik
göstermektedir. Bundan dolay› elementlerin, fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirleriyle
benzerlik gösterir.

Atom numaras› bilinen bir elementin elektron diziliminden yararlanarak periyodik
tablodaki yerini bulabiliriz. Bunun için takip edilmesi gereken ad›mlar flunlard›r:

1- Elektron dizilimdeki katman say›s›, o elementin bulundu¤u periyodu belirler.
2- En son katmanda bulunan elektron say›s›, o elementin grubunu belirler.
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ÖRNEK: 
Atom numaras› 11 olan sodyum atomunun periyodik tablodaki yerini bulunuz?

ÇÖZÜM:  
Sodyum elementinin elektron dizilimi yaz›l›r. 

11Na: 2, 8, 1 elektron dizilimine göre, katman say›s› üçtür. Son katmanda bulunan
elektron say›s› ise birdir. Buda bize sodyum elementinin periyodik tabloda 3. periyotta
ve 1. grupta bulundu¤unu gösterir.  

ÖRNEK: 
Atom numaras› 17 olan klor (CI) elementi periyodik tabloda hangi periyot ve grupta

yer al›r?  

ÇÖZÜM:    

17CI:  2, 8, 7 

Üç katman oldu¤u için 3. periyot, son katmanda 7 elektron oldu¤u için 7. grupta
yer al›r.

Atom numaras› bilinen elementlerin periyodik tablodaki yeri belirlenebilmektedir.
Ayrıca periyot ve grubu bilinen elementlerin de aynı yöntemle atom numaralar›nı da
bulmak mümkündür. 

ÖRNEK: 
2. periyot 6.grupta bulunan X elementin atom numaras› kaçt›r? 

ÇÖZÜM:
Periyot ve grubu bilinen elementin elektron dizilimi yaz›l›r. 2. periyot denildi¤i

için bu elementin katman say›s› 2’dir. Her katman›n ald›¤› elektron say›s› belli
oldu¤una (7. s›n›fta maddenin yap›s› ve özellikleri ünitesinden hat›rlay›n›z) göre 
elektron dizilim yaz›labilir. 6. grupta denildi¤i için 2. katmandaki elektron say›s› 6’d›r.

Elektron dizilimi X: 2, 6  

Her katmandaki elektron say›lar›n›n toplam› X elementin atom numaras›n› verir ve
8’dir.

* 19K elementi(nin) periyodik tabloda hangi periyot ve grupta yer(aldığını bulunuz) alır?

* 3. periyot 8. grupta bulunan elementin atom numarası kaçtır?
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Resim1 deki dü¤meleri hat›rlay›n›z. Bu dü¤meleri ayn› renkte olanlar, model olarak
birbirine benzeyenler ya da ayn› büyüklükte olanlar gibi çeflitli flekillerde grupland›rabiliriz.

T›pk› dü¤meler gibi elementler de çeflitli özelliklerine göre s›n›fland›r›l›r. Elementler
genel olarak metaller, ametaller ve yar› metaller olmak üzere üç s›n›fa ayr›l›rlar. 

Metaller: Metaller, elektrik iletkenli¤i, ›s› iletkenli¤i, parlakl›k, tel ve levha haline gelme,
yüksek erime noktas› gibi özellikleri olan elementlerdir. Metaller, bileflik olufltururken
elektron verirler ve pozitif (+) yüklü iyon haline gelirler. Bu nedenle ametallerle bileflik
olufltururlar. Metaller kendi aralar›nda bileflik oluflturamazlar. Alafl›m denilen ( pirinç,
lehim, bronz vb.) kar›fl›mlar› olufltururlar. Metaller -c›va hariç- oda s›cakl›¤›nda (25 oC)
kat› halde bulunurlar. 

Resim 3: Doğada bulunan bazı metaller

Ametaller: Ametaller, Elektri¤i ve ›s›y› iyi iletmezler, mat görünümdedirler,
de¤iflik renkte olabilirler,  tel ve levha haline getirilemezler, oda s›cakl›¤›nda kat›, s›v›
ve gaz halinde bulunabilirler. Örne¤in, iyot kat›, brom s›v›, klor ise gaz halindedir.
Ametaller, kendi aralar›nda elektronlar›n› ortaklafla kullanarak bileflik oluflturabilirler.
Metallerle elektron al›flverifli yaparak bileflik olufltururlar. Ametaller, metallerle bileflik
oluflturduklar›nda metaller pozitif ( +) yüklü, ametaller negatif (-) yüklü iyon halinde
bulunurlar. Baz› ametaller do¤ada serbest halde iki veya daha fazla atomdan oluflan
moleküller halinde bulunurlar ( O2, N2, CI2, P4) 

Resim 4: Doğada bulunan bazı ametaller

Bakır elementi Magnezyum elementi Alüminyum elementi

İyot elementi (katı) Kükürt elementi (katı) Klor elementi Brom elementi (sıvı)
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b Yar› Metaller: Baz› elementler hem metal hem de ametallerin özelliklerini gösterir.
Böyle elementlere yar› metaller denir. Bor, silisyum, germanyum gibi elementler yar›
metallere örnek gösterilebilir.

Resim 5: Doğada bulunan bazı yarı metaller

Çizelge 2: Metal ve ametallerin bazı özelliklerinin karşılaştırılması

Periyodik tablo, sistematik bir flekilde elementlerin özelliklerini iliflkilendiren ve
kimyasal davran›fllar› hakk›nda tahmin yapmam›za yard›m eden bir çizelgedir.
Elementler metaller, ametaller ve yar› metaller olmak üzere periyodik tablonun belli
bölgelerinde bulunurlar. Periyodik tablonun sol taraf›nda daha çok metaller, sa¤
taraf›nda ise daha çok ametaller yer al›r (Bak›n›z çizelge 1). Elementler, periyodik
tabloda grup numaralar› ile verilir. Ayn› grupta bulunan elementlerden baz›lar›na özel
isimler verilmifltir. Örne¤in, 1. grupta bulunan elementlerin özel ad›, alkali metallerdir.
2. gruptaki elementler toprak alkali metaller, 7.gruptaki elementler halojenler ve 
8. gruptaki elementler ise soy gazlar veya asal gazlar olarak adland›r›rlar. 

Bor elementi Silisyum elementi Germanyum elementi Antimon elementi

METALLER AMETALLER

1. Yüzeyleri parlakt›r. 1. Matt›rlar, baz›lar› renkli olabilirler.

2. Is› ve elektri¤i iyi iletirler. 2. Is› ve elektri¤i iyi iletmezler.

3. Tel ve levha haline getirilebilirler.
3. Tel ve levha haline getirilemezler. 

K›r›lgand›rlar. 

4. Atomik yap›ya sahiptirler. 4. Moleküler yap›ya sahiptirler. 

5. C›va hariç oda s›cakl›¤›nda kat› 
haldedirler.

5. Oda s›cakl›¤›nda kat›, s›v› ve gaz
hâlinde bulunabilirler.

6. Ametallerle bileflik olufltururlar. Kendi 
aralar›nda bileflik oluflturamazlar. 

6. Hem kendi ararl›nda hem de metallerle
bileflik oluflturabilirler.
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Çizelge 3: Bazı elementlerin özel adları 

Elementlerin periyodik tablodaki yerini belirlerken ayn› zamanda metal mi yoksa
ametal mi oldu¤unu da belirleyebiliriz. Bunun (yapabilmek) için de elementlerin atom
numaralar›n›n bilinmesi ve elektron diziliminin yap›lmas› gerekmektedir. Genellikle
hidrojen hariç son katmanlar›nda 1, 2 ve 3 elektron bulunduran elementler metal, 5, 6
ve 7 elektron bulunduran elementler ise ametal olarak adland›r›l›r. Örne¤in, atom
numaras› 15 olan fosfor (P) elementi ametaldir.

Elektron dizilimi 15P: 2, 8, 5 son katmandaki elektron say›s› bize elementin hangi
grupta oldu¤unu gösterir. Son katmanda 5 elektron oldu¤u için, fosfor elementi 5. grupta
ve periyodik tablonun sa¤ k›sm›nda yer al›r ve ametaldir. 

Elektron dizilimi 12Mg: 2, 8, 2 son katmanda bulunan elektron say›s› 2 dir. ‹ki
oldu¤u için magnezyum elementi 2.grupta yer al›r. 2.grupta yer alan elementler ise
metaldir. 

GRUP ELEMENTLER‹N ÖZEL ADI

1.grup Alkali metaller

2.grup Toprak alkali metaller

7.grup Halojenler

8.grup Soy gazlar veya asal gazlar

* Atom numarası 12 olan magnezyum (Mg) elementi metal mi yoksa ametal midir?

* Atom numarası 16 olan kükürt (S) elementi ametal mi yoksa metal midir?

Metal, ametal ve yar› metal elementler günlük yaflam›m›zda önemli bir yer tutar.
Çizelge 4’de periyodik tabloda yer alan ilk 7 elementin kullan›m alanlar›na örnekler
verilmifltir. 
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Çizelge 4: Baz› elementlerin kullan›m alanlar›

Atom 

no
Elementin ad› Kullan›ld›¤› alan

1
Kaynak yap›m›nda, hidrojen balonlar›n› fliflirmede

ve petrolün ifllenmesinde kullan›l›r. Ayr›ca
roketlerde olmak üzere yak›t olarak da kullan›l›r.

2
Zeplin ve balon gibi hava tafl›tlar›n› fliflirmede,

kaynakç›l›kta, derin dal›fl tüplerinde ve roket yak›t›
s›k›flt›rmada kullan›l›r.

3

Seramik ve cam yap›m›nda, pil üretiminde,  A 
vitamini sentezinde, nükleer santrallerde so¤utucu

görevinde ve roketlerde itici kuvvet sa¤lamada
kullan›l›r.

4
Yüksek oranda ›s› emebilme özelli¤i nedeniyle,
hava ve uzay tafl›tlar›nda, iletiflim uydular›nda,

nükleer santrallerde ve füze yap›m›nda kullan›l›r.

5
Is›ya dayan›kl› cam imalat›nda, tenis raketinde ve
deterjan yap›m›nda ve füze yak›tlar›nda kullan›l›r.

6
Yeryüzünde kömür, petrol, do¤al gaz gibi maddelerde

ve canl›lar›n yap›s›nda bulunur. Yaflam için çok
önemlidir.

7

Besinlerin ve kimyasallar›n saklanmas›nda
kullan›l›r. S›v› azot so¤utma amac›yla kullan›l›r.

Baz› azot bileflikleri ise tar›mda gübre olarak 
kullan›l›r.

Hidrojen 

Helyum

Lityum

Berilyum

Bor

Karbon

Azot
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3.2 K‹MYASAL BA⁄LAR
Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeflitli oldu¤unu

düflündünüz mü? E¤er bu çeflitlilik olmasayd› yaflant›n›z nas›l etkilenirdi? Çevremizde
gördü¤ümüz çeflitli maddeler, çok say›da element atomlar›n›n de¤iflik flekillerde birbirleriyle
ba¤lanmas›ndan oluflmaktad›r. T›pk› alfabemizde bulunan 29 harften nas›l milyonlarca
kelime türetiliyorsa, periyodik tabloda bulunan yaklafl›k 119 element atomlar›n›n
de¤iflik flekillerde bir araya gelmesiyle de milyonlarca farkl› maddeler oluflmaktad›r.
Maddelerdeki de¤iflimlerin nas›l oldu¤unu, atomlar›n birbirleriyle nas›l ba¤land›¤›n›
aç›klamak için bilim insanlar› modeller gelifltirmifllerdir. Bizde kimyasal ba¤lar› modeller
kullanarak sizlere anlatmaya çal›flaca¤›z. 

Elementleri oluflturan en küçük yap› biriminin atom oldu¤unu biliyorsunuz. Ayn›
ya da farkl› tür atomlar›n, kuvvetli etkileflimlerle bir arada tutulmalar›n› sa¤layan
kuvvetlere kimyasal ba¤ denir. Atomlar›n kararl› olma e¤ilimleri sonucu kimyasal
ba¤lar oluflur. Kimyasal ba¤›n oluflabilmesi için, atomlar ya elektron al›fl verifli yaparlar
ya da elektronlar›n› ortaklafla kullan›rlar. Periyodik tabloda I, II ve III. grupta yer alan
atomlar, son katmanlar›ndaki 1, 2 veya 3 elektronu vererek son katman›n› sekize
tamamlar yani soy gaz elektron dizilimine sahip pozitif yüklü iyonlar olufltururlar.
Genellikle bu atomlar metaldir. Metaller, elektron vermeye yatk›n atomlard›r. Periyodik
tabloda V, VI ve VII. grupta bulunan atomlar, son katmanlar›nda bulunan 5, 6 veya 7
elektronunu 3, 2 veya 1 elektron alarak sekize tamamlar yani soy gaz elektron dizilimine
sahip negatif yüklü iyonlar oluflturma e¤ilimi gösterirler. Genellikle bu atomlar ametaldir.
Ametaller, elektron almaya yatk›n atomlard›r. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif
yüklü iyonlara ise anyon denir. Metaller, elektron verdikleri için pozitif yüklü iyon yani
katyondur. Ametaller, elektron ald›klar› için negatif yüklü iyon yani anyondur. Metaller,
periyodik tabloda hangi grupta bulunuyorsa, bulundu¤u grup numaras› iyon yükünü
verir. Ametallerde ise bulundu¤u grubu sekize tamamlayan elektron say›s›, o ametalin
iyon yükünü verir. Yani elementlerin ba¤l› oldu¤u gruptan yükünü ç›kartabiliriz ve
böylece periyodik tablo,  bilefliklerin formüllerini yazmam›za yard›mc› olur.  

Örne¤in, Na (sodyum) atomunun atom numaras› 11’ dir. Elektron dizilimi 2, 8, 1 dir.

Son katman›ndaki elektron say›s› 1 oldu¤u için periyodik tabloda I.grupta bulunur
ve bu 1 elektronunu verip son katman›n› sekize tamamlar. Na atomu 1 elektron verdi¤i
için iyon yükü 1+’d›r  ve metaldir. 

S (kükürt) atomunun atom numaras› 16’d›r. Elektron dizilimi 2, 8, 6 d›r. Son 
katman›ndaki elektron say›s› 6 oldu¤u için periyodik tabloda VI. grupta bulunur ve son
katman›ndaki elektron say›s›n› sekize tamamlamak için 2 elektron al›r. S atomu 2 elektron
ald›¤› için iyon yükü 2-’dir ve ametaldir. 

* Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullan›ld›ğ› alanlar› araflt›r›n›z.
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Farkl› element atomlar›n›n birbirleriyle belirli oranlarda etkileflmeleri sonucunda,
farkl› kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yeni farkl› madde oluflur. Bu maddeler
oluflurken atomlar aras›nda ba¤lar meydana gelir. Atomlar aras›nda çeflitli kimyasal
ba¤lar oluflur. Bu ba¤lardan sadece iyonik ve kovalent ba¤ anlat›lacakt›r.  

İyonik Bağ
Bir atomdaki elektronlarla çekirdek aras›nda çekim kuvvetleri oldu¤unu ve bu

nedenle elektronlar›n atomun çevresinde bulundu¤unu ö¤rendiniz. Elektronla çekirdek
aras›ndaki çekim kuvveti gibi yan yana gelen farkl› element atomlar›n›n aras›nda da bir
çekim kuvveti oluflur. Bu çekim kuvveti nas›l gerçekleflir? Sodyum klorür (NaCI)
bilefli¤inin oluflumu ile ö¤renelim. 

fiekil 1: Na ve CI iyonlar›ndan oluflan NaCI bilefliği

Çekirdekle elektron aras›ndaki çekim kuvveti gibi flekil1’deki atomlar aras›nda da
bir çekim kuvveti vard›r. Bu çekim art› ve eksi yüklü iyonlardan kaynaklanmaktad›r.
Art› ve eksi yüklü iyonlar›n nas›l olufltu¤unu ö¤rendiniz. Sodyum atomu son katman›nda
bulunan bir elektronunu klor atomuna verir. Sodyum bir elektron verdi¤i için 1+ yüklü,
klor sodyumdan bir elektron ald›¤› için 1- yüklü iyon haline gelir. Art› ve eksi yükler
aras›nda elektriksel bir çekim kuvveti oluflur. Sodyum iyonlar› ile klor iyonlar› aras›nda
elektriksel çekim kuvvetiyle iyonik bir ba¤ oluflur. Baflka bir deyiflle, sodyum atomu
metal, klor atomu ametaldir. Yani metaller ve ametaller aras›nda gerçekleflen ba¤a
iyonik ba¤ diyebiliriz. Bir bileflikteki atomlar›n metal ve ametal özellikte oldu¤unu
biliyorsak o bileflikteki atomlar›n aras›nda oluflan ba¤›n iyonik ba¤ oldu¤unu kolayca
söyleyebiliriz. 

fiekil 2’de gördü¤ünüz gibi sodyum atomu klor atomuna 1 elektron vererek,
sodyum Na+ yüklü iyon klor atomu ise 1 elektron ald›¤› için CI- iyon haline gelir. Bu
durum periyodik tabloda elementlerin bulunduklar› yerleri ve iyonlar›n yükleri
aras›ndaki iliflkinin do¤rulu¤unu gösterir.  Sodyum ve klor atomlar› iyon haline
geldi¤inde son katmanlar›ndaki elektron say›s›n›n 8 oldu¤una dikkat ediniz. ‹ki atom
aras›ndaki elektron al›fl verifli sayesinde aralar›nda kimyasal bir ba¤ ve bu ba¤ sonucu
yeni bir madde oluflur. Oluflan bu madde, sodyum klorür bilefli¤idir. Sodyum klorür
bilefli¤i, ne sodyum atomunun ne de klor atomunun özelliklerini tafl›r.   
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fiekil 2: Sodyum klorür bilefliğinin oluflumu

Sofra tuzunu oluflturan Na+ ve CI- iyonlar› birbirlerini kuvvetle çeker. Sonuçta
kristal görünümlü bir yap› ortaya ç›kar. NaCI’da bu yap› küp fleklindedir (Şekil 1’deki
gibi). Eflit say›da Na+ ve CI- iyonlar› vard›r.

Farkl› element atomlar› aras›nda elektron al›fl verifli sonucu gerçekleflen veya
ametal metal atomlar› aras›nda gerçekleflen ba¤a iyonik ba¤ denir.

Kovalent Bağ
Baz› element atomlar› elektron al›flverifli yaparak ba¤ olufltururlar. Baz› element

atomlar› ise elektron al›p vermek yerine elektronlar›n› di¤er element atomuyla ortaklafla
kullanarak ba¤ yapar. Elektronlar›n› ortaklafla kullanan element atomlar› ametallerdir.
Ayn› cins ametaller aras›nda kovalent ba¤ olufltu¤u gibi farkl› cins ametal atomlar
aras›nda da kovalent ba¤ oluflur. Elektronlar›n› ortaklafla kullanan her iki ametal 
atomlar›n›n son katmanlar›nda 8 elektron bulunur ve soygaz düzenine ulaflm›fl olur.
Örne¤in, ametal olan hidrojen elementinin oluflturdu¤u H2 molekülünün oluflumunu
inceleyelim. 

H2 molekülü, iki hidrojen atomunun elektronlar›n› ortaklafla kullanmas›ndan 
meydana gelmifltir. Hidrojen atomunun atom numaras› yani proton say›s› 1’dir. Dolay›s›yla
elektron say›s› da 1’dir. Elektron dizilimi ise 1 fleklinde gösterilir. fiekil 3’de ise hidrojen
atomuna ait model görülmektedir. Hidrojen atomlar› son katmanlar›ndaki birer elektronlar›n›
ortaklafla kullan›rlar ve katmandaki elektron say›s›n› 2’ye tamamlar. Elektron say›s› az

* Potasyum (K) ve klor (CI) atomlar› aras›nda meydana gelen bağ nedir? Aç›klay›n›z. 

Potasyumun atom numaras› = 19, Klorun atom numaras› = 17 ‘dir.

* K ve CI atomlar›ndan hangisi metal hangisi ametaldir?
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olan atomlar›n son katmanlar›n› 2’ye tamamlad›¤›n› ve buna da dublet kural› denildi¤ini
ö¤renmifltiniz. Hidrojen atomlar› böylelikle hidrojen molekülünü olufltururlar.

fiekil 3: Hidrojen molekülünün oluflum modeli    

Hidrojen atomunun bir protonu oldu¤undan son katman›ndaki elektron say›s›n›
2’ye tamamlar. Çok say›da protonu olan ametal atomlar› ise son katmanlar›n› 8 tamamlar
ve buna oktet kural› denir. Örne¤in, ametal olan oksijen atomunun oluflturdu¤u O2

molekülünü inceleyelim.  Oksijen elementinin atom numaras› yani proton say›s› 8’dir. 

Elektron dizilimi    8O: 2, 6     

8O: 2, 6 fleklindedir. 

Oksijen atomunun son katman›nda 6 elektron vard›r. Oksijen atomlar› son 
katmanlar›ndaki 6 elektronunu 8’e tamamlar ve bunu yaparken iki oksijen atomu 
ikişer elektronunu ortaklafla kullan›rlar. Her iki oksijen atomunun son katman›nda sekiz
elektron bulunur ve oktete ulafl›r. Böylelikle aralar›nda kimyasal bir ba¤ oluflur. Oluflan
bu ba¤a kovalent ba¤ denir. Molekülün formülü O2 fleklinde yaz›l›r. 

fiekil 4: Oksijen molekülünün oluflum modeli
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Ba¤ oluflturan atomlar›n ametal veya metal özellikte oldu¤u biliniyorsa, atom
numaras›na gerek kalmadan atomlar aras›nda oluflan ba¤› tahmin edebiliriz. Hidrojen
molekülünde oldu¤u gibi hidrojenin ametal özellikte oldu¤unu biliyorsak H2

molekülünde oluflan ba¤›n kovalent ba¤ oldu¤unu söyleyebiliriz. Yani ametal - ametal
atomlar› aras›nda oluflan ba¤a kovalent ba¤ denir.

Örne¤in:  H2 O molekülünün ba¤ yap›s›n› inceleyelim. Hidrojen ve oksijen ametal
atomlard›r. Hidrojen ve oksijenin elektron dizilimi;

Hidrojenin elektron dizilimi:   1
Oksijenin elektron dizilimi:    2, 6 fleklindedir.

Hidrojen son katman›n› 2’ye oksijen ise 8’e tamamlayarak soygaz düzenine ulafl›r.
Oksijen, son katman›n› 8’e tamamlamak için iki tane hidrojen atomunun elektronuna
ihtiyaç duyar.   Oksijen ve hidrojen birer elektronlar›n› ortaklafla kullanarak, hidrojen
son katman›n› 2’ye oksijen ise 8’e tamamlar ve aralar›nda kovalent ba¤ oluflur.
Bilefli¤in formülü ise H2O fleklinde yaz›l›r. 

fiekil 5: Su bilefliğinin oluflum modeli   

Ayn› veya farkl› cins ametal atomlar aras›nda elektronlar›n ortaklafla kullan›lmas›
sonucu oluflan ba¤a kovalent ba¤ denir.

Çözüm:
KF bilefli¤ini inceleyelim ve ilk olarak bileflikteki atomlar›n elektron dizilimini

yazal›m.

19K: 2, 8, 8, 1 

17F:  2, 8, 7

* KF, CaO, CO ve PH3 bilefliklerindeki bağ yap›s› nedir? Aç›klay›n›z. 
(19K, 17F, 20Ca, 8O, 6C, 15P, 1H)
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K atomunun son katman›nda bir elektron vard›r ve K atomu elektron vermeye
yatk›nd›r. Bu nedenle K atomu son katman›ndaki bir elektronu vererek + yüklü iyon
haline gelir yani katyondur. F atomunun son katman›nda 7 elektron vard›r ve F atomu
elektron almaya yatk›nd›r. Bu nedenle K atomunun bir elektronunu alarak - yüklü iyon
haline gelir yani anyondur. Böylelikle her iki atomun son katmanlar›nda 8 elektron
bulunur ve bu elektron al›fl verifli sayesinde aralar›nda kimyasal bir ba¤ oluflur. Baflka
bir aç›klama flekli ise, K atomu periyodik tabloda 4. periyot 1.grupta yer al›r. Periyodik
tablodaki yerine bak›ld›¤› zaman K atomunun metal oldu¤u görülür. F atomu ise periyodik
tabloda 3. periyot 7. grupta bulunur. Periyodik tabloya bak›ld›¤› zaman F atomunun
ametal oldu¤u görülür. Metal ve ametal atomlar aras›nda iyonik ba¤ olufltu¤una göre
KF bilefli¤indeki ba¤ iyoniktir.

CaO bilefli¤ini de ayn› flekilde incelersek;

20Ca: 2, 8, 8, 2

8O: 2, 6

Ca atomu, 4. periyot 2.grupta bulunur. Periyodik tablodaki yerine bak›ld›¤› zaman
Ca atomu metaldir. O atomu, 2.periyot 6.grupta bulunur. Ayn› flekilde periyodik tablodaki
yerine bak›ld›¤› zaman O atomunun ametal oldu¤u görülür. Metal ve ametal aras›nda
iyonik ba¤ olufltu¤una göre CaO bilefli¤ini oluflturan ba¤ iyoniktir. CaO bilefli¤indeki
ba¤, bileflikteki atomlar›n anyon ve katyon durumlar›na bak›larak da aç›klanabilir. Ca
atomu, son katman›ndaki 2 elektronunu vererek Ca2+ yüklü, O atomu Ca atomunun
verdi¤i 2 elektronu alarak O2- yüklü iyon haline gelir. Her iki iyon son katmanlar›nda
sekiz elektron bulundurarak soy gaz düzenine ulaflm›fl olur ve elektron al›fl verifli
yapt›¤› için aralar›nda kimyasal bir ba¤ oluflur. Bu ba¤ iyonik ba¤d›r.   

CO bilefli¤i;

6C: 2, 4

8O: 2, 6

C atomu 2.periyot 4. grupta bulunur. O atomu 2.periyot 6.grupta bulunur.
Periyodik tablodaki yerlerine bak›ld›¤› zaman her iki atomunda ametal oldu¤u görülür.
Ametal- ametal atomlar aras›nda kovalent ba¤ oluflur. Bu nedenle CO bilefli¤indeki ba¤
yap›s› kovalenttir.

PH3 bilefli¤i;

15P: 2, 8, 5

1H:  1

P atomu 3.periyot 5.grupta, H atomu 1.periyot 1.grupta bulunur. Her iki atomun
periyodik tablodaki yerlerine bak›ld›¤›nda ametal oldu¤u görülür. PH3 bilefli¤indeki
ba¤ yap›s› her iki atomun da ametal olmas›ndan dolay› kovalenttir.
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Bileşik Formülleri

Bileflik formüllerinin yaz›lmas›
‹ki veya daha fazla elementin belirli oranlarda bir araya gelerek bileflik ad› verilen,

farkl› özellikte yeni bir madde oluflturduklar›n› ö¤rendik. Elementleri oluflturan en
küçük yap› birimlerine atom denir. Atomlar›n birleflmesi ile bileflikler oluflur.
Elementler sembollerle, bileflikler ise formüllerle gösterilir. Bileflik formülleri,  bileflik-
teki atomlar›n türleri ve birleflme oranlar› yaz›larak gösterilir. 

Örne¤in, magnezyum klorür bilefli¤inin formülü MgCI2’dir. Element sembol-
lerinin sa¤ alt köflesindeki say›lar bileflikteki o elementin atom say›s›n› belirtir. E¤er
say› yaz›lmam›flsa bileflikteki atomun say›s› 1 kabul edilir. 

MgCI2 bilefli¤i, 1 Mg atomu ve 2 CI atomu içerir. 

MgCI2 ‹ki tür atom
2 CI atomu
1 Mg atomu

Bilefli¤i oluflturan atomlar›n iyon yükleri bellidir. (+) veya (-) yüklü atom veya
atom gruplar›na iyon denir. Yükü bilinen iyonlar›n oluflturdu¤u bilefliklerin formülleri
ise kolayl›kla yaz›labilir. Bunun için afla¤›daki kurallar dikkate al›n›r.

1. Önce pozitif yüklü iyon, sonra negatif yüklü iyon yaz›l›r.
2. Bilefliklerde verilen elektron say›s› al›nan elektron say›s›na eflit oldu¤undan 

bileflikteki atomlar›n pozitif ve negatif yüklerinin toplam› s›f›r olmal›d›r. Bu 
nedenle iyonlar›n sa¤ alt köflesine iyon yüklerinin say›sal de¤eri çapraz olarak 
yaz›l›r.

Örne¤in, Al3+ ve O2- iyonlar›ndan oluflan bilefli¤in formülünü yazal›m.

Birinci kurala göre önce pozitif yüklü iyon sonra negatif yüklü iyon yaz›l›r. 

Al3+ O2-

* Aflağ›daki bilefliklerde atomlar aras›nda oluflan bağlar› noktal› yerlere yaz›n›z.
( 6C, 1H, 16S, 12Mg , 11Na, 9F, 17CI) 

1. CH4 ...................................
2. H2S   ...................................
3. MgCI2 ...................................
4.  NaF   ...................................
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‹kinci kurala göre bileflikteki atomlar›n (+) ve (-) yüklerinin say›sal toplam›n›n
s›f›r olmas› için elementlerin yükleri çaprazlan›r. Al23+ O3

2- fleklinde çaprazlan›r ve
bileflik formülü Al2O3 fleklinde yaz›l›r. Al2O3 bilefli¤inde 2 Al atomu ve 3 O atomu
vard›r ve bileflik iki tür atom içerir.

E¤er elementlerin yükleri eflitse bileflik formülünde yüklerin say›s› yaz›lmaz.
Örne¤in, Na+ ve CI- iyonlar›ndan oluflan bilefli¤in formülünü yazal›m.

Na+CI- NaCI fleklinde yaz›l›r. Bu tür bilefliklerde yükleri 1 ve eflit oldu¤u
zaman element sembollerinin sa¤ alt köflesine iyon yükünün say› de¤eri yaz›lmaz.

ÖRNEK:  Mg2+ ve O2- iyonlar›ndan oluflan bilefli¤in formülünü yaz›n›z.

ÇÖZÜM: Elementlerin iyon yükleri eflit oldu¤u için iyon yüklerinin say› de¤eri
elementin sa¤ alt köflesine yaz›lmaz. Bu nedenle bilefli¤in formülü MgO fleklinde
yaz›l›r.

Çizelge 5: Baz› katyonlar ve iyon yükleri

KATYONLAR

1+ yüklü 2+ yüklü 3+ yüklü

H+ Hidrojen Be2+ Berilyum Al3+ Alüminyum

Li+ Lityum Mg2+ Magnezyum

Na+ Sodyum Ca2+ Kalsiyum

K+ Potasyum

NH4+ Amonyum
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Çizelge 6: Baz› anyonlar ve iyon yükleri

ANYONLAR

1- yüklü 2- yüklü 3- yüklü 

F- Florür O2- Oksit PO4
3- Fosfat

CI- Klorür S2- Sülfür N3- Nitrür

OH- Hidroksit SO4
2- Sülfat P3- Fosfür

NO3
- Nitrat SO3

2- Sülfit

CIO3
- Klorat CO3

2- Karbonat

HCO3
- Bikarbonat

CHCOO- Asetat

HSO4
- Bisülfat

Tek atomlu iyonlar oldu¤u gibi (Na+, O2- vb.) iki ya da daha fazla atomun olufl-
turdu¤u yüklü atom gruplar› da vard›r. Bu atom gruplar›na kök denir. Örne¤in, bir
kükürt ve dört oksijen atomundan oluflan 2- yüklü atom grubuna sülfat kökü denir ve
(SO4)2- fleklinde gösterilir. Kök halindeki iyonlarda kök parantez () içine al›n›r, say›

parantezin sa¤ alt köflesine yaz›l›r. Örne¤in, Al3+ ve SO4
2- iyonlar›ndan oluflan bilefli¤in

formülü; 
Al3+SO4

2- Al2(SO4)3 fleklinde yaz›l›r.

Al2(SO4)3 bilefli¤inde 2 Al atomu, 3 S atomu, 12 O atomu vard›r. Say›s› olmayan
sembollerin kendisi kabul edilir. S atomunun sa¤ alt köflesinde say›s› yoktur ama sadece
kendisi oldu¤u için bir kabul edilir. Parantez d›fl›ndaki say› ise parantez içindeki tüm
atomlara aittir.

Al2(SO4)3

3.4 = 12 O atomu        
3.1 = 3 S atomu
2 Al atomu 

* Aflağ›da verilen iyon çiftlerinden oluflacak bilefliklerin formüllerini noktal› yerlere
yaz›n›z.
a)   Fe2+ ve SO4

2- ............................
b)   Ca2+ ve F-   ............................
c)   NH4

+ ve SO3
2- ............................

ç)   Li+ ve N3- ............................
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Bileflik formüllerinin adland›r›lmas›
Anyon ve katyondan oluflan bilefliklerin formüllerinin nas›l yaz›ld›¤›n› ö¤rendiniz.

Bu tür bileflikler adland›r›l›rken önce metalin ad›, sonra ametalin ad› okunur. Bileflikte
metal katyon, ametal anyondur.  Bu adland›rma afla¤›daki gibi formüle edilebilir.

Metalin ad› + Ametalin ad›

Ametal oksijen ise bileflik oksit,  flor, klor, brom, iyot vb. ise ametalin ad›n›n
sonuna - ür eki getirilerek adland›r›l›r. 

Örne¤in, 
Bileflik formülü      Bilefli¤in ad›
CaO       Kalsiyum oksit
CaCI2 Kalsiyum klorür
MgN3 Magnezyum nitrür
CaC2 Kalsiyum karbür

Metallerin köklerle oluflturduklar› bileflikler adland›r›l›rken, önce metalin ad›
sonra da kökün ad› okunur. Örne¤in, Ca2+ ve OH- iyonlar›ndan oluflan bileflik Ca(OH)2 

Ca(OH)2 bilefli¤inin ad› kalsiyum hidroksit’tir.

Bileflik formülü      Bilefli¤in ad›
Al(NO3)3 Alüminyum nitrat

Na2CO3 Sodyum karbonat
Al2(SO4)3 Alüminyum sülfat

Ad› verilen bilefliklerin formülleri de yaz›labilir. Örne¤in, amonyum klorür
bilefli¤inin formülünü yazal›m. Bunun için çizelge 5 ve 6’da verilen anyon ve katyonlardan
yararlanabilirsiniz. Amonyum iyonu NH4

+ ve klor iyonu CI- dir. Bileflik formülü ise
NH4CI’dir.

* Anyon ve katyonlardan oluflan bilefliklerin formüllerini yazarak çizelgeyi doldurunuz

Anyon

Katyon
N3- OH- CO3

2- PO4
3- S2-

K+

NH4
+

Al3+

Be2+

Na+
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Ametal ve metal atomlar›n oluflturdu¤u baz› bilefliklerin özel adlar› vard›r. 

Örnek:   
Bileflik formülü   Özel ad›  
HNO3 Nitrik asit                            
H2SO4 Sülfürik asit 
HCI                Hidroklorik asit   
NH3 Amonyak

1- Afla¤›da formülleri verilen bilefliklerin adlar›n› noktal› yerlere yaz›n›z.
a)  Na2S               ......................
b)  KNO3 ......................
c)  (NH4)2SO3 ......................
ç)  MgS                ......................

2- Afla¤›da adlar› verilen bilefliklerin formüllerini noktal› yerlere yaz›n›z.
a) Potasyum klorür              ...........................
b) Potasyum karbonat          ...........................
c) Alüminyum nitrat            ...........................
ç) Magnezyum oksit            ...........................

Metal ve ametal atomlar›n oluflturdu¤u bilefliklerin adland›r›lmas›n› ö¤rendiniz.
Ametal- ametal atomlar›n oluflturdu¤u bilefliklerin adland›r›lmas› ise farkl›d›r. Bu tür
bilefliklerin adland›r›lmas›nda say›lar›n Grekçe adlar›na gerek duyulur. Say›lar ve
Grekçe adlar› Çizelge 7’de gösterilmifltir. 

Çizelge 7: Latince say›lar ve Grekçe adlar›

Say› Grekçe ad›

1 mono

2 di

3 tri

4 tetra

5 penta

6 heksa

7 hepta

8 okta

9 nona

10 deka
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Ametal-ametal atomlar›n oluflturdu¤u bilefliklerin adland›r›lmas› afla¤›daki gibi
formüle edilebilir. 

1. ametalin atom say›s› + 1. ametalin ad› + 2. ametalin atom say›s› + 2. ametalin ad›

Birinci ametalin atom say›s› 1 ise mono ön eki konulmaz. Örne¤in, NO bilefli¤inin
okunuflu azot monoksittir. 

Bileflik formülü                 Bilefli¤in ad›
NO2 Azot dioksit
N2O                  Diazot monoksit 
N2O3 Diazot trioksit 
SO2 Kükürt dioksit

Ad› verilen bilefli¤in formülü de yaz›labilir. Örne¤in, ad› diazot pentaoksit olan
bilefli¤in formülünü yazal›m. Di denildi¤i için ilk ametalin say›s› 2, penta denildi¤i için
ikinci ametalin say›s› 5’tir. Azotun sembolü N, oksit diye okunan ametal oksijen oldu¤u
için sembolü O’dur. Buna göre bilefli¤in formülü; N2O5’tir.

3.3  K‹MYASAL TEPK‹MELER
Çevremizdeki maddeleri inceledi¤imizde maddelerde birtak›m de¤ifliklikler 

meydana geldi¤ini görürüz. Mesela, suyun buharlaflmas›, donmas›, flekerin suda çözünmesi,
kar ve ya¤murun ya¤mas›, yeme¤in bozulmas›, demirin paslanmas›, kâ¤›d›n yanmas›
gibi. Bunlar maddede meydana gelen birer de¤iflikliktir. Bu de¤iflikliklerin baz›lar›
fiziksel baz›lar› ise kimyasald›r. Kimyasal de¤iflmeler, kimyasal tepkime sonucu
gerçekleflir. 

Elmay› veya patatesi kestikten bir süre sonra kesilen yüzeylerinin kararmaya
bafllad›¤›n› fark ettiniz mi? 

Bir bardak çaya limon s›k›ld›¤›nda çay›n rengi de¤iflir. Bir parça kâ¤›t kibritle
yak›ld›¤› zaman ›s›, ›fl›k, duman ç›kar ve kâ¤›t küle dönüflür.  Örneklerden de anlafl›laca¤›

* Aflağ›da formülleri verilen bileflikleri adland›r›n›z.
a) PCI3

b) SF6

c) P2O5

ç) NF3

* Aflağ›da adlar› verilen bilefliklerin formüllerini yaz›n›z.
a) Kükürt trioksit  
b) Diazot tetraoksit  
c) Diklor heptaoksit  
ç) Dikükürt diklorür 
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gibi, farkl› özellikteki iki maddenin etkileflimi sonucu yeni bir madde oluflur. Oluflan bu
madde kendini oluflturan maddelerin özelliklerine benzemez. Konuyu daha iyi anlaya-
bilmek için afla¤›daki etkinlikleri yapmaya çal›fl›n›z. 

ETK‹NL‹K    
Evinizde mutlaka kabartma tozu ve sirke vard›r. Bir çay kafl›¤› kabartma tozunu

çay barda¤›na koyunuz ve üzerine bir miktar sirke ekleyiniz. Sonra neler oldu¤unu
gözlemleyiniz. Gaz kabarc›klar› ç›kmaya bafllad› m›? ‹ki maddeyi kar›flt›rd›¤›n›zda
neler oldu¤unu düflünüyorsunuz? Kabartma tozu ve sirkeyi tekrar elde edebilir misiniz?

E¤er kabartma tozunuz ve sirkeniz yoksa bir miktar flekeri tavaya koyup ocakta
›s›t›n›z ve neler oldu¤unu, flekerde ne gibi de¤iflimlerin meydana geldi¤ini gözlemleyiniz. 

fiekeri tekrar eski haline getirebilir misiniz?  

Resim 6: flekerin ›s›t›lmas›

Her iki etkinli¤in sonucunda yeni bir madde oluflur. Kabartma tozu sirke kar›fl›m›nda
gaz ç›k›fl› oluflur. fiekerin ›s›t›lmas›nda ise fleker yanar ve kömüre dönüflür, rengi koyu
kahverengi olur. Ayn› zamanda koku da oluflur. 

Bu etkinliklerin sonucunda yeni maddelerin olufltu¤unu gözlemlediniz. Kimyasal
ba¤lar›n nas›l olufltu¤unu da bir önceki konuda ö¤rendiniz. ‹ki farkl› madde birbirleriyle
etkileflti¤i zaman bu maddeleri oluflturan atomlar aras›ndaki ba¤lar kopar ve iki farkl›
maddenin atomlar› aras›nda yeni ba¤lar oluflur. Maddelerdeki kimyasal de¤iflim süreci
kimyasal tepkime olarak adland›r›l›r. Kimyasal tepkime sonucu oluflan maddeye ürün,
ürünün oluflmas›n› sa¤layan maddelere de girenler denir. b
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Yani kimyasal tepkime;   Girenler  Ürünler fleklinde gösterilebilir.

Kimyasal tepkime sonucu, maddelerin kimyasal yap›s› de¤iflirken fiziksel
yap›s›nda da de¤ifliklikler meydana gelir. Etkileflim sonucu afla¤›daki gözlenebilen
özelliklerden biri ya da birkaç› oluyorsa kimyasal tepkime olma olas›l›¤› kuvvetlidir. 

- Renk de¤ifliminin olmas›
- Is› ve ›fl›k aç›¤a ç›kmas›
- Gaz kabarc›¤› oluflmas› 
- Koku oluflmas›
- Kat› madde oluflmas›
- Fiziksel yollarla maddenin eski haline döndürülememesi

Maddelerin kimliklerini değiştirerek yeni maddelerin oluşması sürecine kimyasal
tepkime denir. 

Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu
Kimyasal tepkimelerde farkl› özellikte yeni madde oluflurken, tepkimeye giren

maddeler yok olmaz. Bunu suyun oluflumu ile aç›klayal›m. Günlük hayatta
yaflam›m›z›n her alan›nda kulland›¤›m›z suyun bir molekülü, 2 tane hidrojen molekülü
(H2) ve 1 tane oksijen molekülünün (O2)  tepkimeye girmesiyle oluflur.  Hidrojen
molekülünün yan›c›, oksijen molekülünün yak›c› özellikte oldu¤unu hat›rlatal›m.
Oluflan ürün su ise ne yan›c› ne de yak›c› özelliktedir. Yang›nlar› söndürmede kullan›l›r.
Yani tepkime sonucu oluflan maddelerin özellikleri tepkimeye giren maddelerin özel-
liklerinden farkl›d›r. Suyun oluflumunu daha iyi anlayabilmek için flekil 5’deki modeli
dikkatle inceleyiniz. Modelde de görüldü¤ü gibi 2 tane H2 ve 1 tane O2 molekülünün
tepkimeye girmesiyle 2 tane H2O (su) molekülü oluflmaktad›r. Tepkimeye girenler
hidrojen ve oksijen molekülüdür, tepkime sonucu oluflan ürün ise su molekülüdür.
Tepkimenin her iki taraf›ndaki atomlara dikkat edin, tepkimeye giren maddelerin atom-
lar› de¤iflmifl midir? Oluflan ürünün atomlar› tepkimeye giren maddelerin atomlar›ndan
farkl› m›d›r? Tepkimeye giren maddelerin atom say›lar› ile oluflan ürünün atom say›lar›
farkl› m›d›r? Tüm bu sorular›n cevab›n› modeli dikkatle inceledi¤inizde bulabile-
ceksiniz.     

* Farkl› iki madde kar›flt›r›ld›ğ›nda aralar›nda kimyasal tepkime olup olmad›ğ› nas›l
anlafl›l›r? 



b

b

FEN VE TEKNOLOJ‹ 8

107

Hidrojen moleküllerini oluflturan hidrojen atomlar› birbirinden ayr›l›r. Ayn› flekilde
oksijen molekülünü oluflturan oksijen atomu da birbirinden ayr›l›r. Yani bu moleküller
aras›ndaki ba¤lar kopar ve oksijen atomu ile hidrojen atomu aras›nda yeni ba¤lar oluflur.
Tepkimeye giren maddelerin ba¤ yap›s› ile oluflan maddenin ba¤ yap›s› birbirinden
farkl›d›r. Bu nedenle tepkimeye giren maddeler kimyasal de¤iflime u¤ram›flt›r denilir.
Kimyasal tepkimelerde atomun türü ve say›s› de¤iflmez korunur. fiekil 5’deki modele
bak›ld›¤›nda tepkimeye girenlerde 4 tane H atomu ve 2 tane O atomu vard›r. Tepkime
sonucu oluflan üründe ise yine 4 tane H atomu ve 2 tane O atomu oldu¤u görülür. Yani
kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Kimyasal tepkimelerdeki olaylar› afla¤›daki gibi
gösterebiliriz. 

2H2 +  O2 2H2O   Bu flekildeki formüllerle gösterime kimyasal denklem denir. 

Basit kimyasal tepkimelerin yaz›lmas› ve denklefltirilmesi
Bir maddede meydana gelen kimyasal de¤iflimlere kimyasal tepkime, kimyasal

tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise kimyasal denklem denir.
Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren madde veya maddeler ile tepkime sonucu
oluflan madde veya maddeler vard›r. Kimyasal denklemde, tepkimeye giren ve ç›kan
maddeler birden fazla ise aralar›na (+) iflareti konulur. Eflitlik yerine de ok iflareti kullan›l›r.
Ok iflareti ayn› zamanda tepkimenin hangi yöne do¤ru ilerledi¤ini gösterir.

2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 +  3H2

Tepkimeye giren maddeler                Tepkime sonucu oluflan maddeler

Bir kimyasal tepkimede var olan madde miktar› yok edilemez veya yoktan bir
madde var edilemez (kütlenin korunumu). Yaln›zca maddeler bir biçimden baflka bir
biçime dönüflür. Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin atom say›lar› ile
tepkime sonucu oluflan maddelerin atom say›lar› eflit olmal›d›r. E¤er atom say›lar› eflit
de¤ilse denklem eflitlenir. Eflitlemek için denklemin her iki taraf›nda bulunan bileflik ya
da elementlerin formüllerinin bafl taraf›na (soluna) mümkün olan en küçük tam say›lar
yaz›l›r. Bafl tarafa yaz›lan bu say›, formüldeki bütün atomlara aittir. Örne¤in; H2O’nun
bafl taraf›na 2 yazal›m. 2H2O fleklinde yaz›lan bileflik formülünde 4 tane H atomu ve 
2 tane O atomu vard›r. 

fiekil 5: Suyun oluflum tepkimesi
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ÖRNEK: N2 + H2 NH3 tepkimesini denklefltirelim.

ÇÖZÜM: Denklem incelendi¤inde tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluflan
maddelerin atom say›lar› belirlenir.

Tepkimeye giren maddelerin atom say›lar›                    
2 tane N atomu                                        
2 tane H atomu                                        

Tepkime sonucu oluflan maddelerin atom say›lar›
1 tane N atomu
3 tane H atomu

fieklinde belirlenir. Buna göre denklemin her iki taraf›nda bulunan ayn› tür atomlar›n
eflit olmad›¤› görülür. Bunlar› eflitlemek için en küçük tam say› kullan›l›r. Bunun için 
N atomunun say›s›na bak›l›r. Tepkime sonucu oluflan N atomunun say›s› 1’dir. 
N atomunun 2 olmas› için NH3 bilefli¤inin bafl taraf›na 2 say›s› yaz›l›r ve denklemdeki
atom say›lar› tekrar say›l›r.

N2 + H2 2NH3 fleklinde yaz›ld›¤› zaman denklemin her iki taraf›nda bulunan
N atomunun say›s› eflitlenmifl olur. Bundan sonra H atomunun say›s›na bak›l›r. Girenler
taraf›nda H atomu say›s› 2, oluflan ürün taraf›nda ise H atomu say›s› 6 oldu¤u görülür.
Bunu eflitlemek için de girenler taraf›ndaki H atomunun bafl taraf›na 3 say›s› yaz›l›r.
Buna göre denklem tekrar yaz›l›r.

N2 +3H2 2NH3 fleklinde yaz›l›r. Denklemin her iki taraf›ndaki atom
say›lar›n›n eflit oldu¤una dikkat ediniz. Denklemin her iki taraf›nda, 2 tane N atomu ve
6 tane H atomu vard›r. Böylelikle kütlenin korunumu ilkesine göre tepkime denklefltirilmifl
olur. 

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O kimyasal tepkime denklemini flekil 6’daki
model üzerinde inceleyiniz ve tepkimenin her iki taraf›nda bulunan ayn› tür atomlar›n
say›lar›n›n eflit oldu¤una dikkat ediniz.

Aflağ›da verilen tepkime denklemlerini denklefltiriniz.

1- Zn + HCI ZnCI2 + H2

2- CS2 + CI2 CCI2 + S2CI2
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ÇÖZÜM: 
1- Zn + HCI  ZnCI2 + H2 tepkime denkleminde girenler taraf›nda 1 tane Zn
atomu, 1 tane H atomu ve 1 tane CI atomu vard›r. Ürünler taraf›nda ise, 1 tane Zn
atomu, 2 tane CI atomu ve 2 tane H atomu vard›r. Denklemin her iki taraf›nda bulunan
CI ve H atomlar›n›n say›s› eflit de¤ildir.  H ve CI atomlar›n›n say›s›n› eflitlemek için
girenler taraf›ndaki H ve CI atomlar›n› içeren bilefli¤in bafl taraf›na 2 say›s› yaz›l›r ve
denklem afla¤›daki gibi olur.   

Zn + 2HCI ZnCI2 + H2 denklemin her iki taraf›ndaki atomlar tekrar
say›ld›¤›nda denklemin eflitlendi¤i görülür.

2- CS2 + CI2 CCI2 + S2CI2 denkleminde girenler taraf›nda 1 tane C atomu, 2
tane S atomu ve 2 tane CI atomu vard›r. Ürünler taraf›nda 1 tane C atomu, 4 tane CI
atomu ve 2 tane S atomu vard›r. C ve S atomlar›n›n say›s› eflit fakat CI atomlar›n›n
say›s› eflit de¤ildir. Girenler taraf›nda 2 tane CI atomu eksiktir. Bunun için girenler
taraf›ndaki CI2’nin bafl taraf›na 2 say›s› yaz›l›r ve denklem denklefltirilmifl olur. 

CS2 + 2CI2 CCI2 + S2CI2

Katsay›y› yazd›ktan sonra denklemin her iki taraf›nda bulunan atomlar› mutlaka
tekrar say›n›z.

fiekil 6: kimyasal tepkime denklemi
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* Aflağ›da verilen tepkimeleri denklefltiriniz.
1- H2SO4 + KOH K2SO4 + H2O
2- Fe2O3 + Al   Al2O3 + Fe
3- Ca + HCI CaCI2 + H2

Yanma tepkimeleri
Çivinin pasland›¤›n› gördünüz mü? Hiç kamp atefli veya soba yakt›n›z m›? Bu

olaylar aras›ndaki ortak iliflkinin yanma oldu¤unu düflünür müsünüz? Bir maddenin
oksijen gaz›yla tepkimeye girmesine yanma olay› denir. Yanma tepkimelerin sonucunda
oluflan yeni ürünlerle birlikte mutlaka ›s› da aç›¤a ç›kar. Is› aç›¤a ç›kmas› tepkimenin,
yanma tepkimesi oldu¤unu anlamam›z› kolaylaflt›r›r. 

Yanma olaylar›; 
a) Görünür (alevli)
b) Görünmez (alevsiz) olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

Görünür yanmalarda, renk de¤iflimi, gaz ç›k›fl›, ›s› ya da ›fl›k yay›lmas› gibi belirtiler
gözlenebilir ve h›zl› gerçekleflir. Örne¤in: odunun yanmas›, kâ¤›d›n yanmas› vb.

Görünmez yanmalar ise, sessiz sedas›z oluflur ve renksizdir. Örne¤in; Solunum.
Canl›l›¤›m›z› sürdürebilmemiz için gerekli olan enerji vücudumuzda, yedi¤imiz besin-
lerin oksijenle yak›lmas› sonucu oluflur. Buna solunum denir.

Baz› yanma tepkimeleri ise çivinin paslanmas› gibi gözle gözlenebilmesi mümkün
de¤ildir. Çünkü çivinin paslanmas› yavafl gerçekleflen bir yanma tepkimesidir.

Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini içeren bilefliklerin tam yanmas› sonucu
daima karbon dioksit gaz› ve su oluflur. Yanma tepkimelerin kimyasal denklemle 
gösterimi afla¤›daki gibidir.

Metalin paslanmas› denklemi;
Mg + 1/2O2 MgO veya 2Mg + O2 2MgO fleklinde yaz›labilir.

Yap›s›nda C, H ve O bulunduran bilefliklerin yanma tepkimesi;
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O 

Solunum olay›n›n tepkimesi; 
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + Enerji

3.4  AS‹TLER, BAZLAR VE TUZLAR
Günlük yaflant›m›zda kulland›¤›m›z maddelerin özelliklerini hiç incelediniz mi?

‹çeri¤inde hangi maddelerin oldu¤unu merak ettiniz mi? Sirke, limon, elma, gazoz,
portakal, sabun, kabartma tozu ve difl macunu gibi hayat›m›zda önemli bir yeri olan
yiyecek, içecek ve temizlik için kulland›¤›m›z bu maddelerin yap›s›nda neler oldu¤unu

b
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biliyor musunuz? Resim 7’de baz› yiyecek, içecek ve temizlik için kulland›¤›m›z 
maddelerin yap›s›nda bulunan maddeler gösterilmektedir.      

Resim 7: Baz› maddelerde bulunan asit ve bazlar

Yedi¤imiz baz› içecek ve yiyeceklerde asit vard›r. Bunlar›n tad›ndaki ekflilik,
yap›s›ndaki çeflitli asitlerden kaynaklanmaktad›r. Baz› maddelerin yap›s›nda ise baz
vard›r. Bunlar› yedi¤imizde ya da kulland›¤›m›zda bize zarar vermezken baz›lar›na
dokunmam›z bile tehlikelidir. Temizlik yap›l›rken kullan›lan maddelerin özelli¤ine
dikkat edin. Mesela, temizlik için kullan›lan tuz ruhu bir asittir. Diflimizi f›rçalarken
kulland›¤›m›z difl macunu bazd›r. Asit denilince akla ilk gelen, yak›c› ve tehlikeli bir
madde, baz denilince ise yak›c›, kaygan ve ac› bir madde oldu¤udur. Bu nedenle bu tür
maddelerle çal›fl›l›rken, mutlaka eldiven, gözlük takılmalı ve önlük giyinmeli; üzerim-
ize ve yüzümüze s›çratmamal›, bu maddelerden ç›kan buharlar› da kesinlikle soluma-
mal›y›z. Asit ve bazlarla çal›fl›rken afla¤›daki kurallara uyulmas› gerekir.

- Asitler ve bazlar yak›ndan koklanmamal› ve tatlar›na bak›lmamal›d›r.
- Asitler ya da bazlarla çal›fl›rken mutlaka gözlük, eldiven ve önlük giyinilmelidir.
- Asit üzerine su dökülmemeli, su üzerine asit ilave edilmelidir.
- Asitler ve bazlar alevden uzak tutulmal›d›r.
- Asit ve baz flifleleri kapakl› ve etiketlenmifl olmal›d›r.
- Asit ve baz çözeltileri kapal› yerlerde buharlaflt›r›lmamal›d›r.
- Metal kaplar içine asit ve baz konulmamal›, cam yada plastik kaplar içinde 

saklanmal›d›r.
- Asit ya da baz çözeltisi vücudunuza s›çrarsa, o bölge bol su ile y›kanmal›d›r.

Limon / Sitrik asit Elma / Malik asit Kola / Karbonik asit  

Difl macunu / Sodyum karbonat Kabartma tozu / Sodyum bikarbonat Sabun / Sodyum hidroksit

Sirke / Asetik asit
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Bir madde, suda çözündü¤ünde sudaki hidrojen iyonunun (H+) miktar›n›
art›r›yorsa asit, hidroksit iyonunun (OH-) miktar›n› art›r›yorsa bazd›r. Örne¤in, HCI
maddesi asit mi yoksa baz m›d›r? Bunun için HCI maddesinin su ile verdi¤i iyonlaflma
tepkimesine bak›l›r. 

HCI + H2O H+ + CI- bu tepkimede HCI asittir. Çünkü suda çözündü¤ünde

suya H+ iyonlar› verir.

ÖRNEK: NaOH maddesi asit mi yoksa baz m›d›r? 

NaOH +H2O Na+ + OH- tepkimesine göre OH- iyonlar› olufltu¤u için
NaOH bazd›r. 

Maddelerin suda çözündü¤ünde H+ veya OH- iyonu oluflturdu¤u nas›l belli olur?
Bilim insanlar› hidrojen iyonlar›n›n miktar›n› belirlemek için pH diye bir ölçüm sistemi
gelifltirmifllerdir. Bunun için resim 8’deki gibi turnusol kâ¤›d› ya da pH metre kullan›l›r.
Pembe ve mavi renkli olmak üzere iki tane turnusol kâ¤›d› vard›r.

Resim 8: Turnusol kâğ›tlar›                                         pH metre 

25 oC’ta pH, 0 ile 14 aras›nda de¤erler al›r. Turnusol kâ¤›d› maddenin asidik ya da
bazl›¤›na göre renk de¤ifltirir. Asit ya da baz oldu¤u bilinmeyen iki çözeltiye resim 9’daki
gibi mavi turnusol ka¤›d› bat›r›ld›¤›nda, 1. çözeltinin asit 2. çözeltinin baz oldu¤unu
söyleyebiliriz. Çünkü asitler, mavi turnusol kâ¤›d›n›n rengini kırmızıya çevirir.
Bazlarda ise renk de¤iflikli¤i gözlenmez. Yani mavi turnusol kâ¤›d›n›n rengi aynen
kal›r. Kırmızı renkli turnusol ka¤›d›, baz çözeltisine bat›r›ld›¤›nda rengi maviye, aside
bat›r›ld›¤›nda ise rengi de¤iflmez. Turnusol kâ¤›d›yla çözeltilerin asit mi baz m›
oldu¤unu ay›rabiliriz. Maddelerin asit mi baz m› oldu¤unu anlamak için kullan›lan bu
tür maddelere belirteç (indikatör) denir.

* Bu maddelere asit ya da baz özelliği kazand›ran nedir? 

b
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1. çözelti                                                                      2. çözelti
Resim 9: Asit ve baz çözeltilerine mavi turnusol kağ›d› bat›r›ld›ğ›nda renk değiflimi

Maddelerin asit mi baz m› oldu¤unu belirleyen turnusol ka¤›d› ve pH metre gibi
araç-gereçler laboratuvar ortam›nda mevcuttur. Sizde evde kendinize bir belirteç 
yapabilirsiniz ve bu belirteçle evinizde kulland›¤›n›z maddelerin asidik mi yoksa bazik
özellikte mi oldu¤unu belirleyebilirsiniz. Bunun için afla¤›daki etkinli¤i dikkatlice
okuyunuz ve ad›m ad›m uygulay›n›z.

ETK‹NL‹K

Resim 10: K›rm›z› lahanadan belirteç haz›rlanmas›

Bir k›rm›z› lahanay› küçük parçalar halinde do¤rayarak bir tencereye koyunuz.
Lahanalar›n üzerini örtecek kadar su ile doldurup kaynat›n›z ve so¤uduktan sonra
süzünüz. S›v› k›sm› belirtecinizdir. Evinizde bulunan bildi¤iniz asit, baz ve tuz özelli¤i
olan maddelerden bir miktar alarak ayr› kaplara koyunuz, üzerine belirtecinizden
damlat›n ve renk de¤iflimlerini not edin. fiimdi aspirin, yo¤urt, difl macunu, kabartma
tozu gibi evinizde olan maddelerin asit, baz ya da tuz özellikte oldu¤unu belirleye-
bilirsiniz.  

Bir maddenin pH’s› 0 ile 7 aras›nda ölçülmüfl ise o madde asittir. 7 ile 14 aras›nda
ölçülmüfl ise o madde bazd›r. pH de¤eri küçüldükçe asitlik kuvveti büyük de¤erler
ald›¤›nda ise bazl›k kuvveti artar. Bir maddenin pH’› 7 ise o madde nötraldir. 
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fiekil 7’de baz› maddelerin pH de¤erleri gösterilmifltir.  

fiekil 7: Baz› maddelerin pH değerleri         

Gerek evimizdeki g›dalarda veya temizlik ürünlerinde gerekse sanayinin birçok
kollar›nda asit ya da baz özellikteki maddeler kullan›lmaktad›r. Günlük yaflant›m›z›n
her alan›nda çok kulland›¤›m›z baz› asit ve bazik maddelerle ilgili formülleri, sistematik
adlar›, piyasadaki adlar› ve kullan›m alanlar› çizelgede 8’de verilmifltir.

Madde ve

formülü
Özelli¤i Piyasadaki ad› Sistematik ad› Kullan›m alanlar›

HCl Asit Hidroklorik asit
Hidrojen

monoklorür
Temizlik ürünlerinde,

HNO3 Asit Nitrik asit ( kezzap)
Dinamit yap›m›nda ve NH4NO3 içeren gübrelerin 

üretiminde kullan›l›r.

H2SO4 Asit Sülfürik asit 
Gübre üretiminde, patlay›c› yap›m›nda, boya  ve

petrokimya sanayinde kullan›l›r. 

H3PO4 Asit Fosforik asit
Fosfatl› gübrelerin yap›m›nda ve ilaç endüstrisinde 

kullan›l›r.

NaOH Baz Sodyum hidroksit
Sabun, ka¤›t, tekstil, boya, deterjan endüstrisinde 

kullan›l›r.

KOH Baz Potasyum hidroksit
Arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve

gübre yap›m›nda kullan›l›r.

Ca(OH)2 Baz Kalsiyum hidroksit
Asidik gazlar›n uzaklaflt›r›lmas›nda, kireç ve çimento

yap›m› alanlar›nda kullan›l›r. 

NH3 Baz Amonyak Azot trihidrür

Çizelge 8: Baz› asit ve bazlar›n kullan›m alanlar›
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TUZLAR
Yemeklere lezzet vermek amac›yla kullan›lan yemek tuzu (NaCI), temizlikte 

kullan›lan çamafl›r sodas› (Na2CO3), kabartma tozu olarak kullan›lan yemek sodas›
(NaHCO3) günlük yaflant›m›zda en çok kulland›¤›m›z tuzlard›r. Ancak tuzlar›n zarars›z
olan› oldu¤u gibi zararl› olanlar› da vard›r. Örne¤in, talyum tuzlar› bir zamanlar fareleri
zehirlemek için kullan›lm›flt›r. 

Tuzlar, asit ve baz›n tepkimesi sonucu oluflurlar. Asit ve baz çözeltileri
kar›flt›r›ld›¤›nda baz›n hidroksit iyonu ile asidin hidrojen iyonu birleflerek suyu, baz›n
katyonu ile asidin anyonu birleflerek tuzu oluflturur. Asit ve baz›n tepkimeye girerek tuz
ve su oluflturmas›na nötralleflme ad› verilir. Oluflan tepkimeye de nötralleflme tepkimesi
denir. 

Asit + Baz  Tuz  +  Su 
HCI + NaOH NaCI + H2O

Resim 11: Travertenleri ve sark›tlar› oluflturan maddeler magnezyum ve kalsiyum tuzlar›d›r.

b

* Tuz nas›l olufluyor?

Tuzu elde etmek için, baz çözeltisi ve asit çözeltisi haz›rlan›r. Asit çözeltisine,
indikatör olan fenolftaleinden birkaç damla damlat›l›r. Fenolftalein, baz çözeltisine
damlat›ld›¤›nda rengi pembe olur. Asit çözeltilerinde ise renk de¤iflikli¤i yapmaz. Bu
nedenle bazlar›n tan›nmas›nda fenolftalein kullan›l›r. fiekil 8’de beherde fenolftalein
damlat›lm›fl asit çözeltisi, bürette baz çözeltisi vard›r. Asit çözeltisi üzerine yavafl yavafl
baz çözeltisi damlat›l›r ve pembe renk oluflunca beher hafifçe sallan›r. Pembe renk 
kaybolunca tekrar baz çözeltisi damlat›lmaya devam edilir.  Bu durum pembe renk
kal›c› olana kadar devam eder. Beherdeki asit çözeltisinin asitlik özelli¤i tamamen 
kaybolur. Bunu anlamam›z› sa¤layan ise pembe rengin kal›c› hale gelmesidir.
Beherdeki pembe renkli çözeltinin suyu ›s›t›larak buharlaflt›r›ld›¤›nda tuz elde edilir.
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fiekil 8: Asit ve baz›n tepkimesi

Günlük yaflam›m›zda s›kça kulland›¤›m›z asitler ve bazlar, temas ettikleri yerlerde
ve dokularda afl›nd›rma, delme, tahrifl etme gibi etkiler gösterir. Asitler ve bazlar ka¤›t,
odun, saç, yün, deri gibi proteinlerden oluflan maddelere etki eder. Örne¤in bir parça çi¤
k›rm›z› etin üzerine asit damlat›ld›¤›nda etin renginin de¤iflti¤ini gözlemlersiniz. Limon
suyu veya sirke mermere döküldü¤ü zaman etki ederek CO2 gaz› ç›kar›r. Nitrik asit
(HNO3) yapra¤›n rengini de¤ifltirir. Sülfürik asit (H2SO4) yünü parçalar. NaOH ise
derinin tahrifl olmas›na neden olur.

Asitler çinko, demir ve magnezyum gibi metallere etki ederek hidrojen gaz› aç›¤a
ç›kar›rlar.  

2HCI  +  Zn    ZnCI2 +  H2

Asit    Çinko metali          Tuz       Hidrojen gaz›

Metallerle tepkime vermesinden dolay› asidik özellikteki yiyecekler, içecekler ve
di¤er maddeler metal kaplarda saklanmaz. 

Asit, baz ve tuzlar›n sulu çözeltileri elektrik ak›m›n› iletir. Kat› haldeki tuz elektrik
ak›m›n› iletmez.

Vücudumuzdaki organlardan biri olan midede mide öz suyu bulunur. Mide öz suyu
hidroklorik asit (HCI) içerir. Bu asit sayesinde midedeki besinler parçalan›r. Parçalanan
bu besinleri ba¤›rsakta bazik bir ortam karfl›lar. Besinler mideden ba¤›rsaklara geçerken
onikiparmak ba¤›rsa¤›nda bulunan bazik özellikteki safra suyu midenin asidini
nötrallefltirir.  

Asitlerin genel özellikleri 
1. Mavi turnusol kâ¤›d›n›n rengini k›rm›z›ya çevirirler.
2. Tatlar› ekflidir ve suda çözünürler.
3. Suda çözündüklerinde H+ iyonu verirler.
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4. Metallere etki ederek hidrojen gaz› (H2) aç›¤a ç›kar›rlar.
5. Sulu çözeltileri elektrik ak›m›n› iletir.
6. Temas ettikleri yerleri afl›nd›r›r, dokular› tahrifl ederler.
7. Bazlarla tepkimeye girerek tuz bileflikleri olufltururlar.

Bazlar›n genel özellikleri
1. Suda çözündüklerinde hidroksit iyonu (OH-) olufltururlar.
2. K›rm›z› turnusol kâ¤›d›n›n rengini maviye çevirirler.
3. Tatlar› ac›d›r.
4. Ele kayganl›k hissi verirler.
5. Asitlerle tepkimeye girerek tuz bileflikleri olufltururlar.
6. Sulu çözeltileri elektrik ak›m›n› iletir.

Asidik veya bazik özellikteki ve di¤er birçok kimyasal maddeler günlük
yaflant›m›z› kolaylaflt›r›rken baz› alanlarda ise hayat›m›z› tehdit edecek duruma gelirler.
Bunlar hava, su ve toprak kirlili¤i olarak karfl›m›za ç›kar. Hava kirlili¤inin büyük bir
k›sm› “yanma” reaksiyonlar›ndan kaynaklan›r. Yap›s›nda karbon ve hidrojen içeren petrol
ürünleri yak›ld›¤›nda karbondioksit ve su oluflur. Tam yanma gerçekleflmedi¤inde ise
karbon monoksit gibi insan sa¤l›¤› için çok tehlikeli ve hatta öldürücü gazlar üretilir.
Örne¤in, arabalar›n egzozlar›ndan ç›kan gaz karbon monoksit (CO)’tir. Evlerin veya
fabrika bacalar›ndan ç›kan gazlar, SO2, NO2, CO2 ve CO gibi hava kirlili¤ine yol açan
zehirli gazlard›r. Endüstriden, evlerden veya arabalardan at›k madde olarak havaya
b›rak›lan bu gazlar, rüzgârla tafl›n›p ya¤murla karfl›lafl›nca kolayl›kla suda çözünüp
aside dönüflebilirler. Bu asitler havada yo¤unlafl›p asit ya¤muru olarak yeryüzüne
döner. Asit ya¤murlar›, do¤an›n bitki örtüsüne ve tarihi eserlere büyük ölçüde zarar 
vermektedir. Ayn› zamanda topra¤›n da kirlenmesine neden olmaktad›r. Günümüzde
teknolojinin geliflmesi, nüfus art›fl› gibi etkenlerden dolay› su kaynaklar› olan dereler,
göller ve yeralt› sular› afl›r› kirlenme ile karfl› karfl›yad›r. Yerleflim yerlerinin ve 
fabrikalar›n at›k sular› derelere veya göllere ba¤lanmaktad›r. At›k sulardaki kimyasal
maddeler ve karbonlu bileflikler suda çözünmüfl olan oksijen miktar›n›n azalmas›na
sebep olmaktad›r. Bu da suda yaflayan bitki ve hayvanlar›n ölüm oranlar›n› art›rmaktad›r.
Dolay›s›yla do¤an›n kirlenmesi insanlar›n da daha sa¤l›ks›z yaflamas›na ve ölümünün
h›zlanmas›na neden olacakt›r. Do¤al dengeyi bozan ve su kaynaklar›n› kirleten etkenleri
ortadan kald›rmak için son y›llarda yo¤un çal›flmalar yap›lmaktad›r. Yerleflim yerlerinin
at›k sular› ar›tma tesislerinden geçirildikten sonra do¤al su kaynaklar›na verilmekte,
fabrikalara filtre ve ar›tma tesisleri konulmakta, do¤aya zarar vermeyecek yeni ürünler
elde edilmektedir. Tüm bunlar›n yan›nda do¤ay› kullanan herkesin bilinçli olmas› ve
yaflad›¤› çevreyi korumas› gerekmektedir. Çünkü dünya bir tanedir ve onu koruyacak
yine insanlard›r. 

Do¤al sular yerkabu¤unda denizlere ve göllere do¤ru akarken de¤iflik kayalar›n
içerisinden geçer ve bu kayalardaki baz› tuzlar› çözerler. Bu nedenle yeralt› sular›
içerisinde de¤iflik iyonlar bulundururlar. ‹çerisinde kalsiyum, magnezyum ve demir
gibi iyonlar› bulunduran sular, sert su olarak tan›mlan›r. Sert sular›n iki önemli zarar›
vard›r. Bunlardan birincisi, sert sularda bulunan magnezyum, kalsiyum ve demir iyonlar›,
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b

b

sabun ile birleflerek çökelek oluflturur ve sabunun köpürmesine engel olur. Bu nedenle
sabun temizleme ifllevini yerine getiremez. ‹kincisi ise, ›s›tma ve so¤utma sistemlerinde
sert su kullan›ld›¤›nda sistemin borular›nda ve kazanlar›nda zamanla tortu oluflmas›na
neden olur. Bu tortular, sistemin y›pranmas›na ve veriminin düflmesine neden olur. Bu
nedenlerden dolay› sert sular kullan›lmadan önce yumuflat›lmal›d›r. Yumuflatma 
yöntemleri suyun sertli¤ine göre de¤ifliklik gösterir. De¤ifliklik göstermesinin sebebi,
sert sular›n geçici ve daimi sert sular olmak üzere ikiye ayr›lmas›d›r. 

Geçici sertli¤e sahip sert sular: ‹çerisinde CO2 çözünmüfl sular, yerkabu¤unda
bulunan ve normal suda çözünmeyen kireç tafl›n› (CaCO3) ve dolamiti (MgCO3 .
CaCO3) yavafl yavafl çözer. Böylece Ca2+ ve Mg2+ bikarbonatlar halinde (Ca(HCO3)2,
Mg(HCO3)2 suya geçer.

MgCO3.CaCO3(k) + CO2(g) +H2O(s) Mg(HCO3)2 (suda) +  Ca(HCO3)2(suda)

‹çerisinde Ca2+ ve Mg2+ iyonlar›n›n bikarbonat (HCO3) tuzlar›n› bulunduran
sulara geçici sertli¤e sahip sular denir. Geçici sertli¤e sahip sular› yumuflatmak için
NaOH eklenebilir ya da birkaç dakika kaynatmak suretiyle kolayca yumuflat›labilir.
Kaynama s›ras›nda Ca(HCO3)2 ›s› etkisiyle parçalanarak CaCO3,  CO2 ve H2O ya
dönüflür. 

Ca(HCO3)2(suda) CaCO3(k) + CO2(g) + H2O(s)   

Daimi sertli¤e sahip sert sular: Suda çözünmüfl CaCI2 ve CaSO4 tuzlar› var ise bu
tür sulara daimi sert sular denir. Daimi sertli¤e sahip sular kaynatma gibi basit ifllemlerle
yumuflat›lamaz. Bu tür sular› yumuflatmak için iyon-de¤iflim yöntemleri kullan›l›r. 

Sert sular sa¤l›¤› olumsuz yönde etkileyecek kadar zararl› de¤ildir, fakat suyun içim ve
temizlenme kalitesini etkilemektedir. Hayat›m›z› kolaylaflt›ran makinelerin çal›flmas›n›
olumsuz yönde etkiler. Örne¤in çamafl›r makinesinde sürekli sert su kullan›ld›¤›nda
zamanla makinede tortu oluflmas›na neden olacak ve makinenin çal›flmas›n› engelleye-
cektir. Ayn› flekilde kahvalt›larda vazgeçemedi¤imiz çay, sürekli sert su ile yap›ld›¤›nda
bir süre sonra çaydanl›¤›n içi kireçlenir ve suyun akmas›na engel olur. Bu gibi neden-
lerden dolay› sert su yerine yumuflat›lm›fl su kullan›lmas› hayat›m›z› kolaylaflt›r›r. ‹çme
sular›nın temizlenmesinde ise su ar›t›m tesislerinden geçtikten sonra mikrop öldürücü
olarak klor kullan›l›r ve sa¤l›kl› içme suyu elde edilir.
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ÖZET

Do¤ada yaklafl›k 119 element vard›r. Bu elementlerin artan atom numaralar›na
göre yatay olarak s›ralanmas› periyodik tabloyu oluflturur. Periyodik tabloda yatay
s›ralara periyot, dikey s›ralara ise grup denir. 

Elementler metaller, ametaller ve yar› metaller olmak üzere üç gruba ayr›l›rlar.
Periyodik tablonun sol taraf›nda daha çok metaller, sa¤ taraf›nda ise daha çok ametaller
yer al›r. Periyodik tabloda baz› gruplarda bulunan elementlerin özel adlar› vard›r.
Örne¤in, 1. grupta bulunan elementlere alkali metaller, 2. grupta bulunanlara toprak
alkali metaller, 7. grupta bulunanlara halojenler ve 8. grupta bulunanlara ise soy gazlar
ya da asal gazlar denir. 

Çevremizde gördü¤ümüz çeflitli maddeler, çok say›daki element atomlar›n›n de¤iflik
flekillerde birbirleriyle ba¤lanmas›ndan oluflur. Ayn› ya da farkl› element atomlar›nın
kuvvetli etkileflimlerle bir arada tutulmalar›n› sa¤layan kuvvetlere kimyasal ba¤ denir.
Bu kimyasal ba¤lar ya elektron al›fl verifli sonucu ya da elektronlar›n ortaklafla 
kullan›lmas› sonucu oluflur. Ametal-metal element atomlar› aras›nda elektron al›fl verifliyle
oluflan ba¤a iyonik, ametal-ametal element atomlar› aras›nda elektronlar›n ortaklafla
kullan›lmas› sonucu oluflan ba¤a kovalent ba¤ denir. ‹ki ya da daha fazla 
Elementin belirli oranlarda bir araya gelerek oluflturdu¤u yeni maddelere bileflik denir.
elementler sembollerle, bileflikler formüllerle gösterilir. Bileflik formülleri, bileflikteki
atomlar›n türleri ve birleflme oranlar› yaz›larak gösterilir. Bileflik formülleri yaz›l›rken
önce pozitif yüklü iyon yani katyon, sonra negatif yüklü iyon yani anyon yaz›l›r ve 
yükleri çaprazlan›r.

Tek atomlu iyonlar oldu¤u gibi iki ya da daha fazla atomun oluflturdu¤u yüklü atom
gruplar› da vard›r. Bu atom gruplar›na kök denir. Tek atomlu iyon ve kök ile de bileflik
formülü yaz›l›r.

Çevremizdeki maddeler zaman içerisinde birtak›m de¤iflikliklere u¤rarlar.
Örne¤in, suyun buharlaflmas›, donmas›, kar›n ya¤mas›, cam›n k›r›lmas›, kâ¤›d›n yanmas›
gibi. Bu de¤iflikliklerin baz›lar› fiziksel baz›lar› ise kimyasald›r. Kimyasal de¤ifliklikler
kimyasal tepkime sonucu meydana gelir.

‹ki farkl› madde birbirleriyle etkileflti¤i zaman bu maddeleri oluflturan atomlar
aras›ndaki ba¤lar kopar ve iki farkl› maddenin atomlar› aras›nda yeni ba¤lar oluflur.
Maddelerdeki kimyasal de¤iflim süreci kimyasal tepkime olarak adland›r›l›r. Kimyasal
tepkime sonucu oluflan maddeye ürün, ürünün oluflmas›n› sa¤layan maddelere de girenler
denir. Kimyasal tepkime sonucu, maddelerin kimyasal yap›s› de¤iflirken fiziksel
yap›s›nda da de¤ifliklikler meydana gelir. Kimyasal tepkimelerde farkl› özellikte yeni
madde oluflurken, tepkimeye giren maddeler yok olmaz. Yani kütle korunur. 

Bir maddenin oksijen gaz›yla tepkimeye girmesine yanma olay› denir. Yanma 
tepkimelerinin sonucunda oluflan yeni ürünlerle birlikte mutlaka ›s› da aç›¤a ç›kar. 
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Çevremizde asidik, bazik ya da nötr özelikte maddeler vard›r.  Bir madde, suda
çözündü¤ünde sudaki hidrojen iyonunun (H+) miktar›n› art›r›yorsa asit, hidroksit
iyonunun (OH-) miktar›n› art›r›yorsa bazd›r. Asit ve bazlar›n tepkimesi sonucu tuzlar
oluflur. Her ne kadar kimyasal maddeler hayat›m›z›n her alan›nda iflimizi kolaylaflt›rsa
da at›k madde olarak do¤aya tekrar geri dönmektedir. Bu at›k maddeler hava, su ve
toprak kirlili¤ine neden olmaktad›r. Gelecek için büyük tehlikeler oluflturmaktad›r. Bu
nedenle insanlar›n bilinçli tüketici olmas› ve çevreyi korumas› gerekmektedir. 
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TEST III
1.

Periyodik çizelgede elementlerin s›ralan›fl› artan atom numaralar›na göre
yap›lm›flt›r. X elementinin atom numaras›, bromun (Br) atom numaras›ndan 2 küçük
oldu¤una göre X elementi periyodik çizelgede numaraland›r›lm›fl yerlerden hangisinde
bulunur?

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

2. 31X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

23Y:  1s2 2s2 2p6 3s1

20Z:  1s2 2s2 2p6

X, Y ve Z atomlar› ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?

A) X’in son katman›ndaki elektron say›s› 5’tir.
B) Atom say›lar› aras›ndaki iliflki X > Y > Z’dir.
C) X ve Y ayn› periyottad›r.
D) X ve Y metal, Z ise soy gazd›r.

3. Afla¤›da özellikleri verilen K, L ve M maddeleri hangisi olabilir?
- K, ›s› ve elektri¤i iyi iletir.
- L, genellikle elektron alma e¤ilimindedir.
- M, hem elektron alma hem de elektron verme e¤ilimindedir.

K                   L              M  

A) Metal          Ametal      Yar› metal
B) Ametal        Metal        Yar› metal
C) Yar› metal    Metal       Ametal
D) Yar› metal    Ametal     Metal

.
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Buna göre I ve II numaral› yerlere afla¤›daki bilefliklerden hangileri yaz›lmal›d›r.

I                 II
A) Ca2S Al(HCO3)3

B) CaS              Al(HCO3)3

C) CaS2 AlHCO3

D) Ca2S             Al3HCO3

6. Metaller ile ametaller aras›nda iyonik ba¤, ametaller aras›nda ise kovalent ba¤ oluflur.

Çizelgedeki elementler ile ilgili afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

K L            M                N 

A) Ametal     Metal     Ametal      Metal
B) Ametal     Metal      Metal       Ametal
C) Metal       Ametal    Ametal     Metal
D) Metal       Ametal    Metal       Ametal

Bileflikler Kimyasal ba¤

KL ‹yonik ba¤

ML Kovalent ba¤

NM ‹yonik ba¤

4. H3PO4 bilefli¤i kaç atomdan oluflmufltur? 

A) 3                 
B) 5             
C) 7             
D) 8

5. Çizelgede anyonlar, katyonlar ve bunlar›n oluflturduklar› bileflikler karfl›lar›nda 
verilmifltir.

Elementler

K

L

M

N

Anyon
Katyon  

HCO3
- S-2 PO4

-3

Ca+2 Ca(HCO3)2 I Ca3(PO4)2

NH4
+ NH4HCO3 (NH4)2S (NH4)3PO4

Al+3 II Al4S3 AlPO4
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7. 

8.

Bir ö¤renci flekildeki gibi kapal› bir kapta bulunan alüminyum metalinin üzerine,
hidroklorik asit ekledi¤inde bir reaksiyon meydana geldi¤ini ve tüpteki su seviyesinin
azald›¤›n› gözlüyor.

Buna göre, ö¤renci deney ile ilgili afla¤›dakilerden hangisini söyleyemez? 

A) Tepkimede gaz ç›k›fl› oldu¤unu
B) Alüminyumun miktar›n›n azald›¤›n›
C) Gaz›n öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük oldu¤unu
D) Tüpte toplanan gaz›n oksijen gaz› oldu¤unu

fiekildeki çizelgede deneyler ve gözlem sonuçlar› verilmifltir. Bu deneylerdeki
maddelerin kimyasal de¤iflmeye u¤rad›¤›n› söyleyebilmek için afla¤›daki sorulardan
hangisinin sorulmas› yeterlidir? 

A) Koku olufltu mu?
B) Renk de¤iflimi oldu mu?
C) Yeni bir madde olufltu mu?
D) Ifl›k yay›ld› m›?

Deney Gözlem

fiekerin ›s›t›lmas› Koku, siyahlaflma

Ka¤›d›n yanmas› Siyah duman, kül

Sirkeye kabartma tozu eklenmesi Gaz kabarc›klar›

Hidroklorik asit

Alüminyum

Tüp

Su



9.  Bir maddenin pH’s› 0-7 aras›nda ise asit, 7-14 aras›nda ise baz, 7 ise nötr’dür.

Buna göre, çizelgede pH de¤erleri verilen çözeltiler ile ilgili afla¤›dakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Z çözeltisi, X ile Y çözeltilerinin kar›fl›m›ndan oluflur.
B) X çözeltisine mavi turnusol kâ¤›d› bat›r›ld›¤›nda k›rm›z› renge dönüflür.
C) T çözeltisi ile Y çözeltisi kar›flt›r›ld›¤›nda tepkime oluflur.
D) Z’nin sulu çözeltisi elektri¤i iletir.

10. Geçici sertli¤e sahip sularda afla¤›daki hangi iyonlar›n bikarbonat tuzlar› bulunur?

A) Mg2+ ve Ca2+

B) Na+ ve Fe2+ 

C) K+ ve Na+

D) Ca2+ ve Fe2+

Çözelti pH

X 2

Y 5

Z 7

T 10
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